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The Constitutionality of Civil Disobedience in the World
Nantapol Khaimuk1

Civil disobedience has been in existence since the beginning of human civilization. 
In the governance of people, not all subjects rejoice under the rule of law and therefore 
protest. Civil disobedience can be defined as the refusal to obey governmental demands 
or commands especially as a nonviolent and usually collective means of forcing 
concessions from the government. In the history of many nations, for example, Gandhi 
led the resistance against British rule while Martin Luther King fought for civil rights in 
America. Acts of civil disobedience have actually established the foundations of 
governments and autonomy of nations.

Moreover, in more recent years, acts of civil disobedience are also done against 
the tyranny of one’s government. Modern day actions have been made to check upon 
uncontrolled power and institutional corruption. Edward Snowden, a whistleblower, 
leaked top-secret information about NSA information-gathering programs to tell the 
public how the agency and the government exceeded its mandate and abused its power.

With respect to the legal contexts of their protests, the leaders of their movements 
were certainly acting against the law. Ultimately, however, why are these leaders 
considered heroes and why have their acts of civil disobedience created impact in today’s 
society? Actions that even authorities today embrace and celebrate the civil disobedient 
acts. If not for justice, then are seemingly legitimate reasons such as transparency, security, 
stability, privacy, integrity, and autonomy justifiable? According to history, it can be seen 
that formerly rebellious acts can become nationalistically proud movements. Let us 
explore instances of the constitutionality of civil disobedience in the world. We delve 
into examples of initially disobedient actions that eventually served to transform systems 
of government or bring down corrupt institutional policies and laws that are 
unconstitutional.

Mohandas Karamchand Gandhi or better known as Mahatmai Gandhi can easily 
be considered the best-known figure for civil disobedience. His attempt to practice 

1 Secretary of Justice of the Constitutional Court.
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nonviolence, modesty, and self-sufficiency enabled him to employ civil disobedience 
in the nationwide movement for Britain to withdraw from India and achieve independence. 
In 1920, when Gandhi took leadership of the Indian National Congress (INC), one of India’s 
two major political parties, he began steady escalations of demands for the independence 
of India. To briefly elaborate on the political control administered by the United Kingdom, 
we refer to Britain’s rule between 1858 until India’s independence in 1947 called the 
British Raj. The Raj brought down The Mughal dynasty, which had ruled India for 300 
years and its emperor, was exiled. Control of India was put under direct administration 
in London via the Indian Councils Act 1861. This meant that Indian subjects were put 
under British modes of thought and ultimately British imposed laws. If the Government 
of India needed to enact new laws, the Legislative Council (with half of its members 
consisting of British officials and the other half comprising Indians and domiciled Britons 
who served only in advisory functions) the final consent from the Secretary of State in 
London would still be required. Under such governance, any civil or constitutional rights 
for the Indian population would be severely be withheld. Even when the Indian Statutory 
Commission had been dispatched to India in 1928 to study constitutional reform, its 
members did not include one single Indian person. Gandhi’s perseverance and civil 
disobedience continued. The Salt March, also mainly known as the Salt Satyagraha on 
12 March 1930 was an important factor in the Indian independence movement. It was 
a direct action campaign of tax resistance and nonviolent protest against the British salt 
monopoly in colonial India, and triggered the wider Civil Disobedience Movement. He 
marched 388 kilometers from Ahmedabad to Dandi, Gujarat to make salt himself. 
Thousands of Indians joined him on this march to the sea. This was the most significant 
organized challenge to British authority and Britain responded by imprisoning over 
60,000 people including Gandhi himself. 

In another movement, The Quit India Act or the August Movement movement 
was launched in August 1942 in response to Gandhi’s call for Satyagraha- “insistence on 
truth” (satya ‘truth’; agraha ‘insistence’) or “truth force”. The All-India Congress 
Committee proclaimed a mass protest demanding what Gandhi called “an orderly British 
withdrawal” from India. Gandhi and Congress had withdrawn their support of the Raj 
when the Viceroy declared war on Germany in September 1939 without consulting India. 
Tensions escalated until Gandhi demanded immediate independence in 1942 and the 
British responded by imprisoning him and tens of thousands of Congress leaders for the 
duration. Almost the entire INC leadership, and not just at the national level, was 
imprisoned without trial within hours after Gandhi’s speech. Finally, Britain gave in and 
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after the end of World War II, the India Independence Act was declared on 15 August 
1947. The Constitution of India came into effect on 16 January 1950 and has since been 
declared as Republic Day. It is evident that the once illegal civil disobedient movement 
culminated into the independence that Indians had lost to Europeans since the 18th 
century. Today, there are 3 national holidays that commemorate those events: 
Independence Day, Republic Day, and Mahatma Gandhi’s birthday on 2 October.

Another stout practitioner of civil disobedience was Martin Luther King, a pastor 
and leader in the African American Civil Rights movement. King was deeply inspired by 
Gandhi’s teachings and travelled to India to see for himself that the most effective 
weapon available to the people fighting for justice and human dignity was non-violent 
resistance. To briefly mention the legal background in the US at that time, laws that 
promoted civil rights for all citizens existed and include the Fifteenth Amendment of 
the US Constitution which prohibits federal and state governments from denying a citizen 
the right to vote based on that citizen’s “race, color, or previous condition of servitude”. 
However, there were racial segregation laws under the Jim Crow laws that were enacted 
between 1876 and 1965 that restricted the civil rights and civil liberties of African 
Americans. 

There were many occasions in which King used civil disobedient acts to change 
the ongoing unfair treatment. An incident in 1955, which a 15 year-old girl refused to 
give up her bus seat to a white man in compliance with Jim Crow laws in Montgomery, 
Alabama, brought King’s attention as he was on the committee from the African American 
community that looked into the case. Similarly later that year, in another incident, Rosa 
Parks, an African American woman was arrested for not giving up her seat. As a result, 
The Montgomery Bus Boycott was a campaign led by King to protest the policy of racial 
segregation on the local public transit system. The campaign lasted over a year and King 
was arrested. Consequently, a United States District Court ruling in the Browder vs Gayle 
case led to a Supreme Court decision to declare the Alabama and Montgomery laws to 
be unconstitutional. King’s role in the incident transformed him into a national figure. 

Another important event that further escalated his movement for civil rights was 
the March on Washington for Jobs and Freedom in 1963. The march, organized by a 
group of civil rights, labor, and religious organizations, brought hundreds of thousands 
of people to protest and call for civil and economic rights for African Americans. At the 
Lincoln Memorial, King delivered his I Have a Dream speech. It is strongly believed that 
the march was a turning factor in President John F. Kennedy to push for this bill (before 
his assassination on 22 November 1963) and the endorsement of the Civil Rights Act 
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1964 by President Lyndon B. Johnson. The legislation outlawed major forms of 
discrimination against racial, ethnic, national and religious minorities, and women. Congress 
asserted its authority to legislate under several different parts of the United States 
Constitution, mainly its power to regulate interstate commerce under Article One (section 
8), its duty to guarantee all citizens equal protection of the laws under the Fourteenth 
Amendment and its duty to protect voting rights under the Fifteenth Amendment. 

Not only have civil disobedient acts pushed for independence and civil rights but 
also to fight against corruption and abuse of power. In a modern-day act of disobedience, 
Edward Snowden, a former Central Intelligence Agency (CIA) employee and former 
National Security Agency (NSA) contractor revealed top- secret NSA documents to several 
media outlets. In his act of whistleblowing, Snowden’s declared motive was to inform 
the public about NSA’s global surveillance programs and tapping of telephone 
conversations. His actions brought to light issues related to mass government surveillance, 
secrecy, and the balance between national security and information privacy. Whether 
Snowden’s civil disobedience has labeled him to be a patriot or a traitor can be debated. 
Nevertheless, a federal judge ruled that the government had “almost certainly” violated 
the US Constitution. On 16 December 2013, Justice Richard J. Leon ruled that bulk 
collection of American telephone metadata most likely violated the Fourth Amendment 
of the US Constitution (part of the Bill of Rights that prohibits unreasonable searches 
and seizures and requires any warrant to be judicially sanctioned and supported 
by probable cause). As another federal judge ruled that the programs were legal, this 
indicated that the Supreme Court would most likely decide the constitutionality of this 
matter. On 28 December 2013, Justice William Pauley dismissed a lawsuit filed by the 
American Civil Liberties Union alleging that the NSA’s phone records program was 
unconstitutional. The purpose of the program was within bounds of section 215 of the 
Patriot Act ((Access to records and other items under the Foreign Intelligence Surveillance 
Act) to allow the Director of the FBI (or an official designated by the Director, so long as 
that official’s rank is no lower than Assistant Special Agent in Charge) to apply for an 
order to produce materials that assist in an investigation undertaken to protect against 
international terrorism or clandestine intelligence activities. The act specifically gives an 
example to clarify what it means by “tangible things”: it includes “books, records, papers, 
documents, and other items”.) Furthermore, it has caused an uncomfortable situation 
between US President Barrack Obama and German Chancellor Angela Merkel following 
Snowden’s revelation that Europeans were also targets of the surveillance program 
including Merkel’s mobile phone.
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The constitutionality of civil disobedient acts in the world can serve as precious 
case studies for the ongoing protests in Thailand. If not real world examples, respected 
philosophers such as John Rawls provide justification for civil disobedience as a public, 
non-violent and conscientious breach of law undertaken with the aim of bringing about 
a change in laws or government policies. However, his theory depends on the context 
of a nearly just society leaving uncertainty about the justification in a less just society. 

Similarly, political scientist and scholar John Harvey Wheeler states that civil 
disobedience is as old as our species, as old as war and peace. Constitutionalism combines 
two elements: the rule of law and democracy. The two often appear to be incompatible; 
constitutionalism unifies them. Popular demand sometimes conflicts with the rule of 
law. 

Charles H. McIlwain, the great authority on constitutionalism, gave a formula for 
the synthesis of the two in the form of a political equation:

Constitutionalism is “the institutionalization of civil disobedience”. Civil 
Disobedience is constitutional populism; the rule of law is constitutional order. The 
English and the Americans balanced this constitutional equation in characteristically 
different ways but for both, Civil Disobedience is central to constitutionalism. Civil 
Disobedience means that the people can nullify tyrannical governmental actions. 
Constitutionalism requires that the capability for doing so must be protected.

In addition, American author and philosopher Henry David Thoreau argues that 
individuals should not permit governments to overrule or atrophy (waste away a part 
of their organ) their consciences, and that they have a duty to avoid allowing such 
acquiesce (knowingly stand by without raising any objection to the infringement of their 
rights) to enable the government to make them the agents of injustice. 

Lastly, Thailand’s Constitution of the Kingdom of Thailand 2007 permits peaceful 
protests as stated in Chapter III Rights and Liberties of the Thai People, Part 11 Liberties 
in connection with Assembly and Association, Section 63: 

A person shall enjoy the liberty to assemble peacefully and without arms. The 
restriction on such liberty under paragraph one shall not be imposed except by virtue 
of the law specifically enacted for the case of public assembling and for securing public 
convenience in the use of public places or for maintaining public order during the time 
when the country is in a state of war, or when a state of emergency or martial law is 
declared.

* * * * *
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การปฏิรูปการเมืองภายใต้หลักนิติธรรม1

ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ2

การบรรยายพิเศษเรื่อง “การปฏิรูปการเมืองภายใต้หลักนิติธรรม” เป็นหัวข้อที่ทันสมัยทั้งใน

ประเทศไทยและในโลก กรณปีระเทศไทยเป็นข้อเรียกร้องของ กปปส. และเป็นความต้องการของรัฐบาล

เช่นเดียวกัน วันนี้จึงน�าเสนอ 2 ประเด็นหลัก คือ การปฏิรูปการเมืองในโลกเป็นประเด็นแรก และ                 

การปฏิรูประลอกสองในประเทศไทยเป็นประเด็นที่ 2 

ก. การปฏิรูปการเมืองและหลักนิติธรรมในโลก

ในโลก 20 ปีมานี้มีกระแสปฏิรูปแรงมาก ถ้าเราพิจารณาประชาธิปไตยต้ังแต่ก่อก�าเนิดขึ้นมา 

พัฒนาการประชาธิปไตยเคียงคู่กับหลักนิติธรรมมาโดยตลอด ทั้งยังมีปัญหา และการปฏิรูปหาทางออก

มาโดยตลอดในประวัติศาสตร์อันยาวนาน

I. ในยุคก�าเนิดประชาธิปไตย

เมื่อมีการประกาศเอกราชสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1776 และจัดท�ารัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1787 ตลอดจน

เกิดการปฏิวัติใหญ่ในฝรั่งเศส ค.ศ. 1789 ประชาธิปไตยก็เร่ิมเกิดในตะวันตกท้ังในอเมริกาและยุโรป                

โดยเน้นการจัดท�ารัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร การมีรัฐบาลมาจากการเลือกต้ังของประชาชน 

การคุ้มครองความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพทางการเมือง ในยุคนี้การปฏิรูปเน้นที่ การสร้างหลัก

นิตธิรรมและความเป็นกฎหมายสงูสดุของรฐัธรรมนูญลายลกัษณ์อกัษร ทีม่สีหรัฐอเมริกาเป็นต้นแบบ 

ตามมาด้วยการควบคุมกฎหมายที่รัฐสภาออก ไม่ให้ขัดรัฐธรรมนูญโดยศาลฎีกาสหรัฐในปี 1803 ในคดี 

Marbury V. Madison และการสร้างทฤษฎทีีว่่า “อ�ำนำจสถำปนำรฐัธรรมนญู คอื อ�านาจก่อตัง้ระบอบ 

และองค์กรทางการเมอืง” อยูเ่หนอื และเป็นทีม่าของอ�านาจขององค์กรอืน่ทีร่ฐัธรรมนญูก่อตัง้ขึน้ เช่น 

อ�านาจนิติบัญญัติของรัฐสภา โดย Siéyès ได้น�าเสนอให้จัดตั้ง “ลูกขุนรัฐธรรมนูญ” (Jurie 

1 การบรรยายพิเศษ เนื่องในวาระครบรอบ 16 ปี ศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง การปฏิรูปการเมืองภายใต้หลักนิติธรรม, วันพฤหัสบดี
ที่ 24 เมษายน 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น  กรุงเทพมหานคร, เรียบเรียงโดย  ดร.ปัญญา อุดชาชน ที่ปรึกษา
ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 11 ชช. 

2 เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
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constitutionnaire) ขึ้น เพื่อควบคุมกฎหมายไม่ให้ขัดรัฐธรรมนูญในปี 1795 และศาลรัฐธรรมนูญไทย

ก็เคยวินิจฉัยไว้โดยใช้หลักเดียวกันนี้ในค�าวินิจฉัยที่ 18-22/2555 ว่า “อ�านาจในการก่อตั้งองค์กรสูงสุด

ทางการเมืองหรืออ�านาจสถาปนารัฐธรรมนูญเป็นอ�านาจของประชาชนอันเป็นที่มาโดยตรงในการให้

ก�าเนิดรัฐธรรมนญู โดยถอืว่ามอี�านาจเหนอืรฐัธรรมนญูทีก่่อตัง้ระบบกฎหมายและองค์กรทัง้หลายในการ

ใช้อ�านาจทางการเมืองการปกครอง เมื่อองค์กรที่ถูกจัดตั้งมีเพียงอ�านาจตามที่รัฐธรรมนูญให้ไว้และอยู่

ภายใต้รัฐธรรมนูญ จึงเป็นไปไม่ได้ท่ีจะให้องค์กรนั้นใช้อ�านาจที่ได้รับมอบมาจากรัฐธรรมนูญนั้นเอง            

กลับไปแก้รัฐธรรมนูญ เหมือนการใช้อ�านาจแก้ไขกฎหมายธรรมดา”

นี่เองคือที่มายุคใหม่ของสิ่งที่ John Adams ประธานาธิบดีคนที่ 2 แห่งสหรัฐอเมริกากล่าวว่า

รฐับาลสหรฐัอเมริกา “เป็นรฐับาลของกฎหมาย ไม่ใช่รฐับาลของมนษุย์” (a government of laws, 

and not of men) หรือที่ยุโรปเรียกว่า “นิติรัฐ” นั่นเอง

1.1 การปกครองแบบประชาธปิไตยทีรั่ฐบาลต้องมาจากความยนิยอมเหน็ชอบของประชาชน 

โดยเฉพาะมาจากการเลอืกตัง้ แต่เป็นการเลอืกต้ังทีจ่�ากดัตามฐานะเศรษฐกจิ (การเสยีภาษ)ี และให้ผูช้าย

ลงคะแนนได้เท่านั้น

1.2 การเน้นความเสมอภาคของบุคคลโดยปฏิเสธเหล่าก�าเนิด และให้ความส�าคัญกับการ

คุ้มครองสิทธเิสรภีาพส่วนบคุคล และการเมอืง ไม่ให้ความสนใจฐานะทางเศรษฐกจิและความเหลือ่ม

ล�้าทางเศรษฐกิจและสังคม ในยุคนี้ สิทธิเสรีภาพทางเศรษฐกิจสังคมจึงยังไม่เป็นที่ยอมรับ

1.3 และเพ่ือให้สิทธิเสรีภาพของประชาชนได้รับความคุ้มครองอย่างมีประสิทธิผลเต็มที่ 

ก็ต้องมีการแบ่งแยกการใช้อ�านาจอธิปไตย (Separation of Powers) ดังนั้น แนวคิดของการจ�ากัด

อ�านาจผู้ปกครองทั้งโดยกฎหมาย (นิติธรรม) และโดยการแบ่งแยกการใช้อ�านาจ ก็เกิดขึ้น 

ด้วยเหตุดังนี้ ในยุคเริ่มแรก ประชาธิปไตย (Democracy) กับหลักนิติธรรม (The rule of 

law) หรอืทีย่โุรปเรยีกว่า นติริฐั (Etat de droit – Rechtsstaat) กเ็กดิขึน้พร้อมๆกนั และเปรยีบเสมอืน

เหรียญเดียวกันแต่คนละด้าน ด้านหนึ่งของเหรียญเป็นมิติทางการเมืองที่เรียกว่า “ประชาธิปไตย” 

(Democracy) อีกด้านหนึ่งของเหรียญ คือการปกครองโดยกฎหมายที่ทรงธรรม หรือ เป็นไปตาม

หลัก“นิติธรรม” (The rule of law)

หลักนิติธรรมในยุคนี้ จึง

1. ให้ความส�าคญักบัการปกครองโดยกฎหมายทีท่รงธรรมมากกว่าอ�าเภอใจมนษุย์ และในใจกลาง

การปกครอง มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่ทรงธรรมสูงสุดที่คุ้มครองมนุษย์ทุกคนในสังคม และกฎหมาย

นีอ้ยูเ่หนอืทกุองค์กรในรฐัไม่ว่าประมขุของรฐั องค์กรนติบิญัญตั ิหรอืบรหิาร หรอืตลุาการ ต่อไปนี ้มนษุย์

ไม่ใช่อธิปัตย์อีกต่อไป กฎหมายต่างหากที่เป็นอธิปัตย์ (Supremacy of Law) 

2. กฎหมายท่ีทรงธรรมต้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ใต้ปกครอง โดยเฉพาะสิทธิเสรีภาพ 
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ส่วนบุคคลและทางการเมือง

3. เพื่อให้การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างจริงจัง ต้องมีการแบ่ง

แยกองค์กรผู้ใช้อ�านาจสูงสุดออกจากกัน

จุดอ่อนที่ส�าคัญของยุคนี้ อันจะน�าไปสู่การปฏิรูปในยุคต่อมา คือ 

1. ความเสมอภาคที่เลือกปฏิบัติ

 1.1 การให้สิทธิเลือกตั้งแบบจ�ากัด (ตามแนวคิดพลเมือง active กับ พลเมือง passive) 

เกิดจากทฤษฎีอ�านาจอธิปไตยของชาติซึ่งถือว่าแม้ประชาชนก็เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ไปเลือกต้ัง ดังนั้น             

การให้สิทธิเลือกตั้งจึงต้องดูความเหมาะสมของประชาชนที่จะไปท�าหน้าที่ คือ 

  1.1.1 ต้องเสียภาษีเท่าที่กฎหมายก�าหนด จึงจะมีสิทธิ

  ในฝรั่งเศส รัฐธรรมนูญ ค.ศ.1791, ค.ศ.1815 - ค.ศ.1848 ก�าหนดให้ต้องเสียภาษี                  

300 ฟรังก์ จึงจะมีสิทธิเลือกตั้ง และเสียภาษี 1,000 ฟรังก์ เพ่ือให้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็น ส.ส.                

ท�าให้มีผูมี้สทิธิเลอืกตัง้มน้ีอยมากเพยีง 246,000 คน ซึง่ต่อมากย็กเลกิ แล้วเปลีย่นเป็นให้สทิธแิก่พลเมอืง

ทุกคน (universal suffrage) ในปี 1848 (สมัยสาธารณรัฐที่ 2)

  ในเบลเยียม ตั้งแต่ได้เอกราชในปี 1830-1894 ใน ค.ศ. 1848 รัฐธรรมนูญก�าหนดให้ 

ผู้เสียภาษี 42.2 ฟรังก์ มีสิทธิเลือกตั้ง และในปี1894 ก็เปลี่ยนเป็น Plural votes คือ ให้มีสิทธิลงคะแนน

เพิ่มตามจ�านวนภาษีที่จ่ายมากขึ้น และยกเลิกระบบดังกล่าวในปี 1919 โดยให้สิทธิแก่พลเมืองทุกคน 

  ในปรัสเซีย ตั้งแต่ปี 1849 มีการใช้ระบบเสียภาษี 3 ชั้นในการเลือกสภามลรัฐ ปรัสเซีย

จนกระทั่ง 1918 โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องเป็นชาย อายุ 24 ปี และเสียภาษีในชั้นใดชั้นหนึ่ง คือ 

  ชั้นแรก รวยสุด 1/3 ในปี 1849 มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 4.7%

  ชั้นที่ 2 รองลงมา 1/3 „ มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 12.7%

  ชั้นที่ 3 จนสุด 1/3 „ มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 82.6%

  ผลคะแนนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เสียภาษีชั้นแรก เลือกผู้แทนได้ 17.5 คน ในขณะที่ผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งที่เสียภาษีชั้นที่ 3 มีผู้แทนเพียง 1 คน !

  ต่อมา เมื่อมีการเลือกตั้ง Reichstag ในยุคจักรวรรดิ ก็มีการยกเลิกระบบดังกล่าวไปใน

ปี 1871 แต่ยงัใช้ในระดบัมลรฐัจนถงึการสถาปนาสาธารณรฐัไวมาร์ กม็กีารยกเลกิระบบนีไ้ปอย่างสิน้เชงิ

ในปี 1918

  นี่คือ กระบวนการก�าหนด power sharing ของคนกลุ่มต่างๆในสังคมซ่ึงท�าให้ใน

เยอรมนี นายทุนที่เป็นกลุ่มอนุรักษ์นิยม (conservative) คุมอ�านาจการเมืองในจักรวรรดิปรัสเซียได้ 

ตลอดกาล
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  1.1.2 ชายเท่านั้นท่ีมีสิทธิเลือกต้ัง มาจากความคิดประชาธิปไตยโบราณของกรีก ว่า

พลเมืองกรีกต้องเป็นทหารจงึจะเข้าประชมุสภาประชาชนได้ ดงันัน้ ประชาธปิไตยยคุแรกที ่Huntington 

บอกว่ามี 29 ประเทศ ต่างก็ให้ชายเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ทั้งสิ้น อาทิ

  อังกฤษ ต้นแบบเริ่มให้สตรีมีสิทธิเลือกตั้ง (ปี 1918) โดยต้องมีอายุ 30 ปี และส�าเร็จ

การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย แต่ชายอายุ 21 ปี ก็ มีสิทธิเลือกตั้งได้ มาให้สิทธิเท่ากันจริง ในปี 1928 

และประเทศต่างๆ ก็ทยอยกันให้สิทธิสตรีในการเลือกตั้ง ดังนี้

  สหรัฐอเมริกา ปี 1920

  ออสเตรเลีย ปี 1902

  นิวซีแลนด์ ปี 1893

  เยอรมนี ปี 1918

  ฝรั่งเศส ปี 1944

  สวิสเซอร์แลนด์ ปี 1971

  ไทย  ปี 1932

  ญี่ปุ่น  ปี 1947

  อิตาลี  ปี 1946

2. ความเสมอภาคเฉพาะทางกฎหมาย แต่ความเหลื่อมล�้าและเอาเปรียบในความเป็นจริง

 ประชาธิปไตยในศตวรรษที่ 18 และ 19 เน้นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล เช่น สิทธิเสรีภาพใน

ชีวิต ร่างกาย เสรีภาพในความเชื่อทางศาสนา หรือสิทธิเสรีภาพทางการเมือง เช่น เสรีภาพในการแสดง

ความคิดเห็น ไม่ให้ความสนใจกับความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจสังคม ระหว่าง “คนไม่มี” กับ “คน

มั่งมี” และ “คนชั้นกลาง” ยิ่งปรัชญาเศรษฐศาสตร์แบบเสรีนิยมของ Adam Smith ซึ่งห้ามรัฐแทรกแซง

ทางเศรษฐกิจมีอิทธิพลอย่างสูงด้วย ดังนั้น นายทุนซึ่งทางกฎหมายเท่าเทียมกับกรรมกร แต่ในความเป็น

จรงิมฐีานะทางเศรษฐกจิสงัคมเหนอืกว่ามหาศาล กอ็าศยัช่องว่างของรัฐธรรมนญูและความได้เปรียบกดข่ี

ขูดรีดกรรมกร/ชาวนา ซึ่งเป็นที่มาของนวนิยายส�าคัญของโลก ที่แสดงความไม่เป็นธรรมนี้ เช่น Oliver 

Twist ของ Charles Dickens; Germinal ของ Emile Zola เป็นต้น

 ความไม่เสมอภาคนี้ ท�าให้เกิดกระแสปฏิรูปกระจายไปทั่วโลก 3 กระแส ซึ่งถือว่าท้าทาย

ประชาธิปไตยทางการเมืองในศตวรรษที่ 19 คือ 

 กระแสแรกคอื Marxism ซึง่ชีใ้ห้เหน็ว่า การปกครองแบบประชาธปิไตยเป็นรปูแบบทีพ่ฒันา

ขึ้นของการกดขี่ที่ถูกยกเลิกไปก่อนหน้านั้น คือ ระหว่างเจ้าของที่ดิน กับทาสติดที่ดินที่สิ้นสุดลงพร้อมๆ

กับการปฏิวัติฝรั่งเศส และเกิดประชาธิปไตย/ทุนนิยม ขึ้น เพื่อให้นายทุนใช้การเลือกตั้งเข้าสู่อ�านาจรัฐ
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มากดขี่กรรมกรและชาวนาอีก ดังน้ัน ต้องสถาปนารัฐสังคมนิยมคอมมิวนิสต์เพื่อท�าลายนายทุน                       

โอนกิจการทรัพย์สินมาเป็นของกรรมกร/ชาวนา และสถาปนา “ประชาธิปไตยประชาชน” (People’s 

democracy) ขึ้น ต่อมาเรียกว่า “ประชาธิปไตยรวมศูนย์” (Democracy – centralism) 

 ทั้งนี้ ได้มีการน�าแนวความคิดดังกล่าวไปใช้ และมีการยึดอ�านาจส�าเร็จในรัสเซีย (ปี1917)  

โดยเลนิน และขยายไปยังยุโรปกลาง และยุโรปตะวันออกทั้งหมด ต่อมาในปี 1949 (2492) เหมาเจ๋อตุง 

ก็ยึดจีนได้ และขยายมายังเกาหลีเหนือ เวียดนาม ลาว กัมพูชา ในเวลาต่อมา เกิด Socialist Block ขึ้น

 กระแสที่สอง คือ การเกิดขึ้นของลัทธิสังคมชาตินิยม ฟาสซิสม์ และนาซี  โดยเฉพาะ              

เกิดในอิตาลีหลังสงครามโลกครั้งท่ี 1 น�าโดยมุสโสลินี ซ่ึงเป็นพวกต้องการแก้ระบบทุนนิยมด้วยสังคม

ชาตนิยิม (Social nationalism) ทีเ่น้นบทบาทคนส่วนใหญ่ท่ีเป็นกรรมกรและสหภาพโดยดูแลกรรมกร

ในเรื่องที่พักอาศัย บ�าเหน็จบ�านาญ แต่ไม่ได้เน้นการต่อสู้ทางชนชั้นเหมือน Marxism แต่เป็นการต่อสู้

ทางเชื้อชาติ (เช่น เยอรมันกับยิว) และให้ความส�าคัญกับชาตินิยมของชาติตนว่าเหนือกว่าชาติอื่น และ

ต่อต้านทั้งประชาธิปไตยเสรีและคอมมิวนิสต์ ให้ความส�าคัญกับผู้น�าที่เข้มแข็งและพัฒนาจนกลายเป็น

เผด็จการในที่สุด กระแสนี้สิ้นสุดลงเมื่อเยอรมัน-อิตาลี ซ่ึงเป็นฝ่ายอักษะแพ้สงครามโลกครั้งที่ 2 และ

ปรากฏอยู่อย่างจ�ากัดในสเปนยุคฟรังโก

II. ยุครัฐสวัสดิการ (welfare State)

กระแสท่ีสามเกดิในตะวนัตกโดยสหรฐัอเมริกาและยโุรปตะวนัตกไม่ต้องการเป็นสังคมนยิมและ

ฟาสซิสม์ก็ต้องมีการปฏิรูปจากรัฐทุนนิยมไปสู่รัฐสวัสดิการ โดยเน้นว่ารัฐต้องเป็นผู้มีบทบาทหลักใน

การสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม โดยยึดความเสมอภาคในโอกาสและการกระจาย

ความมั่งคั่งใหม่ เน้นที่การคุ้มครองผู้ด้อยโอกาสและอ่อนแอซึ่งเป็นคนจน กรรมกร

ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประธานาธิบดี Roosevelt  ได้ด�าเนินโครงการ New Deal ;ในยุโรป 

บิสมาร์ค (Bismarck) เริ่มให้สวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาสในปี 1880 ทั้งบ�านาญผู้สูงอายุ ประกันอุบัติเหตุ

และสุขภาพ อังกฤษก็เริ่มใช้นโยบายนี้ในปี 1906-1914 ภายใต้รัฐบาลพรรค Liberal โดยให้บ�านาญสูง

อายุ อาหารฟรใีนโรงเรียน ต่อมากข็ยายไปยงัการประกันสขุภาพในปี 1948 ฝรั่งเศส หลังจากเกดิการยึด 

Paris โดย Commune de Paris ในป ี1871 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผูใ้ช้แรงงาน แนวคดิรัฐสวสัดิการกเ็ริ่มขยาย

จนพรรคแนวร่วมประชาชน (Front Populaire ซึ่งเป็นพันธมิตรของพรรคฝ่ายซ้าย) ได้เป็นรัฐบาลและ

ท�าการปฏิรูประบบแรงงาน โดยให้ตั้งสหภาพและนัดหยุดงานได้ เพิ่มค่าจ้างขั้นต�่า ก�าหนดเวลาท�างาน 

(ไม่เกิน 40 ชั่วโมง / สัปดาห์) ส่งเสริม SME และรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสฉบับ 1946 ก็บัญญัติเรื่องสิทธิทาง

เศรษฐกิจ-สังคมของประชาชนไว้ในค�าปรารภ
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นักนิติศาสตร์เยอรมันจึงเรียกรัฐใหม่นี้ว่า “นิติสังคมรัฐ” หรือนิติรัฐ ที่เน้นความเท่าเทียมกันทาง

สังคมและเศรษฐกิจหรือรัฐสวัสดิการน่ันเอง นิติธรรมในยุคนี้จึงขยายไปสู่การพิทักษ์ความเสมอภาคที่ 

แท้จริงทั้งทางเพศ และความเท่าเทียมในโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม

III. ความไร้เสถยีรภาพของรฐับาลและเผดจ็การรฐัสภากบัการสร้างระบบรฐัสภาทีท่�าให้มี
เหตุผล (Rationalised Parliamentary system) และการเพิ่มอ�านาจศาลในการ
คุ้มครองรัฐธรรมนูญ

ในคลืน่ประชาธปิไตยในยคุแรกท่ีเริม่ในศตวรรษที ่18 ตอนปลายมาตลอดศตวรรษที ่19 มปีระเทศ

ที่เป็นประชาธิปไตย 29 ประเทศ ส่วนใหญ่ใช้ระบบรัฐสภาแบบอังกฤษ แต่ไม่ประสบความส�าเร็จและมี

ปัญหามากโดยเฉพาะเรื่องเสถียรภาพของรัฐบาล ในฝรั่งเศสสาธารณรัฐที่ 3 ตั้งแต่ปี 1870-1946 ซึ่งเป็น

ระยะเวลาเกือบ 80 ปีมีรัฐบาล 120 ชุด ท�าให้ฝรั่งเศสอ่อนแอจากที่เคยเป็นประเทศมหาอ�านาจโลกใน

ต้นศตวรรษที่ 19 จนแพ้สงครามโลกครั้งที่ 2 ในเยอรมนียุคสาธารณรัฐไวมาร์ซึ่งเริ่มในปี 1919 ก็ประสบ

ทั้งปัญหาเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งท่ี 1 ท้ังปัญหาเงินเฟ้อ และว่างงานและความไร้เสถียรภาพจน            

ฮติเลอร์ได้เข้าสูอ่�านาจในปี 1933 และแก้รฐัธรรมนญูไวมาร์ก�าหนดให้คณะรฐัมนตรขีองฮติเลอร์ มอี�านาจ

ตรากฎหมายได้ โดยไม่ต้องผ่านรัฐสภา (Enabling Act 1933) รัฐบัญญัติมอบอ�านาจนี้ มีชื่อสวยหรูว่า 

“กฎหมายเยียวยาทุกข์ของประชาชนและสาธารณรัฐ” ซึ่งให้อ�านาจรัฐบาลออกกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญ

ได้ โดยมาตรา 2 ของกฎหมายนี้บัญญัติว่า “กฎหมายที่ตราโดยคณะรัฐมนตรีของ Reich อาจแตกต่าง

ภาพแสดงค่า GDP ในรัฐที่เป็นสมาชิกกลุ่ม OECD ในค.ศ. 2013
(ภาพจาก http://en.wikipedia.org/wiki/Welfare_state)
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จากรฐัธรรมนญูได้เท่าท่ีไม่กระทบต่อสภาผูแ้ทนราษฎร (Reichstag) และสภาผูแ้ทนรฐั (Reichsrat)  และ

สิทธิของประธานาธิบดี” จริงอยู่แม้ว่ารัฐสภา (Reichstag และ Reichsrat) ยังอยู่ แต่ไม่ได้ออกกฎหมาย

และไม่มีการอภิปรายใดๆ เมื่อได้อ�านาจ ฮิตเลอร์ก็ออกกฎหมายก�าหนดให้ยุบพรรคการเมืองทั้งหมด

ภายใน 3 เดือนยกเว้นพรรคนาซี ต่อมาภายหลังไฟไหม้รัฐสภา Reichstag ฮิตเลอร์ก็ออกรัฐกฤษฎีกาว่า

ด้วยอัคคีภัยของ Reichstag ให้อ�านาจรัฐบาลจ�ากัดเสรีภาพสื่อมวลชน จ�ากัดเสรีภาพในการชุมนุม                      

ให้รัฐบาลสามารถตรวจจดหมายและการสื่อสารได้ และยกเลิกการขอหมายปล่อย Habeas Corpus             

จากศาล ดงันัน้ รฐัธรรมนญูไวมาร์ยงัอยูแ่ต่ตวัอกัษรบนเล่มสมดุ แต่จติวญิญาณตายไปแล้วในความเป็นจรงิ

เพื่อแก้ปัญหาไร้เสถียรภาพและเผด็จการรัฐสภา จึงมีการปฏิรูปเกิดขึ้น

แนวทางแรก คอื การปฏริปูการเมอืงของประเทศต่างๆในยโุรปทีเ่ป็นไปเพือ่ท�าให้ระบบรฐัสภา

มเีสถยีรภาพมากขึน้ด้วยการบัญญตัริฐัธรรมนญูให้รฐับาลเข้มแขง็ขึน้โดยให้ล้มรฐับาลยาก และลดบทบาท

ของรฐัสภาลงและแก้กฎหมายเลอืกตัง้เพือ่เอือ้ให้พรรคการเมอืงได้เสยีงข้างมากเดด็ขาดในการตัง้รฐับาล 

เช่น Basic law ของเยอรมันก็ก�าหนดให้มีการไว้วางใจแบบสร้างสรรค์ (constructive motion of no 

confidence) ขึ้น และเพิ่มบทบัญญัติเพื่อให้รัฐบาลขอความไว้วางใจจากสภา และหากไม่ได้รับความไว้

วางใจก็อาจเลือกยบุสภาหรอืประกาศภาวะฉกุเฉนิทางนติบิญัญตัไิด้ภายในเวลาไม่เกนิ 6 เดอืน เพือ่ท�าให้

รัฐบาลเสียงข้างน้อยเดินไปได้จนกว่าจะเรียกเสียงข้างมากคืนมา หรือในประเทศฝรั่งเศส รัฐธรรมนูญ

สาธารณรัฐที่ 5 ปี 1958 ก็มีบทบัญญัติห้าม ส.ส.เป็นรัฐมนตรี ให้รัฐบาลขอความไว้วางใจจากสภาใน               

ร่างกฎหมายหรือนโยบายส�าคัญ หากรัฐบาลชนะญัตติไม่ไว้วางใจ ร่างกฎหมาย หรือนโยบายนั้นก็ถือว่า

ได้รับความเห็นชอบ และมีการตั้งคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพ่ือคุ้มครองความเป็นกฎหมายสูงสุดของ

รฐัธรรมนญูและนติริฐั นกัวชิาการเรยีกระบบรฐัสภาแบบทีป่รับใหม่ให้รัฐบาลมเีสถยีรภาพว่าระบบรฐัสภา

ที่ท�าให้มีเหตุผล (Rationalised parliamentary system) 

แนวทางท่ี 2 คือ การฟื้นฟูนิติธรรมและความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ และการ

คุม้ครองสิทธเิสรภีาพประชาชนเพ่ิมขึน้ด้วยการตัง้ศาลรฐัธรรมนญู ประเทศแรกทีต่ัง้ศาลนีค้อืออสเตรยี

ตามข้อเสนอของ Hans Kelsen ในปี 1919 ตามมาด้วยศาลรัฐธรรมนูญเชคโกสโลวเกียในปี 1920 และ

ขยายไปยังเยอรมันในปี 1949 โดยรัฐธรรมนูญของประเทศเหล่านี้ให้อ�านาจศาลควบคุมกฎหมายไม่ให้

ขัดรัฐธรรมนูญ และควบคุมได้แม้แต่การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไม่ให้ขัดหลักการพื้นฐานที่

รัฐธรรมนูญวางไว้ ไม่ให้ขัดหลักการแบ่งแยกการใช้อ�านาจและการห้ามกระจายรูปแบบสหพันธ์โดย

เรียกบทบัญญัติที่ห้ามแก้นี้ว่า Eternity Clause (มาตรา 1 และมาตรา 20) ซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 79 

วรรคสาม ต่อมาศาลนี้ก็ขยายไปยังฝรั่งเศสในปี 1958 และขยายไปอีก 40 ประเทศรวมทั้งประเทศไทย 

ในประเทศเหล่านี้ก็ก�าหนดให้ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญมีผลทั่วไปคล้ายกฎหมาย และผูกพันรัฐสภา              
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ฝ่ายบริหาร และศาลอืน่ๆ ดงัเช่นทีบ่ญัญตัไิว้ในมาตรา 27 ของรฐัธรรมนญู ปี 2550 ว่า “สทิธแิละเสรภีาพ

ทีร่ฐัธรรมนญูนีร้บัรองไว้โดยชดัแจ้ง โดยปรยิาย หรอืโดยค�ำวนิจิฉยัของศำลรฐัธรรมนญูย่อมได้รบัความ

คุ้มครอง และผูกพันรัฐสภำ คณะรัฐมนตรี ศำล รวมทั้งองค์กรตำมรัฐธรรมนูญ และหน่วยงำนของรัฐ

โดยตรงในกำรตรำกฎหมำย กำรบังคับใช้กฎหมำย และกำรตีควำมกฎหมำยทั้งปวง” 

การควบคุมแม้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนี้ขยายไปยังหลายประเทศ อาทิ อินเดีย ซึ่งศาล

ฎีกาอินเดียวินิจฉัยว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญขัดหลักการพื้นฐานมาตั้งแต่ปี 1967 ในคดี I.C. Golak Nath 

and Ors. VS State of Punjab and Anr. .ในคดี Kesavananda Bharati V. The State of Kerala 

(1973) ศาลฎีกาวางหลักว่าสภาไม่อาจแก้รัฐธรรมนูญให้ขัด “โครงสร้างพื้นฐาน” (basic structure)  

โดยเฉพาะการพรากสิทธิของประชาชนได้ ข้อบัญญัตินี้ไม่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญอินเดีย แต่ศาลฎีกา

วางหลักว่า “ข้อจ�ากัดนี้เกิดจากความจ�าเป็นที่เห็นได้ชัดในการที่จะธ�ารงไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญนิยม”  รัฐสภา

ซึ่งพรรคคองเกรสของนางอินทิรา คานธี มีเสียงข้างมากเด็ดขาดก็แก้รัฐธรรมนูญครั้งที่ 42 เพื่อเอาชนะ 

โดยบัญญัติว่า “จะไม่มีข้อจ�ากัดใดในอ�านาจของรัฐสภาที่จะแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนี้” ซึ่งศาลฎีกา

อินเดียก็วินิจฉัยการพยายามขยายอ�านาจสภาและลดอ�านาจศาลต่อไปว่าการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 42 นี้

ใช้บังคับไม่ได้ เพราะขัดกับหลักการพื้นฐาน (คดี Minerva Mills V. Union of India ,1980) โดยวินิจฉัย

ว่ารัฐสภาหาอาจมีอ�านาจแก้รัฐธรรมนูญเพ่ือเพิ่มอ�านาจโดยไม่มีข้อจ�ากัดในการแก้รัฐธรรมนูญให้

ตนเองได้ไม่ เพราะอ�านาจ “แก้ไขเพิ่มเติม” ไม่ใช่ “อ�ำนำจท�ำลำย” รัฐธรรมนูญ นอกจากศาลอินเดีย

แล้ว ศาลสหรฐัอเมรกิากเ็คยวนิจิฉยัคดเีกีย่วกบัการแก้ไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูในประเดน็ที ่8 (Proposition 

8)  ซึ่งมีความว่า “เฉพาะการสมรสระหว่างชายและหญิงเท่านั้น ที่จะถือว่ามีผลตามกฎหมาย และเป็นที่

ยอมรบัในมลรฐัแคลฟิอร์เนยี” โดยประชาชนชาวมลรฐัแคลฟิอร์เนยีลงประชามตเิหน็ชอบ ร้อยละ 52.27 

ในปี 2008 ท�าให้มีผู้น�าคดีไปฟ้องศาลสหรัฐ เป็นคดี Perry V. Schwazeneger (2010) ว่าการแก้ไข

รัฐธรรมนูญมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ขัดต่อรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 14 ศาลชั้นต้น

สหรัฐพิพากษาว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวขัดรัฐธรรมนูญสหรัฐจริง จึงใช้บังคับไม่ได้ มลรัฐ

แคลิฟอร์เนียอุทธรณ์ แต่ศาลอุทธรณ์ตัดสินยืนตามศาลชั้นต้น ศาลสูงสหรัฐก็ตัดสินไม่รับฟ้อง 

(Hollingsworth V. Perry (2013))  (โปรดดู ชมพูนุท ตั้งถาวร. (2556). กระบวนการแก้ไขเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญและการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญในต่างประเทศ 

(ภายใต้โครงการปฏิรูปสถาบันการเมือง). กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า) 

โดยสรุป ในยุคนี้การปฏิรูปเน้นที่การสร้างเสถียรภาพให้รัฐบาล การขจัดเผด็จการรัฐสภา 

ตลอดจนการฟ้ืนฟนูติธิรรม โดยการสร้าง “ศาลรฐัธรรมนญู” ให้พทิกัษ์รฐัธรรมนญูเพือ่ไม่ให้ถกูละเมดิ

โดยองค์กรอื่นที่รัฐธรรมนูญตั้งขึ้น
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ในยุคนี้ Huntington เรียกว่า ประชาธิปไตยคลื่นลูกที่ 2 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปี 1962 

ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเพิ่มขึ้นเป็น 36 ประเทศ และประมาณกลางทศวรรษ 1970 ก็ลดเหลือ 30 

ประเทศ

ครั้นโลกเข้าสู่ปลายศตวรรษที่ 20 Huntington เห็นว่าโลกเข้าสู่คลื่นลูกที่ 3 ของประชาธิปไตย 

หลังปี 1974 ซึ่งมีการปฏิวัติดอกคาร์เนชัน (Carnation Revolution) ในประเทศโปรตุเกส โดยทหาร

และประชาชนร่วมกันโค่นล้มประธานาธิบดีเอสตาโด โนโว (Estado Novo) ซึ่งเป็นเผด็จการ ไปสู่

ประชาธปิไตย ประเทศไทยเองกเ็กดิเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516 ก่อนหน้าโปรตเุกส 1 ปี และในทศวรรษ 

ที่ 1980 ประเทศในเอเชียหลายประเทศก็เข้าสู่ประชาธิปไตยตั้งแต่ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน ในละติน

อเมริกาก็มีการขับไล่เผด็จการในประเทศต่างๆตลอดทศวรรษที่ 1980 และหลังจากก�าแพงเบอร์ลินล่ม

สลายในปี 1989 ประเทศยุโรปตะวันออกและรัฐต่างๆ ที่เคยอยู่ในจักรวรรดิโซเวียต ก็กลายเป็น

ประชาธิปไตยเพิ่มขึ้น ทั้งหมดนี้ จึงท�าให้ในปลายศตวรรษที่ 20 มีประเทศ ที่พยายามเป็นประชาธิปไตย

กว่า 100 ประเทศ ส�าเร็จบ้าง ล้มเหลวบ้างตามแต่ปัจจัยภายในแต่ละประเทศ 

นอกจากนั้น เร็วๆนี้ก็เกิดเหตุการณ์อาหรับสปริงส์ ที่ประชาชนและ NGO ร่วมกันโค่นผู้น�า

เผด็จการในตูนีเซีย อียิปต์ ลิเบีย เยเมน และลามไปในซีเรีย บาห์เรน อัลจีเรีย อิรัค จอร์แดน คูเวต                  

โมร็อคโค เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม ในประเทศประชาธิปไตยใหม่ ปัญหาก็เกิดขึ้นมากมาย และแม้ประชาธิปไตยเก่า

อย่างสหรัฐอเมริกา อังกฤษ หรือฝรั่งเศส ก็เริ่มมีปัญหาใหม่ 

ในประเทศประชาธิปไตยใหม่ที่แม้มีการเลือกตั้ง มีรัฐสภา แต่ปัญหาความไม่มีเสถียรภาพของ

ประชาธิปไตย เพราะเกิดจากการถูกทหารแทรกแซงก็ดี หรือการแพร่กระจายของประชานิยมสุดขั้ว               

อันน�าไปสู่ผู ้น�าที่ทุจริต เผด็จการและพ้นจากการตรวจสอบของสังคมก็ดี ดังเช่นในเวเนซูเอลาและ

ปารากวัย การไม่เคารพหลักนิติธรรมและกฎหมายของรัฐบาลกึ่งเผด็จการก็ดี ก็ยังคงด�ารงอยู่ แม้แต่

ประเทศประชาธิปไตยเก่าอย่างสหรัฐอเมริกาภายหลังเหตุการณ์ 1 กันยายน 2001 และการประกาศ

สงครามกับผู้ก่อการร้ายก็น�าไปสู่การออกกฎหมายจ�ากัดเสรีภาพของประชาชนอย่างมหาศาล อาทิ                

การดักฟังโทรศัพท์ การตรวจการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต

เหตุการณ์เหล่านี้น�าไปสู่การปฏิรูปการเมืองและนิติธรรมใหม่ในต้นศตวรรษที่ 21 นี้ 

IV.  การลดอ�านาจรัฐบาล เพิ่มการตรวจสอบและส่วนร่วมของประชาชน

การปฏริปูการเมอืงในประเทศประชาธปิไตยเก่าอย่างฝร่ังเศส ซึง่ใช้รฐัธรรมนญูแบบระบบรฐัสภา

ที่ท�าให้มีเหตุผลมาตั้งแต่ ปี 1958 และมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตั้งแต่นั้นมาจนบัดนี้ 18 ครั้ง 



15

การปฏิรูปการเมืองภายใต้หลักนิติธรรม

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ  ปีที่ 16  เล่มที่ 47  เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2557

โดยครั้งหลังสุดแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อปี 2008 เพื่อปรับความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารซึ่งเข้มแข็งเกินไปกับ 

รัฐสภา และขยายการตรวจสอบ และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยลดวาระการด�ารงต�าแหน่ง

ประธานาธิบดจีาก 7 ปี เหลอื 5 ปี และด�ารงต�าแหน่งได้ไม่เกนิ 2 วาระ ลดอ�านาจเบด็เสรจ็ในการประกาศ

ภาวะวิกฤตตามมาตรา 16 ลงเมื่อพ้น 30 วันและ 60 วัน ลดอ�านาจอภัยโทษทั่วไปให้เหลือเพียงอภัยโทษ

เฉพาะราย เพิ่มอ�านาจรัฐสภา โดยเฉพาะให้คณะกรรมาธิการมีอ�านาจไม่ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง

ต�าแหน่งต่างๆโดยประธานาธิบดีได้ ลดอ�านาจรัฐบาลในการก�าหนดวาระการประชุมของสภา เพ่ิมการ

คุ้มครองฝ่ายข้างน้อยโดยหลักพหุนิยมด้วยการให้การแสดงออกและส่วนร่วมของทุกกลุ่มการเมืองของ

พรรคการเมือง เพิ่มอ�านาจของศาลบัญชีในการตรวจสอบ ขยายอ�านาจตุลาการรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัย

กฎหมายที่ผ่านรัฐสภาขัดรัฐธรรมนูญได้ โดยให้ศาลฎีกา หรือศาลปกครองสูงสุดเป็นผู้ส่ง (ทั้งๆที่ฝรั่งเศส

ปฏเิสธการควบคุมกฎหมายที่ประกาศใช้แล้วว่าขัดรัฐธรรมนูญมา 200 ป ีตามปรัชญารสุโซที่ว่ากฎหมาย

ที่ประกาศแล้ว คือการแสดงเจตจ�านงของปวงชน (Law is general will of the people) และก�าหนด

ให้มี “ผู้พิทักษ์สิทธิของพลเมือง” (The Defender of Rights) ไว้ เพื่อคุ้มครองประชาชนที่ถูกละเมิด

สิทธิโดยมีวาระ 6 ปี และต้องรายงานต่อรัฐสภา และประธานาธิบดี

ในอังกฤษ มีการตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อปฏิรูปรัฐธรรมนูญและการเมือง (Political and 

Constitutional Reform Committee) และรัฐบาลก็ตั้งรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิรูปรัฐธรรมนูญ และ

การเมืองเพื่อติดตามเรื่องนี้ โดยมีการปฏิรูปเรื่องส�าคัญ อาทิ การจ�ากัดอ�านาจยุบสภาของนายกรัฐมนตรี

โดยให้สภามีวาระ 5 ปี ยุบไม่ได้ เว้นแต่สภาจะมีมติให้ยุบตัวเองใน Fixed Term Parliament  Act 2011 

การลดอ�านาจสภาขุนนางในฐานะศาลสูงสุดและตั้งศาลสูงสุด (Supreme Court) แทนใน Supreme 

Court Act 2009 การปรับปรุงให้สภาขุนนางมีขุนนางที่แต่งตั้งตลอดชีพ (Life peers) เป็นสมาชิก                 

เป็นหลัก และขุนนางโดยสายเลือด เหลือเพียง 92 คน รวมทั้งเปลี่ยนกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบ                

ราชสันตติวงศ์ ให้พระราชธิดามีสิทธิเช่นเดียวกับพระราชโอรสในการสืบราชสมบัติ การปฏิรูป             

รัฐธรรมนูญอังกฤษยังไม่ยุติจวบจนปัจจุบัน  

ในละตินอเมริกาก็มีการปฏิรูปเพื่อเพิ่มนิติธรรมและความเป็นประชาธิปไตยในเรื่องส�าคัญๆ  คือ 

การปฏิรูปให้ศาลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารมากขึ้น การเพิ่มองค์กรปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ การเพิ่มสิทธิเสรีภาพทางเศรษฐกิจสังคม การเพิ่มส่วนร่วมของประชาชน และการปรับ

สมดุลระหว่างอ�านาจฝ่ายบริหารและรัฐสภา

เป็นอันว่าการปฏิรูปการเมืองยังคงเป็นวาระ (agenda) ของประเทศทั่วโลกและที่ส�าคัญก็คือ         

การปฏิรูปเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเดียวกันแทบทั้งสิ้น คือเพื่อเพิ่มการปกครองโดยกฎหมายที่ทรงธรรม

ตามหลักนิติธรรม เพื่อจ�ากัดอ�าเภอใจของมนุษย์และเสียงฝ่ายข้างมากทั้งสิ้น
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ข. การปฏิรูปการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ระลอกสองของประเทศไทย

ประเทศไทยได้เปลี่ยนผ่านจากเผด็จการทหารก่อนปี 2520 ไปสู่”ประชาธิปไตยครึ่งใบ” ในปี 

2521 เรื่อยมาจนมีความพยายามปฏิรูปการเมืองในปี 2539 โดยมีการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญมาร่าง

รัฐธรรมนูญปี 2540 ซึ่งถือว่าเป็น “รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” รัฐธรรมนูญฉบับนี้พยายามแก้ปัญหา

ของระบอบการเมืองไทยใน 3 แนวทาง คือ 

ประการแรก ปรับการเมืองของนักการเมืองให้เป็นการเมืองของพลเมืองด้วยการขยายศักด์ิศรี

ความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคให้ประชาชนเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มส่วนร่วมของประชาชน

ในการเมืองและการตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐ 

ประการทีส่อง มุง่ขยายนติธิรรม และปราบปรามทจุรติ ด้วยการเพิม่ศาลรฐัธรรมนญู ศาลปกครอง 

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง เพิ่มองค์กรตรวจสอบควบคุมต่างๆ อาทิ                

ป.ป.ช.  คตง.  ผู้ตรวจการแผ่นดิน  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  กกต.  ฯลฯ  รวมทั้งมาตรการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่างๆ อาทิ การแสดงบัญชีทรัพย์สิน หนี้สิน การถอดถอน การด�าเนิน

คดีอาญาผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง เป็นต้น

ใน 2 ประเด็นนี้ รัฐธรรมนูญปี 2550 ได้ยึดหลักการเดียวกันและเพ่ิมความเข้มข้นข้ึนโดยเพ่ิม 

เรื่องจริยธรรมให้จริงจังขึ้น เพิ่มการเอาผิดกับผู้ทุจริตเลือกตั้งให้ยุบพรรคการเมืองได้และตัดสิทธิ     

กรรมการบริหารพรรคการเมืองที่รู้เห็นเป็นใจ หรือละเลยไม่ให้ด�ารงต�าแหน่งการเมือง 5 ปี เป็นต้น 

ในประการที่สาม รัฐธรรมนูญ 2540 ต้องการสร้างเสรีภาพและประสิทธิภาพให้รัฐบาลด้วย

มาตรการต่างๆของระบบรัฐสภาที่ท�าให้มีเหตุผล ซึ่งประสบความส�าเร็จยิ่งเพราะท�าให้รัฐบาลมีเสียงข้าง

มากเดด็ขาดและอยูค่รบวาระ 4 ปี และท�าให้นายกรัฐมนตรีมอี�านาจสูงสุดอย่างไม่เคยมมีาก่อน แต่กท็�าให้

การตรวจสอบทางการเมอืงผ่านญตัตไิม่ไว้วางใจเป็นไปไม่ได้ ทีส่�าคญัคอืเกดิความรูส้กึทัว่ไปในสือ่มวลชน 

และประชาชนว่า รฐับาลก�าลงัขยายอ�านาจอทิธพิลไปครอบง�าองค์กรต่างๆตามรฐัธรรมนญู และสือ่มวลชน

อย่างกว้างขวางลกึซึง้ หรอืกล่าวอกีนยัหนึง่กค็อื “นติธิรรม” ก�าลงัถกูท�าลาย จงึเป็นทีม่าของการประท้วง

อย่างยืดเยื้อของประชาชน และจบลงด้วยการยึดอ�านาจเมื่อ 19 กันยายน 2549 พร้อมกับการจัดท�า

รัฐธรรมนูญ 2550 ขึ้นมา เพื่อปรับสมดุลอ�านาจเสียใหม่โดยเพิ่มข้อจ�ากัดอ�านาจบริหารให้มากขึ้น และ

ปรับกระบวนการสรรหาศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระให้ปลอดจากการแทรกแซงทางการเมือง

อย่างไรกต็าม ความขดัแย้งทางการเมอืงก็ยงัไม่จบส้ิน และเหน็ได้ชดัว่า ในขณะทีพ่รรคการเมอืง

อ้างความชอบธรรมจากเสียงข้างมากที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ว่าให้อาณัติมากระท�าการตาม

หลกัประชาธปิไตย แต่ฝ่ายต่อต้านกอ้็างว่าเสยีงข้างมากทีป่ราศจากคณุธรรม จรยิธรรม กป็ราศจากความ

ชอบธรรมที่จะบริหารประเทศ แต่ท้ายที่สุด ทั้งสองฝ่ายต่างก็เห็นตรงกันว่าจะต้องมีการปฏิรูปการเมือง 
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เศรษฐกิจ และสังคมอีกครั้งใหญ่

ส�าหรับตัวผู้บรรยายเห็นว่า การปฏิรูปครั้งนี้ต้องเป็นการปฏิรูปเพื่อน�าไปสู่การปกครองที่

ทรงธรรม และยึดนิติธรรมโดยเคร่งครัด ดังนี้

1. รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายทรงธรรมที่สูงสุด ซึ่งอยู่เหนือทุกองค์กรที่รัฐธรรมนูญตั้งขึ้น

 ดังนั้น การตราและการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทุกครั้ง ต้องยึดหลักในมาตรา 3 วรรคหนึ่ง 

อย่างเคร่งครัด คือ จะต้องมีการลงประชามติโดยประชาชน และพระมหากษัตริย์ต้องทรงลง                       

พระปรมาภิไธยทุกครั้ง หากประชาชนไม่เห็นชอบด้วยเสียงข้างมากในประชามติ หรือพระมหากษัตริย์

ไม่ทรงลงพระปรมาภิไธยก็ดี ร่างรัฐธรรมนูญนั้นต้องตกไป เหมือนในการจัดท�ารัฐธรรมนูญโดยสภา                

ร่างรัฐธรรมนูญในปี 2492, 2540, และ 2549 เพราะตามประเพณีการปกครองประเทศในระบอบ

ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมุข อ�านาจสถาปนารฐัธรรมนญูหรอือ�านาจก่อตัง้องค์กร

ทางการเมอืง (Constituent Power) อยูท่ีพ่ระมหากษตัรย์ิและประชาชนมาต้ังแต่ พ.ศ. 2475 จนถึง

ปัจจุบัน

 นอกจากนัน้ เพือ่ไม่ให้รฐัสภาทีเ่ป็นเพียง “ผู้แทน” ของปวงชน ท�าการฝ่าฝืนรัฐธรรมนญู โดย

ท�าให้การ “แก้ไขเพิม่เตมิ” กลายเป็น “การท�าลาย” รฐัธรรมนญู ต้องก�าหนดให้ศาลรฐัธรรมนญูมอี�านาจ

ตรวจสอบการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ทั้งโดยกระบวนการ และเนื้อหาให้ชัดเจน ทุกครั้งเหมือนร่าง  

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ทั้งที่ผู้บรรยายเห็นว่า แม้ในปัจจุบันศาลรัฐธรรมนูญก็มีอ�านาจอยู่

ตามมาตรา 291 (1) วรรคสอง ประกอบมาตรา 154 แล้วก็ตาม แต่ก็ต้องให้มีผู้เสนอมาให้ศาลพิจารณา 

ต่อไปควรให้การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญต้องผ่านการตรวจสอบของศาลรัฐธรรมนูญโดยอัตโนมัติ 

ก่อนน�าไปลงประชามตทิกุครัง้ เหมอืนการให้ร่างพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนญูต้องถกูตรวจสอบ

ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญทุกครั้ง

2. หลักนิติธรรมต้องยิ่งใหญ่ เหนืออ�าเภอใจของทุกองค์กร

 อันท่ีจริง ตามคติการปกครองไทยแต่โบราณ แม้พระมหากษัตริย์ทรงสมบูรณาญาสิทธิใน

ระบอบราชาธิปไตย ก็ต้องอยู่ใต้พระธรรมศาสตร์ พระมหากษัตริย์จะทรงใช้พระราชอ�านาจให้ขัดกับ             

พระธรรมศาสตร์ ประเพณี และยุติธรรมหาได้ไม่ ต่อเมื่อทรงใช้พระราชอ�านาจตัดสินคดี หรือวาง                   

พระราชก�าหนดบทพระไอยการถูกต้องตรงตามพระธรรมศาสตร์ ประเพณี และยุติธรรมแล้ว จึงจะ                  

จดัเป็นราชศาสตร์ อนัเป็นกฎหมายลกูได้ นีก่เ็หน็ชดัเจนว่า นิติธรรมอยูเ่หนือพระราชอ�านาจล้นพ้นน้ัน

 ยิ่งในระบอบประชาธิปไตยด้วยแล้ว นิติธรรมก็คือ เหรียญอีกด้านหนึ่งที่แยกไม่ได้จาก

ประชาธปิไตย บคุคลจึงหาอาจรับแต่ประชาธปิไตย แต่ปฏเิสธนติธิรรมได้ไม่ ใครท�าลายความยิง่ใหญ่

ของนิติธรรม เขาผู้นั้นก็ท�าลายประชาธิปไตยไปด้วยนั่นเอง
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 แต่ “นิติธรรม” (The Rule of Law) ไม่ใช่ตัวบทกฎหมายลายลักษณ์อักษรซึ่งตรงกับภาษา

อังกฤษว่า legislation ทีเ่กดิจากเจตจ�านงในการเขยีนกฎเกณฑ์ของมนษุย์ทีม่อี�านาจการเมอืง แต่นติิธรรม 

คือ 

 “......แนวทางในการปกครองท่ีมาจากหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ อันเป็นความเป็น

ธรรมที่บริสุทธิ์ ปราศจากอคติ โดยไม่มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องและแอบแฝง หลักนิติธรรม 

จึงเป็นหลักการพื้นฐานส�าคัญของกฎหมายที่อยู่เหนือบทบัญญัติท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร ซ่ึงรัฐสภาก็ดี 

คณะรัฐมนตรีก็ดี ศาลก็ดี รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานต่างๆของรัฐก็ดี จะต้องยึดเป็น

แนวทางในการปฏิบัติ” (ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 15-18/2556) 

 ดังนั้น นิติธรรมก็คือ “รัฐธรรมนูญที่ไม่ได้เป็นลายลักษณ์อักษร” ตรงกับที่นักนิติศาสตร์                 

ส�านักโครงสร้างนิยมเรียกว่า “Higher law” หรือกฎหมายที่อยู่สูงกว่ากฎหมายลายลักษณ์อักษรทั้งปวง 

หรือตรงกับที่คณะตุลาการรัฐธรรมฝรั่งเศสเรียกว่า “บล็อกแห่งความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ” (Bloc de 

constitutionalité) ที่รัฐสภาจะใช้อ�านาจออกกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่เป็นรัฐบัญญัติ (Loi) ให้ขัด              

ไม่ได้  ซึ่งรวมถึงค�าประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ค.ศ. 1789 ค�าปรารภรัฐธรรมนูญ 1946                          

หลักการพื้นฐานของกฎหมายแห่งสาธารณรัฐ ฯลฯ ส่ิงเหล่านี้ ศาลจะเป็นผู้ “ค้นหา” มาใช้ในการ                         

ควบคุมกฎหมายและการกระท�าไม่ให้ขัดรัฐธรรมนูญนั้นเอง แม้ศาลฎีกาสหรัฐอเมริกาเองก็เคยตีความ

หลัก Due process of law หรือ ศุภนิติกระบวน ในบทแก้ไขเพิ่มเติมที่ 5 ว่ารวมถึงการที่ต�ารวจต้อง

บอกสิทธิในการให้การและการมีทนายให้ผู้ต้องหาทั้งที่ไม่มีมาตราใดในร่างรัฐธรรมนูญเขียนไว้เลย 

(คดี Miranda V. Arizona (1966)) ศาลฎีกาอินเดียก็เคยควบคุมการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญไม่ให้

เป็นการท�าลายรัฐธรรมนูญเสียเองดังกล่าวมาแล้วข้างต้น

 ศาลฎีกาไทยเองก็เคยใช้ “ประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย” 

ในการควบคุมการใช้อ�านาจนิติบัญญัติไม่ให้ขัดรัฐธรรมนูญมาหลายคดี ที่ส�าคัญคือศาลฎีกาใช้หลักนี้เอง

ในการควบคุมการใช้อ�านาจเบ็ดเสร็จของคณะรัฐประหาร ว่าจะออกกฎหมายมาให้ขัด “ประเพณี                   

การปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย” ไม่ได้ (ค�าพิพากษาฎีกาที่ 912/2536, 913/2536, 

921/2536, 1131/2536 เป็นต้น) 

 ด้วยเหตุนี้ การที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้ยึดถือแต่ตัวหนังสือของบทบัญญัติลายลักษณ์อักษร  

แต่พิจารณาหลักกฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งสะท้อนคุณธรรมชั้นสูงทางกฎหมายจึงชอบด้วย

หลักนิติศาสตร์ และกระแสแห่งความยุติธรรมทุกประการ

3. การจัดสรรผลประโยชน์และความมั่งคั่งเสียใหม่ : การยกเลิกประชานิยม (Populism) 

และสถาปนารัฐสวัสดิการ (Welfare State) ขึ้นแทน
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 รฐัธรรมนญูปี 2540 และ 2550 ได้ขยายสทิธ ิเสรภีาพ ทางเศรษฐกจิและสงัคมหลายประการ 

แต่ไม่ได้ปรับโครงสร้างการจัดสรรทรัพยากรและความมั่งคั่ง จึงท�าให้คนส่วนใหญ่ในสังคมยังเข้าไม่ถึง

ทรัพยากร เป็นช่องว่างให้พรรคการเมืองใช้นโยบายประชานิยมสุดขั้วหาเสียงและน�ามาเป็นนโยบาย

รัฐบาล ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าประชานิยมไม่ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการจัดสรร

ทรัพยากร และไม่ท�าให้ลดความเหลื่อมล�้าแต่อย่างใด ที่ส�าคัญคือ ประชานิยมเป็นการน�าเงินในอนาคต

มาใช้ในปัจจุบัน โดยผลักหนี้ไปอยู่ในอนาคตท่ีมีปัญหา ที่สุดก็คือ ประชานิยมยังย�้าให้ประชาชนผู้ด้อย

โอกาสต้องพึง่พงิพรรคการเมอืงผูใ้ห้ และต้องตอบแทนด้วยคะแนนเสยีงอนัเป็นความสมัพนัธ์เชงิอปุถมัภ์

แนวดิ่ง ดังนั้น การปฏิรูปการเมืองใหม่ต้องท�า 2 แนวทาง คือ 

 แนวทางแรก ต้องยกเลิกประชานิยม และก�าหนดให้การหาเสียงด้วยประชานิยมต้องระบุ

ที่มาของรายได้ที่จะน�ามาใช้จ่ายในแต่ละเรื่อง และต้องบังคับให้หัวหน้าพรรคการเมืองที่มี ส.ส. ในสภา

จ�านวนมาก ตั้งแต่ล�าดับที่ 1-4 ต้องมาอภิปรายทางโทรทัศน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง ทั้งรัฐธรรมนูญ                   

ต้องก�าหนดให้การกูเ้งนิของรฐับาลกระท�าได้เฉพาะเพ่ือการลงทุน หรือ Refinance เงินกูท่ี้ใช้ในการลงทุน

เท่านั้น จะกู้เงินมาใช้ในเรื่องอื่นไม่ได้

 แนวทางที่สอง จะต้องตั้งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการปรับโครงสร้างการจัดสรร

ทรัพยากรท�านองเดยีวกบัคณะกรรมการกระจายอ�านาจไว้ในรฐัธรรมนญู ให้มหีน้าทีศ่กึษาและเสนอแนะ

การจัดสวสัดกิารให้ประชาชนในรปูแบบต่างๆ รวมทัง้ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้ ทัง้การจดัสรรสวสัดกิารดงักล่าว

ต้องตราเป็นกฎหมาย นอกจากนั้นต้องมีการปรับโครงสร้างภาษีอากรเพื่อสร้างรายได้มาใช้ในการให้

สวัสดิการอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะภาษีทรัพย์สิน ภาษีมรดก ภาษีจากรายได้ในการจ�าหน่ายหลักทรัพย์ใน

ตลาดหลักทรัพย์ ฯลฯ

4. ส�าหรับการปฏิรูปการเมืองนั้น ควรมีการปฏิรูปในด้านต่างๆ คือ

 4.1 การแบ่งอ�านาจทางการเมืองระหว่างพรรคการเมืองกับกลุ่มอาชีพต่างๆ โดยให้สภา               

ผู้แทนราษฎรมาจากการเลือกตั้ง และเป็นสภาอันเป็นท่ีมาของรัฐบาล และการบริหารราชการแผ่นดิน 

ให้วุฒิสภามาจากวิชาชีพต่างๆ เป็นสภาคานอ�านาจและตรวจสอบและเป็นสภาปรับให้การจัดสรร

ทรัพยากรโดยกฎหมายทั่วถึง และเป็นธรรมขึ้น 

 4.2 ในสภาผู้แทนราษฎร ให้ยกเลิกการบังคับให้ผู้สมัคร ส.ส. และ ส.ส.ต้องสังกัดพรรค เพื่อ

อิสระให้ ส.ส.ตอบสนองต่อมตมิหาชนและความต้องการของปวงชน แทนทีต้่องอยูภ่ายใต้ค�าสัง่ของนายทนุ

เจ้าของพรรค และเพื่อลดโอกาสเกิดความรุนแรงทางการเมืองอันเกิดจากความขัดแย้งระหว่างนายทุน 

พรรคกับประชาชน

 4.3 การเพิ่มมาตรการคุ้มครองฝ่ายข้างน้อยทางการเมือง โดยเฉพาะการเฉลี่ยเวลาออก
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รายการวิทยุ โทรทัศน์ให้เท่าเทียมกันระหว่างฝ่ายค้าน-ฝ่ายรัฐบาล การส่งเสริมการจัดต้ังสหภาพ

ข้าราชการเพื่อคานอ�านาจนักการเมืองท่ีไม่ใช่ระบบคุณธรรม โดยสหภาพข้าราชการดังกล่าวสามารถ

กระท�าได้ทันทีตามมาตรา 28 วรรคสาม ประกอบมาตรา 64 วรรคสอง โดยไม่ต้องรอกฎหมายลูก                    

แต่อย่างใด

 4.4 การเพิม่หลกัจรยิธรรมในการเมอืง และการบริหารและจัดให้มกีารประเมนิประสิทธภิาพ 

คณุภาพ และคณุธรรมของทัง้องค์กรทางการเมอืง องค์กรภาครัฐ ผู้ด�ารงต�าแหน่งการเมอืงและข้าราชการ 

ทั้งนี้ โดยให้กระท�าโดยสม�่าเสมอ

 4.5 การปฏิรูปสื่อให้เป็นอิสระจากรัฐและทุนอย่างแท้จริง และต้องห้ามสื่อที่สร้างความ

เกลียดชัง ความรุนแรง

 4.6 การตรากฎหมายก�าหนดกติกาการชุมนุมสาธารณะให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและ

กฎหมายอย่างแท้จริง

 4.7 การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบโดยเฉพาะต�ารวจ

5. การสร้างความเคารพ “นิติธรรม” ให้เกิดขึ้นในทุกระดับทั้งระดับผู้ด�ารงต�าแหน่งการเมือง 

ข้าราชการและเจ้าหน้าทีข่องรฐั ตอลดจนประชาชนต้องเคารพกติกาทุกประเภท และโดยเฉพาะกฎหมาย 

ไม่ละเมิดหรือหลีกเลี่ยงกฎหมาย และค�าพิพากษาหรือค�าวินิจฉัยของศาล เพราะรัฐที่ปราศจากนิติธรรม 

หรือนิติธรรมอ่อนแอทั้งระดับรัฐและประชาชนนั้นย่อมไม่อาจพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้เจริญได้                  

ด้วยเหตุที่ไม่ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ลงทุน และยิ่งนิติธรรมล่มสลายไปเมื่อใด รัฐก็จะกลายเป็น Failed 

state หรือ รัฐล้มเหลวไม่อาจเป็นรัฐอยู่ได้ และเมื่อนั้นอนาธิปไตย (anarchy) และความวุ่นวานสับสนก็

จะเกิดขึ้นกับสังคมและสมาชิกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ท้ายที่สุดนี้ ผู้บรรยายขอน�าค�ากล่าวของอดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษ บารอนเนส มากาเร็ต                   

แทชเชอร์ (Margaret Thatcher) ซึ่งกล่าวไว้อย่างไพเราะจับใจมาสรุปว่า 

“การเป็นประชาธิปไตยยังไม่เพียงพอ เสียงข้างมากไม่อาจเปลี่ยนสิ่งที่ผิดให้ถูกได้ หากจะเป็น

ประเทศเสรีจริงๆ ประเทศนั้นต้องมีความรักที่ลึกซ้ึงต่อเสรีภาพ และเคารพหลักนิติธรรมอย่างผูกพัน              

ไม่เสื่อมคลาย”

“Being democratic is not enough, a majority cannot turn what is wrong into right. 
In order to be considered truly free, countries must also have a deep love of liberty and 
an abiding respect for the rule of law”

* * * * *
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ประชาธิปไตยในอาเซียน
พีรศักย์  จันทวรินทร์*

บทที่ 1: แง่มุมความสนใจ 

ประเทศไทยเป็นสมาชกิสมาคมประชาชาติแห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้  หรือ  “สมาคมอาเซียน”  

(Association  of  Southeast  Asian  Nations  -  ASEAN)  ซึ่งประกอบด้วยประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จ�านวน 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย  

เมียนมาร์  ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์  ไทย  และเวียดนาม  โดยแต่ละประเทศมีรูปแบบการปกครองที่แตกต่าง

กนั  และไม่ได้เป็นองค์กรทีเ่หนยีวแน่นแบบสหภาพยโุรป  แต่กส็ามารถมคีวามร่วมมือระหว่างกนัจนเปน็ 

กลุ่มความร่วมมือภูมิภาคที่ได้รับความส�าคัญจากประชาคมโลก  และก�าลังผนึกความร่วมมือระหว่างกัน

ให้มากขึ้นโดยการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ  การเมืองและสังคมขึ้นตามล�าดับ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) ในปี 2558 

การพัฒนาองค์กรของอาเซียนด�าเนินไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป  ไม่เร่งรัด  และเป็นความร่วมมือ

อย่างหลวม ๆ ในทุกมิติ โดยค�านึงถึงหลักความเป็นอิสระและไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน  

แต่ก็สามารถด�าเนินความร่วมมืออย่างเป็นผลดีจนเป็นองค์กรระดับภูมิภาคที่มีความส�าคัญมากองค์กร

หนึ่ง  ความส�าคัญและความส�าเร็จของอาเซียนมาจากปัจจัยเรื่องที่ตั้งทางภูมิศาสตร์  และการดึงเอาพลัง

อ�านาจทางเศรษฐกจิและการเมอืงของประเทศในภมูภิาคมาใช้ร่วมกนัอย่างเป็นผลดี  โดยพลงัอ�านาจของ

แต่ละประเทศจะมมีากน้อยเพยีงไรขึน้อยูก่บัการมรีะบบการเมอืงทีม่ัน่คงหรอืไม่  มรีะบบเศรษฐกจิทีเ่อือ้

อ�านวยต่อการน�าพลังทางเศรษฐกิจมาใช้ได้อย่างไร และมีรัฐบาลที่มีความสามารถ มีเสถียรภาพ และ

ด�าเนินนโยบายอย่างเหมาะสม  ตลอดจนมีผู้น�ารัฐบาลที่ดีหรือไม่  ซึ่งรวมแล้วจะเป็นการน�าเอาศักยภาพ

ของประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชาติและต่อองค์กรในภูมิภาคที่เป็นสมาชิก 

ในทางการเมือง ประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศต่างก็อยู่ในกระแสประชาธิปไตยของ            

โลกปัจจุบัน ซึ่งนอกจากแสดงถึงพัฒนาการของการตระหนักถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในระดับ

ที่สูงขึ้นแล้ว ยังเป็นองค์ประกอบที่จ�าเป็นที่ฝ่ายการเมืองและภาครัฐต้องให้การสนับสนุนเพ่ือประโยชน์

* เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร กระทรวงการต่างประเทศ, ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) 
รุ่นที่ 1 ของส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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ในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพด้วย โดยเฉพาะความส�าคัญที่มีต่อกลุ่มคนชั้นกลางที่เป็น            

กลุ่มขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของสังคม เนื่องจากบรรยากาศของประชาธิปไตยจะเอื้ออ�านวยต่อการ              

ริเริ่มและการประกอบธุรกิจ  ในขณะเดียวกันในภาคประชาชนเองที่มีระดับชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น                     

กจ็ะเพิม่การให้ความส�าคญัต่อการมสีทิธทิางการเมอืงมากขึน้โดยปรยิาย  ดงันัน้  จงึเหน็การเปลีย่นแปลง

ประชาธิปไตยในหลายประเทศอาเซียนมาเป็นล�าดับ  โดยประเทศที่มีระบบการเมืองแบบพหุนิยมก็จะมี

กิจกรรมทางการเมืองที่กว้างขวางและเข้มข้นขึ้น และแม้แต่ประเทศที่ปกครองในระบอบสังคมนิยม                 

เช่น เวียดนาม ก็จะเห็นความพยายามที่จะเพิ่มการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาล โดยมีการเพิ่ม

การลงมตขิองสภาผูแ้ทนราษฎรในการให้ความเหน็ชอบผลการปฏบิตังิานของรฐัมนตรเีป็นรายปี เป็นต้น 

ในการนี้  ประชาธิปไตยมิใช่เป็นเรื่องเพียงรูปแบบ  มิได้หมายถึงเพียงการเข้าคูหาเลือกตั้งเพื่อใช้

สิทธิลงคะแนนเสียงในทางการเมือง  มิได้หมายถึงการชุมนุมในท้องถนนเพื่อเรียกร้องหรือประท้วง 

แต่ยังเป็นเรื่องของส�านึกในสิทธิพลเมือง  หน้าที่ของประชาชน  การมีส่วนร่วม  และความรับผิดชอบที่

มต่ีอส่วนรวม  ในอนัทีจ่ะท�าให้การด�าเนนิกจิกรรมประชาธปิไตยเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกดิประโยชน์

ต่อสงัคมและประเทศชาต ิ ซึง่เป็นเรือ่งความสามารถของแต่ละสังคมในการผสมผสานพัฒนาองค์ประกอบ

เหล่านี้ให้เป็นคุณ แต่ในทางกลับกัน การใช้ประชาธิปไตยอย่างไม่เหมาะสมก็จะเป็นการบั่นทอนพลัง

อ�านาจของประเทศ 

การพัฒนาของอาเซียนมีทั้งลักษณะของการเรียนรู้  การเลียนแบบกัน  และการแข่งขันกัน                 

รวมทั้งในเรื่องประชาธิปไตย  ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ระหว่างระบบการเมืองเชิงปิดแบบสังคมนิยม หรือ

ในระบบเปิดแบบพหุนิยม  ซึ่งโดยที่สภาวะทางสังคมของประเทศในอาเซียนมีความคล้ายคลึงกันในการ

เป็นประเทศก�าลังพัฒนา เป็นสังคมเอเชีย มีอิทธิพลของระบบอุปถัมภ์ จิตส�านึกบุญคุณ การเชื่อผู้น�าและ

การพึ่งพากันตามวิถีชีวิตชนบท  จึงเป็นเรื่องท่ีน่าศึกษาว่าประชาธิปไตยในสภาวะแวดล้อมดังกล่าวมี               

รูปแบบและคุณภาพอย่างไร  แตกต่างจากประชาธิปไตยแบบตะวันตกอย่างไร  และประชาธิปไตย                  

แบบไหนที่เหมาะสมกับประเทศในภูมิภาค อีกทั้งหากน�าเอามิติทางศาสนาเข้ามาพิจารณาด้วย ได้แก่  

การเป็นสังคมพุทธและอิสลาม จะมีผลต่อความเป็นประชาธิปไตยในแต่ละประเทศนั้น ๆ หรือไม่ 

นอกจากนี ้ปัจจยัเรือ่งสภาพทางสงัคมทีแ่ตกต่างกนั องค์ประกอบของกลุ่มเชือ้ชาติ ความเป็นมา

ทางประวัติศาสตร์ รวมท้ังอิทธิพลของเจ้าอาณานิคมในอดีต อิทธิพลของโลกยุคสงครามเย็น และการ

ต่อสูท้างอุดมการณ์ในช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ที ่ 2  กม็ส่ีวนท�าให้แต่ละประเทศในอาเซยีนมรีปูแบบและ

พัฒนาการประชาธิปไตยในระดับท่ีแตกต่างกันด้วย  ซึ่งก็ไม่สามารถที่จะชี้ชัดได้ว่าแบบใดเหนือกว่ากัน  

เนื่องจากประสิทธิภาพของประชาธิปไตยไม่ได้ข้ึนอยู่กับรูปแบบ  แต่อยู่ที่กระบวนการน�าไปใช้เป็นพลัง

อ�านาจของประเทศได้อย่างเหมาะสม 
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อนึ่ง ยังเป็นเรื่องท่ีน่าพิจารณาด้วยว่าความเป็นประชาธิปไตยมีความส�าคัญจริงหรือไม่ต่อการมี

พลังอ�านาจของประเทศ โดยมีตัวอย่างจีนที่มีประชาธิปไตยแบบจ�ากัดภายใต้ระบอบคอมมิวนิสต์ แต่ก็

สามารถพฒันาชวีติความเป็นอยูข่องประชาชนและสร้างศกัยภาพของประเทศได้อย่างใหญ่หลวง จึงอาจ

เป็นประเด็นที่ประเทศในอาเซียนที่ปกครองในระบอบเดียวกัน ได้แก่ เวียดนามและลาว อาจก�าลังเลือก

ว่าควรด�าเนินตามรอยจีนต่อไป หรือควรเพิ่มระดับประชาธิปไตยในประเทศให้มากขึ้น หรือแม้แต่                

ประเทศที่ถือว่ามีรูปแบบประชาธิปไตยแบบตะวันตกอย่างมาก เช่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย              

และไทย  กย็งัเป็นท่ีถกเถียงกนัอยูว่่าควรปรบัเปลีย่นระบบประชาธปิไตยทีเ่ป็นอยูอ่ย่างไรจงึจะสอดคล้อง

กับสภาพสังคมของตน  ในขณะที่เมียนมาร์ที่อยู่ระหว่างการก้าวสู่ประชาธิปไตยยุคใหม่ภายใต้การจัด    

สมดุลอ�านาจระหว่างฝ่ายทหารกับฝ่ายพลเรือน ก็ก�าลังทดสอบการเปิดกว้างทางประชาธิปไตยกับการ

รักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของประเทศ

โดยทีป่ระเทศไทยตัง้อยูใ่นภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ และเป็นส่วนหนึง่ของสมาคมอาเซยีน

ซึ่งก�าลังพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น จึงเป็นเรื่องที่ควรเรียนรู้ความเป็นไปของ

ประเทศเพื่อนบ้านในแง่มุมต่างๆ รวมทั้งในเรื่องทางการเมืองและประชาธิปไตย ซึ่งจะท�าให้เกิด                         

ความเข้าใจและได้ข้อคิดข้อเปรียบเทียบมาเทียบเคียงกับการพัฒนาประชาธิปไตยของไทย โดยจะเน้น

เรื่องพื้นฐานทางประวัติศาสตร์และสังคมท่ีมีผลต่อโครงสร้างการเมืองและกลไกประชาธิปไตย 

ลักษณะร่วมและลักษณะที่แตกต่างของประชาธิปไตยในอาเซียน และมุมมองประชาธิปไตยในภูมิภาค  

ซึ่งเป็นที่หวังว่าจะท�าให้เห็นภาพประชาธิปไตยในอาเซียนได้ตามสมควร

บทที่ 2 : แนวคิดและกรอบการพิจารณา 

การศึกษาในที่นี้จะเน้นเรื่อง “ประชาธิปไตย” มากกว่า “รูปแบบการปกครอง”  โดยได้ส�ารวจ

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

หลักการประชาธิปไตย 

รศ. วิสุทธิ์  โพธิแท่น  ได้เขียนไว้ในหนังสือ  “แนวคิดพื้นฐานของประชาธิปไตย”  ว่า หลักการ

ส�าคัญของประชาธิปไตยประกอบด้วย 

1) หลักการว่าด้วยอ�านาจอธิปไตยของปวงชน 

 1.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม  ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ  ที่ส�าคัญคือ การเลือกตั้ง  

การรวมตัวกันเป็นกลุ่มผลประโยชน์  การรวมตัวกันเป็นพรรคการเมือง  โดยการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ต้องเป็นไปโดยสมคัรใจ  โดยมเีป้าประสงค์ทีจ่ะมอีทิธพิลต่อการก�าหนดนโยบายสาธารณะ ซึง่ในส่วนของ
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การเลอืกตัง้ต้องเป็นไปโดยอสิระ  ให้ทางเลอืกอย่างแท้จรงิ  ใช้วธิกีารลงคะแนนลบั  ไม่มกีารทจุรติคดโกง 

มีการเลือกตั้งอยู่เสมอเป็นระยะเวลา และให้สิทธิอย่างเสมอภาคและทั่วถึง เป็นต้น 

 1.2 การปกครองโดยเสียงข้างมากที่เคารพสิทธิของเสียงข้างน้อย  ตัดสินด้วยเหตุผล  ไม่ใช้

ก�าลัง และโดยค�านึงว่าการตัดสินทางประชาธิปไตยมิใช่หมายความว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายถูกอย่าง

สมบูรณ์  แต่เป็นการตกลงใจในทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งภายใต้สถานการณ์หนึ่ง  ๆ   และสามารถมีการ

เปลีย่นแปลงได้เมือ่เงือ่นไขเปลีย่นแปลงไป  การใช้เสยีงข้างมากยงัมเีกณฑ์ในระดบัทีแ่ตกต่างกนัตามความ

ส�าคัญของกรณีที่จะตัดสิน  ได้แก่  การใช้เสียงข้างมากอย่างเด็ดขาด  เสียงข้างมากสัมพัทธ์ เสียงข้างมาก

ธรรมดา และเสียงข้างมากพิเศษ เป็นต้น 

 1.3 การยอมรับการมีฝ่ายค้าน หมายถึง การยอมให้มีฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยสามารถคงอยู่และ

ด�าเนนิการได้โดยอสิระ  และรบัฟังค�าวพิากษ์วจิารณ์และข้อเสนอทางเลอืกทางนโยบายทีอ่ยูใ่นกรอบของ

กฎหมายและวิถีทางประชาธิปไตย  อันเป็นการเคารพเสรีภาพในการคิดและการแสดงออก โดยแต่ละ

ฝ่ายจะต้องมีความอดกลั้นในความคิดเห็นที่แตกต่างด้วย 

2) หลักการว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ  ประกอบด้วย  เสรีภาพพื้นฐานในการคิดและการแสดงออก  

สิทธิการเป็นราษฎรของรัฐ  สิทธิในการเลือกตั้ง  การนับถือศาสนา  การย้ายถิ่นที่อยู่  การประชุม  ชุมนุม  

และรวมตวัเป็นกลุม่หรอืสมาคม การไม่ถูกรฐัหรอืบคุคลใดกระท�าต่อตนตามอ�าเภอใจ และสทิธส่ิวนบคุคล

อื่น ๆ 

3) หลักการว่าด้วยความเสมอภาค  โดยความเสมอภาคพื้นฐาน  ได้แก่  ความเสมอภาคทาง     

การเมือง ทางกฎหมาย ความเสมอภาคในโอกาส ทางสงัคม และทางเศรษฐกจิ โดยมรีะบบเศรษฐกจิหลกั  

คือ  ระบบทุนนิยม  ระบบสังคมนิยม  และสังคมนิยมประชาธิปไตย  ซึ่งมีความแตกต่างกันในเรื่องสิทธิ

ในการครอบครองปัจจัยการผลิต  สิทธิและสัดส่วนในการได้รับผลจากการประกอบการ  การสะสม

ทรัพย์สิน การวางแผน การจัดการและการจ�าหน่ายจ่ายปันทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเรื่องสวัสดิการ 

4)   หลักการว่าด้วยภราดรภาพและการเคารพเหตุผล หมายถึง การเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อให้

คนในสงัคมสามารถร่วมมือกันท�ากจิกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคมและประเทศชาต ิ มีความปรารถนาดี

ต่อกัน ส่งเสริมความดีงามของกันและกัน มีความสมดุลระหว่างการท�าสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนโดย                  

ไม่ท�าความเสียหายให้แก่ผู้อื่น  

ในส่วนรปูแบบของรฐับาลประชาธปิไตย มรีปูแบบใหญ่ ๆ  ได้แก่ ระบบรฐัสภา ระบบประธานาธบิดี  

และระบบกึ่งประธานาธิบดี  โดยมีความแตกต่างกันที่องค์ประกอบ  หน้าที่  และความสัมพันธ์ระหว่าง

ประมุขของรัฐกับฝ่ายนิติบัญญัติ  ฝ่ายบริหาร  ฝ่ายตุลาการ  และประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วน

ของประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง  และมีรายละเอียดที่ปลีกย่อยลงไปในเรื่องระบบสภา  อ�านาจ
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ในการแต่งตั้งผู้น�ารัฐบาลและรัฐมนตรี  สิทธิในการด�ารงต�าแหน่งในฝ่ายบริหาร และขอบเขตความ                 

รับผิดชอบต่อรัฐสภา เป็นต้น 

องค์ประกอบส�าคญัของสงัคมประชาธปิไตยอกีประการหนึง่  คอื  การมวีฒันธรรมการเมอืงแบบ

ประชาธปิไตย  ซึง่  รศ.วสิทุธิฯ์  ได้ส�ารวจการให้ความหมายของนกัวชิาการตะวนัตกหลายคนแล้วมคีวาม

เห็นว่าควรประกอบด้วย ความมีเหตุผล มีความรู้ในเรื่องการเมือง การเคารพซึ่งกันและกัน การอดกลั้น

ในความแตกต่าง  การตกลงกันอย่างสันติวิธี  การรู้จักมีส่วนร่วมทางการเมือง  (เช่น  แสดงความคิดเห็น

และวิพากษ์วิจารณ์บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง  การรู้จักเลือก  รู้จักใช้สิทธิอย่างเหมาะสม ใคร่ครวญ  

ประเมนิจากหลกัฐานข้อมลู  และตรวจสอบเปรยีบเทยีบทางเลอืก)  ไม่ลมืเรือ่งสทิธหิน้าที ่  (มคีวามสมดุล

ระหว่างการ  “ได้”  และการ  “ให้”  แก่สังคม)  ท�าดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  มีอุดมการณ์ประชาธิปไตย

ทีแ่น่วแน่  (เข้าใจสาระของประชาธิปไตย  และไม่หลงกบัการบดิเบอืนประชาธปิไตย)  เหน็แก่ผลประโยชน์

ของส่วนรวมและประเทศชาติ  และพัฒนาความรู้ความสามารถของตนให้รู้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก

และสังคม เพื่อการพิจารณา ตัดสินใจ และเข้าร่วมทางการเมืองอย่างเหมาะสม  

ทั้งนี้ วัฒนธรรมทางการเมืองของแต่ละประเทศถูกปลูกฝังและถ่ายทอดแก่คนรุ่นต่าง ๆ ผ่าน

กระบวนการกล่อมเกลาทางการเมือง  ท�าให้ผู้คนได้มาซึ่งความรู้สึก  เอกลักษณ์  และข้อมูลข่าวสารใน

ทางการเมือง  และการได้รับอิทธิพลจากสื่อสารมวลชนในลักษณะต่าง ๆ  อีกทั้งวัฒนธรรมทางการเมือง

ยงัมผีลต่อลกัษณะของการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงด้วยว่าจะเป็นแบบใด ได้แก่ แบบผู้มส่ีวนร่วม (มสี�านกึ

ทางการเมืองดี)  แบบไพร่ฟ้าหรือผู้อยู่ใต้สังกัด  (มีความรู้ทางการเมืองอย่างจ�ากัดและเป็นไปตามการ

กล่อมเกลา) และแบบผู้ที่ไม่รับรู้ (ไม่เข้ามีส่วนร่วมหรือการเข้าร่วมโดยถูกหลอก) 

รศ. วสิทุธิฯ์ ได้กล่าวถงึความส�าเรจ็และความล้มเหลวของประชาธปิไตยว่า  ขึน้อยูก่บักระบวนการ

ทางการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์ ของพรรคการเมือง ของการเลือกตั้ง ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหารมี

ความเป็นประชาธิปไตยมากน้อยเพียงไร  และการสร้างและการพัฒนาประชาธิปไตยเป็นไปอย่างไร                

โดยแต่ละประเทศมีการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยที่แตกต่างกัน  ซึ่งท�าให้ประชาธิปไตยมีความเป็น                    

ปึกแผ่นที่แตกต่างกันไปด้วย ทั้งในเชิงทัศนคติและพฤติกรรม โดยการพัฒนาประชาธิปไตยให้มั่นคง              

ควรประกอบด้วยการพัฒนาวัฒนธรรมการเมืองให้เป็นประชาธิปไตย  ให้การศึกษาอย่างถูกต้องและ

เหมาะสม  การพัฒนาสถาบันการเมืองที่ส�าคัญและจ�าเป็น  เช่น  พรรคการเมือง  สถาบันการเลือกตั้ง 

สถาบันภาคประชาสังคม รัฐบาล รัฐสภา ระบบราชการ ระบบตุลาการ ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจ            

ให้ทุกคนมีงานท�า มีรายได้ที่เหมาะสมกับงาน และมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม 

รศ.  วิสุทธิ์ฯ  สรุปว่า  ประชาธิปไตยจะถูกสร้างและพัฒนาในเจริญมั่นคงได้ในประเทศใดจะต้อง

มีประชาชนหรือราษฎรที่เข้มแข็ง  โดยเฉพาะความเข้มแข็งในวัฒนธรรมประชาธิปไตย  มีความคิด                 
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ความเชื่อ  และมีพฤติกรรมเชิงประชาธิปไตยที่มั่นคง  และให้ระวังการท�าลายตัวเองของประชาธิปไตย 

หากไม่เห็นคุณค่า ไม่เห็นประโยชน์ของประชาธิปไตยไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม 

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 

ศ. ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และ ดร. ถวิลวดี บุรีกุล ได้ศึกษาเรื่องประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

และให้ความหมายว่า  การมส่ีวนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการซึง่ประชาชนหรอืผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี

ได้มีโอกาสแสดงทัศนะและเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่มีผลต่อชีวิต  ความเป็นอยู่ของประชาชน                       

และมีการน�าความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาก�าหนดนโยบายและการตัดสินใจของรัฐ                

การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการสื่อสารในระบบเปิด กล่าวคือ เป็นการสื่อสารสองทาง                       

ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งประกอบไปด้วยการแบ่งสรรข้อมูลร่วมกันระหว่าง ผู้มีส่วน 

ได้ส่วนเสีย และเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในสังคม  ทั้งนี้ เพราะการมีส่วนร่วมของประชาชน               

เป็นการเพิ่มคุณภาพของการตัดสินใจ  การลดค่าใช้จ่าย  และการสูญเสียเวลา  เป็นการสร้างฉันทามติ 

และท�าให้ง่ายต่อการน�าไปปฏิบัติ อีกทั้งช่วยหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าใน “กรณีที่อาจจะรุนแรง” ช่วยให้

เกดิความน่าเชือ่ถอืและความชอบธรรม  และช่วยให้ทราบความห่วงกงัวลของประชาชนและค่านยิมของ

สาธารณชน รวมทั้งเป็นการพัฒนาความเชี่ยวชาญและความคิดสร้างสรรค์ของสาธารณชน 

หลักการส�าคัญของระบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ยึดหลักการพื้นฐานที่ว่าประชาชนเป็น

เจ้าของอ�านาจอธปิไตยประชาชนสามารถใช้อ�านาจได้เสมอแม้ว่าได้มอบอ�านาจให้กบัผู้แทนของประชาชน

ไปใช้ในฐานะทีเ่ป็น “ตวัแทน” แล้วกต็าม     แต่ประชาชนกส็ามารถเฝ้าดูตรวจสอบควบคมุและแทรกแซง

การท�าหน้าที่ของตัวแทนของประชาชนได้เสมอ โดยสามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองได้ 4 ลักษณะ คือ  

1. การเรียกคืนอ�านาจ  โดยการถอดถอน/ปลดออกจากต�าแหน่ง  (recall)  เป็นการควบคุมการ

ใช้อ�านาจของผู้แทนของประชาชนในการด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองแทนประชาชน  หากปรากฏว่า                    

ผู้แทนของประชาชนใช้อ�านาจในฐานะ  “ตัวแทน”  มิใช่เป็นไปเพื่อหลักการที่ถูกต้อง  หรือเพื่อ                            

ผลประโยชน์ส่วนรวมที่แท้จริง ในทางตรงกันข้าม กลับเป็นการใช้อ�านาจโดยมิชอบ โดยทุจริต หรือ                    

เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลัก  ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอ�านาจอธิปไตยสามารถเรียกร้องอ�านาจที่ได้รับ

มอบไปนั้นกลับคืนมาโดยการถอดถอน/ปลดออกจากต�าแหน่งได้  

2. การริเริ่มเสนอแนะ  (initiatives)  เป็นการทดแทนการท�าหน้าท่ีของผู้แทนของประชาชน 

หรอืเป็นการเสรมิการท�าหน้าทีข่องตวัแทนประชาชน  ประชาชนสามารถเสนอแนะนโยบายร่างกฎหมาย  

รวมทั้งมาตรการใหม่ ๆ  เองได้  หากว่าตัวแทนของประชาชนไม่เสนอหรือเสนอแล้วแต่ไม่ตรงกับความ

ต้องการของประชาชน  

3. การประชาพิจารณ์ (public hearings) เป็นการแสดงออกของประชาชนในการเฝ้าดู                     
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ตรวจสอบและควบคุมการท�างานของตัวแทนของประชาชนในกรณีที่ฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหาร 

เตรียมออกกฎหมาย หรือก�าหนดนโยบาย  หรือมาตรการใด ๆ ก็ตาม อันมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็น

อยู่หรือสิทธิเสรีภาพของประชาชน ประชาชนในฐานะเจ้าของอ�านาจอธิปไตยสามารถที่จะเรียกร้องให้มี

การช้ีแจงข้อเทจ็จรงิ และผลดผีลเสยีก่อนการออกหรอืบงัคบัใช้กฎหมาย นโยบาย หรอืมาตรการนัน้ๆ ได้  

4. การแสดงประชามติ  (referendum  หรือ  plebiscite)  ในส่วนที่เกี่ยวกับนโยบายส�าคัญ

หรือการออกกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างมาก              

เช่น  การขึ้นภาษี  การสร้างเขื่อนหรือโรงไฟฟ้า ฯลฯ ประชาชนในฐานะเจ้าของอ�านาจอธิปไตยสามารถ

เรียกร้องให้รัฐรับฟังมติของประชาชนเสียก่อนที่จะตรากฎหมายหรือด�าเนินการส�าคัญ ๆ โดยจัดให้มี           

การลงประชามติเพื่อถามความคิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่ อันเป็นการตัดสินใจขั้นสุดท้าย 

ประชาธิปไตยแบบมส่ีวนร่วมจงึเป็นลกัษณะส�าคญัของการปกครองในระบอบประชาธปิไตยแบบ

มีตัวแทนที่สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมือง ท้ังในระดับชาติและในระดับท้องถ่ิน                     

โดยเป็นการกระจายอ�านาจการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรในระหว่างประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน   

ให้การคุม้ครองสทิธเิสรภีาพของประชาชน   ในขณะทีเ่ป็นการสะท้อนความคดิเหน็ของประชาชนในการ

ด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของรัฐ  อีกทั้งเป็นการควบคุมการบริหารงานของรัฐบาลให้มีความโปร่งใส               

ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชน    และมคีวามรับผิดชอบ  หรือสามารถตอบค�าถาม

ของประชาชนได้  

อาเซียนกับประชาธิปไตย 

สมาคมอาเซยีนกใ็ห้ความส�าคญัในเรือ่งประชาธปิไตย   โดยแม้จะไม่ได้ก�าหนดเป็นเงือ่นไขเหมอืน

เช่นทีส่หภาพยโุรปได้ก�าหนดว่าประเทศสมาชกิต้องปกครองในระบอบประชาธปิไตยค�านงึถงึการมส่ีวนร่วม 

การเคารพและปฏบิตัใินเรือ่งสทิธมินษุยชน  สทิธเิสรีภาพในการแสดงออกต่างๆ และทกุส่วนทกุหมูเ่หล่า

จักต้องยึดมั่นในหลักนิติรัฐและนิติธรรม แต่อาเซียนก็ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะเห็นรัฐสมาชิกเป็น

ประชาธิปไตยในมาตรฐานโลก 

กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) บัญญัติไว้ในอารัมภบทว่า 

“อาเซียนยึดมั่นในหลักการทั้งหลายของประชาธิปไตย การเคารพในหลักกฎหมาย และการ

ปกครองที่ดี เคารพและปกป้องสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน” 

บทที่ 1  มาตรา 1 ข้อ 7  ในกฎบัตรอาเซียนกล่าวเรื่องเป้าหมายและหลักการว่า  ให้รัฐสมาชิก  

“เสริมสร้างประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง  สนับสนุนการปกครองที่ดีและการเคารพในกฎหมายส่งเสริมและ

ปกปอ้งคุม้ครองสทิธมินษุยชนและเสรภีาพพืน้ฐาน  โดยค�านงึถึงสทิธแิละความรบัผดิชอบของรฐัสมาชกิ

อาเซียน” 
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มาตรา 2 (f) ระบวุ่า อาเซยีน “เคารพในสทิธขิองทกุรัฐสมาชกิในการด�าเนนิและคงอยูซ่ึ่งรูปแบบ

แห่งรฐัอย่างเสร ีปราศจากการแทรกแซงจากภายนอก ปลอดจากการแทรกซึมบ่อนท�าลายและการกดดัน

จากภายนอกประเทศ” 

มาตรา  2  (h)  ให้  “ยึดมั่นในหลักปฏิบัติตามกฎหมาย  (นิติธรรม)  การปกครองที่ดี หลักการ

ประชาธิปไตย และการมีรัฐบาลภายใต้รัฐธรรมนูญ” 

มาตรา  2  (i)  ให้  “เคารพเสรีภาพขั้นพื้นฐาน  การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และ             

ส่งเสริมความเป็นธรรมทางสังคม” 

ส่วนใน “แผนการปฏิบัติสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน” (ASEAN Political-

Security Community Blueprint) ก�าหนดแผนการท�างานเพ่ือพัฒนาประชาธิปไตยในอาเซียนไว้                     

3 ประการ ได้แก่ 

i. ส่งเสรมิความเข้าใจในเรือ่งหลกัการของประชาธปิไตยในหมูเ่ยาวชนระดบัโรงเรยีน ตามความ

เหมาะสมของระดับการศึกษา โดยค�านึงถึงระบบการศึกษาในแต่ละรัฐสมาชิก 

Ii. จัดการสัมมนา  โครงการฝึกอบรม  และกิจกรรมสร้างขีดความสามารถของข้าราชการและ

เจ้าหน้าที่รัฐ  นักคิด  นักวิจัย  และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง  ให้แลกเปลี่ยนทัศนะและ

ประสบการณ์  และร่วมกันส่งเสริมหลักการประชาธิปไตยและสถาบันประชาธิปไตย  

Iii. ด�าเนินการวจิยัรายปีในเรือ่งประสบการณ์และบทเรยีนเรือ่งประชาธปิไตย โดยมุง่ประสงค์ให้

เพิ่มพูนการยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย 

ในการนี้  อาจกล่าวได้ว่า  อาเซียนมีความคาดหวังให้ประเทศสมาชิกเป็นประชาธิปไตย แต่ให้

กระบวนการประชาธิปไตยพัฒนาไปตามครรลองและวิถีการเมืองของรัฐสมาชิก  โดยเป็นอิสระแก่กัน           

ไม่เร่งรัด ไม่ก�าหนดเวลา ไม่มีรูปแบบประชาธิปไตยที่ตายตัว แต่พึงเป็นไปตามหลักนิติธรรม และมีกติกา

ประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ 

ดัชนีประชาธิปไตย 

ดร. สมเกียรติ  อ่อนวิมล ในบทความ บันทึกอาเซียน : ดัชนีประชาธิปไตยโลกกับอาเซียน และ

บทความของผู้ที่สนใจในเรื่องเดียวกันอีกหลายบทความ  ได้กล่าวถึงรายงานของคณะนักวิจัยในหน่วย

วิจัย Economist Intelligence Unit ของนิตยสาร The Economist ของอังกฤษ ที่เผยแพร่ผลงานวิจัย

เรื่องประชาธิปไตยใน  167  ประเทศในโลก  โดยจัดท�าดัชนีประชาธิปไตย  (Democracy Index)  ขึ้น

โดยการน�า  60  ตัวชี้วัดและการส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนมาท�าการศึกษา  5  ตัวแปรส�าคัญของ

ประชาธิปไตย ได้แก่ 
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1. Electoral Process and Pluralism

 กระบวนการเลือกตั้ง และ ความหลากหลายเชิงพหุนิยม 

2. Functioning of Government 

 การท�างานของรัฐบาล 

3. Political Participation 

 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมือง 

4. Political Culture 

 วัฒนธรรมทางการเมือง 

5. Civil Liberty 

 เสรีภาพพลเมือง 

นอกจากนี้  ยังน�าปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องมาพิจารณาให้คะแนนประกอบในแต่ละตัวแปรด้วย ได้แก่  

การเลือกตั้งเป็นไปโดยอิสระและมีความยุติธรรมหรือไม่  ความปลอดภัยของผู้ลงคะแนนเสียง อิทธิพล

ของอ�านาจต่างประเทศต่อรัฐบาล และความสามารถของข้าราชการในการน�านโยบายไปปฏิบัติ 

ผลการศกึษาได้น�าค่าเฉลีย่จาก  5  ดชัน ี จัดกลุ่มประเทศตามคณุภาพของความเป็นประชาธปิไตย

เป็น 4 กลุ่ม จากสูงสุด - ลงต�่าสุด คือ 

1. Full Democracy / ประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบ 

2. Flawed Democracy / ประชาธิปไตยแบบบกพร่อง มีต�าหนิ 

3. Hybrid Democracy / ประชาธิปไตยแบบผสม / ประชาธิปไตยไม่เต็มใบ 

4. Authoritarian Regimes / การปกครองโดยกลุ่มอ�านาจ 

จากนั้นได้จัดล�าดับความเป็นประชาธิปไตยของประเทศต่าง ๆ ในโลก (ส�ารวจ 167 ประเทศ) 

โดยเริ่มจัดท�ารายงานในปี 2549 ต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน โดยค่าดัชนีของแต่ละประเทศจะเปลี่ยนไปตาม

สถานการณ์ในปีที่ท�าการส�ารวจในประเทศนั้น ๆ 

รายงานดัชนีประชาธิปไตยโลก ปี 2555  ปรากฏว่า 

1. จ�านวนประเทศที่เป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบมีเพียง 25 ประเทศ โดยประเทศที่อยู่ใน

ล�าดับสูงเป็นประเทศในยุโรปเหนือ  ได้แก่  นอร์เวย์  สวีเดน  ไอซ์แลนด์  เดนมาร์ก  ตามด้วยนิวซีแลนด์ 

ออสเตรเลีย สวิตเซอร์แลนด์ แคนาดา ฟินแลนด์ เนเธอร์แลนด์ เป็นต้น โดยประเทศในเอเชียที่อยู่ในกลุ่ม

นี้เพียง 2 (ล�าดับที่ 21 และ 22) 

2. ประชาธปิไตยแบบมตี�าหนมิ ี54 ประเทศ โดยประเทศไทยอยูใ่นกลุม่นีใ้นล�าดบัที ่58  (เท่ากบั

ล�าดับในปี 2554)  แต่อินโดนีเซียอยู่สูงกว่าในล�าดับที่ 53  (เดิมล�าดับที่ 60)  และเป็นล�าดับที่ดีที่สุดใน
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อาเซียน  มาเลเซียอันดับที่ 64  (เดิมล�าดับที่ 71)  และฟิลิปปินส์อันดับที่ 69  (เดิมล�าดับที่ 75)  ซึ่งนับ

ว่าสามประเทศหลังมีล�าดับที่ดีขึ้นกว่าปี 2554  ทั้งนี้ ติมอร์เลสเต้ซึ่งจะเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนในอนาคต

ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มนี้ด้วย  และมีล�าดับดีกว่าประเทศสมาชิกอาเซียนในปัจจุบันทุกประเทศ คือ อยู่ใน

ล�าดับที่ 42 (น่าจะเนื่องมาจากความราบรื่นโดยเปรียบเทียบของการเมืองภายใน) 

3. สิงคโปร์อยู่ในกลุ่มประชาธิปไตยแบบลูกผสมในล�าดับที่  81  ของโลก  (ล�าดับเดิมเท่ากับปี 

2554) และกัมพูชาอยู่ในกลุ่มเดียวกันในอันดับที่ 100  (เดิมล�าดับที่ 101) 

4. ประเทศสมาชิกอาเซียนที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ปกครองโดยกลุ่มอ�านาจ  ได้แก่ เวียดนามอยู่ใน

ล�าดับที่ 144 ของโลก ตกไป 1 ล�าดับ (เดิมล�าดับที่ 143) เมียนมาร์อยู่ในล�าดับที่ 155 (เดิมล�าดับที่ 161) 

หรือดีขึ้นมาก และ ลาวล�าดับที่ 156 ซึ่งเป็นล�าดับเท่าเดิม 

5. ส่วนบรูไนดารุสซาลาม ไม่อยู่ในการศึกษาวิจัย ซ่ึงคงเนื่องมาจากเป็นประเทศขนาดเล็กท่ีมี 

รูปแบบการปกครองเฉพาะ 

สรุปล�าดับความเป็นประชาธิปไตยของอาเซียนในปี 2555 จากมากไปหาน้อย ยกเว้นบรูไน-                 

ดารุสซาลาม ได้แก่ 

 53 อินโดนีเซีย 

 58 ไทย 

 64 มาเลเซีย 

 69 ฟิลิปปินส์ 

 81 สิงคโปร์ 

 100 กัมพูชา 

 144 เวียดนาม 

 155 เมียนมาร์ 

 156 ลาว 

การจัดท�าดัชนีประชาธิปไตยดังกล่าว  แม้จะไม่ได้รับการยอมรับในทางสากลอย่างเป็นทางการ  

แต่ก็ท�าให้เห็นภาพโดยรวมของความเป็นประชาธิปไตยของโลกและของแต่ละประเทศได้ในระดับหนึ่ง 

โดยจะเห็นได้ว่าประเทศที่มีระบบการเมืองแบบพหุนิยมจะอยู่ในล�าดับท่ีสูงกว่า และให้ค่ากับการมี                      

ส่วนร่วมในทางการเมืองอย่างแท้จริงด้วย
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พรรคการเมืองในอาเซียน 

ดร.พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวไว้ในบทความเร่ือง “วิธีท�าให้

พรรคการเมืองเป็นสถาบันของเพือ่นบ้านอาเซยีน” เกีย่วกบัระบบการเมอืงการปกครองและการเลอืกตัง้

ในประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีแตกต่างกันว่ามีความหลากหลายและแตกต่างกันอย่างมาก  ตั้งแต่ระบอบ

สมบรูณาญาสทิธริาชย์  เช่น  บรไูนดารสุซาลาม  จนถงึระบบการเมอืงแบบหลายพรรค  เช่น  ในอนิโดนเีซยี  

มาเลเซยี ฟิลิปปินส์  และไทย   โดยในกลุม่หลงันัน้ พรรคการเมอืงในอนิโดนเีซยีและมาเลเซยีมอีดุมการณ์

ทางการเมอืงทีบ่่งบอกถึงแนวทางของพรรคอย่างชดัเจน  ในขณะทีไ่ทยและฟิลปิปินส์กลบัไม่ได้มกีารสร้าง

อุดมการณ์ทางการเมอืงทีช่ดัเจนเช่นนัน้ จงึเป็นสาเหตใุห้พรรคการเมอืงในสองประเทศนีส่้วนใหญ่ไม่อาจ

พฒันาเป็นสถาบนัทางการเมอืงและด�ารงอยูคู่ก่บัการเมอืงเป็นระยะเวลานานได้ และได้กล่าวถงึมาเลเซยี

ที่มีการจัดตั้งพรรคการเมืองเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มเชื้อชาติและเพื่อเป็นตัวแทนของท้องถิ่น    ส่วนใน

อินโดนีเซียมีการจัดตั้งพรรคการเมืองที่อิงกับศาสนาและได้รับความสนับสนุนจากกลุ่มศาสนานั้น ๆ                 

จนท�าให้พรรคการเมืองบางพรรคสามารถพัฒนาเป็นสถาบันและอยู่คู่กับการเมืองอินโดนีเซียมาเป็น                  

เวลานาน อย่างไรก็ตาม พรรคการเมืองในอินโดนีเซียส่วนใหญ่ไม่สามารถชนะการเลือกตั้งได้ในทุกพื้นที่

ของประเทศ โดยแต่ละพรรคการเมืองมีพื้นที่ที่ตนเองมีฐานสนับสนุนที่มั่นคงแตกต่างกันออกไป 

ดร. พรรณชฎาฯ  กล่าวว่า  ไทยและฟิลิปปินส์มีระบบพรรคการเมืองที่คล้ายกัน  โดยไม่ได้มี

อุดมการณ์ทางการเมืองที่ชัดเจน  แต่สร้างนโยบายที่โดดเด่นในช่วงเวลาที่มีการเลือกตั้ง  และตัวบุคคล

ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งมีความส�าคัญต่อการชนะการเลือกต้ังในฟิลิปปินส์อย่างมาก  และเห็นว่าการขาด

อุดมการณ์ทางการเมือง  ท�าให้พรรคการเมืองในประเทศไทยส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาเป็นสถาบัน

ทางการเมอืงได้ พรรคการเมอืงหลายพรรคจงึถกูก่อตัง้ขึน้มาและปิดไปอย่างรวดเรว็ ยิง่กว่านัน้บางพรรค

จัดตั้งขึ้นโดยไม่ได้ส่งผู้สมัครลงสมัครรับเลือกตั้ง 

ดร. พรรณชฎาฯ สรปุว่า ความอ่อนแอของพรรคการเมอืงไทยถอืเป็นอปุสรรคส�าคญัในการพฒันา

ประเทศ  โดยหากจะพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยให้มีความเจริญก้าวหน้านั้น จ�าเป็นต้องมี

การพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันหลักทางการเมืองอย่างแท้จริง  มีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ  

และมีการสร้างบุคลากรทางการเมืองให้มีคุณภาพและคุณธรรมอย่างเป็นระบบ  ซึ่งจะช่วยให้การเมือง

ในประเทศไทยมีความมั่นคงมากขึ้นด้วย 

จากการส�ารวจแนวคิดและเกณฑ์ความเป็นประชาธิปไตยจะเห็นได้ว่า  ประชาธิปไตยมิใช่เป็น

เพียงรปูแบบหรือโครงสร้าง แต่จะต้องให้ความส�าคญักบัเรือ่งเนือ้หาและกจิกรรมประชาธปิไตยด้วย  โดย

มกีารเข้าร่วมของประชาชนอย่างเหมาะสมและเพยีงพอ  ซ่ึงขึน้อยูก่บัพืน้ฐานทางการเมอืง ประวติัศาสตร์ 

วัฒนธรรม อุดมการณ์ทางการเมือง และรูปแบบเศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆ ด้วย
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บทที่ 3 : ส�ารวจประชาธิปไตยในอาเซียน 

 การส�ารวจเรือ่งประชาธปิไตยในอาเซยีนจะใช้กรอบของรูปแบบการเมอืงการปกครองเป็นเกณฑ์   

แต่จะพิจารณาปัจจัยที่เป็นเนื้อหาประชาธิปไตยด้วย   อาทิ   บทบาทขององค์กรทางการเมือง   การมี

ส่วนร่วมทางการเมอืงของประชาชน    ลกัษณะทางสังคมและวฒันธรรมทางการเมอืง  ตลอดจนจะส�ารวจ

ความเป็นมาทางการเมอืงของแต่ละประเทศโดยย่อ   เพือ่เปรยีบเทยีบให้เหน็ระดบัความเป็นประชาธปิไตย

ในประเทศนั้น ๆ โดยสังเขป 

ในการนี้  อาจจัดกลุ่มรูปแบบประชาธิปไตยในอาเซียนโดยใช้เกณฑ์การรวมอ�านาจหรือกระจาย

อ�านาจการเมือง ได้ดังนี้ 

1) ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 

 บรูไนดารุสซาลาม  

 เป็นประเทศขนาดเล็ก มีประชากรเพียงประมาณ 4 แสนคนเศษ และเคยมีการปกครองท่ี

ยาวนานกว่า  650  ปีในระบบสุลต่าน  เมื่อได้รับเอกราชจากอังกฤษในปี  2527  จึงใช้การปกครอง

ระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ  (Constitutional  Monarchy)  โดยมีสุลต่านเป็นทั้งประมุขของ

รัฐและเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร  คือ  นายกรัฐมนตรี  และควบต�าแหน่งรัฐมนตรีที่ส�าคัญด้วย  ได้แก่ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 โครงสร้างทางการเมืองยังประกอบด้วยสภาที่ปรึกษา  5  สภา  ได้แก่  สภาศาสนา  (The 

Religious  Council)  สภาองคมนตรี  (The  Privy  Council)  สภารัฐมนตรี  (The  Council  of  

Ministers) สภานิติบัญญัติ (The Legislative Council) และสภาผู้สืบต�าแหน่ง (The Council of 

Succession) ซึ่งท�าหน้าที่ในการเลือกสุลต่านองค์ใหม่ 

 สุลต่านองค์ปัจจุบันคือ  Sultan  Haji  Hassanal  Bolkiah  Muizzaddin  Waddaulah  

ขึ้นครองราชย์ตั้งแต่ปี  2510  จนถึงปัจจุบัน  ซึ่งสะท้อนถึงความมั่นคงและความต่อเนื่องในระดับผู้น�า

ประเทศของบรูไนดารุสซาลาม 

 ลักษณะทางสังคมประกอบด้วยชาวมาเลย์ร้อยละ 66 และผู้นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 67 

ประชากรส่วนใหญ่ยังมีการศึกษาไม่สูงนักและไม่สนใจการเมือง 

 บรูไนดารุสซาลามได้เริ่มใช้รัฐธรรมนูญในปี  2502  ท่ีก�าหนดโครงสร้างการเมืองหลักตาม                              

ข้างต้น  และมีการแก้ไขในปี 2514  ให้บรูไนฯ รับผิดชอบกิจการป้องกันประเทศเอง  ส่วนอังกฤษ                   

ซึ่งยังเป็นเจ้าอาณานิคมอยู่ในขณะนั้น  รับผิดชอบกิจการต่างประเทศ  และปี  2527  ได้แก้ไขเรื่องการ

ด�ารงต�าแหน่งของประมุขของรัฐภายหลังได้รับเอกราชจากอังกฤษ
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 การเมืองของบรูไนดารุสซาลามไม่มีลักษณะที่โดดเด่น  เพราะยอมรับการรวมศูนย์อ�านาจ  

พรรคการเมืองของบรูไนฯ  ไม่ค่อยมีบทบาทมากนัก  จนอาจกล่าวได้ว่าไม่มีผลต่อการเมืองการปกครอง

ของประเทศเลย  พรรคการเมืองที่ส�าคัญ  ได้แก่  พรรคเอกภาพแห่งชาติบรูไน  (Parti  Perpaduan 

Kebangsaan  Brunei)  หรือ  PPKB  หรือ  Brunei  Nationanl  United  Party  ซึ่งได้รับอนุญาตให้

ด�าเนินกิจกรรมทางการเมืองเมื่อไม่นานมานี้  มีสมาชิกเพียงประมาณ  200  คน  และพรรคจิตส�านึก

ประชาชนบรูไน (Parti Kesedaran Rakyat Brunei) หรือ PAKAR ซึ่งก็เป็นพรรคขนาดเล็ก 

 รฐับาลควบคมุทางการเมอืงด้วยมาตรการต่าง  ๆ   อาท ิ กฎหมายความมัน่คงภายในประเทศ  

(Internal  Security  Act  (ISA))  ห้ามการชุมนุมทางการเมือง  และสามารถถอดถอนการจดทะเบียน

เป็นพรรคการเมืองได้  ตลอดจนห้ามข้าราชการ  (ซ่ึงมีเป็นจ�านวนกว่าครึ่งของประชากรทั้งหมด)                     

เป็นสมาชิกพรรคการเมือง  ทั้งนี้  รัฐบาลเห็นว่าพรรคการเมืองไม่มีความจ�าเป็น  เนื่องจากประชาชน

สามารถแสดงความคิดเห็นหรือขอความช่วยเหลือจากข้าราชการของสุลต่านได้อยู่แล้ว 

 สภานิติบัญญัติท�าหน้าท่ีให้รัฐธรรมนูญได้รับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์  แต่ในทางปฏิบัติ

ไม่มีการประชุมสภานิติบัญญัติเป็นเวลานาน จนในปี 2547 สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนได้ประกาศ

ฟื้นฟูสภานิติบัญญัติโดยก�าหนดให้มีจ�านวน  45  คน  โดยพระองค์จะทรงคัดเลือกเองจ�านวน 30 คน 

และจะเลือกตั้งจ�านวน 15 คน ซึ่งนับเป็นการฟื้นฟูกระบวนการประชาธิปไตยที่ได้รับการตอบรับที่ดี 

อย่างไรก็ดี จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการจัดการเลือกตั้งดังกล่าว 

 บรูไนฯ ใช้ระบบศาลกลาง และไม่มีศาลรัฐธรรมนูญ 

 บรไูนฯ มรีะบบรฐัสวสัดกิารทีม่ปีระสทิธภิาพ  โดยรฐัให้หลกัประกนัด้านการศกึษา การเคหะ

และการรักษาพยาบาล  และไม่มีการเก็บภาษีเงินได้  ท�าให้บรูไนฯ ไม่ค่อยประสบปัญหาทางการเมือง 

อย่างไรก็ดี มีปัญหาสังคมเรื่องการว่างงานและปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย  

 ประชาธปิไตยในบรไูนดารสุซาลามจงึเป็นประชาธปิไตยท่ีค่อนข้างสงบนิง่ มรีะดับการเข้าร่วม

ทางการเมืองของประชาชนไม่สูงนัก  และไม่มีประเด็นความขัดแย้งทางการเมืองที่ส�าคัญ  โดยมีรัฐบาล

ที่มีความเข้มแข็ง มีเสถียรภาพ สามารถด�าเนินนโยบายต่าง ๆ ได้โดยไม่มีอุปสรรคมากนัก 

2) ระบอบประชาธิปไตยเชิงสังคมนิยม 

 เวียดนาม  

 เวยีดนามผ่านประสบการณ์การต่อสูเ้พือ่เอกราชทีย่าวนานกบัฝรัง่เศส  และการต่อสูก้บัสหรฐัฯ  

ในสงครามเวยีดนาม  โดยมพีรรคคอมมวินสิต์เป็นองค์กรน�าทีส่�าคญั  เป็นพรรคการเมอืงเพยีงพรรคเดยีว 

และใช้รูปแบบการปกครองแบบรวมศูนย์ในการบริหารประเทศ  
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 รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันประกาศใช้ตั้งแต่เมื่อปี  2535  โดยเป็นการแก้ไขปรับปรุงจากฉบับ

ที่ใช้มาก่อนหน้านั้น  3  ฉบับ  ก�าหนดโครงสร้างและแนวทางการปกครองประเทศแบบสังคมนิยม               

โดยเน้นเรื่องอ�านาจของปวงชนและชนชั้นแรงงาน  มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศ และมี                       

นายกรัฐมนตรีท�าหน้าท่ีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร อย่างไรก็ดี การก�าหนดทิศทางของประเทศขึ้นอยู่กับ            

คณะผู้น�า  (Politburo)  จ�านวน  16  คน  ซึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสต์

เวียดนาม 

 ฝ่ายนิติบัญญัติเป็นระบบสภาเดี่ยว  สภาแห่งชาติเรียกว่า  Quoc  Hoi  มีสมาชิกจ�านวน                     

500  คน  มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ  5  ปี  โดยผู้สมัครลงรับการเลือกตั้งเกือบทั้งหมดได้รับการ

คัดเลือกโดยพรรคคอมมิวนิสต์ โดยมีผู ้สมัครอิสระจ�านวนน้อยมาก พรรคการเมืองท่ีส�าคัญ คือ 

Vietnamese Fatherland Front ซึ่งเป็นแนวร่วมระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามกับกลุ่มพันธมิตร 

 แม้ว่าตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  สภาแห่งชาติจะเป็นองค์กรสูงสุดของอ�านาจรัฐ  แต่ตาม 

ข้อเท็จจริงสภาแห่งชาติจะถูกชี้น�าโดยพรรคคอมมิวนิสต์  โดยมีสมาชิกสภาจ�านวนมากท่ีเป็นสมาชิก 

พรรคคอมมิวนิสต์  และในจ�านวนนี้มีชนชั้นน�าของพรรคหลายคนเข้าด�ารงต�าแหน่งส�าคัญของสภา  เช่น 

ประธานสภา  รองประธานสภา  ดังนั้น การเสนอ  การแก้ไข และการออกกฎหมายต่าง ๆ  มักจะเกิดจาก

การริเริ่มของพรรคคอมมิวนิสต์ทั้งสิ้น ซึ่งรวมทั้งการมีอิทธิพลของพรรคในการลงมติในเรื่องต่าง ๆ  

 พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ในเวียดนามมีหลายกลุ่ม  แต่ถูกจ�ากัดอ�านาจหน้าที่โดย

รัฐธรรมนูญเพื่อให้อยู่ภายในขอบเขตที่ไม่กระทบกระเทือนต่อแนวทางสังคมนิยม และสอดคล้องกับ

นโยบายของรัฐเท่านั้น  ไม่มีอิสระที่จะด�าเนินการทางการเมืองอย่างเสรี  พรรคและกลุ่มผลประโยชน์ 

ต่าง ๆ มักมีบทบาทส่งเสริมและสนับสนุนระบบการเมืองของรัฐหรือเป็นพันธมิตรกับพรรคคอมมิวนิสต์ 

มากกว่า  พรรคการเมืองอื่นที่ได้รับการรับรองตามกฎหมายได้แก่ พรรคประชาธิปไตย พรรคสังคมนิยม 

ส่วนกลุ่มผลประโยชน์  ได้แก่  สหพันธ์กรรมกรเวียดนาม  สมาคมชาวนารวมเวียดนาม  สหภาพสตรี            

เวียดนาม และองค์กรทางศาสนาหลายองค์กร เป็นต้น 

 เวยีดนามนบัเป็นประเทศท่ีมเีสถียรภาพทางการเมอืง มเีอกภาพสงู และมกีารกระจายอ�านาจ  

ส่งเสริมผู้น�ารุ่นใหม่ที่มีความช�านาญและประสบการณ์ทางเศรษฐกิจ และให้โอกาสทั้งผู้น�าที่มาทั้งจาก

ภาคเหนือและภาคใต้  

 อาจกล่าวได้ว่ากระแสประชาธิปไตยในเวียดนามยังมีไม่มาก  เป็นไปอย่างจ�ากัด  การมีส่วน

ร่วมทางการเมืองของประชาชนเป็นไปตามแบบแผนที่ก�าหนด  ไม่มีองค์กรอิสระ  แต่ก็เป็นรูปแบบการ

ปกครองที่ท�าให้เวียดนามมีรัฐบาลที่เข้มแข็งและมีนโยบายบริหารประเทศที่ต่อเนื่อง  สามารถชักน�าการ

พัฒนาประเทศได้รวดเร็ว 
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 พัฒนาการทางการเมืองที่น่าสนใจที่ได้เริ่มปฏิบัติเมื่อปี  2556  คือ  การก�าหนดให้ สภาแห่ง

ชาติลงมติให้ความเห็นชอบการปฏิบัติงานของบุคคลที่ด�ารงต�าแหน่งระดับสูง ทั้งประธานาธิบดี  นายก

รัฐมนตรี  และบุคคลอื่นอีกจ�านวนกว่า  50  คน  แม้ว่าหลายคนเป็นกรมการเมืองอาวุโสของพรรค

คอมมิวนิสต์ก็ตาม  โดยมีหลักการและเหตุผลว่า  เมื่อบุคคลที่เข้ารับต�าแหน่งในระดับสูงได้รับเลือกจาก

การลงมติโดยสมาชิกรัฐสภาซึ่งเป็นผู้แทนราษฎรจากนครและจังหวัดต่าง  ๆ   ทั่วประเทศ  จึงเป็นการอัน

ควรที่ผู้แทนจะต้องตรวจสอบผลงานของบุคคลเหล่านั้น แต่ “การลงมติไว้วางใจ” ไม่ได้มีผลบังคับให้ผู้ที่

ได้คะแนนไว้วางใจน้อย  หรือไม่ได้รับความไว้วางใจ  ต้องพ้นจากต�าแหน่ง  อย่างไรก็ดี  คะแนนเสียงจะ

เป็นกระจกเงาให้บุคคลเหล่านั้นมองดูตัวเองและใช้จริยธรรมในการตัดสินอนาคตของตัวเอง อันถือได้ว่า                  

การตรวจสอบตนเองดังกล่าวเป็นพัฒนาการด้านบวกส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยในประเทศ 

ลาว  

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นอีกประเทศหนึ่งในอาเซียนที่ปกครองแบบรวมศูนย์  

โดยองค์กรแห่งสทิธทิีม่อี�านาจสงูสดุ  คอื  “พรรคประชาชนปฏวิตัลิาว”  (Lao  People’s Revolutionary  

Party  :  LPRP)  องค์กรบริหารหลักของรัฐมี  4  องค์กร  คือ  สภาแห่งชาติ  คณะรัฐบาล   ศาลประชาชน  

และองค์การอัยการประชาชน  มี  “ประธานประเทศ”  ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรค  LPRP  ด�ารงต�าแหน่ง

ประมุขสงูสดุของรฐั  มอี�านาจในการก�าหนดนโยบายและควบคมุการบรหิารประเทศ  และมนีายกรฐัมนตรี 

ท�าหน้าที่หัวหน้าคณะรัฐบาล โดยทั้งสามต�าแหน่งมีวาระการด�ารงต�าแหน่งครั้งละ 5  ปี  

“สภาแห่งชาต”ิ  ถอืเป็นองค์กรตวัแทนของประชาชน  เป็นองค์กรตวัแทนแห่งสทิธ ิอ�านาจ  และ

ผลประโยชน์ของประชาชน  เป็นองค์กรอ�านาจแห่งรัฐ  และเป็นองค์กรนิติบัญญัติท่ีมีสิทธิพิจารณา                  

ข้อตัดสินใจหรือปัญหาส�าคัญของชาติ  รวมทั้งติดตามตรวจสอบการด�าเนินงานของคณะรัฐบาล                      

ศาลประชาชน และองค์การอัยการประชาชน ประชาชนเป็นผู้เลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติ การเลือกตั้ง

สมาชิกสภาแห่งชาติปฏิบัติตามหลักการเสมอภาพ ลงคะแนนโดยตรงและลับ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

มีสิทธิเสนอถอดถอนผู้แทนของตนได้หากประพฤติตนไม่สมเกียรติ  ศักดิ์ศรี  และขาดความไว้วางใจจาก

ประชาชน  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายพ้ืนฐานแห่งรัฐ  โดยได้

ประกาศใช้ฉบับแรกเมื่อปี 2534 และมีการแก้ไขเพียงครั้งเดียวในปี 2546 

การทีข่นาดของประเทศไม่ใหญ่นกั  มจี�านวนประชากรไม่มาก  เป็นประเทศทีไ่ม่มทีางออกทะเล  

มทีรพัยากรไม่มาก  และมพีลงัอ�านาจของประเทศไม่มาก  ได้กลายเป็นข้อจ�ากดัในการพฒันาประชาธปิไตย

ในลาวด้วย   

กิจกรรมทางการเมืองถูกควบคุมอย่างเข้มงวด  ดังเช่นเคยมีเหตุการณ์นักศึกษาจะเดินขบวน

ประท้วงรฐับาลและเรียกร้องให้มกีารปฏริูปประเทศในปี  2542  แต่ผูเ้ขา้ร่วมกถ็ูกจบักุมคมุขังในเวลาอัน

รวดเร็ว 
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ลักษณะพิเศษของลาวคือ มีพรมแดนติดต่อกบัไทย ประชาชนมีความเข้าใจภาษาของกนัและกัน  

และได้รับข่าวสารข้อมูลจากสื่อวิทยุโทรทัศน์ของไทยทุกวัน  แต่ปัจจัยเหล่านี้ก็ไม่ได้มีอิทธิพลให้ชาวลาว

ต้องการใช้รปูแบบการปกครองแบบไทย และมไิด้เป็นการกระตุน้ให้เกดิการเรยีกร้อง ระบอบประชาธปิไตย 

แบบพหุนิยม  หากแต่เป็นการเลียนแบบทางวัฒนธรรมเป็นส่วนใหญ่  ในขณะที่ประชาชนชาวลาวก็คง

รู้สึกว่าได้รับการตอบสนองทางการเมืองและเศรษฐกิจตามสมควรแล้วจากรัฐบาล 

3) ระบอบประชาธิปไตยแบบจ�ากัดการเข้าร่วม 

 สิงคโปร์  

 เป็นประเทศขนาดเล็ก  มีประชากรเพียงประมาณ  5.3  ล้านคน  ปกครองในระบบรัฐสภา  

ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน  ด�ารงต�าแหน่งคราวละ  6  ปี นายกรัฐมนตรี

เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร คณะรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งทั่วไปทุก 5 ปี 

 พรรคการเมืองที่ส�าคัญ  คือ  พรรคกิจประชาชน  (People’s  Action  Party)  ก่อตั้งโดย             

นายลี กวน ยู รัฐบุรุษคนส�าคัญของสิงคโปร์ ซึ่งเป็นพรรคที่อยู่ในอ�านาจมาตั้งแต่ก่อนที่สิงคโปร์จะได้รับ

เอกราชในปี  2508  และมทีีน่ัง่ในสภาเกอืบจะเบด็เสรจ็ต่อเนือ่งมาเป็นเวลานานกว่า  40  ปี  พรรคการเมอืง

ฝ่ายค้านทีส่�าคญั ได้แก่ พรรค Worker’s Party (WP) ก่อตัง้ขึน้ในปี 2500 พรรค  Singapore Democratic 

Party (SDP) ก่อตั้งในปี 2523 และพรรค Singapore Democratic Alliance (SDA)  ก่อตั้งเมื่อปี 2544 

จากการรวมพรรคเล็กหลายพรรค  

 ระบบรัฐสภาเป็นระบบสภาเดี่ยว มีจ�านวนสมาชิก 87 คน โดยการเลือกตั้งล่าสุดเมื่อปี 2554 

พรรค PAP ของรัฐบาลได้รับเลือก 81 ที่นั่ง และพรรค WP ที่เป็นฝ่ายค้าน ได้รับเลือก 6 ที่นั่ง ซึ่งแม้ว่า

การเลือกตั้งในช่วงหลัง ๆ พรรคฝ่ายค้านสามารถช่วงชิงท่ีนั่งในสภาได้เพ่ิมข้ึนเป็นล�าดับ แต่ก็มีจ�านวน              

ไม่มากพอที่จะมีอิทธิพลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้ อย่างไรก็ดี ก็สะท้อนถึงความนิยม           

ในรัฐบาลที่ลดลง กล่าวคือ ได้คะแนนเสียงร้อยละ 60.14 ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุด ซึ่งเป็นคะแนนนิยม 

ที่ต�่าที่สุดนับตั้งแต่ได้รับเอกราช 

 สิงคโปร์เป็นประเทศที่ได้ชื่อว่ามีธรรมาภิบาลสูง  แต่การเมืองและประชาธิปไตยของสิงคโปร์

ก็ถูกวิจารณ์ว่ามีข้อจ�ากัดอย่างมาก  ซึ่งทางการสิงคโปร์ได้อธิบายถึงการมีกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดในด้าน              

ต่าง  ๆ   ว่า  เพือ่รกัษาเสถยีรภาพของประเทศทีม่ขีนาดเลก็ทีม่คีวามละเอยีดอ่อนในเรือ่งเชือ้ชาตทิีป่ระกอบ

ด้วยประชากรเชือ้สายจนี มาเลย์ และอนิเดยี รฐับาลจงึควบคมุสทิธเิสรภีาพของสือ่มวลชนและประชาชน

อย่างเข้มงวด  จ�ากดัการวพิากษ์วจิารณ์รฐับาล  และให้ความส�าคญัต่อการมเีสถยีรภาพทางการเมอืงและ

การรักษาความสงบเรียบร้อยในประเทศอย่างมากเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ 
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 ผูน้�าสงิคโปร์ได้ประกาศในหลายโอกาสว่า ประสงค์ทีจ่ะพัฒนาสิงคโปร์ให้เป็นสังคมทีโ่ปร่งใส

และเปิดกว้างมากขึ้น  โดยจะด�าเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป  ในขณะที่จะค�านึงถึงค่านิยมที่เป็น

คุณลกัษณะเฉพาะของประเทศ คอื การเป็นหพสุงัคมทีม่คีวามแตกต่างด้านเชือ้ชาตแิละศาสนา  มากกว่า

การที่จะน�าระบบเสรีนิยมประชาธิปไตยของตะวันตกมาใช้อย่างเต็มรูปแบบ 

 การมีส่วนร่วมทางการเมืองในสิงคโปร์จึงเป็นไปอย่างจ�ากัด  โดยมีกฎเกณฑ์หลายประการ 

จนส่วนหนึ่งท�าให้เกิดความหวาดกลัวท่ีจะมีบทบาททางการเมืองเพราะเกรงอันตรายและการถูกลงโทษ  

จับกุม  คุมขัง  และได้พัฒนาจนเป็นความเคยชินและได้สร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบจ�ากัดสิทธิและ

ยอมรับการน�าของรัฐบาลขึ้นมา 

 เมียนมาร์ 

 เดิมอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลทหารมาเป็นเวลานาน ภายใต้สภาสันติภาพและ                  

การพัฒนาแห่งรัฐ (State Peace and Development Council – SPDC) โดยมีประธาน SPDC เป็น

ประมุขประเทศ  ต่อมาได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เมื่อปี  2551  เปลี่ยนเป็นระบบการปกครอง

แบบสาธารณรัฐ มีรัฐสภาซึ่งประกอบด้วยสภาประชาชน (People’s Assembly) สภาชาติพันธุ์                

(Nationalities Assembly)  และสภาท้องถิ่น โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศและหัวหน้า

รัฐบาล

 เมียนมาร์ได้จัดการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นเมื่อวันที่  7  พฤศจิกายน  2553  โดยพรรคสหภาพ               

เพื่อการพัฒนาและความสมานฉันท์ (Union Solidarity and Development Party : USDP) ซึ่งเป็น

พรรคของรัฐบาลได้ที่นั่งส่วนใหญ่ทั้งในสภาประชาชนและสภาชาติพันธุ์ และทางการเมียนมาร์ได้ปล่อย

ตัวนางออง  ซาน  ซูจี  ผู้น�าฝ่ายค้าน  แล้วเปิดประชุมสภาทั้ง  3  สภาอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ  

32 ปี จึงท�าให้ได้รับการยอมรับจากประชาคมโลกในระดับหนึ่งว่า เมียนมาร์ก�าลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ความ

เป็นประชาธิปไตย  โดยนายพลเต็งเส่ง  ประธานาธิบดีพม่า  ก็ได้รับการยอมรับว่ามีความจริงใจในการ

พัฒนาการเมืองของประเทศ และได้รับความร่วมมือจากนางออง ซาน ซูจี หัวหน้าพรรคฝ่ายค้าน ในการ

เข้าร่วมสร้างความสมานฉันท์ในประเทศ โดยได้ลงสมัครและชนะการเลือกตั้งซ่อมในปี 2555 

 รัฐธรรมนูญของพม่าเปิดโอกาสให้มีการจัดตั้งพรรคการเมืองได้   โดยในปี  2556   มีกว่า  50  

พรรค  แต่ก็มีที่นั่งในสภาเพียง  12  พรรค    โดยพรรคฝ่ายค้านที่ส�าคัญ  คือ  พรรค  National League 

for Democracy (NLD) และ National Unity Party (NUP)   แต่มีที่นั่งในสภาประชาชนรวมกันเพียง  

51 คน หรือประมาณร้อยละ 11.5 เท่านั้น   นอกจากนี้ มีข้อก�าหนดในรัฐธรรมนูญให้ฝ่ายทหารได้รับ 

การแต่งตั้งเป็นผู้แทนในสภาผู้แทนราษฎรและสภาชาติพันธุ์สภาละ 1 ใน 4 หรือ ร้อยละ 25 (110 คน 

ในจ�านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 440 คน และ 56 คนในสมาชิกสภา ชาติพันธุ์ 224 คน) หรือกล่าว
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ได้ว่าเป็นกตกิาทางการเมอืงในช่วงการเปลีย่นผ่านประชาธปิไตยในเมยีนมาร์ทีย่อมรับการมบีทบาทของ

ทหารตามความเป็นจริง และสะท้อนถึงการให้ความส�าคัญต่อประเด็นความมั่นคงของประเทศที่             

ประกอบด้วยพลเมืองหลายชาติพันธุ์ 

 รฐัธรรมนญูยงัจ�ากดัสทิธทิางการเมอืงบางประการ    โดยเฉพาะข้อห้ามไม่ให้บคุคลท่ีมสีมาชกิ

ในครอบครัวเป็นบุคคลสัญชาติอื่นสมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี ซึ่งเป็น

ท่ีเข้าใจกันว่าต้องการกีดกันนางออง ซาน ซูจี  ผู้น�าฝ่ายค้านที่มีคู่สมรสเป็นชาวอังกฤษ อย่างไรก็ดี                   

เมื่อบรรยากาศทางการเมืองคลี่คลายขึ้น ก็มีกระแสข่าวว่าพรรคฝ่ายรัฐบาลก�าลังพิจารณาทบทวนการ

แก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นดังกล่าว ซึ่งจะท�าให้นางออง ซาน ซูจี สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น

ประธานาธิบดีในการเลือกตั้งปี 2558 ได้   ทั้งนี้ พรรค NLD ภายใต้การน�าของนางออง ซาน ซูจี เคยชนะ

การเลือกตั้งในปี 2533 ถึงร้อยละ 52  แต่ฝ่ายทหารไม่ยอมรับผลการเลือกตั้ง  และพรรค NLD  2555 

ถึง 43 ที่นั่งในจ�านวน 45 ที่นั่งที่มีการจัดเลือกตั้ง 

 การเมืองและประชาธิปไตยในเมียนมาร์จึงอยู่ระหว่างการปฏิรูป  และได้เปิดให้เสรีภาพ

ทางการเมืองมากขึ้น ทั้งนี้ เมื่อปลายปี 2555 ก็ได้ประกาศใช้กฎหมายการชุมนุมโดยสงบ โดยจะต้องแจ้ง

ให้ทางการทราบการชุมนุมล่วงหน้า และเมื่อต้นปี 2556  ได้ยกเลิกค�าสั่งห้ามประชาชนตั้งแต่ 5 คน            

รวมตัวหรือเดินขบวนในพื้นที่สาธารณะ ซึ่งบังคับใช้มา 25 ปี 

 กัมพูชา  

 กัมพชูาปกครองในกรอบราชาธปิไตยภายใต้รฐัธรรมนญู  มนีายกรฐัมนตรเีป็นหวัหน้ารฐับาล

และใช้อ�านาจบริหาร ส่วนอ�านาจนิติบัญญัติด�าเนินการโดยสมัชชาแห่งชาติหรือสภาผู้แทนราษฎร 

มีสมาชิก 123 คน และพฤฒิสภาหรือสภาสูง มีจ�านวน 61 คน โดยมาจากการเลือกตั้งทางอ้อม 57 คน 

และพระมหากษัตริย์กับรัฐบาลแต่งตั้งฝ่ายละ  2  คน  พระมหากษัตริย์ไม่มีอ�านาจทางการเมืองและไม่มี

อ�านาจยับยั้งกฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว 

 ในกัมพูชามีพรรคการเมืองหลายพรรค ที่ส�าคัญ คือ พรรคประชาชนกัมพูชา ภายใต้การน�า

ของสมเด็จฮุนเซน  นายกรัฐมนตรี  ที่เป็นผู้น�าประเทศและอยู่ในอ�านาจต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน อย่างไร

ก็ดี  ผลการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนกรกฎาคม  2556  พรรคประชาชนกัมพูชา  (Cambodian People’s 

Party - CPP) ได้ที่นั่งในสภาลดลงจาก 90 ที่นั่ง เหลือ 68 ที่นั่ง ในขณะที่พรรคกอบกู้ชาติแห่งกัมพูชา 

(Cambodian People’s Party - CPP) ภายใต้การน�าของนายสม รังสี ได้ที่นั่งเพิ่มขึ้นจาก 29 ที่นั่งเป็น  

55  ที่นั่ง  ส่วนพรรค  FUNCINPEC  ที่เคยร่วมรัฐบาล  ไม่ได้รับเลือกตั้งเลย  ท�าให้รัฐบาลสูญสิ้นอ�านาจ

เด็ดขาดในสภาและขาดเสถียรภาพทางการเมือง ทั้งนี้ รัฐบาลพ่ายแพ้การเลือกตั้งในเขตเมืองหลวงและ

เมืองส�าคัญหลายเมือง ซึ่งเป็นเขตของชนชั้นกลางและปัญญาชน และพบว่าจ�านวน 1 ใน 3 ของผู้มีสิทธิ

ออกเสียงเลือกตั้งเป็นคนวัยต�่ากว่า 30 ปี ซึ่งสะท้อนว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงทาง
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ประชาธิปไตยในกัมพูชา โดยได้แสดงความจ�านงผ่านการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

 ในการนี้  มีการวิจารณ์กันมากในเรื่องการใช้อ�านาจและอภิสิทธิ์ในทางการเมืองโดยมิชอบ

ของรัฐบาล การใช้ประโยชน์จากระบบอุปภัมภ์ชนบท การฉ้อราษฎร์บังหลวง การเลือกตั้งโดยไม่สุจริต

ยตุธิรรม  และการขาดระบบถ่วงดลุอ�านาจกบันายทนุทางการเมอืง  จงึท�าให้มกีารต้ังข้อสงสยัต่อคณุภาพ

ของประชาธิปไตยในกัมพูชาอยู่ไม่น้อย  หรือบางฝ่ายเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยแบบถูกควบคุมบังคับ  

อย่างไรก็ดี  ความตื่นตัวทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในกัมพูชาก็มีเพ่ิมข้ึนเป็นล�าดับ              

จึงเป็นที่คาดหมายว่าบรรยากาศประชาธิปไตยในกัมพูชาจะเป็นไปอย่างเข้มข้นขึ้น 

4) ระบอบประชาธิปไตยแบบหลายพรรค 

 อินโดนีเซีย  

 อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่สุดในอาเซียน ทั้งขนาดพื้นที่ประเทศและจ�านวน

ประชากร และมีทรัพยากรน�้ามัน ความเป็นไปในอินโดนีเซียจึงมีความส�าคัญทั้งต่อภูมิภาคและต่อโลก

 อินโดนเีซยีมรีะบบการปกครองแบบสาธารณรฐั  โดยมปีระธานาธบิดเีป็นประมขุและหวัหน้า

ฝ่ายบริหาร  รัฐธรรมนูญปี  2488  ได้ก�าหนดให้ใช้  “หลักปัญจศีล”  เป็นหลักในการปกครองประเทศ  

ประกอบด้วย  1) การนับถือพระเจ้าองค์เดียว  2) การเป็นมนุษย์ที่เจริญและคงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม              

3) ความเป็นเอกภาพของอินโดนีเซีย 4) ประชาธิปไตยแบบมีผู้แทน และ 5) ความยุติธรรมในสังคม               

โดยเป็นการประสานระหว่างปรัชญาของกลุ่มอิสลามกับปรัชญาแบบสังคมนิยม 

 อินโดนเีซยีได้ผ่านช่วงการปกครองทีย่าวนานภายใต้  “ประชาธปิไตยแบบชีน้�า”  ทีฝ่่ายทหาร

มบีทบาทแบบทวภิารกจิ คอื ด้านความมัน่คงและการมบีทบาททางการเมอืงและสังคม โดยมผู้ีน�าท่ีส�าคญั

ต่อเนื่องกันสองคน  คือ  ประธานาธิบดีซูการ์โนกับประธานาธิบดีซูฮาร์โต  ซึ่งสามารถชักน�าความเจริญ

ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้ในระดับหนึ่ง  และท�าให้อินโดนีเซียมีบทบาทน�าในกลุ่มประเทศที่ก�าลัง

พัฒนาและโลกมุสลิม แต่การอยู่ในอ�านาจอย่างยาวนานถึง 7 สมัยของประธานาธิบดีซูฮาร์โตท�าให้เกิด

ระบบอุปภัมภ์ที่ฝังรากลึก  และเกิดปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวง  ที่สร้างความไม่พอใจให้กับประชาชน  

จนเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในปี  2540  จึงท�าให้เกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่น�า

ไปสู่การพ้นอ�านาจของผู้น�าเดิมในที่สุด  แล้วได้เปลี่ยนผ่านไปสู่การเมืองที่มีความเป็นประชาธิปไตย                  

มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรงเป็นครั้งแรกในปี 2547 แล้วได้ ดร. ซูซิโล บัมบัง ยูโดโยโน                            

ด�ารงต�าแหน่งประธานาธิบดีต่อเน่ืองมา 2 สมัย ซึ่งเป็นผู้น�าที่มีบารมีและสามารถสร้างความมั่นคงทาง 

การเมืองและความเป็นปึกแผ่นของประชาธิปไตยได้อย่างมาก  มีความพยายามในการกระจายอ�านาจ 

และให้ความส�าคัญกับสิทธิมนุษยชน ตลอดจนมีการตื่นตัวของภาคประชาสังคม 

 สภาผู้แทนราษฎรมีสมาชิกจ�านวน 560 คน มีพรรคการเมืองที่ลงสมัครรับเลือกต้ังกว่า                   
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40 พรรค แต่ได้รับที่นั่งในสภาเพียงจ�านวนน้อยและไม่มีพรรคใดได้เสียงข้างมากโดยเด็ดขาด โดยพรรค

ที่ได้เสียงในสภาสูงสุดของการเลือกตั้งทั่วไปในปี 2547 และ 2552 คือ พรรค Golkar เป็นกลุ่มอ�านาจ

เดิม และพรรค Democratic Party ของประธานาธิบดีคนปัจจุบัน แต่ต่างก็จ�านวนประมาณ 1 ใน 4           

ของที่นั่งในสภาทั้งหมด จึงต้องจัดตั้งรัฐบาลผสมทั้งสองครั้ง  

 การทีอ่นิโดนเีซยีเป็นประเทศทีม่เีกาะแก่งเป็นจ�านวนมาก ทีค่วามเป็นเชือ้ชาติและความเป็น

ท้องถิ่นนิยมมีอิทธิพลสูงทางการเมือง  ท�าให้มีการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นเป็นจ�านวนมาก  ซึ่งสะท้อน

ถงึความหลากหลายทางสงัคมและชาตพินัธุใ์นประเทศ  โดยมทีัง้พรรคการเมอืงทีเ่น้นอดุมการณ์ในกรอบ

รวม  และพรรคที่เน้นอุดมการณ์เชิงศาสนาหรือผลประโยชน์เฉพาะกลุ่ม  อีกทั้งมีกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงที่

พยายามจะสร้างอิทธิพลทางการเมือง จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายต่อการพัฒนาประชาธิปไตย 

 การเปลีย่นแปลงท่ีส�าคญั คอื การแก้ไขรฐัธรรมนญูให้เป็นประชาธปิไตย ซ่ึงใช้เวลาด�าเนนิการ 

7 ปี แต่ก็ท�าให้มีกติกาทางการเมืองด้านต่าง ๆ ที่ทุกฝ่ายยอมรับ โดยนอกจากก�าหนดให้มีการเลือกตั้ง

ประธานาธิบดีโดยตรงและจ�ากัดการด�ารงต�าแหน่งต่อเนื่องกันได้เพียงสองสมัยแล้ว ยังมีการแก้ไขให้

สมาชกิสภาทีป่รกึษาประชาชนจ�านวน  200  คน  ซ่ึงก่อนนีม้ฐีานะเป็นตัวแทนจากจังหวดัและกลุ่มสังคม

โดยใช้วิธีคัดเลือกและแต่งตั้ง  ถูกแทนที่ด้วยตัวแทนผ่านระบบเลือกตั้ง  อันเป็นการขจัดอิทธิพลของฝ่าย

กองทัพที่แต่เดิมสามารถมีที่นั่งในสภาได้โดยไม่ต้องผ่านการเลือกตั้ง 

 อินโดนีเซียเป็นประเทศหนึ่งในอาเซียนที่มีศาลรัฐธรรมนูญ และได้สร้างความเชื่อถือได้มาก

ทางสังคมในการพิจารณาและมีข้อวินิจฉัยในเรื่องที่ส�าคัญหลายเรื่อง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีจ�านวน  

9 คน มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 5 ปีมาจากการเสนอชื่อโดยประธานาธิบดี สภาผู้แทนราษฎร และ 

ศาลสูงสุด ฝ่ายละ 3 คน 

 ฟิลิปปินส์  

 ฟิลิปปินส์มีการปกครองในระบอบสาธารณรัฐ  มีประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง

เป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหาร อยู่ในต�าแหน่งได้ 6 ปี และด�ารงต�าแหน่งได้ไม่เกิน 1 วาระ รัฐสภา

ประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรจ�านวน 292 คน และวุฒิสภาจ�านวน 24 คน มาจากการเลือกตั้งของผู้มี

สิทธิออกเสียงทั่วประเทศ  โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ�านวนไม่เกินร้อยละ  20  ได้รับเลือกผ่านระบบ

บัญชีรายชื่อ และจ�านวนที่เหลือต้องลงแข่งขันในเขตเลือกตั้ง 

 ฟิลปิปินส์เคยมกีารปฏวิตัริฐัประหารหลายคร้ังคล้ายกบัไทย แต่สถาบนัทหารฟิลิปปินส์ถกูใช้

เป็นเครื่องมือทางการเมืองมากกว่าเป็นสถาบันชี้น�า  และสถาบันทหารฟิลิปปินส์ไม่มีความเป็นปึกแผ่น

และสืบทอดทางอ�านาจอย่างต่อเนื่องเหมือนทหารไทย ไม่ได้ครอบครองทรัพยากรในการบริหารจัดการ

มากดงัเช่นทีท่หารไทยได้รบั  และไม่มคีวามผกูพนักบัสถาบนัหลกัทางสงัคมเหมอืนเช่นทีท่หารไทยมคีวาม
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ผูกพันต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  จึงท�าให้บทบาททางการเมืองของทหารในฟิลิปปินส์และไทยมีความ

เข้มข้นแตกต่างกันแม้จะดูมีลักษณะคล้ายกัน 

 ฟิลปิปินส์ได้สบืทอดแบบแผนประชาธปิไตยจากสหรัฐอเมริกา  จึงให้ความส�าคญักบัเสรีภาพ  

ความเสมอภาค  การมีส่วนร่วมทางการเมือง  และการตรวจสอบทางการเมือง  แต่ลักษณะทาง  

ภูมิประเทศทีเ่ป็นเกาะแก่ง ลกัษณะทางสงัคมทีม่หีลายเผ่าพนัธุ ์มคีวามเหลือ่มล�า้ทางสงัคมสงู ประชาชน

ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน  จึงท�าให้ระบบอุปถัมภ์  ระบบท้องถิ่นนิยม  และการซื้อเสียงขายเสียง  เข้ามา

มีอิทธิพลในทางการเมืองมาก  

 พรรคการเมอืงในฟิลปิปินส์มหีลายพรรค  แต่บทบาททางการเมอืงตกอยูภ่ายใต้การชีน้�าของ

ผูท้ีม่อีทิธพิลและครอบครวัใหญ่ไม่กีต่ระกลู  โดยมีการศกึษาพบว่าบรรดาสมาชกิสภาผู้แทนราษฎรในช่วง

ปี 2550 – 2553 มีผู้ที่เป็นบุคคลในครอบครัวของตระกูลเก่าทางการเมืองถึงกว่าร้อยละ 75 และการ

ศึกษาในอดีตย้อนหลังไปกว่านั้นพบว่ามีตระกูลชนชั้นน�าทางการเมือง 169 ครอบครัวที่มีบุคคลใน

ครอบครัวเข้าด�ารงต�าแหน่งประธานาธิบดี 7 คน รองประธานาธิบดี 2 คน วุฒิสมาชิกกว่า 40 คน สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรเกือบ 150 คน และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลอีกกว่า 500 คน นอกจากนี้ ผู้ที่มีชื่อ

เสียงทางสังคมมักมีโอกาสสูงที่จะได้รับการเลือกตั้ง  รวมทั้งผู้ที่อยู่ในวงการบันเทิงและกีฬา  ซึ่งชี้ให้เห็น

ว่ามีผู้ออกเสียงเลือกตั้งจ�านวนไม่น้อยที่ให้ความส�าคัญกับตัวบุคคลมากกว่าประเด็นทางนโยบาย

 การมีส่วนร่วมทางการเมืองในฟิลิปปินส์มีระดับค่อนข้างสูง  เนื่องมาจากลักษณะนิสัยที่เป็น

คนชอบแสดงออก  ชอบสังคม  และมีเงื่อนไขความแตกต่างทางสังคมหลายด้านที่หลายฝ่ายต้องการเข้า

มามีส่วนแก้ไข  ส่วนองค์กรอิสระในฟิลิปปินส์ก็มีอยู่หลายองค์กร  และได้พัฒนาการด�าเนินงานจนมี                

ชื่อเสียง เช่น องค์กรตรวจสอบการเลือกตั้ง อย่างไรก็ดี ฟิลิปปินส์ยังไม่มีศาลรัฐธรรมนูญ โดยการตีความ

และวินิจฉัยเรื่องเกี่ยวกัยรัฐธรรมนูญเป็นอ�านาจของศาลสูงสุด 

 มาเลเซีย  

 มาเลเซียปกครองในระบอบสหพันธรัฐ  มีพระราชาธิบดีเป็นประมุขของประเทศ  ซึ่งสภา                               

ผู้ครองรัฐจะเลือกสุลต่านท่ีมีอยู่  9  รัฐหมุนเวียนกันเข้าด�ารงต�าแหน่งทุก  5  ปี  อ�านาจนิติบัญญัติ                 

ด�าเนินการโดยรัฐสภา  ประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎร  มีสมาชิก  222  คน  และวุฒิสภา  มีสมาชิก  

69  คน  ที่มาทั้งจากการเลือกโดยสภานิติบัญญัติของ  13  รัฐ  ๆ  ละ  2  คน  และจากการแต่งตั้งโดย

พระราชาธิบดีอีกส่วนหนึ่ง  นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร  โดยต้องเป็นผู้ที่มาจากสมาชิกสภา             

ผู้แทนราษฎรด้วย 

 ลักษณะส�าคัญของมาเลเซีย  คือ  การเป็นประเทศมุสลิมที่มีคนจีนเป็นก�าลังส�าคัญทาง

เศรษฐกิจ  และเคยมีความขัดแย้งที่รุนแรงระหว่างกลุ่มคนสองเชื้อชาติดังกล่าว  จนในที่สุดคนเชื้อสาย
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มาเลย์ที่มีจ�านวนมากกว่าและสามารถกุมอ�านาจทางการเมืองได้  ได้ก�าหนดนโยบาย  “ภูมิบุตร”  และ

บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญที่ให้คนเชื้อสายมาเลย์ได้รับสิทธิทางการเมือง  เศรษฐกิจ  การศึกษา  และการ

ด�ารงต�าแหน่งทางราชการเหนือกว่าชนชาติอื่น  ซึ่งเรื่องนี้กลุ่มคนเชื้อสายอื่น  โดยเฉพาะกลุ่มคนจีนจ�า

ต้องยอมรับ แต่ได้กลายเป็นรากเหง้าของความขัดแย้งทางการเมืองที่ยังคงด�ารงอยู่จนถึงปัจจุบัน 

 มาเลเซียมีพรรคการเมืองหลายพรรค แต่กลุ่มท่ีครองอ�านาจต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน คือ 

องค์การเอกภาพแห่งชาติมลายู หรือ อัมโน (United Malays National Organization- UMNO) ที่เป็น 

กลุ่มพันธมิตรของคนเชื้อสายมาเลย์ ส่วนพรรคฝ่ายค้านที่ส�าคัญ คือ กลุ่มพันธมิตรประชาชน (People’s 

Pact) ภายใต้การน�าของนายอันวาร์  อับราฮิม  ที่ต้องประสบมรสุมทางการเมืองหลายปี  แต่สามารถ

สร้างความนิยมจนเกือบพลิกขั้วการเมืองได้ในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนพฤษภาคม  2556  โดยได้รับ

คะแนนเสียงรวมเหนือกว่าพรรครัฐบาลเป็นครั้งแรก  คือ  ร้อยละ  51.78  ต่อ  48.22 แต่ด้วยเทคนิค

การจัดเขตเลือกตั้งท�าให้พรรคอัมโนภายใต้การน�าของนายกรัฐมนตรีนาจีบ  ราซัค  ยังสามารถได้จ�านวน

ที่นั่งในสภามากกว่า แม้ว่าจะเป็นสัดส่วนที่น้อยลง  

 โดยรวมแล้ว  มาเลเซียสามารถรักษาเสถียรภาพทางการเมืองไว้ได้เป็นอย่างดี  ด้วยการวาง

กตกิาทีท่�าให้คนเชือ้สายมาเลย์ได้เปรยีบทางการเมอืง ในขณะทีค่วบคมุการเตบิใหญ่ของฝ่ายค้าน ซึง่ท�าให้

มีรัฐบาลที่มีความเข้มแข็งมาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ท�าให้มีระเบิดเวลาทางการเมืองที่รอการปะทุเช่นกัน 

 อนึ่ง  มาเลเซียไม่มีการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญ  แต่ให้กรณีเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญอยู่ในการ

พิจารณาวินิจฉัยของศาลสูงสุด

 ประเทศไทย 

 ประเทศไทยมีความส�าคัญในทางยุทธศาสตร์ของอาเซียนอย่างมาก  เพราะมีที่ตั้งเป็น

ศูนย์กลางของภูมิภาค  มีพื้นที่ขนาดใหญ่  มีจ�านวนประชากรมาก  มีทรัพยากรหลายด้าน  โดยเฉพาะ

ด้านการเกษตร และเป็นจุดเชื่อมต่อกับหลายประเทศในภูมิภาค ดังนั้นความเป็นไปของการเมืองการ

ปกครองของไทยจึงมีผลกระทบต่ออาเซียนค่อนข้างสูง 

 ประเทศไทยผ่านการปฏวิตัริฐัประหารมาหลายครัง้  มกีารเปลีย่นแปลงทางการเมอืงทีส่�าคญั

หลายครัง้  และประชาชนมส่ีวนร่วมทางการเมอืงมากขึน้เป็นล�าดบั  ซึง่ส่วนหนึง่เป็นผลมาจากการขยาย

ตัวของชนชั้นกลางและการเติบโตของการเมืองและเศรษฐกิจท้องถิ่น  แต่การพัฒนาประชาธิปไตยของ

ไทยกย็งัอยูใ่นภาวะล้มลกุคลกุคลาน  โดยยงัมวีฒันธรรมทางการเมอืงแบบระบบอปุภมัภ์และอ�านาจนยิม  

ในปัจจุบันมีการขยายบทบาทของกลุ่มธุรกิจการเมืองอย่างมาก  แต่ฝ่ายทหารยังมีอิทธิพลสูงต่อการจัด

ดุลอ�านาจทางการเมือง  อีกทั้งการเมืองของไทยยังมีลักษณะรวมศูนย์อยู่มาก  โดยความเป็นไปใน        

เมืองหลวงจะมีผลส�าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของประเทศ  
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 ลักษณะเด่นทางสังคม  คือ  การมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์กลางของชาติที่แตกต่าง

จากประเทศอาเซียนอื่น  ๆ  ซึ่งสืบเนื่องจากบทบาทในอดีตที่ทรงเป็นจอมทัพและพระปรีชาสามารถใน

การรักษาไว้ซึ่งเอกราชของประเทศ  และการที่ทรงมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ  การเมือง                            

การปกครองของประเทศมาเป็นล�าดบั  โดยเฉพาะอย่างยิง่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัพระองค์ปัจจบุนั 

ซึ่งประเด็นเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ถือเป็นประเด็นที่อ่อนไหวและเปราะบางในสังคมไทย 

 ในด้านการตรวจสอบและถ่วงดุลอ�านาจทางการเมือง  ได้มีการจัดตั้งองค์กรอิสระขึ้นหลาย

องค์กร และมีการจัดตั้ง “ศาลรัฐธรรมนูญ” ภายใต้รัฐธรรมนูญปี 2540 แต่ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ของ

พรรคการเมอืงและกลุม่การเมอืงต่อค�าวนิจิฉยัของศาลรัฐธรรมนญูในหลายเร่ือง  จนเกดิการต่อต้านเป็น

ครั้งคราวและมีความพยายามที่จะลดทอนอ�านาจหรือล้มเลิกศาลรัฐธรรมนูญโดยบางฝ่าย 

 ประเทศไทยมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญหลายครั้ง  ซึ่งสะท้อนถึงความไม่ลงตัวของการวางกติกา

ทางการเมืองระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ในสังคม  โดยมีประเด็นถกเถียงเกี่ยวกับคุณสมบัติและการได้มา

ซึ่งผู้แทนในรัฐสภาและองค์กรทางการเมือง  การจัดความสมดุลระหว่างการตรวจสอบภาครัฐกับความมี

ประสทิธภิาพของฝ่ายบรหิาร  ตลอดจนเรือ่งธรรมาภบิาลและจรยิธรรมทางการเมอืง  ซึง่การต่อสูใ้นเรือ่ง

เหล่าน้ีแต่ละฝ่ายได้ใช้วิธีการนอกรัฐสภาในหลายรูปแบบด้วย  รวมทั้งมีการรัฐประหารเพื่อจัดระบบ

การเมืองใหม่ แต่ท�าให้การพัฒนาการเมืองของไทยต้องหยุดชะงักและเริ่มต้นใหม่หลายครั้ง 

 เสรีภาพทางการเมืองของไทยนับว่าเปิดกว้างกว่าหลายประเทศในอาเซียน  และระดับความ

เป็นประชาธิปไตยของไทยก็ไม่ด้อยไปกว่าประเทศอื่น  แต่คุณภาพประชาธิปไตยของไทยยังเป็นที่กังขา 

ซึง่มคีวามเกีย่วโยงกบัคณุภาพของคนในสงัคม วฒันธรรมทางการเมอืง โครงสร้างทางอ�านาจ และบทบาท

ของสถาบันทางการเมืองต่าง ๆ ประกอบกัน

บทที่ 4: ข้อพิจารณาเรื่องประชาธิปไตย 

แม้ว่าประเทศในอาเซียนจะมีลักษณะร่วมทางสังคมบางส่วนที่คล้ายคลึงกัน  แต่มีความแตกต่าง

กันในเรื่องประชาธิปไตย  ทั้งรูปแบบและเนื้อหา  ซ่ึงการท่ีระบอบการปกครองและลักษณะของ

ประชาธิปไตยจะเป็นแบบใด  มีระดับความเป็นประชาธิปไตยมากน้อยแค่ไหน  ข้ึนอยู่กับหลายปัจจัย

ประกอบกัน โดยอาจพิจารณาในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1) ปัจจัยเร่ืองจ�านวนประชากร  ประเทศที่มีจ�านวนประชากรไม่มากนักได้ใช้ระบอบ

ประชาธิปไตยอย่างจ�ากัดเนื่องด้วยสามารถหาฉันทามติทางสังคมได้ง่าย ดังเช่น บรูไนดารุสซาลามที่เป็น

ชุมชนขนาดเล็กและใช้ระบบสุลต่านมาก่อนหน้านั้นเป็นเวลานาน  และผู้ปกครองได้พยายามกระจาย

ความมั่งคั่งให้ประชาชน  ท�าให้ความต้องการสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองมีน้อย  หรือสิงคโปร์ที่แม้จะ
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เป็นรฐัทีมี่ระดบัการพฒันาสงูมาก  ประชาชนมคีณุภาพ  มกีารศกึษาสงู  แต่กย็อมรบัระบบประชาธปิไตย

อย่างจ�ากดัเพราะยอมรบัความส�าคญัของการมรีฐัท่ีมเีสถียรภาพความมัน่คง ไม่ให้เกดิความขัดแย้งรุนแรง

ทางเชื้อชาติ  ไม่ให้เกิดความแตกแยกทางการเมือง  ไม่ให้มีเหตุการณ์ที่กระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 

และมุ่งรักษาความเป็นเลิศและความเป็นหนึ่งเดียวของประเทศเอาไว้  ในขณะที่รัฐบาลก็ปกครองตาม

หลักธรรมาภิบาล  มีคณะรัฐมนตรีที่มีคุณภาพ  พร้อมที่จะชี้แจงนโยบายและการด�าเนินการใด  ๆ  ของ

รัฐบาลอย่างมีเหตุผล ท�าให้รัฏฐาธิปัตย์เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน 

 ส่วนประเทศลาว นอกจากจะมีปัจจัยเรื่องการครองอ�านาจของพรรคคอมมิวนิสต์ที่ใช้ระบบ

รวมศูนย์เป็นพื้นฐานแล้ว  จ�านวนประชากรท่ีมีไม่มากนัก  ประกอบกับสภาพภูมิประเทศที่เป็นป่าเขา

และการสื่อสารคมนาคมยังไม่ครอบคลุมอย่างทั่วถึง ก็เป็นปัจจัยท่ีส่งเสริมประชาธิปไตยแบบจ�ากัด                  

เช่นกัน  ทั้งนี้  การพัฒนาประเทศอย่างค่อยเป็นค่อยไปภายใต้การก�ากับของรัฐที่มีก�าลังทรัพยากรจ�ากัด

กท็�าให้สงัคมเมอืงไม่เตบิโตอย่างรวดเรว็นกั  และไม่เกือ้กลูต่อการขยายตัวของชนชัน้กลางในขนาดท่ีเพียง

พอทีจ่ะเกดิความต้องการในเรือ่งประชาธปิไตยมากขึน้  โดยการรบัรูข้้อมลูข่าวสารจากฝ่ังไทยอย่างสะดวก

ก็มีอิทธิพลเพียงด้านวัฒนธรรมและการเลียนแบบการบริโภค  แต่ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่านิยม

ทางการเมือง  และในทางกลับกัน  ความวุ่นวายทางการเมืองที่เกิดขึ้นในไทยกลับจะเป็นตัวอย่างให้ภาค

รัฐของลาวใช้บอกเล่าถึงผลเสียของระบบพหุนิยมและผลดีของการอยู่ภายใต้ระบอบสังคมนิยม 

2) ปัจจยัเรือ่งลักษณะทางสังคมของเอเซยี  ประเทศในอาเซยีนมลีกัษณะของสงัคมชนบทแบบ

เอเชีย  มีการพึ่งพาซึ่งกันและกันสูง  มีการให้ความคุ้มครองและการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ทางสังคม 

ซึ่งลักษณะเช่นนี้ได้ส่งผลต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของแต่ละประเทศด้วย 

 มีงานศึกษาหลายชิ้นที่ชี้ให้เห็นวัฒนธรรมประนีประนอมแบบเอเชีย  รากฐานและอิทธิพล      

ของระบบอุปถัมภ์ สภาพสังคมชนบทเดิม ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย และการได้โอกาสทาง

เศรษฐกิจ  เป็นปัจจัยก�าหนดแบบแผนทางการเมืองและรูปแบบประชาธิปไตยของประเทศในเอเชีย                

ตะวันออกเฉียงใต้  ซึ่งแตกต่างจากประชาธิปไตยในยุโรปและประเทศตะวันตกที่มีสภาพแวดล้อม                     

เหล่านั้นต่างกัน โดยเฉพาะในมิติความเป็นปัจเจกชน 

 ในเรือ่งนี ้นาย Michael Vatikiotis, ผูอ้�านวยการระดับภมูภิาคของ Geneva–Based Henry  

–  Dunant  Centre  for  Humanitarian  Dialogue  ได้เขียนไว้ในหนังสือ  “Political  Change  in 

Southeast  Asia”  ว่า  เขาแปลกใจที่เห็นประชาธิปไตยเกิดภาวะชะงักงันในหลายประเทศในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสรุปถึงเหตุผลที่ประชาธิปไตยดูผิดที่ผิดทางว่ามาจาก 

 1) ความต่อเนือ่งทางสงัคมและวฒันธรรม  เกดิขึน้ช้ามาก  ท�าให้ต้องยอมรับต่อระบบอปุถมัภ์ 

 2) ในด้านเศรษฐกิจ  ประชาชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  โดยเฉพาะในชนบทยังยากจน 

ยังต้องได้รับการอุปถัมภ์จากผู้น�า 
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 3) การปกครองแบบปิตุลาธิปไตยยังมีอยู่  โดยการปกครองภายใต้รัฐธรรมนูญ เน้นและให้

ความสนใจในเชิงความหมายมากกว่าจะน�ามาปฏิบัติจริง  ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตย 

 ปัจจยัเรือ่งระบบอปุภมัภ์เป็นรากฐานทางประวตัศิาสตร์ เป็นวถิชีวีติ และแฝงอยูใ่นหลายมติิ  

ทั้งในระดับศูนย์กลางการปกครอง ระดับท้องถิ่น ระดับชุมชน ในองค์กร/หน่วยงาน และได้ปรับรูปแบบ

การให้ความอนุเคราะห์  พึ่งพา  ช่วยเหลือเกื้อกูล  และการตอบแทนผลประโยชน์ไปตามสภาพสังคม

ปัจจุบัน  ดังนั้นหากส�านึกทางคุณธรรม  ส�านึกในเรื่องส่วนรวมและธรรมาภิบาลยังไม่สูงพอ ก็เป็นเรื่อง

ยากที่จะลดอิทธิพลของระบบอุปภัมภ์ลงได้  อีกทั้งยังขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและการปฏิบัติที่เป็นจริง

ด้วย  โดยขึ้นอยู่กับโอกาสทางเศรษฐกิจสังคมที่จะพึ่งพิงตัวเองมากขึ้น  ตลอดจนระดับการศึกษาของ

ประชาชน  และการเติบโตของสังคมที่ใช้เหตุผลตามความเป็นจริง  อีกทั้งจะต้องค�านึงด้วยว่าในขณะที่มี

ความพยายามทีจ่ะปรบัปรงุเปลีย่นแปลงในเรือ่งนี ้ ระบบอปุถมัภ์เองกเ็ปล่ียนรูปแบบไปในทางทีซั่บซ้อน

และฝังลึกลงมากขึ้นด้วย 

 ระบบอุปภัมภ์และวิถีชีวติแบบเอเชียได้มอีทิธพิลต่อแบบแผนและกระบวนการประชาธปิไตย

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งประเทศขนาดเล็กและขนาดใหญ่    โดยอาจมีระดับที่น้อยในสิงคโปร์ที่เป็น

ประเทศที่มีความเป็นธรรมาภิบาลสูงและมีแบบแผนการท�างานแบบสังคมตะวันตก แต่ประเทศอื่นใน

อาเซยีนต่างกไ็ด้รบัอทิธพิลในเรือ่งนีอ้ยูค่่อนข้างมาก แม้แต่ไทย มาเลเซีย และอนิโดนเีซียทีม่กีารขยายตัว

ของชนชั้นกลาง 

 ส่วนนักวิชาการไทย พิชญ์ พงษ์สวัสด์ิ ได้เขียนกรณีของไทยในบทความ การเมืองระบอบ  

“ลกูขนุ/ลกูป๋าอปุถัมภ์”  แบบประชาธปิไตย  ว่า  การแสวงหาผูอ้ปุถมัภ์ได้ด�าเนนิไปทัง้ในเมอืงและชนบท 

โดยในชนบทนัน้ผูอ้ปุถมัภ์เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ของการเมอืงประชาธปิไตยด้วยการใช้นโยบายประชานยิม

เติมเต็มส่วนที่ชาวบ้านขาดไปในทางเศรษฐกิจ  ผ่านการใช้กลไกรัฐเพื่อกระจายทรัพยากรและลดความ

เสี่ยงทางเศรษฐกิจให้กับพวกเขา  ในขณะท่ีในสังคมเมือง  การแสวงหาผู้อุปถัมภ์ในทางคุณธรรมผ่าน

ความเป็นมืออาชีพที่ไม่โกงกิน  อาทิ  ข้าราชการพลเรือนหรือทหาร  มีขึ้นเพื่อคานอ�านาจนักการเมือง

อุปถัมภ์จากชนบทมาโดยตลอด  เพื่อปกป้องความได้เปรียบในทางโครงสร้างผ่านนโยบายการพัฒนา

ประเทศที่เอื้อประโยชน์ให้คนเมืองก่อนคนในชนบท อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมในเมือง การพัฒนา

เมืองและปล่อยให้คนชนบทเข้ามาเป็นแรงงาน  

 พิชญ์ฯ  กล่าวด้วยว่า  ปรากฏการณ์ของการเชิดชูผู้น�าการเมือง  บางคนเป็นวีรบุรุษ เป็น

อัศวิน เป็นผู้กู้วิกฤต และการแสดงออกถึงความต้องการของพลเมืองในการเลือกผู้แทนนั้น ต่างก็เป็น

ความต้องการเลือก  “ผู้น�า”  หรือ  “ผู้อุปถัมภ์”  นั่นเอง  หรืออีกนัยหนึ่งนั้นประชาธิปไตยของไทยกลับ

ต้องการ “ผู้อุปถัมภ์” พอ ๆ กันทั้งในเมืองและชนบท 

 อย่างไรก็ดี  ลิขิต  ธีรเวคิน  กล่าวว่า  ระบบอุปถัมภ์มีส่วนที่ดีอยู่มากมาย  เป็นการช่วยเหลือ
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ผู้เสียเปรียบให้มีโอกาส แต่ระบบอุปถัมภ์จะต้องไม่ทิ้งหลักคุณธรรม และว่าการน�าคนที่รู้จักสนิทสนม 

หรือพรรคพวกมาท�างานในองค์กรไม่ใช่ของแปลก แต่บุคคลผู้นั้นต้องมีความรู้ความสามารถ และมี 

คุณภาพไม่แพ้ผู ้อื่น และในแง่หนึ่งระบบอุปถัมภ์ก็มีอยู่ตามระดับมากน้อยในทุกสังคมแม้ในสังคม                 

ตะวันตก แต่สิ่งหนึ่งซึ่งปฏิเสธไม่ได้ก็คือระบบอุปถัมภ์เองจะต้องมีการปรับตัวไม่ให้เกิดความขัดแย้ง              

อย่างรุนแรงกับระบบที่ความเสมอภาคก�าลังมีมากขึ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมที่มีวัฒนธรรมแบบมี              

ส่วนร่วมและมีการปกครองแบบประชาธิปไตย 

3) วัฒนธรรมทางการเมือง  ปัจจัยเรื่องนี้เป็นส่วนท่ีเกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตและแบบแผนการ

ปกครองดัง้เดมิของสงัคมนัน้ ๆ  ซึง่ได้สร้างทศันคตแิละความคุน้เคยในการเข้าร่วมทางการเมอืงทีแ่ตกต่าง

กันไป  และได้กลายมาเป็นแบบแผนประชาธิปไตยในปัจจุบันในระดับที่แตกต่างกันไปด้วย โดยสังคม

ขนาดเล็ก  เช่น  บรูไนดารุสซาลามและสิงคโปร์  หรือประเทศที่ใช้การมีองค์กรที่เหนียวแน่นเพื่อผ่านการ

ต่อสู้เพื่อเอกราช  เช่น  เวียดนามและลาว  จะยอมรับการมีศูนย์ปกครองกลางได้ง่ายและยอมรับความ

จ�ากัดของประชาธิปไตย  แต่สังคมขนาดใหญ่ท่ีมีสัดส่วนของชนชั้นกลางมากและการได้รับอิทธิพลจาก

ตะวันตก ประกอบกับความต้องการสิทธิเสรีภาพทางการเมืองเพื่อเกื้อหนุนต่อการด�าเนินการทาง

เศรษฐกิจของตนก็จะต้องการการมีส่วนร่วมทางการเมืองในขอบเขตที่กว้างขึ้น  และเรียกร้องระดับ                  

ความเป็นประชาธิปไตยที่สูงขึ้น เช่น ในกรณีของไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย รวมทั้งการพัฒนา  

การเมืองที่ก�าลังเกิดขึ้นในเมียนมาร์ 

 ประเด็นวัฒนธรรมทางการเมืองบ่งชี้ถึงระดับการยอมรับอ�านาจของแต่ละสังคม และมีผล

ต่อความพอใจต่อความเป็นประชาธิปไตยว่าเป็นไปในระดับใด ดังเช่นกรณีของอินโดนีเซียที่เป็นสังคม

มุสลิมและอยู่กันกระจัดกระจายตามเกาะแก่ง  มีลักษณะทางท้องถิ่นนิยมสูง  ก็จะแสดงออกทาง                 

การเมืองแบบรุนแรงและเรียกร้องความเป็นประชาธิปไตยในระดับสูง หรือกรณีฟิลิปปินส์ที่ชอบการ

แสดงออกทางสงัคมชอบใช้โวหาร และมคีวามเหลือ่มล�า้ทางสงัคมสงู กจ็ะเรยีกร้องประชาธปิไตยในระดับ

ที่เข้มข้นเช่นกัน    ในขณะที่คนไทยมีความคุ้นเคยกับการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์และ

อยูภ่ายใต้การปกครองของฝ่ายทหารมาหลายครัง้  กไ็ด้ยอมรบัการปกครองทีก่�าหนดโดยส่วนกลางได้ง่าย

เช่นกัน ยิ่งไปกว่านั้นการปฏิวัติรัฐประหารในแต่ละครั้งก็ได้ท�าให้กระบวนการเรียนรู้ประชาธิปไตยผ่าน

การเลอืกตัง้หยดุชะงกั  ขาดความต่อเนือ่ง กท็�าให้ประชาชนขาดทกัษะและการเรยีนรูท้ีจ่ะใช้สทิธขิองตน 

อย่างเหมาะสมผ่านระบบประชาธิปไตยตัวแทน 

4. การมีส่วนร่วมทางการเมือง  ระดับการเข้าร่วมทางการเมืองเป็นประเด็นส�าคัญที่แยกแยะ

ให้เห็นความแตกต่างของระดบัความเป็นประชาธปิไตยของอาเซยีนแต่ละประเทศ   โดยประเทศทีป่กครอง

ในระบบพหุนิยม เช่น ไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย จะเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับ

ที่สูงกว่า ส่วนกัมพูชาแม้จะดูเหมือนว่าเปิดโอกาสให้มีกิจกรรมของพรรคการเมืองและมีการเข้าร่วม
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ทางการเมอืงของประชาชน แต่กม็ลีกัษณะของการควบคมุพรรคฝ่ายค้าน และการชีน้�าทางการเมอืงจาก

ฝ่ายรัฐบาลในระดบัค่อนข้างสงู  ในขณะทีป่ระเทศทีป่กครองในระบบสงัคมนยิม ได้แก่ เวยีดนามและลาว   

มีการเข้าร่วมทางการเมืองไม่มากนัก   เพราะอยู่ภายใต้การชี้น�าและก�ากับโดยพรรคคอมมิวนิสต์ หรือ

เรยีกว่าเป็นประชาธปิไตยแบบชีน้�า และกรณขีองบรูไนดารุสซาลามกม็กีารเข้าร่วมทางการเมอืงแบบจ�ากดั

เช่นกัน เพราะเป็นสังคมขนาดเล็กที่ระบบพรรคการเมืองแบบพหุนิยมไม่เข้มแข็ง และรัฐบาลซึ่งมีฐานะดี

ก็สามารถให้ความอยู่ดีกินดีกับประชาชนได้ในระดับที่น่าพอใจ จึงไม่มีความต้องการที่จะแสดงออกใน

ทางการเมืองที่แตกต่างไปจากการบริหารจัดการของรัฐบาล 

 ส�าหรบัสงิคโปร์  แม้จะมรีะบบการเมืองแบบเปิด  แต่กม็ลัีกษณะของการควบคมุค่อนข้างสูง

โดยอ้างเหตุผลเรื่องการรักษาเอกภาพและความมีเสถียรภาพของประเทศ  โดยมีการควบคุมและจ�ากัด

บทบาทของพรรคฝ่ายค้านด้วยวิธีการต่าง ๆ และจ�ากัดการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลในประเด็นที่มีความ

ละเอียดอ่อน  โดยเฉพาะเรื่องการปฏิบัติทางเชื้อชาติ  เนื่องจากเกรงความแตกแยกระหว่างชาวจีน                

ชาวมุสลิม  และชาวอินเดีย  โดยเป็นการควบคุมทั้งในลักษณะของการใช้เหตุผลที่เหนือกว่าและการให้

รางวัลอย่างไม่เป็นทางการต่อผูท้ีใ่ห้ความภกัดต่ีอรฐับาล  หรอืการลงโทษทางการเมอืงต่อผูท้ีค่ดัค้านหรอื                    

ต่อต้านรัฐบาล โดยเฉพาะในเรื่องการได้เหรือเสียโอกาสทางธุรกิจ ท�าให้ประชาชนรู้สึกไม่ปลอดภัยและ              

หวาดกลัวที่จะวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลและหวั่นเกรงที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง 

 ส่วนเมียนมาร์  แม้จะเคยจ�ากัดการเข้าร่วมทางการเมืองของประชาชนด้วยเหตุผลที่เกรง

ปัญหาเอกภาพของชาติในลักษณะท่ีคล้ายคลึงกับสิงคโปร์ก็ตาม  แต่ก็เริ่มมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเมื่อฝ่าย

รัฐบาลเมียนมาร์ได้ยอมปล่อยให้นางออง  ซาน  ซู  จี  มีบทบาททางการเมืองได้อีก  และท�าให้

พรรคการเมืองฝ่ายค้านเข้ามาร่วมทางการเมืองในระบบแทนการต่อต้านนอกระบบเช่นแต่ก่อน  จึงมี             

แนวโน้มว่าการเข้าร่วมทางการเมอืงของประชาชนจะเป็นไปอย่างคกึคกัขึน้  โดยเฉพาะการเลอืกตัง้ทัว่ไป              

ครั้งหน้า และหากยินยอมให้นางออง ซาน ซู จี สมัครชิงต�าแหน่งประธานาธิบดีได้ ก็จะเป็นพัฒนาการที่

ส�าคัญมาก

 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งผู้แทนอย่างอิสระ  โดยได้รับข้อมูล

ที่เพียงพอและมีตัวเลือกอย่างเหมาะสม  การตรวจสอบการท�างานของฝ่ายบริหาร  และการแสดง                 

ความคดิเหน็และแสดงออกทางการเมอืงในรปูแบบต่าง ๆ   ไม่ว่าจะเป็นในลกัษณะของตัวบคุคล หรอืกลุม่

องค์กรทางการเมือง  จึงเป็นเน้ือหาของประชาธิปไตยมากกว่าการให้สิทธิในการเข้าคูหาการเลือกตั้ง

เท่านั้น  และใช้เป็นเกณฑ์ที่จะวัดได้ว่าระดับความเป็นประชาธิปไตยในแต่ละประเทศอาเซียนมีมากน้อย

เพียงใด โดยเรื่องคุณภาพของการมีส่วนร่วมจะต้องพิจารณาอีกหลายปัจจัยประกอบกัน 

5) บทบาทของพรรคการเมือง สังคมที่มีพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์จะเกื้อหนุนต่อการ                

พัฒนาประชาธิปไตยได้มากกว่าสังคมที่ใช้พรรคการเมืองเป็นเพียงเครื่องมือในการเข้าสู่อ�านาจทาง  
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การเมือง ซึ่งสภาพทางสังคมในอาเซียนท�าให้เห็นลักษณะของพรรคการเมืองในลักษณะหลังมากกว่า                   

ในลักษณะแรก โดยพรรคการเมืองมุ ่งที่จะช่วงชิงที่นั่งในสภามากกว่าที่จะมุ ่งผลักดันให้เกิดการ

เปลีย่นแปลงในประเทศตามแนวทางทีป่ระกาศต่อสาธารณชน   ดังนัน้ จึงเหน็การก่อเกดิและการล้มเลิก

พรรคการเมอืงได้ง่ายในหลายประเทศ และท�าให้ขาดฐานมวลชนท่ีภกัดีต่อพรรคการเมอืงดังเช่นท่ีปรากฏ

ในสังคมตะวันตก โดยในส่วนของผู้เลือกตั้งก็จะให้ความส�าคัญต่อตัวบุคคลที่ลงสมัครรับเลือกตั้งและผล

ประโยชน์ทีพ่รรคการเมอืงจะหยบิยืน่ให้ในช่วงรณรงค์หาเสียงเลือกต้ังมากกว่าทีจ่ะค�านงึถงึนโยบายของ

แต่ละพรรคอย่างแท้จริง 

 ผลจากการนี้ท�าให้ประชาธิปไตยในหลายประเทศในอาเซียนอยู่ในสภาพล้มลุกคลุกคลาน             

มีการเปลี่ยนขั้วทางการเมืองได้ง่าย รวมทั้งเกิดกลุ่มการเมืองนอกสภาที่เคลื่อนไหวเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่

กลุม่ตนต้องการโดยไม่ผกูโยงกบัพรรคการเมอืง พรรคการเมอืงจงึไม่มคีวามเป็นสถาบนัทีไ่ด้รบัการยอมรบั

มากเพียงพอ ไม่เป็นองค์กรทางการเมืองท่ีสร้างการเรียนรู้ในอุดมการณ์ของพรรค และไม่เป็นโรงเรียน

ประชาธิปไตยของชุมชน 

 อย่างไรก็ดี ก็มีข้อพึงระวังว่าความเข้มแข็งของพรรคการเมืองก็สามารถสร้างกรอบวัด                 

การพัฒนาประชาธิปไตยได้เช่นกัน เช่น พรรคการเมืองในสิงคโปร์และมาเลเซียท่ีมีความเข้มแข็งมาก                 

มีการด�าเนินการตามนโยบายและอุดมการณ์ของพรรคได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน  แต่เมื่อได้เป็นฝ่าย

รัฐบาลก็ได้สร้างก�าแพงปิดกั้นการเติบโตของพรรคการเมืองฝ่ายค้าน และได้ปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชนโดยรวมไปในระดับหนึ่ง โดยยกเหตุผลเรื่องเอกภาพและความสามารถของประเทศเป็นส�าคัญ 

หรือพรรคการเมืองในประเทศที่ปกครองในระบบสังคมนิยม  เช่น  เวียดนามและลาว  แม้ว่าจะสามารถ

ด�าเนนินโยบายตามอดุมการณ์ของพรรคคอมมวินสิต์ทีเ่ป็นฝ่ายรฐับาลได้อย่างมปีระสทิธภิาพ  แต่กจ็�ากดั

การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างเสมอภาคในประเทศไปด้วย  

6) บทบาทของฝ่ายทหาร  ประเทศในอาเซียนหลายประเทศเคยผ่านการปกครองภายใต้ฝ่าย

ทหารมาแล้ว  เช่น  ไทย  ฟิลิปปินส์  อินโดนีเซีย  เมียนมาร์    ซึ่งภายใต้รูปแบบการปกครองดังกล่าวคือ

การงดหรือจ�ากัดความเป็นประชาธิปไตยนั่นเอง  และแต่ละประเทศก็ได้ก้าวพ้นการปกครองในระบบ  

ภายใต้ฝ่ายทหารไปสูค่วามเป็นประชาธปิไตยในระดบัทีแ่ตกต่างกนั  ซึง่ขึน้อยูก่บัระดบัรากลกึของอทิธพิล

ของฝ่ายทหารในแต่ละประเทศ  และการจัดดุลยภาพทางการเมืองระหว่างฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารใน

สังคมยุคใหม่ที่เง่ือนไขทางเศรษฐกิจและอิทธิพลจากต่างประเทศ  ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก            

ได้มีอิทธิพลก�าหนดความเป็นไปภายในประเทศด้วย 

 ในกรณีฟิลิปปินส์ ฝ่ายทหารถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองมากกว่าที่จะขึ้นมากุมอ�านาจ

ทางการเมืองเองโดยตรง  ซึ่งคงเป็นเพราะการวางพื้นฐานของระบบการเมืองโดยสหรัฐฯ  (ในยุคที่เป็น

เจ้าอาณานิคม)  มีความแข็งแกร่งมากพอที่จะให้ฝ่ายการเมืองเป็นฝ่ายน�า  และเป็นไปตามความเป็นจริง
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ที่ฝ่ายการเมืองเป็นฝ่ายท่ีกุมอ�านาจทางเศรษฐกิจ มิใช่ฝ่ายทหาร ส่วนกรณีอินโดนีเซีย ฝ่ายทหารมี           

บทบาทก�ากับในระดับท่ีสูงกว่าในยุคของประธานาธิบดีซูการ์โนและซูฮาร์โต แต่ก็ยังใช้อิทธิพลทางอ้อม

ต่อกระบวนการตัดสินใจมากกว่าการเข้าไปมีบทบาทโดยตรง  แล้วฝ่ายทหารถูกลดบทบาทและอิทธิพล

ลงในช่วงการเปลีย่นผ่านประชาธปิไตย  จากนัน้ได้ถกูปรบับทบาทให้เป็นประชาธปิไตยมากขึน้และให้อยู่

ภายใต้การก�ากบัของพลเรอืนในยคุประธานาธบิดยีโูดโยโนซึง่เป็นอดตีผูน้�าทหารแนวปฏริปู  อย่างไรกต็าม 

กล่าวกันว่าอิทธิพลของฝ่ายทหารในอินโดนีเซียยังมีอยู่ไม่น้อยในฐานะของผู้คุ้มครองและผู้พิทักษ์ และ 

ยังคงมีบทบาทอยู่หลังฉากในฐานะผู้เล่นตัวส�าคัญทางการเมือง  ทั้งนี้  บทบาทของทหารในอนาคตขึ้น

อยู่กับประธานาธิบดีคนต่อ ๆ ไปด้วยว่ามีความสามารถในการน�าประเทศเพียงไร และจะใช้ทหารเป็น              

เครื่องมือสนับสนุนทางการเมืองหรือไม่ 

 ในกรณกีมัพชูา ฝ่ายทหารอยูภ่ายใต้การก�ากบัของฝ่ายการเมอืงเช่นกนั แต่กเ็ป็นกลุ่มการเมอืง

ที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของกองก�าลังปลดแอกภายใต้การมีอิทธิพลของเวียดนามที่เข้ามายึดอ�านาจจาก                

สมเด็จนโรดม สีหนุ  และได้ใช้ทหารเป็นก�าลังในการสถาปนาการมีอ�านาจทางการเมืองต่อเนื่องมาตั้งแต่

นั้นจนถึงปัจจุบัน 

 ในกรณีของไทย  ฝ่ายทหารได้เข้ามามีอ�านาจสลับกับบทบาทของรัฐบาลพลเรือนมาต้ังแต่

สมยัเปลีย่นแปลงการปกครองมาสูร่ะบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิเป็นประมขุ  แล้วได้ว่างเว้น

การมีบทบาทโดยตรงตั้งแต่สิ้นยุคของพลเอกสุจินดา  คราประยูร  แต่เมื่อเกิดการตีบตันทางการเมืองใน

ปี  2549  ฝ่ายทหารกไ็ด้เข้ามามบีทบาทโดยตรงอกีครัง้หนึง่แล้ววางระบบใหม่  จากนัน้ได้ถอยไปมบีทบาท

อยู่ไม่ห่างนักในช่วงการฟื้นฟูรัฐบาลพลเรือน  และยังคงเป็นตัวเล่นทางการเมืองที่มีความส�าคัญมากต่อ

การเมืองไทย 

 ส่วนในกรณีมาเลเซียและสิงคโปร์  (ซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของมาเลเซีย)  ฝ่ายทหารอยู่ภายใต้

การก�ากับของรัฐบาลพลเรือน  อันเนื่องมาจากบทบาทในอดีตของขบวนการต่อสู้เพ่ือเอกราชที่ใช้การ

เคลื่อนไหวเรียกร้องโดยมีพลเรือนเป็นผู้น�า  มิใช่โดยการต่อสู้ด้วยก�าลังเพื่อเอกราช  ประกอบกับอิทธิพล

ของระบบการเมอืงทีอ่งักฤษได้วางรากฐานไว้ให้ฝ่ายพลเรือนเป็นฝ่ายน�า  ท�าให้ไม่มกีารสร้างผู้น�ากองทพั

ให้ขึ้นมาเป็นผู้น�าทางการเมือง 

 ส�าหรับประเทศที่ปกครองในระบอบสังคมนิยม เช่น เวียดนามและลาว ฝ่ายทหารอยู่ภายใต้

การก�ากับของพรรคคอมมิวนิสต์ และเป็นเครื่องมือของพรรคในการปกครอง การเข้ามามีอ�านาจของ                   

ฝ่ายทหารอาจมิใช่เพือ่การกอบโกยอ�านาจและความมัง่คัง่เสมอไป  หากแต่เพือ่ควบคมุระบบการเมอืงใน

บางช่วงทีมี่ความเปราะบางและเสีย่งต่อการเสยีเอกภาพและความมัน่คงของประเทศซึง่เป็นคณุค่าทีฝ่่าย

ทหารให้ความส�าคัญ ดังนั้น บทบาทของฝ่ายทหารจึงอาจเกื้อกูลต่อการพัฒนาประชาธิปไตยได้ด้วย               

หากด�าเนินการปฏิรูปอย่างแท้จริง   แล้วถอนตัวออกไปอย่างเหมาะสม 
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7) บทบาทขององค์กรอิสระ  ความต้องการจัดตั้งองค์กรอิสระขึ้นในหลายประเทศอาเซียนถูก

มองว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรทางการเมืองที่ควรมีในสังคมประชาธิปไตย  เพื่อตรวจสอบการใช้อ�านาจ

รฐั อย่างไรกด็ ีหลายประเทศกม็คี�าอธบิายทีจ่ะใช้การตรวจสอบภายใต้กลไกปกติทีม่อียู ่ ในกรณขีองไทย  

มีการจัดตั้งองค์กรอิสระข้ึนหลายองค์กรตามรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 และ 2550 ที่ส�าคัญได้แก่                       

ศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ซึ่งมีบทบาทในการควบคุมกฎหมายและการปฏิบัติในทางการเมืองไม่ให้

ขัดกับรัฐธรรมนูญ  ท�าให้ระบบการเมืองและระบบราชการเป็นไปโดยสุจริตและชอบธรรม และให้การ

ปฏิบัติหน้าที่ของภาครัฐเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

 ในกรณีของมาเลเซีย สิงคโปร์ และประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณี ไม่มีการ

จัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญ โดยให้อ�านาจแก่ศาลยุติธรรมสูงสุดในการพิจารณาความเกี่ยวกับประเด็นโต้แย้ง

ในเรื่องรัฐธรรมนูญ 

 บทบาทขององค์กรอิสระสามารถเป็นทั้งคุณและโทษให้แก่ประชาธิปไตยได้  โดยขึ้นอยู่กับ

ตวับคุคลทีท่�าหน้าทีเ่ป็นองค์กรอสิระนัน้ๆ ด้วย  โดยหากมกีารปฏบิตัหิน้าทีแ่ละวนิจิฉยักรณต่ีาง ๆ   อย่าง

อิสระ  เป็นกลาง  และเป็นไปตามหลักนิติธรรม  ก็จะได้รับการยอมรับในค�าตัดสิน  แต่หากค�าวินิจฉัย

เป็นทีเ่คลอืบแคลงกงัขากจ็ะท�าให้ขาดความเชือ่ถอื ทัง้นีโ้ดยทัว่ไปแล้วองค์กรอสิระในอาเซียนกไ็ด้ปฏบิติั

หน้าที่เป็นอย่างดีและเกื้อกูลต่อระบอบประชาธิปไตย 

8) อิทธิพลของโลกาภิวัตน์และปัจจัยภายนอก ได้แก่  อิทธิพลทางการเมืองและสังคม 

เทคโนโลยีการสื่อสาร  การเลียนแบบทางสังคม  และการใช้ประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือ  ซึ่งมีผลต่อการ

พัฒนาประชาธิปไตยของประเทศในภูมิภาคด้วย 

 การกดดันของสังคมตะวันตกต่อการเมืองในเมียนมาร์เป็นตัวอย่างอันดีของการใช้อิทธิพล

จากภายนอกเพื่อให้เกิดการพัฒนาประชาธิปไตย แม้ว่าส่วนหนึ่งจะเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของฝ่าย                   

ตะวนัตกเองในการใช้ประโยชน์จากเมยีนมาร์และในการเข้ามามบีทบาทในเมยีนมาร์    อกีทัง้การมอีทิธพิล

ยังรวมถึงการเลียนแบบซึ่งกันและกันในภูมิภาค โดยกระแสการเปลี่ยนแปลงทางประชาธิปไตยใน                

ประเทศหนึ่งได้ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนทางการเมืองในท�านองเดียวกันในประเทศใกล้เคียงด้วย 

9) ผูน้�าและความสามารถของรัฐบาล การพัฒนาประชาธปิไตยจะเปิดกว้างมากเพียงไรขึน้อยู่

กบัวสิยัทศัน์ของผูน้�าทางการเมอืงและความสามารถของรัฐบาลในการสร้างบรรยากาศให้เอือ้อ�านวยต่อ

การพัฒนาประชาธิปไตยด้วย 

 กรณนีีเ้หน็ได้จากประชาธปิไตยในมาเลเซยีและสงิคโปร์ทีม่ผีูน้�าและรฐับาลทีม่คีวามเข้มแขง็

ท่ีก�ากับการพัฒนาประชาธิปไตยให้เป็นไปอย่างค่อนข้างราบรื่นเมื่อเปรียบเทียบกับหลายประเทศใน

ภูมิภาค หรือวิสัยทัศน์ของผู้น�าทหารของเมียนมาร์ที่ยอมรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย ตลอดจน
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บทบาทของผู้น�าการเมืองแนวปฏิรูปในประเทศอาเซียนอื่น ๆ 

10) รัฐธรรมนูญในฐานะกติกาประชาธิปไตย ประเทศท่ีมีรูปแบบการปกครองแบบรวมศูนย์  

เช่น   เวียดนาม   ลาว   หรือระบอบประชาธิปไตยแบบจ�ากัด  เช่น  สิงคโปร์   และกัมพูชา    มีรัฐธรรมนูญ

ที่ใช้บังคับต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน    ซึ่งการที่ไม่ปรากฎแรงต่อต้านหรือเรียกร้องในประเด็นรัฐธรรมนูญ

น่าจะเน่ืองมาจากได้รบัการยอมรบัว่าเป็นกตกิาทางการเมอืงทีส่ามารถสนองประโยชน์ทางการเมอืงและ

เศรษฐกิจให้กับกลุ่มต่าง ๆ ทางสังคมได้  

 แต่ส�าหรับประเทศที่ใช้ระบบการเมืองแบบหลายพรรค การต่อสู้เร่ืองกติกาหรือการแก้ไข

รัฐธรรมนูญให้เป็นที่ยอมรับกันเป็นไปอย่างเข้มข้นมากกว่า อาทิ อินโดนีเซียที่ใช้เวลาถึง 7 ปีในการแก้ไข

รัฐธรรมนูญที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน แต่ก็ได้วางหลักเกณฑ์ทางการเมืองที่เป็นที่ยอมรับกันและท�าให้

การเมืองของอินโดนีเซียมีเสถียรภาพมากกว่าหลายประเทศในอาเซียน 

 มาเลเซียก็มีรัฐธรรมนูญท่ีเป็นท่ียอมรับและไม่ได้มีการแก้ไขปรับปรุงมาเป็นเวลานานแล้ว 

ถงึแม้ว่ารฐัธรรมนญูท่ีใช้อยูจ่ะให้สทิธแิก่คนเชือ้สายมาเลย์เหนอืกว่าคนเชือ้สายอืน่ อนัถอืว่าไม่ได้ให้ความ

เสมอภาคและเป็นธรรมอย่างที่ควร แต่ก็ท�าให้การเมืองของมาเลเซียมีเสถียรภาพในเชิงกติกาการเมือง

เช่นกัน 

 ส�าหรับประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมาแล้ว 18 ฉบับ ทั้งฉบับที่ร่างโดยกลไกรัฐสภาและที่ร่าง

โดยองค์กรที่จัดตั้งขึ้นภายหลังการปฏิวัติรัฐประหาร โดยรัฐธรรมนูญที่ยอมรับกันว่ามีความเป็น

ประชาธิปไตยมากที่สุดคือฉบับปี  2540  ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่ยกร่างโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่สมาชิกล้วน

มาจากการเลือกตั้ง  โดยรัฐธรรมนูญฉบับน้ีได้ก่อให้เกิดการจัดตั้งองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบทางการ

บริหารและการเมืองหลายองค์กร  แต่ต่อมาได้ถูกยกเลิกโดยการรัฐประหารในปี  2549  แล้ว  ยกร่าง

และประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี  2550  แต่กลุ่มการเมืองที่ขึ้นมามีอ�านาจก็มีความประสงค์จะแก้ไข

รัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้มีเนื้อหาตามรัฐธรรมนูญฉบับเดิม  ซึ่งเป็นประเด็นขัดแย้งทางการเมืองกับกลุ่มที่ยัง

มีอิทธิพลทางการเมืองอยู่เดิม  โดยความขัดแย้งในประเด็นนี้เป็นที่หวั่นวิตกว่ามีความสุ่มเสี่ยงที่จะก่อให้

เกดิความขดัแย้งทางการเมอืงทีร่นุแรงได้  ทัง้นี ้ ความขดัแย้งเร่ืองการแก้ไขรัฐธรรมนญูในไทยสะท้อนถงึ

การมีความเห็นที่ยังไม่ลงตัวในเรื่องกติกาทางการเมืองเช่นกัน  และคงต้องใช้เวลาในการสร้างความ               

เห็นชอบให้เกิดขึ้นในบรรดาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทางการเมืองและในหมู่สาธารณชน

บทที่ 4: สรุปและข้อคิดเห็น 

การส�ารวจประชาธิปไตยในอาเซียนจะเห็นได้ว่าประชาธิปไตยมีหลายรูปแบบ  โดยขึ้นอยู่กับ

ปัจจัยแวดล้อมหลายประการ อาทิ พื้นฐานทางประวัติศาสตร์ สภาพทางสังคม วัฒนธรรมทางการเมือง 
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และบทบาทของบุคลากรและสถาบันทางการเมือง เป็นต้น ซ่ึงอาเซียนท่ีเป็นองค์กรท่ีรวมตัวกันแบบ 

หลวม ๆ และยึดถือหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน ก็ไม่ได้ก�าหนดหลักการเรื่อง

ประชาธิปไตยหรือก�าหนดอุดมการณ์ทางการเมืองไว้อย่างเคร่งครัด  เพียงแต่ผลักดันให้มีการปกครอง

ตามหลักของกฎหมายและมีรัฐธรรมนูญเป็นหลักยึดถือ ดังนั้น ประชาธิปไตยในอาเซียนจึงมีหลายระดับ 

ตั้งแต่แบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์  แบบสังคมนิยม  แบบจ�ากัดการเข้าร่วม  และแบบหลายพรรค                       

โดยมีระดับการเปิดกว้างทางการเมือง สิทธิ เสรีภาพ และการเข้าร่วมทางการเมืองของประชาชนที่                

แตกต่างกัน โดยแต่ละประเทศก็มีเหตุผลของระบบการเมืองของตน โดยจะเห็นว่ามีหลายประเทศใน

อาเซยีนทีไ่ม่มรีะดบัความเป็นประชาธปิไตยมากนกัตามเกณฑ์สากล  ไม่ว่าจะในเชงิรปูแบบหรอืในเนือ้หา

เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน แต่ก็ปรากฏว่าเป็นสังคมที่มีเสถียรภาพและอ�านวยความอยู่ดีกินดี

แก่ประชาชนได้ในระดับที่น่าพอใจ 

ระดับความเป็นประชาธิปไตยไม่ได้เป็นปัจจัยหลักที่จะก�าหนดพลังอ�านาจของประเทศ และ               

ไม่ได้เป็นปัจจัยชี้ขาดที่จะบอกได้ว่าสังคมใดมีคุณภาพมากกว่ากัน หรือท�าให้ประชาชนมีความสุขและ               

มีความพอใจในทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมได้มากกว่ากัน เพราะขึ้นอยู่กับการท�าหน้าที่รัฐบาล  

และการด�าเนนินโยบายบรหิารประเทศของรฐันัน้ ๆ  ด้วย ดังเช่น สงิคโปร์ได้ชือ่ว่าเป็นรฐัทีม่ปีระชาธปิไตย

แบบจ�ากัด แต่ก็มีชื่อเสียงในการเป็นรัฐที่มีธรรมาภิบาลสูง มีก�าลังอ�านาจทางเศรษฐกิจสูงทัดเทียมกับ

ประเทศตะวันตก   หรือมาเลเซียก็ไม่ได้ให้สิทธิทางการเมืองอย่างเท่าเทียมกับทุกชนชาติ   แต่ก็ยกระดับ

ชีวิตความเป็นอยู่   สถานะทางเศรษฐกิจ   และเกียรติภูมิของประเทศได้อย่างดี    ส่วนเวียดนามก็เป็น

ประเทศทีม่คีวามจ�ากดัทางประชาธปิไตยเช่นกนั   แต่กส็ามารถพัฒนาประเทศให้รุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว  

หรอืในกรณีของลาวทีป่กครองในรปูแบบเดยีวกบัเวยีดนาม แต่กอ็าจถอืว่ามรีะดบัความเป็นประชาธปิไตย

ที่เหมาะกับขนาดของประเทศ จ�านวนประชากรและก�าลังอ�านาจทางเศรษฐกิจ เป็นต้น 

ในขณะเดยีวกนัประชาธปิไตยมใิช่เป็นเพยีงรปูแบบ  การเลอืกตัง้และการมรีฐัธรรมนญูไม่ได้บอก

ว่าประเทศนั้น ๆ มีความเป็นประชาธิปไตยจริงหรือไม่ การเลือกต้ังอาจเป็นเพียงวิธีการเพ่ือให้ได้มา                

ซึ่งอ�านาจทางการเมืองโดยไม่ได้ส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  ในขณะที่รัฐธรรมนูญของ               

หลายประเทศก็ยังไม่มีความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง  โดยมีข้อจ�ากัดตามบริบททางการเมืองใน

แต่ละประเทศ  ดังน้ัน  จึงเกิดความเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นกติกาที่เป็นที่

ยอมรับกันมากกว่าเดิม ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาในการเจรจาต่อรองและหาฉันทามติ 

ประชาธิปไตยยังมิใช่เป็นเรื่องท่ีมองเพียงปรากฏการณ์ช่วงขณะใดขณะหนึ่ง  หรือมองเพียงว่า

สังคมนั้นก�าลังมีความสงบหรือก�าลังเกิดความวุ่นวายทางการเมืองหรือไม่  แต่ควรมองเป็นกระบวนการ

ในระยะยาว  เพราะสังคมที่ดูมีความสงบอาจเป็นเพราะอยู่ภายใต้การควบคุมหรืออาจก�าลังเกิดภาวะ             

คุกรุ่นที่รอการประทุ  ส่วนสังคมที่ดูวุ่นวายอาจอยู่ในระยะของการปรับตัว  เรียนรู้  และเปลี่ยนผ่านไปสู่
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ดุลยภาพที่ดีกว่าเดิม 

ความสามารถของผู้น�าทางการเมืองและความสามารถของรัฐบาลในการบริหารประเทศและ

จัดการทางการเมือง  โดยเฉพาะต่อประเด็นความขัดแย้งทางการเมือง   ก็นับเป็นปัจจัยที่มีผลต่อ

พัฒนาการทางประชาธิปไตยของแต่ละสังคม   โดยหากมีผู้น�าที่มีวิสัยทัศน์ดี  มีบารมี  มีความสามารถ

ในการด�าเนินการทางการเมืองได้ดี   ก็จะท�าให้เกิดพัฒนาการในทางบวกในระยะยาว    แม้ว่าจะต้องใช้

เวลาอยูบ้่าง    อีกทัง้ต้องค�านงึว่าประชาธปิไตยเป็นเรือ่งของกระบวนการทีข่ึน้อยูก่บัคณุภาพของประชาชน 

ลกัษณะทางสงัคม   อ�านาจต่อรองทางการเมอืง    และขึน้อยูก่บัการน�าประชาธปิไตยมาใช้ให้เกดิประโยชน์

ต่อสังคมส่วนรวมและสร้างพลังอ�านาจของประเทศได้อย่างไร  มิใช่การใช้สิทธิเสรีภาพและโอกาสทาง 

การเมืองเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือด�าเนินการทางการเมืองอย่างไร้ความรับผิดชอบ 

การหารปูแบบประชาธปิไตยทีเ่หมาะสมจงึไม่สามารถเลยีนแบบกนัได้ และไม่สามารถบอกได้ว่า

แบบไหนจะดีกว่ากัน  โดยขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมทางการเมืองและสังคมที่แตกต่างกัน  และขึ้นอยู่กับ

ว่าจะน�าประชาธปิไตยทีม่อียูไ่ปให้ให้เกดิพลงัอ�านาจของประเทศได้อย่างไร  ในขณะทีก่เ็หน็การปรับเพ่ิม

ระดบัความเป็นประชาธปิไตยในหลายประเทศในอาเซยีน  แม้ว่าบางกรณจีะไม่ใช่การปรบัเปลีย่นระบอบ

ที่มีความจ�ากัดทางประชาธิปไตยไปสู่ระบบพหุนิยมก็ตาม  โดยปรากฏพัฒนาการในทางบวกในการ 

ส่งเสรมิประชาธปิไตย อาท ิการลดและปรบับทบาทของฝ่ายทหาร การให้สิทธแิละเสรีภาพทางการเมอืง

แก่ประชาชนมากขึ้น  มีการเข้าร่วมทางการเมืองในระดับที่สูงขึ้น  การเพิ่มการตรวจสอบทางการเมือง 

การพฒันาบทบาทของพรรคการเมอืง และการควบคมุการเลอืกตัง้ให้เป็นไปโดยสจุรติ  ยตุธิรรม  เป็นต้น  

ซึ่งเป็นที่หวังว่าจะเพิ่มความเป็นประชาธิปไตยในอาเซียนอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ

ประเทศในอาเซียนจะรวมตัวกันเป็นประชาคมการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคมที่เหนียวแน่นขึ้น ก็น่าจะ

ส่งผลต่อการเรียนรู้และถ่ายทอดในเรื่องประชาธิปไตยด้วย 

ประชาธิปไตยจึงไม่ได้มีเพียงรูปแบบเดียว  รวมทั้งในกรณีของประเทศในอาเซียน  โดยไม่จ�าเป็น

ทีท่กุประเทศจะต้องมรีะดบัความเป็นประชาธปิไตยในทางทฤษฎอีย่างเท่าเทยีมกนั  หากแต่เป็นเรือ่งของ

การปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม  วัฒนธรรมทางการเมือง  และการจัดดุลอ�านาจของสังคม             

นั้น  ๆ   อย่างไรก็ดี  ประชาธิปไตยในรูปแบบใด  ๆ   พึงค�านึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน  

พงึยดึถอืการมีกตกิาทีเ่ป็นทีย่อมรบั  เปิดโอกาสต่อการเข้าร่วมและการใช้สทิธเิสรภีาพทางการเมอืงอย่าง

เหมาะสม  หรือการมีรัฐธรรมนูญที่เป็นที่ยอมรับและใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งต้องมีการใช้

กฎหมายอย่างยุติธรรม และยึดถือหลักนิติธรรมในการปกครองและการบริหารจัดการ

โดยเนื้อแท้แล้ว ประชาธิปไตยของแต่ละสังคม คือ กระบวนการต่อสู้และจัดสรรอ�านาจระหว่าง

กลุ่มการเมือง การตกลงและก�าหนดกติกาทางการเมือง การด�าเนินการทางนโยบาย และการมีส่วนร่วม

ทางการเมอืงของประชาชน  เพยีงแต่มคีวามแตกต่างกนัไปในรายละเอยีด  อาท ิ ขอบเขตของสทิธเิสรภีาพ 
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ความเสมอภาค ภราดรภาพ และการเคารพเหตุผล และระดับของนิติธรรมในทางการเมือง 

ในการนี้ การเรียนรู้ประสบการณ์ประชาธิปไตยของประเทศเพ่ือนบ้าน และการเรียนรู้ข้อดี            

ข้อด้อยของสังคมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะประเทศที่มีระบบการปกครองแบบเดียวกัน และ

มีตัวเล่นทางการเมืองท่ีมีบทบาทในท�านองเดียวกัน จึงเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนประชาธิปไตยใน

ประเทศไทยเอง ได้แก่ การสร้างส�านึกประชาธิปไตย การพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองให้มีคุณภาพ             

การพัฒนาพรรคการเมืองให้มีความเข้มแข็ง  การสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมีความ                   

รับผิดชอบของประชาชน  การจัดการเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม  การใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างชาญฉลาด 

การต่อสู้กับกลุ่มธุรกิจการเมือง การมีบทบาทที่เหมาะสมของฝ่ายทหาร การเสริมสร้างการตรวจสอบ

ทางการเมืองที่เที่ยงธรรม  ตลอดจนการตกลงกติกาและการหาทางออกทางการเมือง  และที่ส�าคัญ  คือ   

การให้การเมืองมีความยึดโยงกับประชาชนและค�านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมอย่างแท้จริง  

ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาในเรื่องนี้เป็นการส�ารวจประชาธิปไตยในเบื้องต้น อีกทั้งมุมมองต่อประชาธิปไตยก็มี

หลายบริบท ดังนั้น ผู้ที่สนใจอาจศึกษาเพิ่มเติมที่จะท�าให้สามารถเปรียบเทียบความเป็นประชาธิปไตย 

ในประเทศอาเซียนได้ในรายละเอียด และจะท�าให้เกิดความรู้ความเข้าใจในประเทศเพื่อนบ้านทั้งหลาย

ของไทยได้ดีขึ้นด้วย 

ในส่วนของการพัฒนาประชาธิปไตยของไทยและประเทศในอาเซียน ควรค�านึงถึงการสร้าง

วัฒนธรรมทางการเมืองประชาธิปไตยที่เกื้อกูลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมีคุณภาพ และ                  

การให้โอกาสแก่ประชาชนในการมปีระสบการณ์เรียนรู้ผลดีผลเสียของการตัดสินใจทางการเมอืงของตน    

โดยเฉพาะการใช้สิทธิเลือกตั้งตามก�าหนดเวลาโดยไม่ถูกแทรกแซงทางการเมือง และการส่งเสริมการ

ปฏบิตัทิางประชาธปิไตยในบรบิทต่าง ๆ  ของสงัคม   โดยเฉพาะอย่างยิง่ในประเทศทีใ่ช้ระบบประชาธปิไตย

แบบพหุนิยม  

ส�าหรับประชาธปิไตยของไทย  อาจดอู่อนแอลงเมือ่เปรยีบเทยีบกบัประเทศอาเซยีนบางประเทศ 

อันเป็นผลให้สถานะและพลังอ�านาจของประเทศไม่โดดเด่นอย่างที่ควรจะเป็น แต่ก็ถือว่าระดับ 

ความตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนมีสูงขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก  และควรพยายามให้มีการต่อสู้กันทาง 

การเมืองในระบบซึ่งจะเป็นกระบวนการที่จะท�าให้ประชาธิปไตยมีความเข้มแข็งขึ้น ทั้งนี้ นับเป็นเรื่อง                 

ที่ท้าทายที่สังคมไทยจะต้องใช้ความอดทน  อดกลั้น  และร่วมมือกันหาทางออกของการแบ่งขั้วที่รุนแรง

ในทางการเมือง เพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง มีคุณภาพ และเป็นพลังอ�านาจของประเทศ                     

ต่อไป

* * * * *
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ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล ผู้แทนนิติบุคคล
และบทสันนิษฐานให้ผู้แทนนิติบุคคลต้องรับผิดทางอาญา :

กรณีศึกษาประเทศออสเตรเลีย
อภิมุข  สุขประสิทธิ ์*

บทคัดย่อ

โดยเหตุท่ีศาลรัฐธรรมนูญได้มีค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 12/2555 ว่า “บทบัญญัติของ                   

พระราชบญัญตัขิายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 54 เฉพาะในส่วนทีส่นันษิฐานให้กรรมการ 

ผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด�าเนินงานของนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษทางอาญา

ร่วมกบัการกระท�าความผดิของนติบิคุคลโดยไม่ปรากฏว่ามกีารกระท�าหรือเจตนาประการใดอนัเกีย่วกบั

การกระท�าความผิดของนิติบุคคลนั้น ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 39 วรรคสอง เป็นอันใช้บังคับ

ไม่ได้ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 6 ...”  โดยศาลรัฐธรรมนูญได้น�าหลักสันนิษฐานว่าด้วยผู้ต้องหาหรือ              

จ�าเลยในคดอีาญาเป็นผูบ้รสิทุธิ ์(Presumption of Innocence) มาเป็นหลกัในการประกอบการพจิารณา 

ซึ่งหลักสันนิษฐานดังกล่าวมีที่มาจากหลักสิทธิมนุษยชน ดังปรากฏอยู่ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ              

มนุษยชนของสหประชาชาติ (Universal Declaration of Human Rights) ข้อ 11 ที่ว่า “บุคคลซึ่งถูก

กล่าวหาว่ามีความผิดอาญามีสิทธิที่จะได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์ จนกว่าจะมีการพิสูจน์ว่า 

มีความผิดตามกฎหมายในการพิจารณาโดยเปิดเผย และผู้นั้นได้รับหลักประกันทั้งหลายที่จ�าเป็น 

ในการต่อสูค้ด”ี ด้วยเหตนุี ้เพือ่ให้การพจิารณาแก้ไขปรบัปรงุบทบญัญตัเิกีย่วกบัสทิธแิละเสรภีาพเป็นไป

ด้วยความเหมาะสม และมีความเป็นสากล ตลอดจนเพ่ือให้การยกร่างบทบัญญัติในลักษณะนี้ข้ึนใหม่มี

ความสอดคล้องกบับทบัญญตัขิองรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 จงึควรทีจ่ะศกึษา

บทบัญญัติเก่ียวกับความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล ผู้แทนนิติบุคคล และบทสันนิษฐานให้ผู้แทน

นิติบุคคลต้องรับผิดทางอาญาในประเทศออสเตรเลียเพื่อเป็นแนวทางในการยกร่างบทบัญญัติต่อไป ซึ่ง

จากการศึกษาพบว่า หลกัสนันษิฐานว่าด้วยผูต้้องหาหรอืจ�าเลยในคดอีาญาเป็นผูบ้รสิทุธิ ์(Presumption 

of Innocence) นั้น เป็นหลักการที่ประเทศออสเตรเลียได้ให้ความส�าคัญและยอมรับทั้งในระดับ                          

* รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา, ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 1 ของ
ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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คอมมอนเวลล์ และระดับมลรัฐ ประกอบกับการที่ประเทศออสเตรเลียเป็นภาคีกติการะหว่างประเทศ            

ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant of Civil and Political Rights 

- ICCPR) ซึ่งข้อ 14 (2) ของ ICCPR ได้บัญญัติว่า บุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระท�าความผิดอาญาย่อมมีสิทธิ

ท่ีจะได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ามีความผิดตามท่ีกฎหมายบัญญัติ จึงเป็น

เหตุให้ประเทศออสเตรเลียให้ความส�าคัญต่อหลักสันนิษฐานดังกล่าว จากการศึกษาพบว่า ในการยกร่าง

บทบญัญตัใินลกัษณะนีค้วรค�านงึถงึหลกัความเป็นธรรมและหลักการท่ีควรจะเป็น  ท้ังนี ้หลักการท่ีส�าคญั

คือ ควรเอาผิดกับนิติบุคคลท่ีกระท�าผิดก่อน ในขณะเดียวกันไม่ควรที่จะก�าหนดให้ผู้แทนนิติบุคคลต้อง

รับผิดในความผิดที่นิติบุคคลกระท�าในลักษณะที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แต่อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีการ

ก�าหนดบทสันนิษฐานความรับผิดทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคลยังอาจมีความจ�าเป็นอยู่

ค�าส�าคัญ

1. หลักสันนิษฐานว่าด้วยผู้ต้องหาหรือจ�าเลยในคดีอาญาเป็นผู้บริสุทธิ์ (Presumption of 

Innocence)

2. ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights)

3. กตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง (International Covenant 

of Civil and Political Rights - ICCPR)

4. หลักนิติธรรม (The Rule of Law)

5. ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2538 (Criminal Code Act 1995)
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บทน�า

จากการที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 12/2555 ว่า “บทบัญญัติของ                 

พระราชบญัญตัขิายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 54 เฉพาะในส่วนทีส่นันษิฐานให้กรรมการ

ผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด�าเนินงานของนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษทางอาญา

ร่วมกบัการกระท�าความผดิของนติบิคุคลโดยไม่ปรากฏว่ามกีารกระท�าหรือเจตนาประการใดอนัเกีย่วกบั

การกระท�าความผิดของนิติบุคคลนั้น ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 39 วรรคสอง เป็นอันใช้บังคับ

ไม่ได้ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 6 ...”

ในข้อพจิารณาของศาลรฐัธรรมนญูตามค�าวนิิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่ี 12/2555 ศาลรัฐธรรมนูญ 

ได้พิจารณาเห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา 39 วรรคสอง และมาตรา 40 (5) เป็นบทบัญญัติในหมวด 3                

ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ส่วนที่ 4 สิทธิในกระบวนการยุติธรรม โดยมาตรา 39 วรรคสอง 

ซึ่งบัญญัติว่า “ในคดีอาญา ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ�าเลยไม่มีความผิด” เป็นบทบัญญัติ           

ที่มุ่งคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาหรือจ�าเลยในคดีอาญาโดยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ�าเลยใน

คดอีาญาเป็นผูบ้รสิทุธิ ์(Presumption of Innocence) เป็นข้อสนันษิฐานอนัมทีีม่าจากหลกัสทิธมินษุยชน 

ดังปรากฏอยู่ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights)                

ข้อ 11 ที่ว่า “บุคคลซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีความผิดอาญา มีสิทธิที่จะได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์ 

จนกว่าจะมีการพิสูจน์ว่ามีความผิดตามกฎหมายในการพิจารณาโดยเปิดเผย และผู้นั้นได้รับหลักประกัน

ทั้งหลายที่จ�าเป็นในการต่อสู้คดี”

นอกจากค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 12/2555 ได้กล่าวถึงข้อสันนิษฐานว่าผู้ต้องหาหรือ

จ�าเลยในคดีอาญาเป็นผู้บริสุทธิ์ (Presumption of Innocence) ดังที่ได้กล่าวแล้ว  ในความเห็นในการ

วินิจฉัยคดีส่วนตนของนายเฉลิมพล เอกอุรุ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ในค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 

12/2555 สรุปได้ว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 39 วรรคสอง                       

มีเจตนารมณ์ที่จะคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องหาหรือจ�าเลย มิให้ต้องตกอยู่ในฐานะเป็นผู้กระท�า

ความผิดก่อนที่ศาลจะพิพากษาว่ามีความผิด โดยวางข้อสันนิษฐานในคดีอาญาไว้ก่อนว่า ผู้ต้องหาหรือ

จ�าเลยไม่มีความผิดข้อสันนิษฐานดังกล่าวเรียกกันว่า ข้อสันนิษฐานความบริสุทธิ์ (Presumption of 

Innocence) ของจ�าเลยในคดอีาญา และในความเหน็ในการวนิจิฉยัคดส่ีวนตนของนายจรญั ภกัดธีนากลุ 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ในค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 12/2555 สรุปได้ว่า “ข้อสันนิษฐานว่าผู้ต้องหา

หรือจ�าเลยในคดีอาญาเป็นผู้บริสุทธิ์ (Presumption of Innocence) เป็นข้อสันนิษฐานที่ถูกก�าหนดขึ้น

โดยผลของกฎหมายรัฐธรรมนูญอันมีที่มาจากหลักสิทธิมนุษยชน ถือเป็นหลักการพื้นฐานของระบบงาน

ยุติธรรมทางอาญาสากลที่ว่า บุคคลทุกคนมิใช่ผู้กระท�าความผิดทางอาญา เพื่อเป็นหลักประกันแห่งสิทธิ

และเสรภีาพของบุคคลเกีย่วกบัความรบัผดิทางอาญาทีร่ฐัให้การรบัรองแก่บคุคลทกุคนทีจ่ะไม่ถกูลงโทษ
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ทางอาญา จนกว่าจะมีพยานหลักฐานมาพิสูจน์หักล้างได้ว่าบุคคลนั้นเป็นผู้กระท�าผิดจริง” หลักการของ

ข้อสนันษิฐานตามกฎหมายว่าผูต้้องหาหรอืจ�าเลยในคดอีาญาเป็นผูบ้รสิทุธิจ์งึเป็นหลกัส�าคญัประการหนึง่

ของหลกันติธิรรม (The Rule of Law) ทีไ่ด้รบัการยอมรับทัง้ในนานาอารยประเทศและในระดับระหว่าง

ประเทศ อันได้แก่ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) 

และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant of 

Civil and Political Rights)

จากประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท่ี 12/2555 เกี่ยวกับความรับผิด

ทางอาญาของนิติบุคคล ผู้แทนนิติบุคคล และบทสันนิษฐานให้ผู้แทนนิติบุคคลต้องรับผิดทางอาญาโดย

อาศัยข้อสันนิษฐานความบริสุทธิ์ (Presumption of Innocence) ผู้เขียนมีความเห็นว่า เพื่อให้การ

พิจารณาแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพเป็นไปด้วยความเหมาะสม และมีความเป็น

สากล ตลอดจนเพื่อให้การยกร่างบทบัญญัติในลักษณะนี้ขึ้นใหม่มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จึงควรที่จะมีการศึกษาบทบัญญัติเกี่ยวกับความ

รบัผิดทางอาญาของนติบิคุคล ผูแ้ทนนติบิคุคล และบทสนันษิฐานให้ผูแ้ทนนติบิคุคลต้องรบัผดิทางอาญา

ในประเทศออสเตรเลียเพื่อเป็นแนวทางด้วย

ในบทความทางวิชาการนี้ ได้ก�าหนดประเด็นการศึกษาไว้เป็นสี่ส่วน กล่าวคือ

ส่วนที่หน่ึง ได้กล่าวถึงหลักสันนิษฐานว่าด้วยผู้ต้องหาหรือจ�าเลยในคดีอาญาเป็นผู้บริสุทธิ์  

(Presumption of Innocence)

ส่วนที่สอง  ได้กล่าวถึงความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล

ส่วนที่สาม  ได้กล่าวถึงความรับผิดทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคลและบทสันนิษฐานความรับผิด

ส่วนที่สี่  ได้แก่บทสรุป
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ส่วนที่หนึ่ง
หลักสันนิษฐานว่าด้วยผู้ต้องหาหรือจ�าเลยในคดีอาญาเป็นผู้บริสุทธิ์ 

(Presumption of Innocence)

จากการศึกษาพบว่าประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศหนึ่งที่เข้าร่วมเป็นภาคีกติการะหว่าง

ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant of Civil and Political 

Rights - ICCPR) และประเทศออสเตรเลยีได้บัญญตัหิลกัสนันษิฐานว่าด้วยผูต้้องหาหรอืจ�าเลยในคดอีาญา

เป็นผูบ้รสิทุธิ ์(Presumption of Innocence) ไว้ในประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2538 (Criminal Code 

Act 1995) โดยในมาตรา 13.1 และมาตรา 13.21 ได้บัญญัติว่า ภาระการพิสูจน์ข้อกฎหมาย (Legal 

burden) ในการฟ้องร้องตกอยู่แก่โจทก์ซึ่งต้องพิสูจน์ว่าจ�าเลยได้กระท�าการครบองค์ประกอบความผิด

แล้ว (องค์ประกอบความผดิดมูาตรา 3.2) และจะต้องพสิจูน์จนสิน้สงสยั (beyond reasonable doubt)

การก�าหนดให้ภาระการพิสูจน์ตกอยู่แก่จ�าเลย มีบัญญัติไว้ในมาตรา 13.3 ถึงมาตรา 13.52                

แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2538 (Criminal Code Act 1995) กล่าวคือ จ�าเลยต้องเป็นภาระ                  

ในการน�าเสนอพยานหลักฐาน (evidential burden) เท่านั้น ทั้งนี้ เว้นแต่กฎหมายก�าหนดเป็นอย่างอื่น             

1 13.1 Legal burden of proof-prosecution
  (1) The prosecution bears a legal burden of proving every element of an offence relevant to the  

  guilt of the person charged.
   Note:  See section 3.2 on what elements are relevant to a person’s guilt.
  (2) The prosecution also bears a legal burden of disproving any matter in relation to which the  

  defendant has discharged an evidential burden of proof imposed on the defendant.
  (3) In this Code:
   legal burden, in relation to a matter, means the burden of proving the existence of the matter.
 13.2 Standard of proof-prosecution
  (1) A legal burden of proof on the prosecution must be discharged beyond reasonable doubt.
  (2) Subsection (1) does not apply if the law creating the offence specifies a different standard of  

  proof.
2 13.3 Evidential burden of proof-defence
  (1) Subject to section13.4, a burden of proof that a law imposes on a defendant is an evidential  

  burden only.
  (2) A defendant who wishes to deny criminal responsibility by relying on a provision of Part 2.3  

  (other than section 7.3) bears an evidential burden in relation to that matter.
  (3) A defendant who wishes to rely on any exception, exemption, excuse, qualification or justification  

  provided by the law creating an offence bears an evidential burden in relation to that matter.  
  The exception, exemption, excuse, qualification or justification need not accompany the 
  description of the offence.
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(ในมาตรา 13.3 วรรคท้าย แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2538 (Criminal Code Act 1995) ได้ให้ 

ความหมายภาระการเสนอพยานหลกัฐาน คอื ภาระทีต้่องน�าเสนอพยานหลักฐานทีแ่สดงถงึความเป็นไป

ได้ที่สมเหตุสมผลว่า ข้อเท็จจริงมีอยู่หรือไม่ โดยไม่ต้องถึงขั้นที่ต้องเสนอพยานหลักฐานจนศาลเชื่อว่า

จ�าเลยไม่ได้กระท�าความผิด) โดยกฎหมายอาจก�าหนดให้ภาระการพิสูจน์ของจ�าเลยเป็นภาระการพิสูจน์                       

ข้อกฎหมายกไ็ด้ หากกฎหมายนัน้ก�าหนดอย่างชดัแจ้งว่า ภาระการพิสูจน์ของจ�าเลยเป็นภาระการพิสูจน์

ข้อกฎหมาย (มาตรา 13.4 (a)) หรือบังคับให้จ�าเลยพิสูจน์ข้อเท็จจริง (มาตรา 13.4 (b)) หรือสันนิษฐาน

ว่ามีข้อเท็จจริงนั้นอยู่  เว้นแต่จ�าเลยจะพิสูจน์ให้เห็นเป็นอย่างอื่น (มาตรา 13.4 (c))  ทั้งนี้ ไม่ว่าจ�าเลย

จะมีภาระการพิสูจน์แบบใด มาตรฐานการพิสูจน์ของจ�าเลยไม่ถึงขั้นที่ต้องพิสูจน์จนสิ้นสงสัย แต่เป็น 

มาตรฐานการพิสูจน์แบบ balance of probabilities (มาตรา 13.5) (คือพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่า                                 

มีความเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้พอ ๆ กัน)

ตัวอย่างของบทบัญญัติที่ภาระการพิสูจน์ตกอยู่แก่จ�าเลย เช่น ในมาตรา 72.163 แห่งประมวล

กฎหมายอาญา พ.ศ. 2538 (Criminal Code Act 1995) ความผิดฐานค้า น�าเข้า ส่งออก หรือผลิต 

3 72.16 Defences
  (1) If:
     (a) a person is charged with an offence against section 72.12, 72.13, 72.14 or 72.15 ; and
   (b) the prosecution alleges that the plastic explosive breached a particular marking  

   requirement;
    it is a defence if the defendant proves that he or she had no reasonable grounds for  

   suspecting that the plastic explosive breached that marking requirement.
   Note 1: A defendant bears a legal burden in relation to the matter in subsection (1) (see  

    section 13.4).
     Note 2: For the marking requirements, see section 72.33.
  (2) If:
   (a) a person is charged with an offence against section 72.12, 72.13 or 72.15 ; and
   (b) the prosecution alleges that the plastic explosive breached the second marking  

   requirement;
    it is a defence if the defendant proves that, at the time of the alleged offence:
     (c) the plastic explosive contained a detection agent; and
   (d) the concentration of the detection agent in the plastic explosive was not less than the  

   minimum manufacture concentration for the detection agent; and
     (e) the detection agent was homogenously distributed throughout the plastic explosive.
   Note 1: A defendant bears a legal burden in relation to the matter in subsection (2) (see  

    section 13.4).
   Note 2: For the marking requirements, see section 72.33.
     Note 3: For minimum manufacture concentration, see section 72.34.
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ระเบิดพลาสติกที่ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการท�าเครื่องหมาย ซึ่งจ�าเลยจะต้องพิสูจน์ว่าไม่มีเหตุอันควร

สงสัยได้ว่า ระเบิดนั้นฝ่าฝืนข้อบังคับเช่นว่านั้น

ส่วนที่สอง

ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล

ในประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2538 (Criminal Code Act 1995) ได้ก�าหนดบทบัญญัติ             

เก่ียวกับความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคลในหมวด 2.5 ส่วนที่ 12 มาตรา 12.1 ถึงมาตรา 12.6 

สรุปได้ว่า

ก. หลักทั่วไป (General Principles) 

 ประมวลกฎหมายอาญาใช้บังคับแก่นิติบุคคลเช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา โดยสามารถปรับ 

การบังคับใช้บทบัญญัติเหล่านั้นได้ตามที่ก�าหนดในหมวดนี้หรือตามที่จ�าเป็น เพ่ือให้ก�าหนดบทลงโทษ

ส�าหรับนิติบุคคลได้ นิติบุคคลอาจถูกลงโทษในการกระท�าซึ่งรวมทั้งโทษจ�าคุกด้วย (มาตรา 12.14) 

(หมายเหตุ มาตรา 4 B แห่ง Crimes Act 1914 บัญญัติให้ลงโทษปรับแทนโทษจ�าคุกได้ในกรณีท่ี                 

ความผิดนั้นมีแต่โทษจ�าคุก)

ข. องค์ประกอบด้านกายภาพ  (Physical elements) 

 การกระท�าความผิดใดของนิติบุคคล กระท�าโดยลูกจ้าง ตัวแทน หรือพนักงานของนิติบุคคล 

ในทางการทีจ้่างหรอืในขอบอ�านาจของบุคคลดงักล่าวอย่างชดัเจนและแท้จรงิ ให้ถอืว่าองค์ประกอบทาง

กายภาพนี้เป็นของนิติบุคคล (มาตรา 12.25)

4 The Criminal Code Act 1995
 Section 12.1 General principles
 (1) This Code applies to bodies corporate in the same way as it applies to individuals. It so applies with  

 such modifications as are set out in this Part, and with such other modifications as are made 
 necessary by the fact that criminal liability is being imposed on bodies corporate rather than 
 individuals.

 (2) A body corporate may be found guilty of any offence, including one punishable by imprisonment.

 Note: Section 4B of the Crimes Act 1914 enables a fine to be imposed for offences that only specify  
  imprisonment as a penalty.

5 Section 12.2 Physical elements
 If a physical element of an offence is committed by an employee, agent or officer of a body corporate 

acting within the actual or apparent scope of his or her employment, or within his or her actual or apparent 
authority, the physical element must also be attributed to the body corporate.
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ค. องค์ประกอบด้านจิตใจ (Fault elements)

 ในกรณีที่การกระท�าความผิดใด ก�าหนดให้มีองค์ประกอบด้านจิตใจ ซึ่งได้แก่ เจตนา การรู้ 

หรือละเลย ประกอบไปกับองค์ประกอบด้านกายภาพ จะถือว่านิติบุคคลมีองค์ประกอบด้านจิตใจ 

ดังกล่าวได้ หากนิติบุคคลนั้นได้มอบอ�านาจหรืออนุญาตโดยชัดแจ้ง โดยอ้อม หรือโดยปริยาย เพื่อให้เกิด

การกระท�าความผิดนั้น (มาตรา 12.3 (1)6)  ทั้งนี้ ข้อพิสูจน์ว่านิติบุคคลได้มอบอ�านาจหรืออนุญาตโดย

ชัดแจ้ง โดยตรง หรือโดยปริยายในลักษณะดังที่กล่าวข้างต้น หรือไม่ รวมถึง

 (1) การที่ต้องพิสูจน์ว่า คณะกรรมการบริหารของนิติบุคคล (board of directors) กระท�า

การทีเ่กีย่วข้องโดยเจตนา โดยรู ้โดยละเลย หรอืได้มอบอ�านาจหรืออนญุาตโดยชดัแจ้ง โดยอ้อม หรือโดย

ปริยายให้กระท�าความผิดนั้น (มาตรา 12.3 (2) (a)7)

 (2) การที่ต้องพิสูจน์ว่า ตัวแทน ลูกจ้าง หรือพนักงานระดับสูงของนิติบุคคลซ่ึงมีหน้าท่ี                    

รับผิดชอบด�าเนินงานในระดับนโยบายของนิติบุคคล (high managerial agent) กระท�าการที่เกี่ยวข้อง

โดยเจตนา โดยรู้ โดยละเลย หรือได้มอบอ�านาจหรืออนุญาตโดยชัดแจ้ง โดยอ้อม หรือโดยปริยายให้

กระท�าความผิดนั้น (มาตรา 12.3 (2) (b)8) แต่ข้อพิสูจน์นี้จะไม่น�ามาใช้บังคับถ้านิติบุคคลพิสูจน์ได้ว่า 

นิติบุคคลได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ (due diligence) ท่ีจะหลีกเล่ียงการกระท�า การมอบอ�านาจ 

หรือการอนุญาตให้กระท�าความผิดนั้น (มาตรา 12.3 (3)9

 (3) การทีต้่องพสิจูน์ว่า วฒันธรรมองค์กรทีม่อียูใ่นนติบิคุคลนัน้ท�าให้เกดิการสัง่การ สนบัสนนุ 

6 Section 12.3 Fault elements other than negligence
 (1) (a) If intention, knowledge or recklessness is a fault element in relation to a physical element of  

  an offence, that fault element must be attributed to a body corporate that expressly, tacitly or  
  impliedly authorised or permitted the commission of the offence.

7 Section 12.3 Fault elements other than negligence
 (2) The means by which such an authorisation or permission may be established include:
  (a) proving that the body corporate’s board of directors intentionally, knowingly or recklessly 

  carried out the relevant conduct, or expressly, tacitly or impliedly authorised or permitted the  
  commission of the offence; or

8 Section 12.3 Fault elements other than negligence
 (2) The means by which such an authorisation or permission may be established include:
  (b) proving that a high managerial agent of the body corporate intentionally, knowingly or recklessly  

  engaged in the relevant conduct, or expressly, tacitly or impliedly authorised or permitted the  
  commission of the offence; or

9 Section 12.3 Fault elements other than negligence
 (3) Paragraph (2)(b) does not apply if the body corporate proves that it exercised due diligence to 

 prevent the conduct, or the authorisation or permission.
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จ�ายอม หรือน�าไปสู่การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย (มาตรา 12.3 (2) (c)10)

 (4) การที่ต้องพิสูจน์ว่านิติบุคคลไม่สามารถสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่จ�าเป็นต่อการ

ปฏิบัติตามกฎหมาย (มาตรา 12.3 (2) (d)11)

 การพิสูจน์วัฒนธรรมองค์กรตาม (3) และ (4) ที่กล่าวข้างต้น ให้รวมถึงการพิจารณาว่า 

ตัวแทน ลูกจ้าง หรือพนักงานระดับสูงของนิติบุคคลได้เคยมอบอ�านาจให้กระท�าความผิดในลักษณะ

เดียวกัน หรือความผิดในลักษณะที่ใกล้เคียงกันมาแล้วหรือไม่ และตัวแทน ลูกจ้าง หรือพนักงานทั่วไป

ของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้กระท�าความผิด ได้มีเหตุอันควรเชื่อหรือมีความคาดหมายอันสมควรว่า ตัวแทน 

ลูกจ้าง หรือพนักงานระดับสูงของนิติบุคคล ได้มอบอ�านาจหรืออนุญาตให้กระท�าความผิดดังกล่าว 

(มาตรา 12.3 (4)12)

ง. การกระท�าโดยประมาทของนิติบุคคลใช้หลักท่ัวไปเร่ืองการกระท�าโดยประมาทมาพิจารณา 

ถ้าความประมาทเป็นองค์ประกอบด้านจติใจ และไม่อาจหาองค์ประกอบด้านจติใจได้จากตวัแทน ลกูจ้าง 

หรือพนักงานของนิติบุคคล นิติบุคคลจะมีองค์ประกอบด้านจิตใจได้เมื่อพฤติกรรมโดยรวมของตัวแทน 

ลูกจ้าง หรือพนักงานของนิติบุคคลเป็นพฤติกรรมประมาท นอกจากนี้ ความประมาทของนิติบุคคล

พิจารณาได้จากข้อเท็จจริงที่ว่า การควบคุมจัดการหรือก�ากับดูแลพฤติกรรมของตัวแทน ลูกจ้างหรือ

พนักงานของนิติบุคคลไม่เพียงพอหรือไม่มีระบบท่ีเพียงพอส�าหรับการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารให้แก่

บุคลากรที่เกี่ยวข้องในนิติบุคคลนั้น (มาตรา 12.413)

10 Section 12.3 Fault elements other than negligence
 (2) The means by which such an authorisation or permission may be established include:
  (c) proving that a corporate culture existed within the body corporate that directed, encouraged, 

  tolerated or led to non compliance with the relevant provision; or
11 Section 12.3 Fault elements other than negligence
 (2) The means by which such an authorisation or permission may be established include:
  (d) proving that the body corporate failed to create and maintain a corporate culture that required  

  compliance with the relevant provision.
12 Section 12.3 Fault elements other than negligence 
 (4) Factors relevant to the application of paragraph (2)(c) or (d) include:
  (a) whether authority to commit an offence of the same or a similar character had been given by a  

  high managerial agent of the body corporate; and
  (b) whether the employee, agent or officer of the body corporate who committed the offence 

  believed on reasonable grounds, or entertained a reasonable expectation, that a high managerial  
  agent of the body corporate would have authorised or permitted the commission of the offence.

13 Section 12.4 Negligence
 (1) The test of negligence for a body corporate is that set out in section 5.5.
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จ. นิติบุคคลอาจอ้างความส�าคัญผิดในข้อเท็จจริงได้ หากตัวแทน ลูกจ้าง หรือพนักงานของ

นิติบุคคลผู้ซึ่งกระท�าความผิด มีเหตุอันควรเชื่อโดยผิดพลาดว่า ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการกระท�าของ

ตนน้ันไม่ได้ก่อให้เกดิความผดิ และนติบิคุคลพสิจูน์ได้ว่า ได้ใช้ความพยายามอย่างเตม็ที ่(due diligence) 

ในการหลีกเลี่ยงการกระท�านั้น (มาตรา 12.5 (1) (a) (b)14) แต่ถ้านิติบุคคลนั้นมีการควบคุมจัดการหรือ

ก�ากับดูแลพฤติกรรมของตัวแทน ลูกจ้าง หรือพนักงานของนิติบุคคลไม่เพียงพอ หรือไม่มีระบบที่เพียง

พอส�าหรับการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องในนิติบุคคลนั้น ถือได้ว่า นิติบุคคลนั้น           

ไม่ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ (มาตรา 12.5 (2) (a) (b)15)

ฉ. นิติบุคคลไม่อาจอ้างเหตุแทรกแซงจากบุคคลท่ีสามอันท�าให้การกระท�าไม่ครบองค์ประกอบ

ด้านกายภาพได้ หากบุคคลที่สามนั้นคือตัวแทน ลูกจ้าง หรือพนักงานของนิติบุคคล (มาตรา 12.616)

 (2) If:
  (a) negligence is a fault element in relation to a physical element of an offence; and
  (b) no individual employee, agent or officer of the body corporate has that fault element;
  that fault element may exist on the part of the body corporate if the body corporate’s conduct is 

negligent when viewed as a whole (that is, by aggregating the conduct of any number of its employees, 
agents or officers).

 (3) Negligence may be evidenced by the fact that the prohibited conduct was substantially attributable  
 to:

  (a) inadequate corporate management, control or supervision of the conduct of one or more of its  
  employees, agents or officers; or

  (b) failure to provide adequate systems for conveying relevant information to relevant persons in the 
  body corporate

14 Section 12.5 Mistake of fact (strict liability)
 (1) A body corporate can only rely on section 9.2 (mistake of fact (strict liability)) in respect of conduct  

 that would, apart from this section, constitute an offence on its part if:
  (a) the employee, agent or officer of the body corporate who carried out the conduct was under a  

  mistaken but reasonable belief about facts that, had they existed, would have meant that the  
  conduct would not have constituted an offence; and

  (b) the body corporate proves that it exercised due diligence to prevent the conduct
15 Section 12.5 Mistake of fact (strict liability)
 (2) A failure to exercise due diligence may be evidenced by the fact that the prohibited conduct was  

 substantially attributable to:
  (a) inadequate corporate management, control or supervision of the conduct of one or more of its  

  employees, agents or officers; or
  (b) failure to provide adequate systems for conveying relevant information to relevant persons in the  

  body corporate
16 Section 12.6 Intervening conduct or event
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ส่วนที่สาม
ความรับผิดทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคลและบทสันนิษฐานความรับผิด

จากที่ได้อธิบายในส่วนที่สองเกี่ยวกับความรับผิดของนิติบุคคลจะเห็นได้ว่า หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ

ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคลได้ถูกก�าหนดไว้โดยละเอียดในประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2538 

(Criminal Code Act 1995) และเพิ่มหลักการพิสูจน์โดยน�าเรื่องวัฒนธรรมองค์กรมาใช้ในการพิจารณา

ประกอบ แต่ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2538 (Criminal Code Act 1995) ไม่ได้บัญญัติถึงความ 

รับผิดทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล และบทสันนิษฐานความผิดของผู้แทนนิติบุคคล อย่างไรก็ดี 

จากการตรวจสอบกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย ทั้งในระดับคอมมอนเวลล์ และระดับมลรัฐ พบว่า 

มีบทบญัญัตกิ�าหนดให้ผูแ้ทนนติบิคุคลต้องรบัผดิในการกระท�าของนติบิคุคล และในกฎหมายบางฉบบัได้

ก�าหนดบทสันนิษฐานความผิดของผู้แทนนิติบุคคลไว้  โดยก�าหนดข้อต่อสู้ให้ผู้แทนนิติบุคคลพิสูจน์ให้              

พ้นความรับผิดได้ ซึ่งข้อต่อสู้ให้ผู้แทนนิติบุคคลพิสูจน์ กฎหมายแต่ละฉบับต่างก�าหนดรายละเอียดท่ี                 

แตกต่างกัน เช่น ข้อต่อสู้ว่าไม่มีส่วนรู้เห็น ไม่ได้ให้ความยินยอม ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่หรือตาม

สมควรเพื่อยับยั้งแล้ว หรือข้อต่อสู้ว่าไม่มีอ�านาจควบคุมหรืออิทธิพลในการตัดสินใจของนิติบุคคล มีข้อ

ผิดพลาดที่สมเหตุสมผล ได้ตัดสินใจบนฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้  นอกจากนี้ ในการก�าหนดผู้แทนนิติบุคคล

ที่ต้องรับผิดในความผิดของนิติบุคคลก็ก�าหนดไว้แตกต่างกันในกฎหมายแต่ละฉบับโดยก�าหนดจาก

ต�าแหน่งของผู้แทนในนิติบุคคล จากอ�านาจในการบริหารจัดการในนิติบุคคล หรือการเป็นตัวแทนท่ีได้

รับมอบหมาย หรือได้รับมอบอ�านาจจากนิติบุคคล

ตัวอย่างกฎหมายท่ีก�าหนดความรับผิดของผู้แทนนิติบุคคลจ�าแนกตามลักษณะการปกครอง 

มีดังนี้

1. กฎหมายระดับคอมมอนเวลล์

 1.1 Taxation Administration Act 1953

  มาตรา 8 Y แห่ง Taxation Administration Act 1953 บัญญัติว่า

  1.1.1 กรณีที่นิติบุคคลกระท�าการหรือละเว้นกระท�าการใดหรือกระท�าส่ิงใด ซ่ึงการ 

กระท�าการหรือละเว้นกระท�าการนั้น ก่อให้เกิดการกระท�าความผิดเกี่ยวกับภาษีอากร ให้ถือว่าบุคคล  

(ไม่ว่าจะมีช่ือเรียกอย่างไรหรอืไม่ว่าจะเป็นพนกังานของนติบิคุคลนัน้หรอืไม่) ผูท้ีเ่กีย่วข้อง หรอืมส่ีวนร่วม

ในการบริหารจัดการนิติบุคคลนั้น กระท�าความผิดเกี่ยวกับภาษีอากร และต้องรับโทษส�าหรับความผิด

 A body corporate cannot rely on section 10.1 (intervening conduct or event) in respect of a physical 
element of an offence brought about by another person if the other person is an employee, agent or 
officer of the body corporate
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นั้น (มาตรา 8 Y (1)17)

  1.1.2 บุคคลที่ถูกฟ้องร้องด�าเนินคดีตาม (1.1.1) สามารถยกข้อต่อสู้ต่อศาลได้ หาก

พิสูจน์ได้ว่า

    (ก) ตนไม่ได้ช่วยเหลือ สนับสนุน ให้ค�าปรึกษา หรือเป็นธุระจัดหาให้เกิดการ 

กระท�าหรือละเว้นการกระท�าของนิติบุคคลนั้น (มาตรา 8 Y (2) (a)18)

   (ข) ไม่ว่าในกรณใีด ๆ  ตนมไิด้มส่ีวนเกีย่วข้องหรือส่วนร่วมในการกระท�าหรือการ

ละเว้นการกระท�าของนิติบุคคลนั้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือโดยรู้ (มาตรา 8 Y (2) (b)19)

    (ค) เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตาม 1.1.1 ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า พนักงาน

นิติบุคคลมีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการนิติบุคคลนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ให้เห็นเป็น

อย่างอื่น (มาตรา 8 Y (3)20)

    (ง) ในมาตรานี้ พนักงานของนิติบุคคล หมายถึง กรรมการหรือเลขานุการ 

ของนิติบุคคล ผู้พิทักษ์ทรัพย์และผู้จัดการทรัพย์สินของนิติบุคคล ผู้บริหารตามกฎหมาย บริษัท 

(Corporations Act 2001) ผู ้ช�าระบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งในกรณีเลิกนิติบุคคล หรือทรัสตี  

หรือบุคคลอื่นที่บริหารจัดการในการประนอมหนี้ระหว่างนิติบุคคลกับบุคคลอื่น (มาตรา 8 Y (4)21)

17 Section 8Y Liability of officers etc. of corporations
 (1) Where a corporation does or omits to do an act or thing the doing or omission of which constitutes  

 a taxation offence, a person (by whatever name called and whether or not the person is an officer  
 of the corporation) who is concerned in, or takes part in, the management of the corporation shall  
 be deemed to have committed the taxation offence and is punishable accordingly

18 Section 8Y Liability of officers etc. of corporations
 (2) In a prosecution of a person for a taxation offence by virtue of subsection (1), it is a defence if the  

 person proves that the person:
  (a) did not aid, abet, counsel or procure the act or omission of the corporation concerned; and
19 Section 8Y Liability of officers etc. of corporations
 (2) In a prosecution of a person for a taxation offence by virtue of subsection (1), it is a defence if the  

 person proves that the person:
  (b) was not in any way, by act or omission, directly or indirectly, knowingly concerned in, or party to,  

  the act or omission of the corporation
20 Section 8Y Liability of officers etc. of corporations
 (3) For the purposes of subsection (1), an officer of a corporation shall be presumed, unless the contrary  

 is proved, to be concerned in, and to take part in, the management of the corporation
21 Section 8Y Liability of officers etc. of corporations
 (4) In this section, officer, in relation to a corporation, means:
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2. กฎหมายมลรัฐ Northern Territory

 2.1 Waste Management and Pollution Control Act บัญญัติว่า

  2.1.1 กรณีท่ีนิติบุคคลกระท�าความผิดตามกฎหมายนี้ บุคคลทุกคนที่ท�าหน้าที่เป็น                  

ผู้อ�านวยการ (director) หรือเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการนิติบุคคลนั้น ถือว่ากระท�าความผิดด้วย 

(มาตรา 91 (1)22)

  2.1.2 บุคคลตาม 2.1.1 ที่ถูกฟ้องเป็นจ�าเลยสามารถยกข้อต่อสู้ในคดีต่อศาลได้ หาก

พิสูจน์ได้ว่า

   (ก) นติบิคุคลทีก่ระท�าความผิดมข้ีอต่อสู้คดีในศาลในความผิดเดียวกนันี ้(มาตรา 

91 (2) (a)23)

   (ข) การกระท�าหรือละเว้นการกระท�าท่ีก่อให้เกิดความผิดนั้นมิใช่เกิดจากการ 

กระท�าในหน้าที่ มิใช่การกระท�าที่ได้รับอนุญาตหรือโดยความยินยอมของจ�าเลย (มาตรา 91 (2) (b)24) 

  (a) a director or secretary of the corporation;
  (b) a receiver and manager of property of the corporation;
   (ba) an administrator, within the meaning of the Corporations Act 2001, of the corporation;
   (bb) an administrator of a deed of company arrangement executed by the corporation under 

   Part 5.3 
  A of that Act;
  (d) a liquidator of the corporation appointed in a voluntary winding up of the corporation; or
  (e) a trustee or other person administering a compromise or arrangement made between the corporation  

  and another person or other persons
22 Section 91  Director may be liable for offence of body corporate 
 (1) Where a body corporate commits an offence against this Act, every person who is a director of or  

 who is concerned in the management of the body corporate is to be taken to have committed the  
 same offence

23 Section 91 Director may be liable for offence of body corporate 
 (2) It is a defence to a prosecution for an offence committed by virtue of subsection (1) if  the defendant  

 establishes that: 
  (a) the body corporate had, under this Act, a defence to the offence that the defendant is, apart from  

  this section, to be taken to have committed; 
24 Section 91 Director may be liable for offence of body corporate 
 (2) It is a defence to a prosecution for an offence committed by virtue of subsection (1) if  the defendant  

 establishes that:
  (b) the act or omission that constituted the offence took place without the defendant’s authority,  

  permission or consent;
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    (ค) จ�าเลยไม่รู้หรือไม่มีเหตุอันควรคาดหมายได้ว่า จ�าเลยรู้ว่าได้มีการกระท�า 

ความผิด หรือมีการกระท�าความผิดเกิดขึ้นและจ�าเลยได้ใช้การด�าเนินการอย่างมีขั้นตอน เพื่อป้องกัน           

หรือหยุดการกระท�าความผิดนั้น (มาตรา 91 (2) (c)25) หรือ

   (ง) จ�าเลยได้ใช้ความพยายามตามสมควรแล้วแต่ไม่อาจยับยั้งการกระท�า             

ความผิดของนิติบุคคลได้ (มาตรา 91 (2) (d)26)

  2.1.3 บคุคลตาม 2.1.1 อาจถกูด�าเนนิคดแีละวนิจิฉยัว่ามคีวามผดิได้ ไม่ว่านติบิคุคลนัน้

จะถูกฟ้องร้องด�าเนินคดี หรือศาลได้วินิจฉัยว่านิติบุคคลมีความผิดหรือไม่ก็ตาม (มาตรา 91 (3)27)

  2.1.4 ไม่ว่าในกฎหมาย Waste Management and Pollution Control Act หรือ 

กฎหมาย Environmental Offences and Penalties Act จะบัญญัติไว้อย่างไร บุคคลไม่อาจถูก 

ลงโทษจ�าคุกส�าหรับความผิดโดยไม่ถูกวินิจฉัยว่ามีความผิดได้ ยกเว้นในกรณีที่บัญญัติไว้ ตาม 1.1.1 

(มาตรา 91 (4)28)

 อย่างไรก็ตาม ภาระการพิสูจน์ของผู้แทนนิติบุคคลจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดใน

ประมวลกฎหมายอาญา กล่าวคือ หากกฎหมายไม่ได้ก�าหนดชัดแจ้งว่าเป็นภาระของจ�าเลยในการพิสูจน์

ข้อกฎหมาย (legal burden) ภาระการพิสูจน์จะเป็นเพียงภาระในการแสดงพยานหลักฐานเท่านั้น 

25 Section 91  Director may be liable for offence of body corporate
 (2) It is a defence to a prosecution for an offence committed by virtue of subsection (1) if  the defendant  

 establishes that:
  (c) the defendant did not know, and ought not reasonably be expected to have known, that the  

  offence was to be or was being committed and took all reasonable steps to prevent or stop the  
  commission of the offence; or

26 Section 91  Director may be liable for offence of body corporate 
 (2) It is a defence to a prosecution for an offence committed by virtue of subsection (1) if  the defendant  

 establishes that:
  (d) the defendant could not by the exercise of reasonable diligence have prevented the commission  

  of the offence by the body corporate 
27 Section 91 Director may be liable for offence of body corporate
 (3) A person may be proceeded against and found guilty under a provision in pursuance of subsection 

(1) whether or not the body corporate has been proceeded against or found guilty under the provision
28 Section 91  Director may be liable for offence of body corporate
 (4) Notwithstanding anything in this Act or the Environmental Offences and Penalties Act , a person is not 

 liable to be punished by imprisonment for an offence if the person would not have been found guilty 
 of the offence except for subsection (1).
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(evidence burden) และมาตรฐานการพิสูจน์ของจ�าเลยต้องเป็นการพิสูจน์แบบการชั่งน�้าหนักความ

เป็นไปได้ (balance of probabilities) ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว

บทสรุป

จากการศึกษากฎหมายประเทศออสเตรเลียเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล และ              

ผู้แทนนิติบุคคล และบทสันนิษฐานให้ผู้แทนนิติบุคคลต้องรับผิดทางอาญา จะเห็นได้ว่า หลักสันนิษฐาน

ว่าด้วยผู้ต้องหาหรือจ�าเลยในคดีอาญาเป็นผู้บริสุทธิ์ (Presumption of Innocence) ซึ่งสอดคล้องกับ

บทบัญญัติในมาตรา 39 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เป็นหลัก

การที่ประเทศออสเตรเลียได้ให้ความส�าคัญและยอมรับ ทั้งในระดับคอมมอนเวลล์ และระดับมลรัฐ และ

การที่ประเทศออสเตรเลียเป็นภาคีกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

(International Covenant of Civil and Political Rights - ICCPR) ซึ่งข้อ 14 (2)29 ของ ICCPR ได้

บญัญตัว่ิา บคุคลท่ีถกูกล่าวหาว่ากระท�าความผดิอาญาย่อมมสีทิธทิีจ่ะได้รบัการสนันษิฐานว่า เป็นผูบ้รสิทุธิ์

จนกว่าจะพสิจูน์ได้ว่ามคีวามผดิตามทีก่ฎหมายบญัญติั ท�าให้ผู้จัดท�าเอกสารวชิาการส่วนบคุคลตระหนกั

ถึงการให้ความส�าคัญของประเทศออสเตรเลียต่อหลักสันนิษฐานฯ ดังกล่าว

ผู้เขียนมีความเห็นว่า ผลจากการศึกษาในคร้ังนี้เป็นประโยชน์ในการพิจารณาแก้ไขปรับปรุง

บทบัญญัติของกฎหมายให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ตลอดจนเป็นแนวทางในการยกร่างบทบัญญัติใน 

ลักษณะน้ีขึ้นโดยควรค�านึงถึงหลักความเป็นธรรมและหลักการที่ควรจะเป็น โดยหลักการที่ส�าคัญคือ           

ควรเอาผดิกบันติบิคุคลทีก่ระท�าผดิก่อนในขณะเดียวกนัไม่ควรทีจ่ะก�าหนดให้ผู้แทนนติิบคุคลต้องรับผิด

ในความผิดที่นิติบุคคลกระท�าในลักษณะท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได้ อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนมีข้อสังเกตว่า 

ในบางกรณีการก�าหนดบทสันนิษฐานความรับผิดทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคลยังอาจมีความจ�าเป็นอยู่

29 International Covenant of Civil and Political Rights
 Article 14
 (2) Everyone charged with a criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved  

 guilty according to law
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เอกสารอ้างอิง

1. ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights)

2. กตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง (International Covenant  

 of Civil and Political Rights - ICCPR)

3. Criminal Code Act 1995

4. Taxation Administration Act 1953

5. Waste Management and Pollution Control Act

6. Environmental Offences and Penalties Act

* * * * *
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* รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 1                                        
ของส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

สิทธิในการออกเสียงประชามติ:
ประสบการณ์ของชาวสวิส และข้อคิดเห็นต่อสังคมการเมืองไทย

ศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์*

เกริ่นน�า

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มักได้รับการกล่าวขานว่าเป็นถ่ินก�าเนิดของการออกเสียงประชามติ              

สมัยใหม่ เนื่องจากการออกเสียงประชามติได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทางการเมืองของชาวสวิส 

ควบคู่ไปกับการท�างานของระบบการเมืองประชาธิปไตยแบบตัวแทน ในขณะเดียวกันสถาบันการ                    

ออกเสยีงประชามตทิีพ่ฒันาขึน้ในประเทศสวติเซอร์แลนด์ ยงัได้กลายมาเป็นตัวแบบให้กบัประเทศอืน่ ๆ  

ในการพัฒนากระบวนการประชาธิปไตยสมัยใหม่ของตนเองขึ้น เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศ

ฝรั่งเศส เป็นต้น

ในกรณีของประเทศไทย ได้จัดให้มีการลงประชามติของประชาชนเป็นครั้งแรกและครั้งเดียว              

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2550 กล่าวคือ เป็นการประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 โดยมีผู้มาใช้

สิทธิ 25,978,954 คน คิดเป็น 57.61% อย่างไรก็ดี ในกรณีของประเทศไทยนั้น การออกเสียงประชามติ                

แม้นว่าจะมีกฎหมายรองรับ แต่ในทางปฏิบัติ ยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของการใช้สิทธิ                       

ของพลเมือง เนื่องจากกฎหมายได้ก�าหนดเงื่อนไข ขั้นตอน และผลความผูกพันไว้เป็นหลายทาง เช่น                

การริเริ่มที่ต้องมาจากฝ่ายบริหาร เป็นต้น ฉะนั้น ในเบื้องต้นนี้ จึงกล่าวได้ว่า การออกเสียงประชามติยัง

ไม่ได้เป็น “สทิธิ” ของพลเมอืงในระบอบประชาธปิไตยของไทย ซึง่เป็นประเดน็ปัญหาทีค่วรแก่การศกึษา

และพิจารณาประสบการณ์ของประเทศท่ีมีการออกเสียงประชามติของพลเมืองอย่างเป็นปึกแผ่น 

อย่างเช่น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ว่าประเทศไทยควรที่จะรับรอง “สิทธิ” ของพลเมืองของไทยในเรื่อง

ดังกล่าวไว้ ต่อไปหรือไม่ ในลักษณะใด และอย่างไร
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สภาประชาชน (พลเมือง) กลางแจ้ง กับรากฐานของการตัดสินใจทางตรงของพลเมือง

พัฒนาการของรูปแบบประชาธิปไตยทางตรงในสวิตเซอร์แลนด์ เป็นผลจากบริบททาง

ประวัติศาสตร์และเงื่อนไขแวดล้อมที่ส�าคัญหลายประการด้วยกัน ปัจจัยส�าคัญประการหนึ่งที่มีส่วน                 

ผลักดันการพัฒนารูปแบบการมีส ่วนร่วมตัดสินใจทางการเมืองแบบประชาธิปไตยทางตรงใน                                         

การเมืองสวิส ก็คือธรรมเนียมปฏิบัติในการจัดประชุมสภาประชาชน (หรือพลเมือง) กลางแจ้งในระดับ

ท้องถิน่และมลรฐั ซึง่ถอืได้ว่าเป็นรากฐานรองรบักระบวนการตดัสนิใจทางตรงในระดบัสหพนัธรฐัทีพ่ฒันา

ขึน้ในเวลาต่อมา ในเรือ่งนี ้Jos Verhulst และ Arjen Nijeboer ได้อธบิายว่า สภาประชาชนของชาวสวสิ 

นั้น (public assembly) ตั้งอยู่บนหลักการส�าคัญ 4 ประการ ได้แก่1 ประการแรก หลักความเสมอภาค 

(Principle of equality) ระหว่างพลเมืองที่เข้ามาร่วมประชุม ประการที่สอง หลักอ�านาจสูงสุดเป็นของ

ปวงชน (Principle of popular sovereignty) ประการทีส่าม หลกัการตดัสนิด้วยเสยีงข้างมาก (Principle 

of majority rule) อันเป็นผลที่เกิดตามมาจากกระบวนการเจรจาโต้แย้งถกเถียงด้วยเหตุด้วยผล 

ประการสุดท้าย หลักการมอบอาณัติการตัดสินใจแก่ที่ประชุม (Mandate principle) ในความเป็นจริง

แล้ว ย่อมเป็นไปไม่ได้ท่ีสมาชกิในชมุชนทุกคนจะเข้ามาร่วมในกระบวนการตัดสนิใจได้ทกุครัง้ไป แต่กต้็อง

ถอืว่าผลการตดัสนิใจของท่ีประชมุสภาประชาชน ย่อมมผีลผกูพนัต่อสมาชกิในชมุชนการเมอืงนัน้ทัง้หมด

ด้วยเหตุที่หลักการดังกล่าว ปรากฏอยู่ในกระบวนการออกเสียงตัดสินใจของประชาชนในสภา

กลางแจ้งทั้งในระดับท้องถ่ินและมลรัฐมายาวนาน จึงอาจกล่าวได้ว่า ประชาธิปไตยทางตรงในประเทศ 

สวิตเซอร์แลนด์ มีต้นก�าเนิดจากการเมืองการปกครองระดับท้องถิ่นและระดับมลรัฐ2 มาตั้งแต่ก่อนจะมี

การสถาปนาสหพันธรัฐสวิสในปี ค.ศ. 1848

ในภายหลงัการสถาปนาระบอบการเมอืงภายใต้รฐัประชาชาตสิมยัใหม่ ธรรมเนยีมการร่วมกนัใช้

อ�านาจการปกครองในแบบสภาประชาชนเริ่มหายไปจากหลายเมือง แต่ถึงกระนั้นหลักการพ้ืนฐานของ

การมส่ีวนร่วมใช้อ�านาจทางการเมอืงแบบประชาธปิไตยทางตรง กม็ไิด้สญูหายไปจากสงัคมสวสิเสยีทเีดยีว 

หากแต่หลกัการประชาธปิไตยทางตรงทีเ่คยปรากฏในสภาประชาชนได้เปล่ียนรูปมาเป็น “การออกเสียง

ประชามติ” (Referendum) ในระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม่แทน3 กล่าวคือ แม้การมาร่วมประชุม

ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และอภิปรายเหตุผลข้อโต้แย้งถกเถียงในสถานที่เดียวกันเช่นในอดีต

1 Jos Verhulst and Arjen Nijeboer, Direct Democracy : Facts and Argument about the Introduction of Initiative 
and Referendum, p. 13.

2 Bruno Kaufmann and M. Dane Waters, Direct Democracy in Europe: A Comprehensive Reference Guide 
to the Initiative and Referendum Process in Europe, p. 120.

3 Jos Verhulst and Arjen Nijeboer, Direct Democracy: Facts and Argument about the Introduction of Initiative 
and Referendum, p. 14.
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จะเป็นไปไม่ได้อีก แต่กระบวนการอภิปรายถกเถียงในประเด็นสาธารณะ (public debate) ก็ได้ปรากฏ

ขึ้นในรูปแบบใหม่ นั่นคือ การจัดเวทีสาธารณะ และการจัดอภิปรายโต้แย้งระหว่างตัวแทนฝ่ายต่าง ๆ  

รวมทั้ง “การริเริ่มเสนอประเด็นตัดสินใจร่วมกันโดยประชาชน” (initiative)

การแทนทีก่ระบวนการตดัสนิใจในสภาประชาชนกลางแจ้ง ด้วยกระบวนการออกเสียงประชามติ 

ปรากฏชัดเจนในปี ค.ศ. 1848 ตัวอย่างเช่น ในมลรัฐ Schwyz และ Zug ทันทีที่มีการสถาปนาระบอบ

สหพันธรัฐขึ้น พร้อมกับการจัดโครงสร้างระบบการเมืองการปกครองมลรัฐใหม่ ก็ได้มีการยกเลิก

กระบวนการจัดประชุมตัดสินใจประเด็นสาธารณะระดับมลรัฐในรูปของสภาประชาชนกลางแจ้ง 

แล้วบัญญัติกฎหมายรับรอง “สิทธิริเริ่มเสนอประเด็นสาธารณะ” (public initiative)4 โดยประชาชน

จ�านวนหนึ่งสามารถร่วมกันใช้สิทธิยื่นข้อเสนอต่อรัฐ ให้น�าประเด็นสาธารณะหรือข้อกฎหมายเร่ืองใด          

เรื่องหนึ่งมาจัดให้ประชาชนทั้งหมดได้ออกเสียงลงประชามติตัดสินใจ ซึ่งในปัจจุบันเทศบาลร้อยละ 85 

ของประเทศก็ยังคงรักษาจารีตปฏิบัติในการเปิดให้ประชาชนได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือในรูป 

“สภาประชาชน” โดยชุมชนท้องถ่ินขนาดเล็กก็ยังคงจัดให้มี “สภาประชาคมหมู่บ้าน” (Community 

assembly) อย่างสม�่าเสมอ

ส�าหรับการจัดประชุมสภาประชาชนกลางแจ้งเพื่อตัดสินใจประเด็นสาธารณะในระดับมลรัฐนั้น 

ปัจจุบันยังคงปรากฏให้เห็นในมลรัฐเพียง 2 แห่งเท่านั้น คือ Appenzell Innerrhoden และ Glarus 

โดยรฐัธรรมนญูมลรฐัยงัคงธ�ารงรกัษา “สภาประชาชนกลางแจ้ง” (Landsgemeindekantone) ให้ด�ารง

อยูเ่ช่นในอดตี แต่ในยคุสมยัปัจจบัุน มลีกัษณะส�าคญัแตกต่างจากการจดัประชมุสภาประชาชนกลางแจ้ง

ในอดตีคือ ในอดตีบุคคลทีจ่ะสามารถเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงตดัสนิใจในสภาประชาชนกลางแจ้งได้

นั้น ต้องเป็นพลเมืองชาย แต่ในปัจจุบัน ได้เปิดกว้างส�าหรับพลเมืองผู้หญิงด้วย กระทั่งในปี ค.ศ. 1990 

ศาลสูงแห่งสหพันธรัฐ (Federal Supreme Court) จึงมีค�าพิพากษารับรองให้สตรีมีสิทธิร่วมออกเสียง

ตัดสินใจในสภาประชาชนกลางแจ้งได้ในทุกระดับ 

   

การสถาปนาระบอบสหพันธรัฐสวิสกับการเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นรัฐประชาชาติ

รูปแบบการตัดสินใจทางการเมืองบนฐานของฉันทามติของปวงประชาชนในรัฐนั้น ปรากฏใน              

ดินแดนสวิตเซอร์แลนด์มาตั้งแต่ก่อนการปฏิวัติฝร่ังเศสแล้ว นั่นคือ ในช่วงท่ีดินแดนแว่นแคว้นของ                      

ชาวสวิสเมืองต่าง ๆ ตกลงท�าสนธิสัญญาร่วมกันเป็นพันธมิตรทางการทหารอย่างหลวม ๆ ในรูป                      

4 Jos Verhulst and Arjen Nijeboer, Direct Democracy: Facts and Argument about the Introduction of Initiative 
and Referendum, p. 14. ; Kris W. Kobach, “Switzerland,” in David Butler and Austin Ranney, eds., Referendum 
around the World: The Growing Use of Direct Democracy, pp. 100-101
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“สมาพันธรัฐสวิส” (Swiss Confederation) โดยสมาพันธรัฐมีบทบาทจ�ากัดเพียงการตัดสินในเรื่อง          

กิจการระหว่างประเทศเท่านั้น อ�านาจการตัดสินใจในนามสมาพันธรัฐอยู่ท่ีองค์คณะผู้แทนรัฐสมาชิก 

(Meeting of confederates, Tagsatzung)

อย่างไรก็ตาม การรวมตัวในรูปสมาพันธรัฐสวิสดังกล่าว ถูกท�าลายลงเมื่อกองทัพฝรั่งเศสได้เข้า

มายึดครองดินแดนสวิตเซอร์แลนด์ ในช่วงปลายปี ค.ศ. 1791 หลังจากนั้นฝร่ังเศสได้สถาปนาระบอบ

การเมอืงและจดัระเบยีบทางการปกครองใหม่ โดยฝร่ังเศสได้จัดให้มกีารประชมุสภาร่างรัฐธรรมนญูสวสิ

ขึ้น (Constitutional assembly) และได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญสวิสฉบับแรกในวันที่ 12 เมษายน                 

ค.ศ. 1798 ส่งผลให้ดินแดนสวิตเซอร์แลนด์อยู่ภายใต้ระบอบการปกครองแบบสาธารณรัฐหนึ่งเดียว 

(united Helvetic Republic) เป็นระบบการเมอืงแบบตวัแทน และตัง้อยูบ่นหลกัการให้อ�านาจอธปิไตย

เป็นของปวงชน (popular sovereignty) 5  

ภายใต้ “รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเฮลเวติก” (Constitution of the Helvetic Republic)  

สวิตเซอร์แลนด์เป็นสาธารณรัฐหนึ่งเดียวท่ีมิอาจแบ่งแยกได้ (one and indivisible) สถาบันทาง                            

การเมืองสวิสประกอบด้วย สภาผู ้แทนราษฎรระดับชาติท�าหน้าที่องค์กรนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร                      

ประกอบด้วยคณะรัฐมนตรี 5 คน มีการแยกอ�านาจขององค์กรตุลาการ ออกจากฝ่ายบริหารและ                          

ฝ่ายนิติบัญญัติ มีการรับรองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นความเสมอภาคใน                        

ทางการเมือง โดยเฉพาะการให้สิทธิการเลือกตั้งแก่พลเมืองในทุกพื้นที่ของแต่ละเมือง (Canton) โดยมี

ระบบการเลอืกตัง้ผูแ้ทนเข้าสูร่ฐัสภาในแบบการเลือกต้ังทางอ้อม ผลทีเ่กดิขึน้กค็อื กระบวนการตัดสินใจ

และการบริหารกิจการบ้านเมืองของชาวสวิส จากเดิมเคยอยู่ภายใต้บทบาทการมีส่วนร่วมใช้อ�านาจ                

ตัดสินใจขององค์กรปกครองและประชาชนในพื้นที่ ได้เปลี่ยนมาเป็นการตัดสินใจและบริหารงานตาม

นโยบายและค�าสั่งของเจ้าหน้าที่บริหารในส่วนกลาง6 

แม้ว่ารฐัธรรมนญูสาธารณรฐัเฮเวลตกิ ได้วางรากฐานหลกัการปกครองรฐัประชาชาตสิมยัใหม่ใน

หลายประการ ไม่ว่าจะเป็นความเสมอภาคเท่าเทียมระหว่างพลเมือง เสรีภาพส่วนบุคคล การปกป้อง

คุ้มครองสิทธิทางการเมือง เป็นต้น แต่ที่ส�าคัญที่สุดก็คือ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไม่ว่ากรณีใด                  

จะต้องผ่านการออกเสียงรับรองโดยประชาชนเท่านั้น ซึ่งเป็นหลักการเดียวกับบทบัญญัติเกี่ยวกับการ           

ลงประชามติรัฐธรรมนูญ อันปรากฏในรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสฉบับปี ค.ศ. 1795 ที่ใช้ยึดเป็นกรอบร่างแก่กัน 

อีกด้วย 

5 Markku Suksi, Bringing in the People: A Comparison of Constitutional Forms and Practices of the Referendum, 
p. 47. ; Wolf Linder, Swiss Democracy: Possible Solutions to Conflict in Multicultural Societies, p. 5.

6 Kris W. Kobach, The Referendum: Direct Democracy in Switzerland, p. 19.
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ในขณะเดียวกัน ประชาชนชาวเมืองในหลายพ้ืนท่ีกลับยังคงต้องการธ�ารงรักษาระบอบการ

ปกครองแบบเดิมภายใต้กระบวนการปกครองแบบประชาธิปไตยทางตรงในรูป “สภาประชาชน                        

กลางแจ้ง” (Landsgemeninde) มีการลุกฮือของประชาชนสวิสเริ่มต้นขึ้นในช่วงฤดูร้อนปี ค.ศ. 1798 

แต่ก็ได้ถูกปราบลง โดยรัฐบาลสวิสเองก็เกิดปัญหาความแตกแยกเป็นฝักฝ่าย ความขัดแย้งเกิดขึ้นจาก

ประเด็นที่ว่า สวิตเซอร์แลนด์ควรจะคืนสู่ความเป็นสมาพันธรัฐแบบเดิมหรือควรเดินหน้าพัฒนาระบบ 

การปกครองแบบรัฐเดี่ยวให้มั่นคงยิ่งขึ้น กระแสความขัดแย้งแบ่งฝ่ายได้ขยายตัวไปในหมู่ประชาชนสวิส 

กลายเป็นสองฝ่ายคือ “ฝ่ายอนุรักษ์นิยม” ซ่ึงสนับสนุนการฟื้นฟูสถาปนาระบอบสหพันธรัฐ และ                 

“กลุ่มเสรีนิยม” (Liberals) สนับสนุนการธ�ารงรักษาระบบการปกครองแบบรัฐเดี่ยวให้เข้มแข็งตามแบบ

ฝรั่งเศส ผลของความขัดแย้งดังกล่าว ก่อให้เกิดการการรัฐประหารขึ้นถึง 5 ครั้ง ระหว่างปี ค.ศ. 1800-

1802 จนยุติลงด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญในปี ค.ศ. 1802 

แม้รัฐธรรมนูญสวิสฉบับปี ค.ศ. 1798 จะตั้งอยู่บนหลักการจัดระเบียบโครงสร้างทางการเมืองที่

ไม่สอดคล้องกับจารีตดั้งเดิมของชาวสวิส ซึ่งคุ้นเคยกับการปกครองตนเองภายใต้โครงสร้างสมาพันธรัฐ

ที่แต่ละรัฐมีเอกเทศในตัวเอง7 แต่ขณะเดียวกัน รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ได้วางรากฐานกระบวนการ

ประชาธปิไตยทางตรงในระดบัชาตเิอาไว้ด้วย นัน่คอื บทบญัญติัท่ีก�าหนดให้จัดการออกเสียงลงประชามติ

ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ดังนั้น เมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐเฮลเวติก

ในปี ค.ศ. 1802 ซึ่งนโปเลียนมีส่วนในการก�าหนดกรอบการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นอย่างมาก ชาวสวิสก็ได้

มโีอกาสออกเสยีงลงประชามตพิร้อมกนัท้ังประเทศเป็นครัง้แรก โดยการออกเสยีงลงประชามติจดัขึน้โดย

สภาการปกครองระดับท้องถิ่น (Assembléé primaires) ในทุกเขตพื้นที่ปกครองของชาวสวิส8 

อย่างไรก็ตาม การจัดการออกเสียงประชามติรับรองร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสวิสในปี ค.ศ. 

1802 นี้ มีข้อเท็จจริงที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง นั่นคือ มีการโกงบัตรลงคะแนนเสียงเกิดขึ้นเป็นจ�านวนมาก 

ทัง้นีก้เ็พือ่ให้ผลการลงประชามตเิป็นไปในทศิทางท่ีนโปเลียนต้องการ ยิง่กว่านัน้ ก่อนหน้าจะมกีารจัดการ

ออกเสียงลงประชามติ รัฐบาลสวิสได้ประกาศล่วงหน้าแก่สาธารณชนว่า ผู้ใดสละสิทธิ์ออกเสียงลง

ประชามติ จะถือว่าบุคคลนั้นให้การรับรองร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งในขณะนั้นมีประชาชนที่มิได้กระตือรือร้น

สนใจจะร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับระบอบการปกครองใหม่นี้ รวมถึงฝ่ายที่เคยต่อต้านและยังคงไม่

ยอมรับสนับสนุนรัฐบาลสาธารณรัฐอยู่เป็นจ�านวนมาก จ�านวนของคนเหล่านี้จึงถูกนับรวมเป็นเสียง

สนบัสนนุประชามตไิปโดยปรยิาย ผลกค็อื ร่างรฐัธรรมนญูปี ค.ศ. 1802 ได้รบัคะแนนเสยีงประชามตขิอง

ผู้สนับสนุนเพียง 72,500 เสียง ขณะท่ีมีเสียงคัดค้านถึง 92,000 เสียง แต่ก็ถือว่ารัฐธรรมนูญผ่านการ

7 Wolf Linder, Swiss Democracy: Possible Solutions to Conflict in Multicultural Societies, p. 38.
8 Kris W. Kobach, The Referendum: Direct Democracy in Switzerland, p. 20
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รับรอง เพราะมีผู้ไม่มาใช้สิทธิ์กว่า 167,000 คน ซึ่งถูกนับเป็นเสียงสนับสนุนรับรองร่างรัฐธรรมนูญด้วย

ผลจากการจัดการออกเสียงประชามติด้วยกติกาที่ไม่เป็นธรรม น�ามาสู่กระแสการรวมตัว

เคลื่อนไหวของประชาชนกลุ่มผู ้สนับสนุนระบอบเก่า ซ่ึงผลักดันสนับสนุนให้กองก�าลังทหารสวิส                          

ก่อการกบฏต่อต้านโค่นล้มรัฐบาลในขณะนั้น จนท�าให้นโปเลียนต้องตัดสินใจส่งก�าลังทหารเข้ามาช่วย

ปราบปรามและรักษาความสงบเรียบร้อย ในขณะที่นโปเลียนเองก็ได้เสนอตัวท�าหน้าที่เป็น “คนกลาง” 

ในการเจรจาไกล่เกลี่ยหาทางประสานความขัดแย้งระหว่างประชาชนชาวสวิสทั้งสองฝ่าย นั่นคือ ฝ่าย

อนุรักษ์นิยมสนับสนุนระบอบเก่า กับฝ่ายเสรีนิยมสนับสนุนระบอบใหม่ตามแบบฝรั่งเศส ผลของการหา

ทางประนีประนอมโดยมีรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นตัวกลาง ก็คือ การประกาศ “กฎหมายว่าด้วยการไกล่เกลี่ย

รอมชอม ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1803” (Act of Mediation of 19 February 1803)9

จากข้อตกลงยุติความขัดแย้งดังกล่าว ได้น�ามาสู่การประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในปี                     

ค.ศ. 1803 เป็นการรื้อฟื้นอ�านาจอธิปไตยทางการปกครองที่เหล่าบรรดารัฐอิสระต่าง ๆ (Cantons) เคย

มีกลับคืนมาอีกครั้ง โดยการล้มเลิกความเป็นรัฐเดี่ยว แล้วสถาปนาระบอบการปกครองแบบสมาพันธรัฐ 

(Confederation) ขึน้มาแทน ผลประการส�าคญัจากการประกาศใช้รัฐธรรมนญูฉบบันี ้ได้แก่ การประกาศ

รับรองมลรัฐใหม่ ๆ (Cantons) เพิ่มจากเดิม โดยสมาพันธรัฐใหม่นี้ สวิตเซอร์แลนด์ประกอบขึ้นด้วย                   

ดินแดน 19 มลรัฐ แต่ละมลรัฐมีตัวแทนของตนเองร่วมใช้อ�านาจการปกครองส่วนกลางใน “สภาการ

ปกครองแห่งสหพันธรัฐ” (Federal Diet)10

ต่อมาในปี ค.ศ. 1815 เมื่อกองทัพฝรั่งเศสปราชัยในสงครามสมรภูมิ Waterloo ระบอบการ             

ปกครองของนโปเลียนก็ปิดฉากลง ผลก็คือ สถานการณ์ความแตกแยกระหว่างฝ่ายสนับสนุนสหพันธรัฐ 

(Federalism) กับฝ่ายสนับสนุนรัฐเดี่ยว (unitarism) ได้ประทุรุนแรงขึ้นมาอีกครั้ง สภาวการณ์ทาง 

การเมืองในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในยามที่ปลอดจากอิทธิพลของฝร่ังเศสนี้ จึงราวกับตกอยู่ในสภาวะ

ไร้รัฐธรรมนูญ

ในที่สุดสถานการณ์ความแตกแยกขัดแย้งครั้งนี้ ก็ยุติลงได้ด้วยบทบาทของชาวสวิสด้วยกันเอง 

โดยตัวแทนรัฐสวิสทั้งหมดได้หันหน้าเข้ามาตกลงท�าสนธิสัญญาจัดตั้งสมาพันธรัฐใหม่ (New 

confederation) โดยมีรูปแบบการปกครองย้อนหลังกลับไปเป็นเหมือนสมาพันธรัฐสวิสในยุคก่อนการ

สถาปนาสาธารณรัฐเฮลเวติก ข้อตกลงดังกล่าวได้น�ามาสู่ร่างรัฐธรรมนูญปี ค.ศ. 1815 และประกาศใช้

โดยผ่านการรับรองด้วยเสียงประชามติข้างมากของประชาชนทั้งประเทศ ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ 

9 Kris W. Kobach, The Referendum: Direct Democracy in Switzerland, p. 20. ; Wolf Linder, Swiss Democracy: 
Possible Solutions to Conflict in Multicultural Societies, p. 39.

10 Kris W. Kobach, The Referendum: Direct Democracy in Switzerland, p. 21. ; Wolf Linder, Swiss Democracy: 
Possible Solutions to Conflict in Multicultural Societies, p. 5.
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ทัง้สองฝ่ายได้ยอมให้มอีงค์กรปกครองส่วนกลางในรปู “สภาการปกครองแห่งสหพนัธรฐั” (Federal Diet) 

แต่ได้จ�ากดัลดทอนอ�านาจหน้าทีข่องคณะผูบ้รหิารสหพันธรัฐลงเป็นอนัมาก โดยคนือ�านาจอธปิไตยแทบ

ทั้งหมดแก่มลรัฐ เพื่อให้รัฐบาลมลรัฐมีอ�านาจอธิปไตยทางการปกครองโดยสมบูรณ์ โดยไม่มีองค์กร

ปกครองรัฐบาลกลางที่มีอ�านาจตัดสินใจอิสระของตนเอง11

ยุคแห่งการฟื้นฟูบูรณะระบบการเมือง: การพัฒนาประชาธิปไตยทางตรงสมัยใหม่ระดับ

มลรัฐ

ผลทีต่ามมาจากการสถาปนาระบอบสหพนัธรฐัใหม่ภายใต้รฐัธรรมนญู ค.ศ. 1815 กค็อื ในแต่ละ

มลรัฐมีความเป็นเอกเทศในการใช้อ�านาจการปกครองสูงสุดของตนเอง เป็นผลให้แต่ละมลรัฐจึงผลักดัน

การวางกรอบกตกิาทางการเมอืงไปในทศิทางทีต่นเองต้องการได้เตม็ที ่โดยมลรฐัฝ่ายอนรุกัษ์นยิมจ�านวน

หนึง่ได้รือ้ฟ้ืนกระบวนการตดัสนิใจร่วมกนัของประชาชนในรปูสภาประชาชนกลางแจ้ง ซึง่เป็นจารตีปฏบิตัิ

ดัง้เดมิ ขณะทีม่ลรฐัอกีจ�านวนหนึง่ซึง่สนบัสนนุแนวคดิเสรนียิม กร็บัเอาหลกัการปกครองแบบตวัแทนมา

ใช้อย่างเต็มรูปแบบ

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้แต่ละมลรัฐจะมีอิสระในการก�าหนดทิศทางการปกครองของตนเอง แต่สิ่งที่

น่าสนใจกค็อื ทัง้รฐัท่ีสนบัสนนุหลกัการปกครองแบบรฐัเด่ียวสมยัใหม่ (unitarians) และรฐัทีน่ยิมระบอบ

สหพันธรัฐแบบดั้งเดิม (Federalist) ต่างก็ยอมรับหลักธรรมเนียมปฏิบัติในการน�าร่างรัฐธรรมนูญมาเปิด

ให้ประชาชนของตนออกเสยีงลงประชามตริบัรองก่อนประกาศใช้เสมอ ยิง่กว่านัน้ ในบางมลรฐัยงัก�าหนด

มาตรการให้มีการน�าร่างกฎหมายบางเรือ่งมาเปิดให้ประชาชนลงประชามตริบัรองก่อนมผีลบงัคบัใช้ด้วย 

ด้วยเหตุน้ี ในช่วงทศวรรษ 1830 จึงเป็นช่วงที่เรียกกันว่า “ยุคแห่งการฟื้นฟูพัฒนาประชาธิปไตย                       

ทางตรง” (Regeneration) นั่นคือ เป็นช่วงที่การออกเสียงประชามติกลับมามีบทบาทส�าคัญใน

กระบวนการตัดสินใจทางการเมืองในระดับมลรัฐแล้วขยายไปสู่ระดับสหพันธรัฐในเวลาต่อมา12 

สาเหตทุีท่�าให้กระบวนการประชาธปิไตยทางตรง มบีทบาทส�าคญัในระบบการเมอืงมลรัฐต่าง ๆ  

ในช่วงทศวรรษ 1830 ก็เน่ืองจากกลไกการใช้อ�านาจตัดสินใจแบบประชาธิปไตยทางตรงนั้นเอง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปการออกเสียงประชามติเพื่อยับยั้งกฎหมายของสภามลรัฐนั้น เป็นเครื่องมือที่   

กลุ่มพลังการเมืองฝ่ายต่าง ๆ น�ามาใช้ในการคัดง้างต่อสู้ต่อรองทางการเมืองระหว่างกัน เป็นการระดม

11 Markku Suksi, Bringing in the People: A Comparison of Constitutional Forms and Practices of the Referendum, 
p. 48.

12 Jean-François Aubert, “Switzerland,” in David Butler and Austin Ranney, eds., Referendums: A Comparative 
Study of Practice and Theory, p.39. ; W. A. B. Coolidge, “The Early History of the Referendum,” p. 675.
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พลงัต่อสูท้างการเมอืงภายใต้กฎกตกิาทีเ่ป็นสถาบนัแทนทีก่ารเผชญิหน้าและความรนุแรง ปรากฏการณ์

ดังกล่าว เริ่มเกิดขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1830 เมื่อกลุ่มขบวนการเสรีนิยมในมลรัฐต่าง ๆ ได้เริ่มขยายบทบาท

อิทธิทางการเมืองมากขึ้น ถึงขั้นสามารถยึดกุมอ�านาจรัฐบาลในหลายมลรัฐ และได้รับชัยชนะเหนือกลุ่ม

พลงัอนรุกัษ์นยิม ในช่วงเวลาไม่นานนกั กลุม่พลงัเสรีนยิมกส็ามารถยดึครองอ�านาจทางการเมอืงได้เกอืบ

ทุกมลรัฐ13

สิ่งหนึ่งที่กลุ่มผู้น�านักปฏิรูปเสรีนิยมในทุกมลรัฐได้พยายามผลักดันก็คือ การก�าหนดกฎเกณฑ์

กติกา “การออกเสียงประชามติรัฐธรรมนูญมลรัฐ” (constitutional referendum) เพื่อเป็นกลไก

ส�าคัญในการธ�ารงรักษาเสถียรภาพของระบบการเมือง เพราะไม่ว่าผู้น�ากลุ่มพลังทางเมืองขั้วใดต้องการ

ผลักดันข้อเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างระบบการเมืองการปกครองอีก ก็จะต้องน�าข้อเสนอ

นั้นไปเปิดให้ประชาชนท้ังมลรัฐได้พิจารณาออกเสียงลงมติตัดสินใจรับรองเสียก่อน (popular vote) 

แม้ว่าโดยพื้นฐานแล้ว มลรัฐเหล่านี้จะเป็นพวกนิยมยึดถือรูปแบบการปกครองโดยตัวแทนเป็นหลัก 

แต่ก็เล็งเห็นว่ากฎเกณฑ์ข้อก�าหนดเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเช่นนี้ จะเป็น

กลไกส�าคัญในการสร้างความชอบธรรมแก่การเปลี่ยนแปลงในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย

เสรีนิยมได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ การพัฒนาระบบประชาธิปไตยทางตรงในระดับมลรัฐ ยังได้ขยายมาสู่การก�าหนด              

กฎเกณฑ์ “การให้สิทธิประชาชนในการร่วมกันยื่นข้อเสนอให้น�าร่างกฎหมายที่ผ่านการลงมติใน          

รัฐสภามลรัฐมาเปิดให้ประชาชนทั้งมลรัฐได้ออกเสียงลงประชามติรับรอง” (optional legislative 

referendum)14 อีกด้วย มาตรการดังกล่าวเป็นกลไกส�าหรับให้ประชาชนใช้ยับยั้งคัดค้านการออก

กฎหมายของผู้แทนในสภา ในกรณีท่ีประชาชนเห็นว่าเป็นการตัดสินใจก�าหนดกฎหมายบนฐานของผล

ประโยชน์ของคนบางกลุม่ในสงัคม หรอืเพือ่ประโยชน์ของนกัการเมอืงด้วยกนัเอง ซึง่มาตรการเข้าชือ่ร่วม

กันยื่นเสนอให้จัดการออกเสียงประชามติร่างกฎหมายของรัฐสภามลรัฐนี้ ก็ได้แพร่หลายไปทั่วทุกรัฐใน

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภายหลังปี ค.ศ. 1848 

ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ ในบางมลรัฐ ได้เริ่มให้สิทธิประชาชนใน “การร่วมกันเข้าชื่อยื่นข้อเสนอ

แก้ไขปรับปรุงรัฐธรรมนูญมลรัฐทั้งฉบับ” (constitutional initiative for total referendum) 

ซึ่งนับเป็นกลไกเปิดช่องให้ประชาชนสามารถเรียกร้องให้มีการเปล่ียนแปลงในระบอบการเมืองการ

ปกครองของรัฐได้อย่างไม่มีเงื่อนไขเลยทีเดียว ซึ่งก็มีกระแสคัดค้านอยู่พอสมควรจากประชาชนบางกลุ่ม

13 Markku Suksi, Bringing in the People: A Comparison of Constitutional Forms and Practices of the Referendum, 
p. 21.

14 Kris W. Kobach, The Referendum: Direct Democracy in Switzerland, pp. 21-22.
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ที่มองว่าเป็นการบั่นทอนเสถียรภาพในทางการเมือง กระทั่งปี ค.ศ. 1848 ผู้คนในสังคมสวิสกลับเร่ิม

ตระหนกัว่า การให้สทิธปิระชาชนในการร่วมกนัยืน่ข้อเสนอแก้ไขรฐัธรรมนญู และร่วมกนัตัดสนิใจสดุท้าย

ในการรับรองการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขใหม่นั้น ถือเป็นกลไกป้องกันการเปลี่ยนแปลงระบอบ

การปกครองด้วยความรนุแรงได้อย่างมปีระสทิธผิล เพราะกลไกดังกล่าวจะเป็นช่องทางส�าหรบัประชาชน

ในการแสดงออกซึ่งกระแสความไม่พึงพอใจทางการเมือง อันเป็นแรงผลักดันให้เกิดการปฏิรูประเบียบ       

กฎเกณฑ์กติกาการอยู่ร่วมกันเสียใหม่ ภายใต้ทิศทางที่รัฐบาลสามารถก�ากับควบคุมให้เป็นไปตาม                       

ฉันทามติของประชาชนได้โดยไม่ต้องใช้วิธีรุนแรง

ปัจจัยผลักดันการพัฒนากลไกการออกเสียงประชามติในระดับมลรัฐ ซึ่งด�าเนินไปอย่างต่อเนื่อง

นับแต่ปี ค.ศ. 1830 จนถึงปี ค.ศ. 1848 นั้น นอกเหนือจากกระแสการพัฒนาประชาธิปไตยที่น�าโดยฝ่าย

พลังเสรีนิยมในรัฐต่าง ๆ  แล้ว ส่วนหนึ่งยังเป็นเพราะประชาชนเริ่มไม่พอใจบรรดาชนชั้นน�าทางการเมือง

ในรฐัของตนเองมากขึน้ โดยเฉพาะในพืน้ทีม่ลรฐัฝ่ายอนรุกัษ์นยิม ซึง่ปรากฏว่าเหล่านกัการเมอืงเริม่สร้าง

อทิธพิลทางการเมอืงและยดึกมุอ�านาจตดัสนิใจในเวทกีารเมอืงมากขึน้ นกัการเมอืงจ�านวนหนึง่แสดงออก

ถงึความเป็นผูนิ้ยมอภชินาธปิไตย และผูน้ยิมคณาธปิไตยอย่างเด่นชดัขึน้ จนท�าให้ประชาชนรูส้กึว่าตวัแทน

เหล่านี้เริ่มทรยศต่อจิตวิญญาณประชาธิปไตยเข้าทุกที และหนทางเดียวที่พลังมวลหมู่ประชาชนคน

ธรรมดาจะทัดทานการยึดกุมอ�านาจของคนเหล่านั้นได้ ก็คือการอาศัยกลไกการออกเสียงประชามติ15 

นอกจากประชาชนสวสิทีเ่ป็นกลุม่พลงัทางการเมอืงต่าง ๆ  จะเหน็ว่ากลไกการออกเสยีงประชามติ 

นับเป็นเครื่องมือยับยั้งทัดทานการผูกขาดบทบาทการตัดสินใจทางการเมืองของเหล่าผู้แทนอย่างได้ผล

แล้ว บรรดานักการเมืองเองก็เป็นฝ่ายหยิบฉวยเครื่องมืออันเดียวกันนี้ มาใช้สร้างช่องทางน�าพาตนเอง 

เข้าสู่ต�าแหน่งแห่งท่ีในเวทีทางการเมืองด้วยเช่นกัน กรณีตัวอย่างของการอาศัยกลไกการออกเสียง

ประชามติกรุยทางสู่เวทีการเมือง ปรากฏเด่นชัดในปี ค.ศ. 1939 เมื่อผู้น�ากลุ่มพลังทางการเมืองฝ่าย

อนุรักษ์นิยมในมลรัฐต่าง ๆ เริ่มเล็งเห็นโอกาสในการใช้กลไกการออกเสียงประชามติ เพื่อสร้าง                              

พลงัสนับสนนุทางการเมอืงแก่ตนเอง16 เพราะในขณะนัน้ยงัมปีระชาชนอกีจ�านวนมาก ทีม่ไิด้มคีณุสมบตัิ

เพียงพอต่อการได้รับสิทธิการเลือกตั้ง ซึ่งยึดถือเกณฑ์อัตราการเสียภาษีต่อปีของพลเมือง ผู้น�าฝ่าย 

อนุรักษ์นิยมมองว่า กลุ่มคนยากจนเหล่านี้ มีอยู่เป็นจ�านวนมากในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และเป็นกลุ่มคน

ทีย่งัคงยดึมัน่ในหลกัศรทัธาทางศาสนาและจารตีทางการเมอืงแบบด้ังเดิมอย่างลกึซ้ึง ดังนัน้ หากสามารถ

ผลักดันให้พลเมืองกลุ่มนี้ได้รับสิทธิการออกเสียงเลือกต้ังได้ กลุ่มพลังอนุรักษ์นิยมก็จะได้รับฐานเสียง

สนับสนุนทางการเมืองเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก

15 Kris W. Kobach, The Referendum: Direct Democracy in Switzerland, p. 22.
16 Kris W. Kobach, The Referendum: Direct Democracy in Switzerland, p. 23.
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ด้วยเหตุนี้ บรรดาผู้น�ากลุ่มการเมืองฝ่ายอนุรักษนิยมในรัฐต่าง ๆ จึงได้มีบทบาทสนับสนุน                    

ผลักดันการขยายสิทธิการเลือกตั้งให้ครอบคลุมถึงกลุ่มประชาชนที่มีรายได้น้อย รวมถึงผลักดันการ      

ก�าหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการออกเสียงประชามติ โดยให้ประชาชนมีสิทธิในการริเริ่มเสนอการ                       

จัดการออกเสียงประชามติได้โดยตรง ในมลรัฐขนาดเล็กที่ผู ้คนส่วนใหญ่เป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยม 

โดยเฉพาะชุมชนชาว Catholic จึงเป็นพื้นที่ที่ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมืองเป็นอย่างสูง และ                  

ได้กลายเป็นฐานที่มั่นส�าคัญส�าหรับพรรคการเมืองอนุรักษ์นิยมคาทอลิก (Catholic Conservative                    

party) ในการต่อรองรักษาอ�านาจกับมลรัฐขนาดใหญ่ที่เป็นฝ่ายเสรีนิยม (Liberal cantons) ทั้งนี้ 

เครื่องมือส�าคัญที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมใช้ต่อสู้ปกป้องจุดยืนข้อเรียกร้องทางการเมืองของตนในเวทีการเมือง

ระดับชาติ ก็คือกลไกการออกเสียงประชามตินั่นเอง 

รฐัธรรมนญูสหพนัธรฐัสวิส ค.ศ. 1848 : พฒันาการการออกเสยีงประชามตริะดบัสหพนัธรฐั

เม่ือแต่ละมลรัฐด�าเนินการพัฒนาระบบการเมืองไปในทิศทางของตัวเองได้ไม่นาน ความเป็น 

อิสระในระดับสูงของแต่ละมลรัฐก็กลายเป็นชนวนความขัดแย้ง ที่น�ามาสู่กระแสกดดันให้เกิดการ                  

ปฏิรูปในระบบสมาพันธรัฐในเวลาต่อมา กล่าวคือ โดยภูมิหลังแล้ว สวิตเซอร์แลนด์มิใช่ดินแดนที่ผู้คนมี

ความกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมาแต่ไหนแต่ไร หากแต่เป็นสังคมที่มีรอยร้าวอันเกิดจากการ

แตกแยกแบ่งขั้วของกลุ่มคนมานับตั้งแต่ศตวรรษที่สิบหก นั่นคือ ความขัดแย้งแบ่งฝ่ายระหว่างกลุ่ม

คาทอลิก และกลุ่มคนที่นับถือ “โปรเตสแตนต์” จนเกิดเป็นวิกฤตความรุนแรงหลายครั้งหลายครา

แม้ในบางช่วงเวลาจะไม่มีการเหตุการณ์เผชิญหน้าปรากฏให้เห็น แต่นั่นก็มิได้หมายความว่า              

ความขัดแย้งแบ่งแยกของคนในสังคมได้ยุติลง กระทั่งในปี ค.ศ. 1847 สภาวะความตึงเครียดขัดแย้งและ

ความชิงชังซึ่งกันและกันที่คุกรุ่นมานานหลายปีก็ได้มาถึงจุดสูงสุด เมื่อเกิดกระแสความขัดแย้งแตกแยก

ทางการเมอืงระหว่างมลรฐัฝ่าย “โปรเตสแตนต์เสรนียิมสุดข้ัว” (Liberal-Radical/Protestant) กบัมลรัฐ

ฝ่าย “คาทอลิกอนรุกัษ์นยิม” (Catholic-Conservative) ก่อให้เกดิเหตกุารณ์เผชญิหน้ารนุแรงกลายเป็น

สงครามกลางเมืองกระจายไปทั่วดินแดนสวิตเซอร์แลนด์ ซ่ึงรู้จักกันในนาม “สงครามซันเดอร์บานด์” 

(Sonderbund War)17 

ชนวนเหตุของความขัดแย้งจนขยายตัวลุกลามเป็นสงครามกลางเมืองนี้ เริ่มต้นขึ้นในราวปี ค.ศ. 

1830 เม่ือกลุ่มพลังเสรีนิยมในพื้นที่ต่าง ๆ ทวีบทบาทอิทธิพลมากขึ้นในการผลักดันกระแสการปฏิรูป

สงัคมและการเมอืง ซึง่ในหลายเรือ่งท�าให้ฝ่ายอนรุกัษ์นยิมอย่างชาวสวสิคาทอลกิ (Swiss Catholic) รูส้กึ

17 Markku Suksi, Bringing in the People: A Comparison of Constitutional Forms and Practices of the Referendum, 
p. 49. ; Kris W. Kobach, The Referendum: Direct Democracy in Switzerland, p. 23.
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ว่าตนจะยอมนิง่เฉยอยูไ่ม่ได้ สถานการณ์ความขดัแย้งรุนแรงประทขุึน้และขยายตัวลุกลามไปทัว่ประเทศ 

จนในปี ค.ศ. 1841 กลุ่มพลังประชาชนคาทอลิกในรัฐ Lucerne ได้ก่อการรัฐประหารยึดอ�านาจรัฐบาล

ฝ่ายเสรีนิยมสุดขั้วได้เป็นผลส�าเร็จ แต่ในปี ค.ศ. 1845 กลุ่มพลังเสรีนิยมสุดขั้วก็ได้ตอบโต้ฝ่ายคาทอลิก

ที่ยึดกุมอ�านาจรัฐ Lucerne18 

กระแสความขัดแย้งเกลียดชังระหว่างกลุ่มคนสองฝ่ายในพื้นที่รัฐอื่น ๆ ทวีความเข้มข้นยิ่งขึ้น                 

จนในทีส่ดุ กลุม่พลงัทางการเมอืงฝ่ายอนรุกัษ์นยิมและคาทอลกิ ซ่ึงยดึกมุฐานสนบัสนนุในมลรฐัขนาดเลก็

จ�านวนหนึ่งก็ได้ร่วมกันจัดตั้งกองก�าลังพันธมิตรลับในชื่อ “พันธมิตรซันเดอร์บานด์” (Sonderbund 

alliance)19 ซึ่งภายใต้รัฐธรรมนูญสหพันธรัฐ ต้องถือว่าพันธมิตรดังกล่าวนี้เป็นองค์กรผิดกฎหมาย 

แม้ว่าในเวลาต่อมาการเคลือ่นไหวของกลุม่พนัธมติรซนัเดอร์บานด์จะถกูเปิดเผย โดยฝ่ายเสรนียิมพยายาม

กดดันให้รัฐบาลกลางด�าเนินการปราบปรามสลายพันธมิตรนี้เสีย แต่เสียงของตัวแทนมลรัฐเสรีนิยมใน

สภาการปกครองแห่งสหพันธรัฐ (Federal Diet) ก็ไม่มีน�้าหนักเพียงพอต่อการผลักดันการตัดสินใจ                   

ดังกล่าว

กระทั่งในปี ค.ศ. 1847 เมื่อฝ่ายเสรีนิยมสามารถยึดกุมอ�านาจในรัฐบาลมลรัฐต่าง ๆ ได้เพิ่มขึ้น 

ส่งผลให้ฝ่ายเสรีนิยมมีเสียงสนับสนุนในสภาการปกครองแห่งสหพันธรัฐเพียงพอ และสามารถผลักดัน

การประกาศมาตรการปราบปรามยบุพนัธมติรซันเดอร์บานด์ รวมถงึการเรียกร้องให้มกีารเคล่ือนไหวขบั

ไล่ขจัดลทัธเิยซอูติ (Jesuits) ออกไปจากดนิแดนสวติเซอร์แลนด์ ผลทีต่ามมากค็อื สงครามกลางเมอืงเกดิ

ขึ้นทันทีที่รัฐบาลกลางส่งกองก�าลังทหารสวิสราว 100,000 นาย เข้ายึดครองรัฐ Fribourg, Zug และ 

Lucerne การปะทะกันระหว่างกองก�าลังสองฝ่ายด�าเนินไปเป็นระยะเวลา 26 วัน ระหว่างเดือน

พฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม ค.ศ. 1847 การปราบปรามยุติลงด้วยความพ่ายแพ้ของฝ่ายพันธมิตร                    

ซันเดอร์บานด์ จากนั้นจึงน�ามาสู่การล้มเลิกสนธิสัญญาจัดตั้งสมาพันธรัฐและจัดท�ารัฐธรรมนูญสวิส                 

ฉบับใหม่20

ในปี ค.ศ. 1848 ตัวแทนรัฐสมาชิกในสภาการปกครองแห่งสหพันธรัฐ จ�านวน 23 คน ได้ร่วมกัน

ร่างรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐฉบับใหม่ข้ึน โดยมีตัวแทนมลรัฐฝ่ายเสรีนิยมเป็นเสียงข้างมาก และผ่านการ              

ลงมติรับรองอย่างเป็นเอกฉันท์ในที่ประชุม ด้วยเหตุผลที่ทุกฝ่ายต้องการให้มีการเยียวยาบาดแผล                               

ของประเทศจากวิกฤตความขัดแย้งครั้งใหญ่ที่เพิ่งผ่านมา ระบอบการปกครองตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้

น�ามาซึ่งการจัดโครงสร้างความสัมพันธ์ใหม่ในรูปของ “สหพันธรัฐ” (Federal state) ให้อ�านาจอธิปไตย

18 Kris W. Kobach, The Referendum: Direct Democracy in Switzerland, p. 23.
19 โปรดดูเพิ่มเติมใน Kris W. Kobach, The Referendum: Direct Democracy in Switzerland, p. 24.
20 Markku Suksi, Bringing in the People: A Comparison of Constitutional Forms and Practices of the Referendum, 

p. 49. ; Kris W. Kobach, The Referendum: Direct Democracy in Switzerland, p. 24.
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ส่วนหนึ่งอยู่ที่รัฐบาลสหพันธรัฐ ในขณะที่รัฐบาลมลรัฐถูกลดอ�านาจและความเป็นอิสระลงบางส่วน                 

แต่ความเป็นเอกเทศในการเมอืงการปกครองรฐัยงัคงรกัษาไว้เช่นเดิม มาตรการส�าคญัในรฐัธรรมนญูฉบบั

ปี ค.ศ. 1848 ได้แก่ การให้หลักประกันในสิทธิเสรีภาพของพลเมือง (Civil liberties) และยังมีการ                

ลดทอนอ�านาจอธิปไตยและความเป็นเอกเทศของรัฐบาลมลรัฐลงบางประการ เช่น การจัดระบบภาษี 

การก�าหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา เป็นต้น21

ที่ส�าคัญคือ ก่อนจะประกาศใช้รัฐธรรมนูญสหพันธรัฐสวิสฉบับนี้ในวันที่ 12 กันยายน ค.ศ. 1848 

ทางการของแต่ละรัฐ (Canton) ได้น�าร่างรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐไปเปิดให้ประชาชนในรัฐของตนได้ออก

เสียงลงประชามติรับรอง ผลการลงประชามติปรากฏว่า 15 มลรัฐ กับอีก 1 มลรัฐย่อย (Half canton) 

รับรองรัฐธรรมนูญ ในขณะที่อีก 5 มลรัฐใหญ่ และ 1 มลรัฐย่อยไม่รับรอง

การประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี ค.ศ. 1848 จึงเป็นการสถาปนาระบอบสหพันธรัฐขึ้นเหนือดินแดน

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยมรีปูแบบการจดัโครงสร้างทางการเมอืงการปกครองระดบัชาตแิบบเดยีวกบั

สหรัฐอเมริกา22 ประกอบด้วยสภานิติบัญญัติแบบสองสภา นั่นคือ “สภาแห่งรัฐ” (Council of States) 

และ “สภาแห่งชาติ” (National Council) ซึ่งทั้งสองสภานี้ประกอบกันขึ้นเป็นรัฐสภาแห่งสหพันธรัฐ 

(Federal Assembly) ส่วนองค์กรในฝ่ายบริหารสหพันธรัฐ ก็คือ “สภาการปกครองแห่งสหพันธรัฐ” 

(Federal Council) ประกอบด้วยคณะมนตรีแห่งสหพันธรัฐ จ�านวน 7 คน มีสถานะอ�านาจเท่าเทียมกัน 

โดยในแต่ละปีจะมกีารหมนุเวยีนสบัเปลีย่นกนัขึน้ด�ารงต�าแหน่งประธานาธบิดแีห่งสหพนัธรฐั ซึง่มบีทบาท

ในฐานะผู้น�ารัฐในเวทีการเมืองระหว่างประเทศเป็นส�าคัญ หลักการหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันท�าหน้าที่

ผูน้�านี ้กเ็พือ่ป้องกนัมใิห้ตวัแทนฝ่ายใดฝ่ายหรอื หรือมลรัฐใดสามารถยดึกมุอทิธพิลครอบง�าการตัดสินใจ

ของรัฐบาลสหพันธรัฐได้นั่นเอง23 

  

สถาบันการออกเสียงประชามติในรัฐธรรมนูญ 1848

รัฐธรรมนูญสวิสปี ค.ศ. 1848 ได้บัญญัติมาตรการการออกเสียงประชามติในระดับสหพันธรัฐไว้ 

2 รูปแบบ คือ รูปแบบแรก เป็นการก�าหนดให้สภานิติบัญญัติแห่งสหพันธรัฐต้องน�าร่างแก้ไขเพิ่มเติม

รัฐธรรนูญมาเปิดให้ประชาชนออกเสียงลงประชามติรับรองก่อนประกาศใช้ทุกครั้ง (Mandatory/ 

21 Kris W. Kobach, The Referendum: Direct Democracy in Switzerland, p. 24.
22 โปรดดู Wolf Linder, Swiss Democracy: Possible Solutions to Conflict in Multicultural Societies, p. 39.
23 พิจารณาตามโครงสร้างนี้ จะเห็นได้ว่า ถึงแม้ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จะถือหลักความเป็นสหพันธรัฐ แต่ก็เป็นสหพันธรัฐที่

รฐับาลกลางมอี�านาจน้อยหรอืน้อยมาก หากเปรยีบกบัประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่ผูเ้ขยีนมคีวามเหน็ว่า ประเทศสวติเซอร์แลนด์
ที่แท้มีลักษณะของความเป็นสมาพันธรัฐ (Confederal) มากกว่า ซึ่งใกล้เคียงกับลักษณะของการปกครองของ 13 มลรัฐของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาในระยะแรกภายหลังได้รับเอกราช
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compulsory referendum) รูปแบบที่สอง คือการให้สิทธิประชาชนใน “การร่วมกันยื่นข้อเสนอ                

ให้มีการแก้ไขปรับปรุงรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ” (constitutional initiative for total revision)24  

โดยรัฐธรรมนูญยังก�าหนดให้การมีส่วนร่วมในกระบวนการนิติบัญญัติทั้งสองรูปแบบดังกล่าว เป็นสิทธิ 

ขั้นพื้นฐานที่รัฐบาลมลรัฐทุกแห่งต้องรับรองให้ประชาชนสามารถน�ามาใช้ในกระบวนการปกครองระดับ

มลรัฐได้ด้วยเช่นกัน

เงือ่นไขการก�าหนดให้ต้องน�าร่างแก้ไขเพิม่เติมรัฐธรรมนญูสหพันธรัฐมาจัดให้ประชาชนออกเสียง

ลงประชามติในทุกกรณีนั้น อาจเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่า “การออกเสียงประชามติแบบบังคับผูกพันให้รัฐ

ต้องจัดขึน้” (Compulsory referendum) หรอื “การออกเสยีงประชามตริบัรองรฐัธรรมนญูตามเงือ่นไข

ที่กฎหมายก�าหนด” (Statutory constitutional referendum)25 ต่อมาในปี ค.ศ. 1874 บทบัญญัติ               

ดังกล่าว ได้ขยายขอบเขตเงื่อนไขการออกเสียงประชามติแบบบังคับ ให้ครอบคลุมร่างกฎหมายและ

ระเบียบข้อบัญญัติต่าง ๆ ท่ีรัฐสภาสหพันธรัฐได้ตราขึ้นส�าหรับประกาศให้มีผลบังคับใช้ทั่วประเทศด้วย 

เม่ือมีการแก้ไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูสหพนัธรฐัในปี ค.ศ. 1921 และ 1977 มาตรการการออกเสยีงประชามติ

แบบบังคับผูกพันระดับสหพันธรัฐ ได้เพิ่มเงื่อนไขก�าหนดให้รัฐต้องน�าสนธิสัญญาหรือข้อตกลงระหว่าง

ประเทศบางเรือ่ง (international treaties) มาเปิดให้ประชาชนในทกุมลรฐัออกเสยีงลงประชามติรบัรอง

เสียก่อนจึงจะมีผลบังคับใช้ 

อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติกรณีการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ                       

ดังที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับปี 1848 นี้ ก�าหนดเงื่อนไขการลงประชามติได้ว่า รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไข

เพิ่มเติมจะประกาศใช้ได้ต้องผ่านการลงคะแนนเสียงประชามติรับรองด้วย “เสียงข้างมากของจ�านวน

มลรัฐ” (Majority of the cantons) เท่านั้น หากผลการลงมติของมลรัฐส่วนใหญ่เห็นชอบ จึงจะมี

การประกาศใช้รัฐธรรมนูญ Markku Suksi ตั้งข้อสังเกตว่า เมื่อไม่มีการก�าหนดให้ร่างรัฐธรรมนูญต้อง                

ได้รับ “เสียงข้างมากของประชาชนทั้งประเทศ” (Majority of the people) ไว้ด้วย ก็ท�าให้การ   

ออกเสยีงประชามตริฐัธรรมนญูในกรณนีี ้มใิช่การตัดสินใจโดยประชาชนโดยแท้จริง เพราะตามกฎหมาย

ของแต่ละมลรัฐในขณะนั้น มีมลรัฐจ�านวนหนึ่งเท่านั้น ที่ก�าหนดให้ต้องน�าร่างรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐมา

จัดให้ประชาชนของตนได้ออกเสียงลงประชามติโดยตรง (popular vote) ในขณะที่มีมลรัฐอีกส่วนหนึ่ง 

มิได้มีข้อบังคับให้รัฐบาลต้องน�าร่างรัฐธรรมนูญมาเปิดให้ประชาชนลงประชามติโดยตรง หากแต่ให้น�า            

24 Alexander H. Trechsel and Hanspeter Kriesi, “Switzerland: the referendum and initiative as a centerpiece 
of the political system,” in Michael Gallagher and Pier Vincenzo Uleri, eds., The Referendum Experience 
in Europe (New York: Macmillan Press, 1996), pp. 186-188

25 Bruno Kaufmann and M. Dane Waters, Direct Democracy in Europe: A Comprehensive Reference Guide 
to the Initiative and Referendum Process in Europe, p. 119
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ร่างรัฐธรรมนูญเข้าสู่การพิจารณาลงมติในรัฐสภาเท่านั้น26 

กระแสการผลกัดนักระบวนการพฒันาประชาธปิไตยในช่วงทศวรรษ 1960 ยงัได้ก่อให้เกดิความ

เปลี่ยนแปลงในสถาบันการออกเสียงประชามติในสวิตเซอร์แลนด์ในประการส�าคัญ นั่นคือ แต่ละมลรัฐ

ได้บญัญตัเิพิม่เตมิ “มาตรการก�าหนดให้รฐัต้องน�าข้อบญัญัติงบประมาณมาเปิดให้ประชาชนออกเสียง

ลงประชามติรบัรอง” (Budgetary referendum, référendum financier) อกีทัง้ยงัมกีารเพ่ิมเติม

เงื่อนไขมาตรการให้สิทธิประชาชนร่วมกันเข้าชื่อเสนอข้อกฎหมาย (popular initiative) ทั้งในกรณีการ

เสนอร่างกฎหมายทั่วไป และการเสนอประเด็นหรือบทบัญญัติแก้ไขรัฐธรรมนูญของมลรัฐ กล่าวได้ว่า 

มาตรการดังกล่าวส่งผลให้การมีส่วนร่วมแบบประชาธิปไตยทางตรงในมลรัฐต่าง ๆ เป็นไปอย่างเข้มข้น 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมีสิทธิร่วมกันออกเสียงยับยั้งการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ซึ่งนับว่าเป็นมาตรการ

ที่ก้าวหน้าเป็นอย่างมาก27 

หากพิจารณาในภาพรวม อาจกล่าวโดยสรปุได้ว่า ในทศวรรษหลงัปี 1848 รปูแบบการมส่ีวนร่วม

ของประชาชนในการใช้อ�านาจนิติบัญญัติในระดับมลรัฐ ได้มีการพัฒนาก้าวหน้าไปมาก มีการบัญญัติ

มาตรการรับรองสิทธิการมีส่วนตัดสินใจทางการเมืองแบบประชาธิปไตยทางตรงหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะ

เป็นการให้สิทธิประชาชนร่วมกันยื่นข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ การก�าหนดให้รัฐสภาต้องน�ากฎหมาย                

บางประเภทมาเปิดให้ประชาชนออกเสียงลงประชามติก่อนบังคับใช้ การให้สิทธิประชาชนร่วมกันยื่น       

ริเริ่มเสนอกฎหมายท่ัวไป การเปิดให้มีการจัดการออกเสียงประชามติในประเด็นเกี่ยวกับมาตรการทาง 

การเงิน รวมไปถงึการให้สทิธปิระชาชนในการร่วมกนัยืน่ข้อเสนอให้มกีารออกเสยีงถอดถอนนกัการเมอืง 

(Recall)

Markku Suksi ให้ความเห็นไว้ว่า สาเหตุหลักอย่างหนึ่งที่ท�าให้การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง ทั้งในระดับมลรัฐ และระดับสหพันธรัฐ ในช่วงหลังปี ค.ศ. 

1848 ด�าเนินไปอย่างเข้มข้น ก็คือ การที่ชาวสวิสมองว่าองค์กรตัวแทน (Representative bodies) มิใช่

กลไกทีเ่ป็นหวัใจส�าคญัของการปกครองในสวิตเซอร์แลนด์ หากแต่เป็นเพยีงส่วนหนึง่ของกลไกการบรหิาร

งานของรัฐ (parts of administrative machinery) เท่านั้นเอง28 Wolf Linder ได้ชี้ให้เห็นในท�านอง

เดียวกันว่า ในสายตาของชาวสวิสนั้น ล�าพังการมีกลไกการปกครองแบบตัวแทนนั้น ยังไม่ถือว่าเป็น

26  Markku Suksi, Bringing in the People: A Comparison of Constitutional Forms and Practices of the Referendum, 
p. 50.

27 Jean-François Aubert, “Switzerland,” in David Butler and Austin Ranney, eds., Referendums: A Comparative 
Study of Practice and Theory, p.42

28 Markku Suksi, Bringing in the People: A Comparison of Constitutional Forms and Practices of the Referendum, 
p. 50.
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ประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในสวิตเซอร์แลนด์ จึงมี                 

เป้าหมายเพื่อสร้าง “ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์” (Full democracy) นั่นคือ ประชาชนเป็นทั้งผู้ก�าหนด

กฎหมายบ้านเมืองด้วยตนเอง (Lawmaking by the people) ในขณะเดียวกันประชาชนก็มีส่วนร่วมใน

กระบวนการปกครองตนเอง (Self-government) โดยการออกเสียงประชามติ (Referendum) จะช่วย

ให้ประชาชนสามารถมีบทบาทก�ากับควบคุมการท�างานของตัวแทนในรัฐสภาได้โดยตรง ซึ่งเป็น                          

หลักประกันว่าประชาชนจะเป็นผู้ที่ใช้อ�านาจตัดสินใจสุดท้ายในการอนุมัติรับรองการตัดสินใจใด ๆ ของ

รัฐสภาได้ ขณะที่การริเริ่มยื่นข้อเสนอกฎหมาย จะช่วยให้ประชาชนสามารถน�าเสนอความคิดเห็นและ

ความต้องการของตนเองต่อการก�าหนดกรอบกติกากฎหมายได้โดยตรง29 

 

การออกเสียงประชามติในฐานะกลไกคัดค้านถ่วงดุลอ�านาจทางการเมืองของฝ่ายเสียง 

ข้างมาก

การเมอืงสวติเซอร์แลนด์หลงัการประกาศใช้รฐัธรรมนญู ค.ศ. 1848 ดเูหมอืนว่าจะกลบัคนืสูค่วาม

มีเสถยีรภาพขึน้มาบ้าง แต่การทีฝ่่ายเสรนียิมสามารถยดึกมุเสยีงข้างมากในเวทกีารเมอืงระดบัสหพนัธรฐั

ได้เด็ดขาด ก็ท�าให้กลุ่มพลังอนุรักษ์นิยมและฝ่ายคาทอลิกมีความไม่พอใจอยู่ลึก ๆ ประกอบกับบาดแผล

จากความพ่ายแพ้ในการต่อต้านครัง้ใหญ่ทีผ่่านมา กย็ิง่ท�าให้ฝ่ายอนรัุกษ์นยิมคาทอลิกพยายามหาช่องทาง 

ในการต่อสู้ช่วงชิงบทบาทอ�านาจในเวทีการเมืองระดับชาติจากฝ่ายเสรีนิยมทุกวิถีทาง หนทางหนึ่งซึ่งได้

กลายมาเป็นเครื่องมือในการช่วงชิงอ�านาจน�าทางการเมืองจากฝ่ายเสรีนิยมก็คือ “กลไกการออกเสียง

ประชามติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐ”30 

ในช่วงกลางทศวรรษ 1860 รัฐบาลสหพันธรัฐซ่ึงยึดกุมโดยเสียงข้างมากของตัวแทนมลรัฐฝ่าย

เสรีนิยม ได้เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในหลายโอกาส แต่ตัวแทนมลรัฐฝ่ายอนุรักษ์นิยม

คาทอลกิกผ็นกึก�าลงักนัคดัค้านทกุครัง้ไป และเมือ่ใดทีม่กีารจัดการออกเสียงประชามติเพ่ือให้ประชาชน

ตดัสนิใจอนมุตัร่ิางแก้ไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญู ทัง้สองฝ่ายกส็ามารถระดมพลังมวลชนสนบัสนนุของตนเอง

ได้ไม่แพ้กัน โดยส่วนใหญ่แล้วข้อเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เสนอโดยฝ่ายเสรีนิยม มักจะไม่ผ่านการ

รับรองโดยประชาชนท้ังประเทศ หรือหากผ่านได้ก็เพียงเฉียดฉิวเท่านั้น เช่น การจัดการออกเสียงลง

ประชามติในเดือนมกราคม ค.ศ. 1866 รัฐสภาเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเฉพาะมาตราถึง 9 ฉบับ แต่มี

เพียงเรื่องเดียวที่ผ่านการลงประชามติ นั่นคือ มาตราที่ก�าหนดห้ามมิให้มีการกระท�าเหยียดข่มชาวยิวใน

29 Wolf Linder, Swiss Democracy: Possible Solutions to Conflict in Multicultural Societies, p. 88.
30 Kris W. Kobach, The Referendum: Direct Democracy in Switzerland, p. 26.
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ประเทศ (Equality of Jews) ซึ่งได้รับคะแนนเสียงประชามติ 53.2 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น31 

 กระบวนการมส่ีวนร่วมของประชาชนแบบประชาธปิไตยทางตรงในการเมอืงระดับสหพันธรัฐ

มีความเปลี่ยนแปลงอีกครั้งในปี ค.ศ. 1874 เมื่อกลุ่มพลังทางการเมืองฝ่ายเสรีนิยมในรัฐสภาพยายาม

ผลักดันข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยมีประเด็นหลัก คือ การรวมศูนย์อ�านาจของกองทัพสวิส และ                  

การออกมาตรการก�ากบัควบคมุระบบเศรษฐกจิของประเทศภายใต้กฎเกณฑ์เดียว ในขณะท่ีฝ่ายคาทอลิก

ได้ผนึกก�าลัง โดยดึงกลุ่มพลังเคลื่อนไหวทางการเมืองที่กระจัดกระจายอยู่ให้มาเป็นพันธมิตร ได้แก่                  

กลุ่มนักปฏิรูปแบบก้าวหน้า นักสังคมนิยม และขบวนการประชานิยมในเขตชนบท (Rural populists)32 

ต่อต้านคัดค้านข้อเสนอดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ ในทศวรรษ 1870 จึงเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ฝ่ายเสรีนิยมต้อง                 

เผชิญหน้ากับการผนกึก�าลงัท้าทายอ�านาจน�าโดยฝ่ายตรงข้ามทีป่ระกอบด้วยฐานสนบัสนนุทางการเมอืง

ที่หลากหลาย

สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้การระดมพลังสนับสนุนการต่อสู้ช่วงชิงมวลชนสนับสนุนการออก

เสียงประชามติโดยแต่ละฝ่ายขยายตัวลงสู่เวทีการเมืองระดับพื้นที่ทั่วประเทศ ในขณะเดียวกัน กลุ่มพลัง

ทางการเมอืงในระดบัพืน้ที ่กเ็ริม่ตระหนกัถงึบทบาทของกลไกการออกเสยีงประชามตใินฐานะช่องส�าหรบั

ถ่วงดลุอ�านาจของตวัแทนเสยีงข้างมากในเวทีการเมอืงมลรฐั และเริม่รณรงค์ผลกัดนัมาตรการรบัรองสทิธิ

ประชาชนในการเสนอให้จัดการออกเสียงประชามติ ในกรณีที่เห็นว่าการตัดสินใจของตัวแทนในรัฐสภา 

มิได้สะท้อนประโยชน์สาธารณะอย่างแท้จริง จนกระทั่งปี ค.ศ. 1869 การจัดการออกเสียงประชามติที่

ประชาชนเป็นผู้ร่วมกันยื่นเสนอให้จัด และมีผลผูกพันให้รัฐต้องด�าเนินการตามเสียงส่วนใหญ่ของ

ประชามตนิัน้ (Binding popular initiative referendum) กไ็ด้ปรากฏขึน้เป็นครัง้แรกในมลรฐั Zurich33 

บคุคลหนึง่ทีม่บีทบาทรเิริม่น�าเสนอแนวคดิเกีย่วกบั “สทิธใินการรเิริม่เสนอให้จดัการออกเสยีง

ประชามตโิดยประชาชน” (citizen’s initiative referendum) กค็อื German Moritz Rittinghausen 

ซึ่งเป็นบุคคลส�าคัญในขบวนการสังคมนิยมสวิส ได้เขียนบทความสนับสนุนแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการ

ตัดสินใจทางการเมืองแบบประชาธิปไตยทางตรงต้ังแต่ปี ค.ศ. 1850 เร่ือยไป และได้รับการตอบรับ

สนับสนุนเป็นอย่างดี โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สนับสนุน Fourier ในฝรั่งเศส ยิ่งกว่านั้นแนวคิดของเขายัง           

31 David Butler and Austin Ranney, eds., Referendums: A Comparative Study of Practice and Theory, p. 50. 
; David Butler and Austin Ranney, eds., Referendum around the World: The Growing Use of Direct Democracy, 
p. 110. ; Kris W. Kobach, The Referendum: Direct Democracy in Switzerland, p. 26.

32 Jos Verhulst and Arjen Nijeboer, Direct Democracy: Facts and Argument about the Introduction of Initiative 
and Referendum, p. 47.

33 Jos Verhulst and Arjen Nijeboer, Direct Democracy: Facts and Argument about the Introduction of Initiative 
and Referendum, p. 47.
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กลายเป็นหลักการส�าคัญในการเคลื่อนไหวทางการเมืองของขบวนการแรงงานสวิส (Swiss worker’s 

movement) ในขณะนั้นอีกด้วย

ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1870-1874 กระแสสนับสนุนแนวความคิดที่เรียกร้องให้มีช่องทางเปิดให้

ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการเมืองระดับสหพันธรัฐ จึงขยายตัวอย่างมาก 

โดยในปี ค.ศ. 1872 กลุ่มการเมืองภาคประชาชนได้ร่วมกันยื่นเสนอร่างแก้ไขปรับปรุงแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ทัง้ฉบบั (Complete revision of the Constitution) เพ่ือให้ประชาชนท้ังประเทศออกเสียงลงประชามติ

รับรอง ซึ่งร่างข้อเสนอนี้ได้บัญญัติมาตรการประชาธิปไตยทางตรงที่ส�าคัญ 3 ประการ ได้แก่ (1) การให้

สิทธิประชาชาชนร่วมกันริเริ่มเสนอกฎหมายระดับสหพันธรัฐ (2) การให้สิทธิประชาชนในการร่วมกัน

เสนอให้น�ากฎหมายสหพนัธรฐัมาจดัการออกเสยีงลงประชามต ิ (3) การเปิดให้ประชาชนได้มส่ีวนในการ

ใช้อ�านาจตดัสนิใจทางการเมอืงในนามสหพนัธรฐั แต่กระนัน้ เมือ่น�าร่างข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนญูดังกล่าว

มาจัดการออกเสียงประชามติในวันท่ี 12 พฤษภาคม ค.ศ. 1872 กลับปรากฏว่าไม่ผ่านการออกเสียง

ประชามติของประชาชนทั้งประเทศ และไม่ได้รับเสียงข้างมากของจ�านวนมลรัฐ34  

กระทั่งในปี ค.ศ. 1874 ฝ่ายเสรีนิยมในรัฐสภาได้ผลักดันข้อเสนอแก้ไขปรับปรุงรัฐธรรมนูญ                   

อีกครั้ง ขณะเดียวกันฝ่ายอนุรักษ์นิยมและพันธมิตรกลุ่มพลังทางการเมืองที่มีฐานในระดับรากหญ้าก็ได้

มีความเห็นพ้องต้องกันในการยื่นข้อเรียกร้องต่อรองให้มีการบัญญัติเพิ่มเติมมาตรการรับรอง “สิทธิใน

การร่วมกันยื่นข้อเสนอให้น�าร่างกฎหมายทั่วไปที่ผ่านสภานิติบัญญัติสหพันธรัฐมาเปิดให้ประชาชน

ได้ออกเสียงลงประชามติก่อนประกาศใช้” (Facultative legislative referendum)35 ในการแก้ไข

รัฐธรรมนูญครั้งนี้ด้วย โดยฝ่ายรัฐบาลและรัฐสภาที่ยึดกุมโดยฝ่ายเสรีนิยม ได้ตกลงยินยอมน�าข้อเสนอ  

ดังกล่าวมาผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญของตน แล้วน�ามาเสนอให้ประชาชนท่ัว

ประเทศได้ออกเสียงลงประชามติในวันที่ 19 เมษายน ค.ศ. 1874 โดยได้รับการรับรองโดยเสียงข้างมาก

ของประชาชนทั้งประเทศ คิดเป็น 63.2 เปอร์เซ็นต์ และได้รับเสียงข้างมากของจ�านวนมลรัฐ นั่นคือ              

14.5 เสียง36 

34 Jean-François Aubert, “Switzerland,” in David Butler and Austin Ranney, eds., Referendums: A Comparative 
Study of Practice and Theory, p. 50.

35 Alexander H. Trechsel and Hanspeter Kriesi, “Switzerland: the referendum and initiative as a centerpiece 
of the political system,” in Michael Gallagher and Pier Vincenzo Uleri, eds., The Referendum Experience 
in Europe, pp. 187-188.

36 Kris W. Kobach, The Referendum: Direct Democracy in Switzerland, p. 27. ; Kris W. Kobach, “Switzerland,” 
in David Butler and Austin Ranney, eds., Referendum around the World: The Growing Use of Direct 
Democracy, p. 110. ; Jean-François Aubert, “Switzerland,” in David Butler and Austin Ranney, eds., 
Referendums: A Comparative Study of Practice and Theory, p. 50.
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การปรบัปรงุแก้ไขรฐัธรรมนญูสหพนัธรฐัในปี ค.ศ. 1874 เสร็จสมบรูณ์โดยไม่มกีารบรรจุมาตรการ

ให้สิทธิประชาชนริเริ่มเสนอกฎหมายระดับสหพันธรัฐ (Legislative initiative) ซึ่งเป็นมาตรการที ่

มีการโต้แย้งถกเถียงและคัดค้านกันมาก หากมีเพียงมาตรการให้สิทธิประชาชนในการร่วมกันยื่น 

ข้อเสนอให้รัฐต้องน�าข้อบัญญัติ (Federal decrees) และกฎหมาย (Federal legislation) ซ่ึงผ่าน 

การลงมติในสภาแห่งชาติ (Federal Assembly) มาเปิดให้ประชาชนออกเสียงลงประชามติรับรอง 

ในกรณีที่มีพลเมืองจ�านวนตั้งแต่ 30,000 คนขึ้นไป หรือมีจ�านวนมลรัฐตั้งแต่ 8 แห่งขึ้นไป ร่วมกันเข้าชื่อ

ยื่นข้อเสนอ มาตรการให้สิทธิประชาชนเสนอให้จัดประชามติดังกล่าว (Referendum request) ปรากฏ

ในบทบัญญัติมาตรา 89 ต่อมาในปี ค.ศ. 1977 ได้มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์จ�านวนประชาชนที่เข้าชื่อยื่น

ข้อเสนอเป็น 50,000 คน37

การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมปี ค.ศ. 1874 จึงเปิดทางให้พลังทางการเมืองต่าง ๆ 

นอกสภาได้เข้ามาแสดงพลังของตนเองในกระบวนการนิติบัญญัติระดับชาติ อันถือได้ว่าเป็นพัฒนาการ

อกีขัน้หนึง่ทีส่�าคัญของประชาธปิไตยทางตรงในสวติเซอร์แลนด์ เพราะมาตรการดงักล่าวท�าให้ประชาชน

สวิสสามารถที่จะแสดงความไม่เห็นด้วยกับองค์กรตัวแทนที่ใช้อ�านาจนิติบัญญัติของสหพันธรัฐได้ 

ยิ่งกว่านั้น มาตรการดังกล่าวยังได้กลายมาเป็นเครื่องมืออันทรงประสิทธิผล ที่กลุ่มพลังทางการเมือง 

ต่าง ๆ ใช้ส�าหรับคัดค้านต่อต้านการออกกฎหมายของรัฐสภาที่ฝ่ายเสรีนิยมมีบทบาทครอบง�าเป็นอย่าง

มากด้วย ดังจะเห็นได้ว่า ช่วงเวลา 10 ปี ระหว่าง ค.ศ. 1875-1884 รัฐสภาผ่านการอนุมัติกฎหมายรวม

แล้ว 14 ฉบับ แต่ต้องล้มคว�่าไปโดยการออกเสียงประชามติถึง 11 ฉบับ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ มีกฎหมาย

ของสภาที่ถูกปฏิเสธโดยประชาชนคิดเป็นร้อยละ 79 เลยทีเดียว38 

ฉะนัน้ แม้พลงัทางการเมอืงฝ่ายเสรนียิมจะยดึกมุเสียงข้างมาในองค์กรตัวแทนของสหพันธรัฐได้

อย่างเหนียวแน่น แต่เสียงข้างมากที่มีก็มิได้น�าไปสู่การตัดสินใจในทุกเร่ืองได้อย่างท่ีตนเองปรารถนาแต่

อย่างใด เพราะการได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง แม้จะท�าให้ตัวแทนฝ่ายเสรีนิยมเข้ามีบทบาทหลักใน

สถาบันการเมืองระดับชาติได้ แต่นั่นก็มิได้เป็นหลักประกันว่า เมื่อประชาชนต้องออกเสียงตัดสินใจใน

ประเด็นเรื่องหนึ่งเรื่องใดแล้ว ก็จะต้องสนับสนุนนส่ิงท่ีผู ้แทนของตนเสนอทุกคร้ังไป มาตรการ

ประชาธปิไตยทางตรงดงักล่าว จงึท�าให้ฝ่ายเสรนิียมประสบกบัความพ่ายแพ้ครัง้แล้วครัง้เล่าในการจดัการ

37 Markku Suksi, Bringing in the People: A Comparison of Constitutional Forms and Practices of the Referendum, 
p. 51. ; Alexander H. Trechsel and Hanspeter Kriesi, “Switzerland: the referendum and initiative as a 
centerpiece of the political system,” in Michael Gallagher and Pier Vincenzo Uleri, eds., The Referendum 
Experience in Europe, p. 187.

38 Kris W. Kobach, The Referendum: Direct Democracy in Switzerland, p. 27.
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ออกเสียงประชามติระดับชาติ และบทบาทน�าที่เคยมีก็เริ่มลดน้อยถอยลงไป39 

ในปี ค.ศ. 1891 นับเป็นจุดเปลี่ยนที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งในเส้นทางพัฒนาการประชาธิปไตย

ทางตรงในสวติเซอร์แลนด์ โดยเป็นครัง้แรกท่ีได้มกีารบญัญติัมาตรการกฎหมายรองรบั “การใช้สทิธริเิริม่

เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญบางมาตรา” (constitutional initiative for partial revision)40 กล่าวคือ 

เน่ืองจากรัฐธรรมนูญปี 1848 ได้ก�าหนดรับรองเฉพาะการแก้ไขปรับปรุงรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ (Total 

revision of the constitution) เท่านั้น แต่ในความเป็นจริง หลายครั้งการยื่นข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ทัง้ฉบบัทีเ่กิดขึน้ แท้จรงิแล้วมสีาระส�าคญัเป็นการแก้ไขเฉพาะบางเรือ่งบางมาตรา41 เช่น ในปี ค.ศ. 1880 

ประชาชนต้องการให้มีการผลักดันมาตรการเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนธนบัตร แต่ไม่มีช่องทางอื่นใดที่จะ

กระท�าได้ จงึร่วมกนัยืน่ข้อเสนอแก้ไขปรบัปรงุรฐัธรรมนญูทัง้ฉบบั โดยมส่ีวนทีแ่ก้ไขเพียงเพ่ิมเติมมาตรการ

ดังกล่าวเข้าไปในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่มีอยู่เดิม ผลก็คือ การจัดการออกเสียงประชามติเพ่ือรับรอง             

ข้อเสนอดังกล่าว ก็กลายเป็นว่าประชาชนต้องพิจารณาร่างตัวบทบัญญัติรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ทั้งที่โดย

สาระส�าคัญแล้วมีการปรับปรุงเพิ่มเติมเพียงมาตราเดียว ดังนั้น รัฐสภาจึงเล็งเห็นถึงความจ�าเป็นที่ต้องมี

การบัญญัติมาตรการให้สิทธิประชาชนร่วมกันเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญบางมาตรา 

ในปี ค.ศ. 1891 รัฐสภาได้อาศัยกลไกเสนอร่างแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญท้ังฉบับ โดยเพ่ิมเติม

บทบัญญัติว่าด้วยการให้ “สิทธิประชาชนในการร่วมกันเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญบางมาตรา” 

(partial constitutional initiative) เข้าไปในบทบัญญัติเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติระดับชาติ 

นั่นคือ บทบัญญัติมาตรา 118 โดยก�าหนดให้ “การเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพียงบางมาตรา” 

(partial revision) กบั “การเสนอปรบัปรงุแก้ไขรัฐธรรมนญูทัง้ฉบบั” (Total revision) มหีลักเกณฑ์การ

ด�าเนินการแตกต่างกัน เป็นคนละประเภท ในมาตรา 120 ก�าหนดให้การเสนอปรับปรุงแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ทั้งฉบับยังคงยืนตามหลักเกณฑ์เดิมที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญปี ค.ศ. 1874 ส่วนมาตรา 121 บัญญัติให้การ

แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพียงบางมาตรา ไม่จ�าเป็นต้องมีการยุบสภาแห่งชาติ (Federal Assembly) 

การเสนอแก้ไขรฐัธรรมนูญเพยีงบางมาตรา สามารถด�าเนนิการได้โดยประชาชนผูม้สีทิธอิอกเสยีงเลอืกตัง้

จ�านวน 50,000 คนร่วมกันยื่นข้อเสนอ42  โดยข้อเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญบางส่วน ต้องเป็นเรื่อง

เกี่ยวกับการบัญญัติเพิ่มเติมมาตราใหม่ การยกเลิกเพิกถอนบทบัญญัติที่มีอยู่เดิม หรือการแก้ไขเพิ่มเติม

39 Kris W. Kobach, The Referendum: Direct Democracy in Switzerland, pp. 28-29.
40 Bruno Kaufmann and M. Dane Waters, Direct Democracy in Europe: A Comprehensive Reference Guide 

to the Initiative and Referendum Process in Europe, p. 119.
41 Kris W. Kobach, The Referendum: Direct Democracy in Switzerland, p. 29
42 ต่อมาในปี ค.ศ. 1977 เปลี่ยนเป็น 100,000 คน
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ตัวบทบัญญัติมาตราใดมาตราหนึ่งในรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐ43 

เม่ือน�าร่างดังกล่าวมาเปิดให้ประชาชนท่ัวประเทศออกเสียงลงประชามติในวันที่ 5 กรกฎาคม 

ค.ศ. 1891 ปรากฏว่า ประชาชนออกเสียงรับรองร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าว 60.3 เปอร์เซ็นต์ และได้รับ

เสียงรับรองจากมลรัฐถึง 18 เสียง44 ผลประการส�าคัญท่ีตามมาก็คือ กลไกการใช้สิทธิร่วมกันยื่นเสนอ

แก้ไขรัฐธรรมนูญบางมาตรานี้ ได้กลายเป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้ประชาชนสามารถตัดสินใจปรับปรุงแก้ไข

กฎกติกาสูงสุดของประเทศได้ง่ายขึ้น กลุ่มพลังฝ่ายต่าง ๆ สามารถอาศัยช่องทางนี้ เป็นกลไกการยื่นข้อ

เสนอในการปรบัเปลีย่นกฎกตกิาเฉพาะเรือ่งเฉพาะประเด็นท่ีตนเหน็ว่าส�าคญั โดยมปีระชาชนท้ังประเทศ

เป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้าย ด้วยเหตุนี้ รัฐธรรมนูญของชาวสวิสจึงกลายมาเป็นกติกาที่ทุกฝ่ายสามารถร่วม

ต่อรองก�าหนดตัดสินใจได้อย่างเท่าเทียม 

การพัฒนาสถาบันการออกเสียงประชามติในศตวรรษที่ 20

ในช่วงศตวรรษท่ี 20 สถาบันประชาธิปไตยทางตรงในสวติเซอร์แลนด์ มกีารขยายตวัและปรบัปรงุ

ขึน้อกีเป็นอย่างมาก กล่าวคอื ในปี ค.ศ. 1921 มกีารบญัญตัมิาตรการส�าหรบัเสนอให้รฐับาลต้องน�าร่าง

ข้อตกลงสนธิสัญญาระหว่างประเทศ มาเปิดให้ประชาชนได้ออกเสียงลงประชามติก่อนมีผลผูกพัน

กบัประเทศ45 ต่อมาในปี ค.ศ. 1977 มาตรการให้สทิธปิระชาชนร่วมใช้อ�านาจตัดสินใจของประเทศโดยตรง 

ได้ขยายครอบคลุมกระบวนการตัดสินใจในนโยบายต่างประเทศของสหพันธรัฐ โดยกฎหมายก�าหนด

เงื่อนไขการใช้อ�านาจตัดสินใจในกิจการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ใน 2 กรณี คือ 

กรณีแรก เมื่อรัฐบาลสหพันธรัฐมีนโยบายตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ 

และการตดัสนิใจลงนามให้สตัยาบันน�าประเทศเข้าผกูพนัภายใต้กฎหมาย หรอือนสุญัญาระหว่างประเทศ 

ประชาชนสามารถเข้าชื่อร่วมกันยื่นเสนอให้น�านโยบายการตัดสินใจดังกล่าวมาเปิดให้ประชาชนท่ัว

ประเทศออกเสียงลงประชามติได้ 

กรณีทีส่อง การตดัสนิใจเข้าร่วมเป็นสมาชกิองค์การระหว่างประเทศด้านความมัน่คงเช่น องค์การ

43 Markku Suksi, Bringing in the People: A Comparison of Constitutional Forms and Practices of the Referendum, 
p. 52. ; Alexander H. Trechsel and Hanspeter Kriesi, “Switzerland: the referendum and initiative as a 
centerpiece of the political system,” pp. 188-189.

44 Jean-François Aubert, “Switzerland,” in David Butler and Austin Ranney, eds., Referendums: A Comparative 
Study of Practice and Theory, p. 51.

45 Alexander H. Trechsel and Hanspeter Kriesi, “Switzerland: the referendum and initiative as a centerpiece 
of the political system,” in Michael Gallagher and Pier Vincenzo Uleri, eds., The Referendum Experience 
in Europe, p. 189.
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สหประชาชาติ และการตัดสินใจเข้าร่วมประชาคมระหว่างประเทศ เช่น สหภาพยุโรป เป็นต้น รัฐบาลจะ

ต้องจัดให้มีการออกเสียงประชามติรับรองเสียก่อนจึงจะด�าเนินการได้

ในปี ค.ศ. 1949 รฐัธรรมนญูได้บญัญตัเิพ่ิมเติมให้รัฐบาลต้องน�ามาตรการการจัดการแก้ไขปัญหา

ในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน ซึ่งได้ประกาศให้มีผลบังคับใช้ไปแล้ว มาเปิดให้ประชาชนทั่วประเทศได้ออกเสียง

ลงประชามติรับรอง46 ข้อเสนอมาตรการดังกล่าว ได้รับการรับรองในการลงประชามติวันที่ 11 กันยายน 

ค.ศ. 1949 โดยได้รับเสียงรับรอง 50.7 เปอร์เซ็นต์ และได้รับคะแนนเสียงมลรัฐ 12 ½ เสียง47 

ในปี ค.ศ. 1961 มคีวามพยายามผลกัดนัเข้าสูก่ารแก้ไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูบางมาตรา โดยบญัญตัิ

เพิ่มเติมมาตรการรองรับ “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการยื่นเสนอร่างกฎหมายทั่วไปในระดับ

สหพันธรัฐ”  แต่ก็ต้องตกไปในการจัดประชามติวันที่ 22 ตุลาคม ค.ศ. 1961 เพราะประชาชนส่วนใหญ่

ไม่เห็นด้วย คิดเป็นสัดส่วนถึง 70.6 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่มีมลรัฐใดได้ที่ประชาชนส่วนใหญ่รับรองเลย48               

Kris W. Kobach เห็นว่าอาจเป็นไปได้ว่า ประชาชนในมลรัฐต่าง ๆ ไม่ต้องการให้รัฐสภาสหพันธรัฐมี

บทบาทในการออกกฎหมายระดับชาติมากจนเกินไป หากยอมให้มีการระดมรายชื่อประชาชนเสนอร่าง

กฎหมายทั่วไปในระดับสหพันธรัฐได้ นั่นหมายถึงการต้องตกอยู่ภายใต้อ�านาจการบังคับใช้กฎหมายของ

รฐัสภาสหพนัธรฐั ซึง่เสนอโดยกลุม่พลงัทางการเมอืงฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดโดยทีป่ระชาชนบางส่วนในรัฐต่าง ๆ  

อาจไมเ่ห็นด้วยกไ็ด้ ดังนั้น การปฏเิสธมาตรการให้สทิธปิระชาชนรเิริม่เสนอรา่งกฎหมายทั่วไปตอ่รฐัสภา

สหพันธรัฐ จึงเป็นผลดีต่อประชาชนในมลรัฐต่าง ๆ เองเสียมากกว่า นอกจากนี้ ประชาชนแต่ละมลรัฐก็

สามารถร่วมใช้สิทธิตัดสินใจในกระบวนการนิติบัญญัติในรัฐของตนเองได้โดยตรงอยู่แล้วด้วย49 

ด้วยเหตุนี้ ประชาชนพลเมืองสวิสจึงไม่สามารถร่วมกันยื่นข้อเสนอร่างกฎหมายทั่วไปในระดับ

สหพันธรัฐ หรือข้อเสนอให้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายสหพันธรัฐ หรือแม้แต่การเสนอให้เพิกถอนกฎหมาย

หรือข้อบัญญัติใด ๆ ท่ีบังคับเป็นการท่ัวไปของสหพันธรัฐได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ประชาชนจ�านวน

หนึ่งต้องการผลักดันประเด็นมาตรการทางกฎหมายเพื่อปกป้องและอ�านวยสิทธิประโยชน์ของกลุ่มตน 

แม้ว่าจะไม่สามารถร่วมกนัผลกัดนัผ่านการรเิริม่เสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาสหพันธรัฐได้โดยตรง แต่กม็ี

46 Alexander H. Trechsel and Hanspeter Kriesi, “Switzerland: the referendum and initiative as a centerpiece 
of the political system,” in Michael Gallagher and Pier Vincenzo Uleri, eds., The Referendum Experience 
in Europe, p. 189.

47 Jean-François Aubert, “Switzerland,” in David Butler and Austin Ranney, eds., Referendums: A Comparative 
Study of Practice and Theory, p. 57.

48 Alexander H. Trechsel and Hanspeter Kriesi, “Switzerland: the referendum and initiative as a centerpiece 
of the political system,” in Michael Gallagher and Pier Vincenzo Uleri, eds., The Referendum Experience 
in Europe, p. 190.

49 Kris W. Kobach, The Referendum: Direct Democracy in Switzerland, p. 29.
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ทางออกคือ ประชาชนมักจะหันไปอาศัยการร่วมกันยื่นข้อเสนอร่างบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

สหพันธรัฐ (Partial constitutional initiative) แทน โดยมีวิธีการคือ การเสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ                  

โดยน�ามาตรการทางกฎหมายที่ตนเองเสนอ บัญญัติเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญ ตัวอย่างเช่น              

หากประชาชนต้องการให้รัฐบาลเพิ่มอัตราเบี้ยยังชีพส�าหรับคนชรา ประชาชนเหล่านั้นก็จะต้องร่วมกัน

ยื่นข้อเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะบทบัญญัติมาตราที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ

ประโยชน์ของคนชรา เป็นต้น50 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการออกเสียงประชามติในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

จากภาพรวมของพัฒนาการของการออกเสียงประชามติในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ดังกล่าวมา

ทั้งหมด สามารถประมวลสรุปเป็นหลักเกณฑ์และเง่ือนไขส�าหรับการจัดการออกเสียงประชามติแต่ละ                  

รูปแบบที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญสวิสในปัจจุบันได้ดังต่อไปนี้

เงื่อนไขการจัดประชามติสหพันธรัฐ

เง่ือนไขการริเริ่มจัดการออกเสียงประชามติในสวิสเซอร์แลนด์ปรากฏมาตรการการออกเสียง

ประชามติทั้ง “เงื่อนไขที่ก�าหนดบังคับให้รัฐต้องจัดการออกเสียงลงประชามติ” (compulsory 

referendum) และ “เงื่อนไขที่เปิดโอกาสให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้เสนอให้จัดขึ้นก็ได้” (optional 

referendum) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ “ประเด็นหรือประเภทของกฎหมาย” ที่จะน�ามาลงประชามติแต่กรณีไป  

น่ันคือ กฎหมายบางเรื่องก่อนประกาศใช้ต้องน�ามาเปิดให้ประชาชนออกเสียงลงประชามติรับรองเสมอ 

ส่วนกฎหมายบางเรือ่ง รฐัอาจจะประกาศใช้โดยไม่ต้องน�ามาจดัการลงประชามติกไ็ด้ แต่หากมฝ่ีายใดฝ่าย

หนึ่งยื่นเสนอให้รัฐต้องน�ากฎหมายเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาจัดการออกเสียงลงประชามตินั้น โดยที่ฝ่ายนั้นจะ

ต้องสามารถรวบรวมรายช่ือประชาชนผู้ร่วมกันสนับสนุนข้อเสนอให้ครบตามจ�านวนภายในระยะเวลาที่

กฎหมายก�าหนด จึงจะจัดให้มีการออกเสียงประชามติ51 ที่น่าสนใจคือ เงื่อนไขการจัดการออกเสียง

ประชามติแบบเปิดช่องให้มีผู้ยื่นเสนอให้จัดขึ้นนี้ ฝ่ายที่จะยื่นข้อเสนอให้จัดได้นั้น จ�ากัดไว้เฉพาะภาค

ประชาชนด้วยกันเอง นั่นคือ รัฐสภาหรือรัฐบาล ไม่สามารถเป็นผู้ออกค�าสั่งหรือตัดสินใจให้มีการจัดการ

ออกเสียงประชามติได้เอง

50 Jean-François Aubert, “Switzerland,” in David Butler and Austin Ranney, eds., Referendums: A Comparative 
Study of Practice and Theory, p.43.

51 Alexander H. Trechsel and Hanspeter Kriesi, “Switzerland: the referendum and initiative as a centerpiece 
of the political system,” in Michael Gallagher and Pier Vincenzo Uleri, eds., The Referendum Experience 
in Europe, p. 187.
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กล่าวโดยสรุปคือ การตัดสินใจก�าหนดให้มีการจัดการออกเสียงประชามติเรื่องใดเรื่องหนึ่ง                     

ในระบบการเมืองระดับสหพันธรัฐสวิส มี 2 ทาง คือ หนึ่ง กฎหมายก�าหนดชัดเจนว่าเรื่องใดบ้าง 

ต้องจัดการออกเสียงประชามติ  สอง ประชาชนเป็นฝ่ายร่วมกันเสนอให้น�าเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาจัดการ 

ออกเสยีงประชามต ิโดยกฎหมายได้ก�าหนดชดัเจนว่าเรือ่งใดบ้างทีเ่ข้าข่ายในแต่ละเงือ่นไข (Facultative 

referendum) จึงกล่าวได้ว่า สถาบันการออกเสียงประชาติในการเมืองสวิส ตั้งอยู่บนหลัก “The rule 

of law” อย่างแท้จริง เพราะการออกเสียงประชามติมิใช่เครื่องมือส�าหรับกระบวนการใช้อ�านาจ 

การปกครองของรัฐบาลกลาง แต่เป็นเครื่องมือส�าหรับยับยั้งและหน่วงเหนี่ยวให้รัฐต้องน�ากฎหมาย 

เรื่องหนึ่งเรื่องใดมาเปิดให้ประชาชนลงประชามติเรียบร้อยเสียก่อนจึงจะประกาศให้มีผลบังคับใช้ได้52 

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ

ส�าหรับการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลงบทบัญญัติรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐ ไม่ว่าจะ

เป็น “การปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ” (total revision) และ “การแก้ไขเพิ่มเติม

บทบญัญตับิางมาตรา” (amendments/partial revision)53 จ�าเป็นต้องผ่านการออกเสยีงประชามติ

ตัดสินใจสุดท้ายโดยประชาชนทั้งประเทศเท่านั้น โดยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้น มีเงื่อนไข                      

หลกัเกณฑ์คอื ร่างบทบัญญตัแิก้ไขเพิม่เตมินัน้ต้องผ่านการรบัรองโดยเสยีงประชามติส่วนใหญ่ใน 2 ระดับ 

(Double majority) ได้แก่ หนึ่ง เสียงส่วนใหญ่ของประชาชนทั้งประเทศ และสอง เสียงส่วนใหญ่ของ

ประชาชนในมลรัฐทั้งหมดที่มีอยู่ 22 มลรัฐ (Cantons) นั่นคือ ร่างบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

นั้น ต้องได้รับการรับรองจากเสียงข้างมากของประชาชนในมลรัฐต่าง ๆ เกินกว่า 11 แห่งนั่นเอง 

การเสนอแก้ไขปรับปรุงรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ

ในกรณีท่ีประชาชนร่วมกันยื่นข้อเสนอให้มีการแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเสียใหม่ทั้ง

ฉบบันัน้ เมือ่ประชาชนตามจ�านวนทีก่�าหนดร่วมกนัยืน่ข้อเสนอเข้าสูส่ภาแห่งชาตแิล้ว จะต้องมกีารจดัการ

ออกเสียงประชามติขั้นแรก เพื่อให้ประชาชนทั้งประเทศตัดสินก่อนว่าเห็นชอบให้มีการปรับปรุงแก้ไข

รัฐธรรมนูญทั้งฉบับหรือไม่ (preliminary vote) หากผลการลงประชามติปรากฏว่า ประชาชนส่วนใหญ่

52 Jean-François Aubert, “Switzerland,” in David Butler and Austin Ranney, eds., Referendums: A Comparative 
Study of Practice and Theory, pp. 40-41. ; Bruno Kaufmann and M. Dane Waters, Direct Democracy in 
Europe: A Comprehensive Reference Guide to the Initiative and Referendum Process in Europe, 
pp.119-120.

53 Bruno Kaufmann and M. Dane Waters, Direct Democracy in Europe: A Comprehensive Reference Guide 
to the Initiative and Referendum Process in Europe, pp.119-120.
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ของประเทศเห็นด้วยกับการเดินหน้าปรับปรุงรัฐธรรมนูญใหม่ ก็จะมีการประกาศยุบสภาแห่งชาติ 

(Federal Assembly) เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งตัวแทนประชาชนเข้ามาท�าหน้าที่สมาชิกสภาร่าง

รฐัธรรมนญูแทน เมือ่สภาร่างรฐัธรรมนญูจดัท�าร่างรฐัธรรมนญูฉบบัปรบัปรงุใหม่เรยีบร้อย จงึน�ามาเสนอ

ให้ประชาชนออกเสยีงลงประชามตริบัรองอีกครัง้ โดยร่างรฐัธรรมนญูฉบบัปรบัปรงุใหม่ จะต้องได้รบัเสยีง

สนับสนุนข้างมากทั้งจากประชาชนทั้งประเทศ และเสียงข้างมากของจ�านวนมลรัฐทั้งหมด อย่างไรก็ดี 

กระบวนการยื่นข้อเสนอแก้ไขปรับปรุงรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเช่นนี้ เคยเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว นั่นคือ ในปี 

ค.ศ. 1935 แต่ก็ต้องล้มไป เพราะข้อเสนอไม่ผ่านการรับรองในการลงประชามติขั้นแรก54 

การเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญบางมาตรา

รฐัธรรมนญูก�าหนดให้ประชาชนพลเมอืง 10,000 คน สามารถร่วมกนัเสนอข้อเรียกร้องปรับปรุง

แก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยต้องรวบรวมลายมือชื่อผู้ร่วมกันจัดท�าข้อเสนอเป็นร่างบทบัญญัติมาตราที่ต้องการ

เสนอแก้ไขเพิ่มเติม หรือเป็นเพียงข้อความเฉพาะส่วนที่เป็นสาระส�าคัญที่ต้องการเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม

ก็ได้ให้ได้ภายในระยะเวลา 18 เดือน55 

ในกรณีที่ประชาชนร่วมกันเสนอร่างบทบัญญัติมาตราที่แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อประชาชนยื่นข้อเสนอ

ร่างบทบญัญัตแิก้ไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูเข้าสูส่ภาแห่งชาต ิ(Federal Assembly) สภาจะไม่สามารถแก้ไข

หรอืปรบัปรงุร่างข้อเสนอของประชาชนได้ หากทีป่ระชมุสภาไม่เหน็ชอบกบัข้อเสนอร่างบทบญัญติัแก้ไข

เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของประชาชน สมาชิกรัฐสภาก็สามารถร่วมกันจัดท�าร่างข้อเสนอแก้ไขเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญในมาตราเดียวกันนั้นขึ้นมาเอง เพื่อเป็นตัวเลือกแข่งขันกับร่างข้อเสนอของประชาชนได้                

จากนัน้ ร่างบทบญัญตัแิก้ไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูสหพนัธรฐัทีร่เิริม่เสนอโดยประชาชน รวมถงึร่างข้อเสนอ

ที่จัดท�าโดยรัฐสภาจะถูกน�าไปเสนอให้ประชาชนออกเสียงลงประชามติ โดยร่างข้อเสนอที่จะน�าไปสู่การ

54 Jos Verhulst and Arjen Nijeboer, Direct Democracy: Facts and Argument about the Introduction of Initiative 
and Referendum, p. 47.; Alexander H. Trechsel and Hanspeter Kriesi, “Switzerland: the referendum and 
initiative as a centerpiece of the political system,” in Michael Gallagher and Pier Vincenzo Uleri, eds., The 
Referendum Experience in Europe, pp. 187-190.

55 Markku Suksi, Bringing in the People: A Comparison of Constitutional Forms and Practices of the Referendum, 
p. 52. ; Jos Verhulst and Arjen Nijeboer, Direct Democracy: Facts and Argument about the Introduction 
of Initiative and Referendum, p. 47) Bruno Kaufmann and M. Dane Waters, Direct Democracy in Europe: 
A Comprehensive Reference Guide to the Initiative and Referendum Process in Europe, pp.119- 120. ; 
Alexander H. Trechsel and Hanspeter Kriesi, “Switzerland: the referendum and initiative as a centerpiece 
of the political system,” in Michael Gallagher and Pier Vincenzo Uleri, eds., The Referendum Experience 
in Europe, pp. 187-190.
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ปรับปรุงแก้ไขรัฐธรรมนูญได้นั้น จักต้องได้รับเสียงสนับสนุนรับรองทั้งจากเสียงข้างมากของประชาชน 

และเสียงส่วนใหญ่ของมลรัฐ

ในกรณีที่ประชาชนร่วมกันยื่นเพียงข้อเสนอประเด็นที่ต้องการให้สภาพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติม               

หากสภาไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอให้มีการด�าเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นดังกล่าว ก็จะต้องน�า                 

ข้อเสนอดงักล่าวไปจดัให้มกีารออกเสยีงลงประชามต ิเพือ่ให้ประชาชนทัง้ประเทศตดัสนิใจ โดยข้อเสนอ

ดงักล่าวจะต้องได้รบัเสยีงสนบัสนนุจากประชาชนส่วนใหญ่เพียงอย่างเดียว เมือ่ข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนญู

ประเด็นนั้นผ่านการรับรองโดยเสียงประชามติข้างมากแล้ว สภาก็จะด�าเนินการจัดท�าร่างตัวบทบัญญัติ

ตามกรอบข้อเสนอดังกล่าว เช่นเดียวกับกรณีที่เมื่อประชาชนเสนอประเด็นแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้ามา แล้ว

ที่ประชุมรัฐสภาลงมติเห็นด้วยในหลักการ เมื่อจัดท�าร่างบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในประเด็น

ทีป่ระชาชนเสนอเรยีบร้อยแล้ว จงึน�ามาจดัการออกเสยีงลงประชามตริบัรองอกีครัง้หนึง่ โดยจะต้องผ่าน

การรับรองโดยเสียงข้างมาก 2 ระดับ นั่นคือ เสียงข้างมากของประชาชนทั้งประเทศ และเสียงข้างมาก

ของจ�านวนมลรัฐทั้งหมด

การลงประชามติกฎหมายทั่วไป

ส�าหรับกระบวนการนิติบัญญัติในระดับสหพันธรัฐนั้น ด�าเนินการโดยสภาแห่งชาติ (Federal 

Assembly) ซึ่งเป็นองค์กรนิติบัญญัติของชาวสวิส เมื่อรัฐสภาลงมติผ่านกฎหมายหรือข้อบัญญัติใดๆ           

ออกมาแล้ว ประชาชนสวิสก็มีสิทธิที่จะร่วมกันยื่นข้อเสนอเรียกร้องให้น�ากฎหมายหรือข้อบัญญัตินั้นๆ 

มาเปิดให้ประชาชนออกเสียงลงประชามติรับรองก่อนประกาศใช้ (optional referendum) โดยต้องมี

การรวบรวมรายชื่อประชาชนจ�านวนอย่างน้อย 50,000 คน เพื่อร่วมกันจัดยื่นข้อเสนอ และด�าเนินการ

ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันข้อบัญญัติที่ผ่านการลงมติของที่ประชุมรัฐสภาอย่างเป็น

ทางการ  หากผลการออกเสียงประชามติส่วนใหญ่ของประชาชนทั้งประเทศ “เห็นชอบ” กับกฎหมาย

หรอืข้อบญัญตันิัน้ รฐัสภาจงึจะประกาศให้มผีลบงัคบัใช้เป็นกฎหมายต่อไป ทัง้นี ้การลงประชามตกิฎหมาย

ทั่วไปนี้ ไม่จ�าเป็นต้องได้รับเสียงข้างมากของมลรัฐท้ังหมด  ดังเช่นกรณีการลงประชามติร่างแก้ไข

รัฐธรรมนูญ56 

56 Jean-François Aubert, “Switzerland,” in David Butler and Austin Ranney, eds., Referendums: A Comparative 
Study of Practice and Theory, p.41. Jos Verhulst and Arjen Nijeboer, Direct Democracy: Facts and Argument 
about the Introduction of Initiative and Referendum, p. 47. ; Bruno Kaufmann and M. Dane Waters, Direct 
Democracy in Europe: A Comprehensive Reference Guide to the Initiative and Referendum Process in 
Europe, pp.119- 120.
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การประกาศข้อบัญญัติหรือกฎหมายฉุกเฉินเร่งด่วน

ในกรณีที่รัฐสภาจ�าเป็นต้องผ่านข้อบัญญัติแห่งรัฐฉบับใดฉบับหนึ่งโดยปัจจุบันทันด่วน เพื่อให้

รัฐบาลสามารถแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินได้โดยฉับพลัน เมื่อข้อบัญญัติดังกล่าวผ่านการลงมติในทั้งสอง

สภาแล้ว ให้ถือว่ามีผลบังคับใช้ในทันที หากข้อบัญญัติดังกล่าวมีระยะเวลาในการบังคับใช้ไม่เกินหนึ่งปี  

ก็ไม่จ�าเป็นต้องน�ามาจัดการออกเสียงลงประชามติรับรองในภายหลัง ทั้งนี้ ประชาชนสามารถร่วมกัน              

ยื่นข้อเสนอให้น�าข้อบัญญัติในกรณีเร่งด่วนที่ประกาศไปแล้ว มาจัดการออกเสียงลงประชามติใน                              

ภายหลังได้ โดยการยื่นข้อเสนอให้จัดการออกเสียงประชามติสามารถท�าได้ใน 2 เงื่อนไข คือ57 

กรณีที่หนึ่ง ในกรณีที่ข้อบัญญัติที่ประกาศเป็นกรณีเร่งด่วน มีระยะเวลาการบังคับใช้เกินกว่า                

1 ปี ประชาชนสามารถร่วมกันเสนอให้จัดการออกเสียงประชามติได้ หากผลปรากฏว่าเสียงส่วนใหญ่              

ของประชาชนทั้งประเทศลงมติไม่รับรอง ข้อบัญญัติดังกล่าวจะต้องถูกเพิกถอนไปในสิ้นปีนั้น 

กรณีที่สอง หากข้อบัญญัติกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนที่ผ่านการอนุมัติของสภาแห่งชาติ เป็นข้อบัญญัติ

ทีไ่ม่อยูภ่ายใต้บทบญัญตัริฐัธรรมนญูและข้อบัญญติันัน้มรีะยะเวลาการบงัคบัใช้เกนิกว่า 1 ปี เมือ่ประกาศ

ไปแล้ว จะต้องจดัให้มกีารออกเสยีงประชามต ิโดยต้องได้รบัการรบัรองโดยเสยีงข้างมากทัง้จากประชาชน

ท้ังประเทศ และเสยีงข้างมากของมลรฐัทัง้หมด มเิช่นนัน้แล้ว ข้อบญัญติัดังกล่าวกจ็ะต้องส้ินสภาพบงัคบั

ไปภายในสิ้นปีที่ประกาศใช้ 

การออกเสียงประชามติตัดสินใจประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ในกรณีการตัดสินใจทางการเมืองของฝ่ายบริหารในนามตัวแทนของชาติ อย่างเช่นการท�าข้อ

ตกลงหรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ก็มีเงื่อนไขก�าหนดให้ต้องผ่านการออกเสียงลงประชามติรับรอง

โดยประชาชนสวิสด้วยเช่นกัน กล่าวคือ หลังจากที่ประชุมสภาแห่งชาติได้ลงมติอนุมัติข้อตกลงหรือสนธิ

สญัญาใด ๆ  แล้ว จะต้องน�ามาจดัการออกเสยีงลงประชามติ เพ่ือให้ประชาชนทัง้ประเทศตัดสินใจรับรอง

ในขัน้สดุท้าย โดยหลกัเกณฑ์ในการจดัประชามตข้ิอตกลงหรอืสนธสิญัญาระหว่างประเทศมอียู ่2 เงือ่นไข 

ดังนี้58

57 Jean-François Aubert, “Switzerland,” in David Butler and Austin Ranney, eds., Referendums: A Comparative 
Study of Practice and Theory, p. 42. ; Markku Suksi, Bringing in the People: A Comparison of Constitutional 
Forms and Practices of the Referendum, p. 53. ;

58 Jos Verhulst and Arjen Nijeboer, Direct Democracy: Facts and Argument about the Introduction of Initiative 
and Referendum, p. 47. ; Bruno Kaufmann and M. Dane Waters, Direct Democracy in Europe: A 
Comprehensive Reference Guide to the Initiative and Referendum Process in Europe, pp.119- 120. ; 
Alexander H. Trechsel and Hanspeter Kriesi, “Switzerland: the referendum and initiative as a centerpiece 
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เงือ่นไขทีห่นึง่ ในกรณทีีเ่ป็นสนธสิญัญาเกีย่วกบัการเข้าร่วมเป็นสมาชกิองค์การระหว่างประเทศ

ด้านความมัน่คง เช่น องค์การสหประชาชาต ิหรอืประชาคมระหว่างประเทศ เช่น ประชาคมทางเศรษฐกจิ

แห่งยุโรป เป็นต้น เมื่อรัฐสภาอนุมัติสนธิสัญญาเหล่านี้แล้ว รัฐบาลจักต้องน�ามาจัดการลงประชามติทุก

ครั้งโดยไม่มีข้อยกเว้น และสนธิสัญญาท่ีน�ามาลงประชามติ จะต้องผ่านการรับรองโดยเสียงข้างมากใน              

2 ระดบั นัน่คอื เสยีงรบัรองข้างมากจากประชาชนทัง้ประเทศ และเสียงรับรองข้างมากจากจ�านวนมลรัฐ

ทั้งหมด

เงื่อนไขที่สอง หากข้อตกลงหรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศ เป็นเร่ืองเกี่ยวกับการตัดสินใจ                  

เข้าร่วมองค์การระหว่างประเทศทั่วไป เช่น การเข้าร่วมข้อตกลงทางการค้าและภาษีระหว่างประเทศ              

การตกลงเปิดเขตการค้าเสรีระหว่างประเทศในแถบยุโรป การลงนามในกฎหมายหรืออนุสัญญาระหว่าง

ประเทศ หรือสนธิสัญญาที่มีผลผูกพันในระยาว ในกรณีนี้ หากรัฐสภาลงมติอนุมัติแล้ว รัฐบาลสหพันธรัฐ

สามารถด�าเนนิการยนืยนัรบัรองความตกลงระหว่างประเทศทีไ่ด้กระท�าขึน้ได้ทนัท ียกเว้นแต่มปีระชาชน

ประชาชนตั้งแต่ 50,000 คน หรือมลรัฐตั้งแต่ 8 แห่งขึ้นไป ร่วมกันเสนอให้น�ามาจัดการออกเสียงลง

ประชามติ (optional referendum) หรือในกรณีที่รัฐสภาเห็นควรให้น�ามาลงประชามติ 

การออกเสียงประชามติแบบปรึกษาหารือ

ปัจจุบันรัฐธรรมนูญในบางมลรัฐได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการออกเสียงประชามติในเชิง

ปรกึษาหารอื (Consultative referendum) การเสนอประเด็นสาธารณะจึงต้องให้ประชาชนตัดสินผ่าน

การออกเสียงประชามติ ก่อนท่ีองค์กรท่ีมีอ�านาจหน้าที่ตัดสินใจขั้นสุดท้ายจะด�าเนินการตัดสินใจ จึง

ปรากฏให้เหน็เฉพาะในกระบวนการปกครองระดบัมลรฐั และระดบัท้องถิน่ เช่น การออกเสยีงประชามติ

เพื่อให้การปรึกษาหารือเกี่ยวกับการตัดสินใจด�าเนินนโยบายสาธารณะของเทศบาล เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม แม้บทบัญญัติเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติในระดับสหพันธรัฐ จะมิได้รองรับ

การจัดการออกเสียงประชามติในเชิงปรึกษาหารือ แต่ในกรณีที่มีความจ�าเป็นต้องจัดขึ้น ก็อาจกระท�าได้

โดยอาศัยอ�านาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยสภาแห่งสหพันธรัฐ โดยการจัดการออกเสียงประชามติ                 

ดงักล่าวให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์วธิกีารเดยีวกบัการออกเสยีงประชามตใินกรณทีัว่ไป59 แต่จนถงึปัจจบุนั

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ไม่เคยมีการจัดการออกเสียงประชามติที่ก�าหนดหรือตัดสินใจโดยรัฐบาลหรือ

รัฐสภาแม้แต่ครั้งเดียว เพราะในสวิตเซอร์แลนด์ การจัดประชามติจะกระท�ากันใน 2 เงื่อนไข คือ กรณี

of the political system,” in Michael Gallagher and Pier Vincenzo Uleri, eds., The Referendum Experience 
in Europe, pp. 187-190.

59 Markku Suksi, Bringing in the People: A Comparison of Constitutional Forms and Practices of the Referendum, 
pp. 53-54.
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รฐัธรรมนญูก�าหนดให้ต้องจดัขึน้เมือ่รฐับาลหรอืรฐัสภามกีารตัดสินใจในเร่ืองนัน้ ๆ  และกรณทีีป่ระชาชน

รวบรวมรายชื่อกันยื่นข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายก�าหนด60 ซึ่งเป็นชีวิตทางการเมืองที่ปฏิบัติกัน

โดยทั่วไป

การริเริ่มยื่นเสนอร่างกฎหมายทั่วไประดับสหพันธรัฐ

การให้สิทธิประชาชนร่วมกันริเริ่มยื่นข้อเสนอร่างกฎหมายทั่วไปต่อรัฐสภาสหพันธรัฐ เป็น   

ประเด็นที่มีการโต้แย้งถกเถียงกันมาโดยตลอด แม้จะมีการเสนอในการลงประชามติแก้ไขเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญหลายครั้ง แต่มาตราดังกล่าวก็ไม่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ 

กระทั่งในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2003 มีการจัดการออกเสียงประชามติรับรองบทบัญญัติให้ประชาชน

สามารถเข้าชื่อยื่นเสนอร่างกฎหมายท่ัวไประดับสหพันธรัฐอีกครั้ง ปรากฏว่าประชาชนส่วนใหญ่รับรอง

มาตรการดังกล่าว อย่างไรก็ดี บทบัญญัติท่ีจัดท�าขึ้นใหม่นี้เพิ่งมีผลบังคับใช้ในปี ค.ศ. 2006 โดยมี                      

หลักเกณฑ์คือ ประชาชน 100,000 คนขึ้นไป สามารถร่วมกันเข้าชื่อยื่นเสนอประเด็นหรือร่างกฎหมาย

ท่ัวไปต่อรัฐสภาได้ โดยรัฐสภาจะพิจารณาว่าสมควรให้บัญญัติเป็นกฎหมายสหพันธรัฐ หรือให้บัญญัติ   

เพิ่มเติมลงไปในรัฐธรรมนูญ จากนั้นจึงจะมีการจัดให้ประชาชนได้ออกเสียงลงประชามติรับรองข้อเสนอ

มาตรการกฎหมายดังกล่าว61 

 

ผลกระทบของการใช้สิทธิการออกเสียงประชามติที่มีต่อระบบการเมืองของประเทศ             

สวิตเซอร์แลนด์

ผลกระทบของการมกีลไกรองรบัการใช้สทิธกิารออกเสียงประชามติ ซ่ึงลักษณะของประชาธปิไตย

ทางตรง จะมีต่อกระบวนการทางการเมืองการปกครองสวิสอย่างไรนั้น สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

ประการแรก สถาบันการออกเสียงประชามติช่วยการลดการผูกขาดบทบาทการใช้อ�านาจ                  

ตัดสินใจทางการเมืองของตัวแทน เพราะแม้รัฐสภาจะเป็นฝ่ายตระเตรียมข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ                  

หรือร่างกฎหมายต่าง ๆ  เพื่อพิจารณาและลงมติ แต่ประชาชนก็สามารถใช้สิทธิร่วมกันออกเสียงตัดสินใจ

ขั้นสุดท้ายได้ โดยผ่านการออกเสียงลงประชามติ62 กระบวนการตัดสินใจทางการเมืองในระบอบการ             

60 Jos Verhulst and Arjen Nijeboer, Direct Democracy: Facts and Argument about the Introduction of Initiative 
and Referendum, p. 48.

61 Jos Verhulst and Arjen Nijeboer, Direct Democracy: Facts and Argument about the Introduction of Initiative 
and Referendum, p. 47.

62 Jean-François Aubert, “Switzerland,” in David Butler and Austin Ranney, eds., Referendums: A Comparative 
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ปกครองสวิตเซอร์แลนด์ อยูภ่ายใต้หลกัเกณฑ์เงือ่นไขการมส่ีวนร่วมของประชาชนอย่างชดัเจนเป็นระบบ 

ซึ่งจ�าแนกได้ 3 กรณี คือ63

(1) การตัดสินใจในประเด็นท่ีมีความส�าคัญมากที่สุด ได้แก่ เรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ไม่ว่าจะ

เป็นการตัดสินใจเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หรือการรับรองร่างรัฐธรรมนูญก่อนประกาศใช้ 

จะต้องด�าเนินการโดยการมีส่วนร่วมออกเสียงตัดสินใจของประชาชนทั้งประเทศ

(2) การตดัสนิใจในประเดน็เกีย่วกบักฎหมายทัว่ไป และกฎระเบยีบต่าง ๆ  ซ่ึงบญัญติัโดยรัฐสภา

สหพันธรัฐ ประชาชนจะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมตัดสินใจได้ในกรณีที่ต้องการยับยั้งการตัดสินใจของ               

สภาผูแ้ทน หรอืเหน็ว่ามคีวามจ�าเป็นต้องให้ประชาชนทัง้ประเทศเป็นผู้ตัดสินว่าควรประกาศใช้กฎหมาย

ดังกล่าวนั้นหรือไม่

(3) การตดัสนิใจในเรือ่งทีม่ขีอบเขตจ�ากดั ได้แก่ บรรดาระเบยีบข้อบงัคบั ค�าสัง่ทางการปกครอง 

หรือประกาศของฝ่ายบริหาร ข้อบัญญัติ หรือกฎระเบียบบการบริหารงานภาครัฐ เป็นอ�านาจการ                   

ตัดสินใจของรัฐบาล หรือบางกรณีเป็นการตัดสินใจของรัฐสภา

ประการที่สอง กลไกรองรับสิทธิการออกเสียงประชามติ มีบทบาทส�าคัญต่อการประกัน                       

ความเสมอภาคในทางการเมือง เนื่องจากสิทธิในการริเร่ิมเสนอให้จัดการออกเสียงประชามติ ทั้งใน                  

กรณีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หรือการประกาศใช้กฎหมายสหพันธรัฐ นับเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้

คนทุกกลุ่มทุกฝ่ายในทุกรัฐ ได้มีส่วนมีเสียงอย่างเสมอภาคกันในการตัดสินใจทางการเมือง โดยกลุ่ม               

พลังทางสังคมที่ส�าคัญต่างก็มีอ�านาจในการแสดงประชามติของตนอยู่ในมืออย่างเสมอหน้ากัน หรือ              

กล่าวอีกนัยหนึ่ง การออกเสียงประชามติเป็นเคร่ืองมือส�าหรับแบ่งปันอ�านาจร่วมกัน (power-sharing 

device)64 โดยกลุม่คนท่ีเป็นเสยีงข้างน้อยในสงัคมสามารถน�ามาใช้เพือ่ปกป้องสทิธปิระโยชน์ของตนจาก

การใช้อ�านาจตัดสินใจของฝ่ายเสียงข้างมากในเวทีการเมือง (Safeguards for the protection of 

minorities) ได้เช่นกัน สถาบันการเมืองแบบประชาธิปไตยทางตรงจึงก่อให้เกิด “กระบวนการเปิดพื้นที่

ให้ประชาชนทุกกลุ่มได้เข้ามาร่วมส่วนมีชีวิตทางการเมืองเดียวกัน”

ประการทีส่าม การออกเสยีงประชามตมิข้ีอด ีคอื ท�าให้ประชาชนสามารถก�าหนดตดัสนิกฎกตกิา

การอยู่ร่วมกันได้ด้วยตนเอง แต่ถึงกระนั้นก็ดี Jean-François Aubert ได้ชี้ว่า ชาวสวิสก็ไม่ได้ออกเสียง

Study of Practice and Theory, p. 65.
63 Wolf Linder, Swiss Democracy: Possible Solutions to Conflict in Multicultural Societies, p. 90.
64 โปรดดู Alexander H. Trechsel and Hanspeter Kriesi, “Switzerland: the referendum and initiative as a 

centerpiece of the political system,” in Michael Gallagher and Pier Vincenzo Uleri, eds., The Referendum 
Experience in Europe, p. 202. ; Adrian Vatter, “Consensus and direct democracy: Conceptual and empirical 
linkages,” in European Journal of Political Research, 38: 171-192 (2000), pp. 176-180.
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ลงประชามติตัดสินใจกันทุกเรื่อง การออกเสียงประชามติจะใช้ส�าหรับการตัดสินใจในมาตรการที่ส่งผล 

กระทบต่อประชาชนอย่างกว้างขวางเท่านั้น65 เช่น การเปลี่ยนแปลงที่กระทบโครงสร้างระบบเศรษฐกิจ

ของประเทศ เป็นต้น นอกจากนี ้แม้ประชาชนสวสิจะผลักดันการน�ากฎหมายทีผ่่านรัฐสภามาจัดให้มกีาร

ลงประชามตไิด้ แต่กม็ไิด้หมายความว่าจะต้องมกีารน�ากฎหมายทกุฉบบัมาลงประชามต ิมเีพยีงกฎหมาย

ไม่กี่ฉบับซึ่งถือเป็นส่วนน้อยมากเท่านั้น ที่จะมีการเรียกร้องให้น�ามาลงประชามติก่อนประกาศใช้66                  

และโดยส่วนใหญ่การจัดการออกเสียงประชามติมาตรการทางกฎหมายนั้น มักจะมีที่มาจากการร่วมกัน

รเิริม่ผลกัดนัข้อเสนอของภาคประชาชนเอง มใิช่การตัดสนิใจของสภา แต่ถงึกระนัน้ การใช้สทิธริเิริม่เสนอ

ให้น�ากฎหมายที่ผ่านสภา มาจัดให้มีการออกเสียงประชามติ ก็มิได้มีผลกระทบบั่นทอนกระบวนการ

นิติบัญญัติปกติแต่อย่างใด

ประการที่สี่ กระบวนการการออกเสียงประชามติ ท�าให้ประชาชนต้องเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องการ

บริหารกิจการบ้านเมือง และมีความตระหนัก ร่วมรับรู้ข้อมูลข้อเท็จจริง ตลอดจนขบคิดไตร่ตรองการ

ตัดสินใจในประเด็นสาธารณะ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวถือเป็นการเรียนรู้ทางการเมืองอย่างหนึ่งส�าหรับ

พลเมือง67 การออกเสียงประชามติแต่ละครั้ง ท�าให้มีผู้คนอย่างน้อยราว 200,000 – 300,000 คน                     

หันมาให้ความสนใจศึกษาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประเด็นสาธารณะ เพราะการตัดสินใจในประเด็น

สาธารณะนั้น จ�าเป็นต้องอาศัยข้อมูลหลากหลายแง่มุมเป็นพ้ืนฐาน การติดตามข้อมูลข่าวสารในช่วง                

รณรงค์ก่อนการออกเสียงประชามติจึงมีความส�าคัญเป็นอย่างมาก

ประการท่ีห้า การออกเสียงประชามติเป็นตัวเชื่อมระหว่างหลักการปกครองแบบสหพันธรัฐกับ

ระบบการเมืองแบบประชาธิปไตย ในแง่ของความสัมพันธ์ทางอ�านาจระหว่างมลรัฐกับรัฐบาลสหพันธรัฐ

น้ัน การออกเสยีงประชามตทิ�าให้มลรฐัต่าง ๆ  สามารถพิทกัษ์รักษาความเป็นเอกเทศในทางการปกครอง

ของตนเองไว้ได้ โดยเฉพาะในกรณีท่ีรัฐบาลกลางพยายามผลักดันกฎหมายที่มีลักษณะรวมศูนย์อ�านาจ

เข้าสู่ส่วนกลางจนเกินไป68 ตัวอย่างเช่น ในช่วงปี ค.ศ. 1874 รัฐสภาสหพันธรัฐพยายามผลักดันการออก

กฎหมายจ�านวนมากที่เป็นการขยายขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของรัฐบาลกลาง แต่ขณะเดียวกัน ประชาชน

65 Jean-François Aubert, “Switzerland,” in David Butler and Austin Ranney, eds., Referendums: A Comparative 
Study of Practice and Theory, p. 49.

66 โปรดดูเพิ่มเติมใน Bruno Kaufmann, Rolf Büchi, and Nadja Braun, eds., Guidebook to Direct Democracy in 
Switzerland and Beyond, pp. 149-150.

67 Bruno Kaufmann, Rolf Büchi, and Nadja Braun, eds., Guidebook to Direct Democracy in Switzerland and 
Beyond, pp. 65-71.

68 Jean-François Aubert, “Switzerland,” in David Butler and Austin Ranney, eds., Referendums: A Comparative 
Study of Practice and Theory, p.65.
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ในมลรัฐต่าง ๆ ก็ผลักดันการจัดการออกเสียงประชามติคัดค้านกฎหมายเหล่านั้นควบคู่ไปด้วย ดังนั้น 

แม้ว่ารัฐสภาจะออกกฎหมายมากี่ฉบับ ประชาชนพลเมืองของมลรัฐต่าง ๆ ก็สามารถผนึกก�าลังกัน                

สกัดก้ันกฎหมายเหล่านัน้ได้ไม่ยาก ในแง่นี ้การออกเสยีงประชามต ิจงึท�าให้ประชาชนสามารถแสดงออก

ซึ่งทางเลือกทางการเมืองที่ตนเองปรารถนา 

ประการที่หก การออกเสียงประชามติท�าให้เกิดพื้นที่สาธารณะส�าหรับการอภิปรายโต้แย้งแลก

เปลี่ยนความคิดเห็นด้วยเหตุด้วยผล ทั้งระหว่างประชาชนพลเมืองด้วยกันเอง และระหว่างนักการเมือง

กับประชาชน โดยฝ่ายต่าง ๆ ต้องอาศัยการน�าเสนอข้อมูลและเหตุผลสนับสนุนข้อโต้แย้งของตนใน

กระบวนการรณรงค์ก่อนการออกเสียงประชามติ อย่างไรก็ตาม แม้ฝ่ายรัฐบาลจะเข้ามามีบทบาทในการ

รณรงค์การออกเสียงประชามติ แต่หากประชาชนออกเสียงตัดสินใจสวนทางกับข้อเสนอแนะน�าของ

รัฐบาล ก็มิได้หมายความว่ารัฐบาลจะสูญเสียความชอบธรรมหรือความเชื่อมั่นไปแต่อย่างใด เพราะใน

กระบวนการจัดการออกเสียงประชามติของชาวสวิสนั้น เป็นการโต้แย้งถกเถียงและหาข้อยุติในประเด็น

เฉพาะแต่ละเรือ่งไป การพ่ายแพ้ในการสนบัสนนุการลงคะแนนเสียงประชามติ จะไม่ถกูน�ามาโยงเกีย่วข้อง

กับหลักความรับผิดชอบของคณะรัฐบาล 

ประการที่เจ็ด การออกเสียงประชามติเป็นช่องทางส�าคัญในกระบวนการเจรจาต่อรองทาง   

การเมืองระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ที่มีจุดยืนและผลประโยชน์ได้เสียแตกต่างกัน อันน�ามาสู่ข้อยุติท่ีสะท้อน                 

ผลประโยชน์ของส่วนรวมมากที่สุด ในสวิตเซอร์แลนด์ บ่อยครั้งที่รัฐบาลต้องยอมท�าตามข้อต่อรอง                 

ความต้องการของประชาชนที่แสดงผ่านการรณรงค์ผลักดันการจัดการออกเสียงประชามติ โดยการ                     

ปรับเปลี่ยนผ่อนปรนมาตรการต่าง ๆ ในทางที่ทุกฝ่ายสามารถยอมรับร่วมกันได้69 ตัวอย่างท่ีชัดเจนคือ 

กรณีที่กลุ ่มพลังทางเศรษฐกิจ หรือกลุ ่มขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมขนาดใหญ่ ยื่นค�าขาดกับ 

นักการเมืองว่า หากข้อเรียกร้องต้องการของตนไม่ได้รับการน�ามาพิจารณาในกระบวนการร่างกฎหมาย 

พวกเขาก็จะออกมาสนับสนุนการรณรงค์ต่อต้านกฎหมายฉบับนั้นเสีย นักการเมืองในสภา จึงต้อง 

หาทางประนีประนอมต่อข้อเรียกร้องนั้น ด้วยตระหนักดีว่า กลุ่มพลังทางการเมืองที่มีฐานสมาชิกร่วม

สนับสนุนจ�านวนมาก ย่อมหมายถึงจ�านวนคะแนนเสียงประชามติที่มีน�้าหนักอย่างไม่อาจมองข้ามได้ 

นักการเมืองจึงพยายามเลี่ยงท่ีจะปล่อยให้มีการผลักดันการออกเสียงประชามติคัดค้านกฎหมายของตน 

โดยการน�าข้อเสนอของกลุ่มต่าง ๆ เข้ามาพิจารณาในกระบวนการร่างกฎหมายตั้งแต่แรก กระบวนการ

นิตบิญัญัตใินระดบัสหพนัธรฐัสวสิ จงึด�าเนนิไปในลกัษณะ “การประนปีระนอมออมชอม”70 ระหว่างฝ่าย

69 Wolf Linder, Swiss Democracy: Possible Solutions to Conflict in Multicultural Societies, pp. 126-130. ; 
Jean-François Aubert, “Switzerland,” in David Butler and Austin Ranney, eds., Referendums: A Comparative 
Study of Practice and Theory, p.66.

70 Jean-François Aubert, “Switzerland,” in David Butler and Austin Ranney, eds., Referendums: A Comparative 
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นักการเมืองและกลุ่มพลังทางการเมืองนอกสภา มากกว่าจะเป็นการผูกขาดอ�านาจโดยรัฐสภา

ประการสุดท้าย กระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยทางตรง ท�าให้กลุ่ม

องค์กรและสมาคมในภาคประชาสังคม มีบทบาทส�าคัญในเวทีทางการเมือง โดยเฉพาะในการก�าหนด

ประเด็นวาระทางการเมือง ดังจะเห็นได้ว่าการสนับสนุนผลักดันการจัดการออกเสียงประชามติใน                         

สวิตเซอร์แลนด์ เกิดขึ้นจากบทบาทการเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังทางสังคมที่หลายหลาก ได้แก่71                  

สหภาพผู้ประกอบการค้า และกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ เช่น กลุ่มผู้เช่า ช่างฝีมือ ผู้ประกอบธุรกิจการค้า 

เกษตรชาวนา ผู้ขับขี่รถยนต์ กลุ่มผู้นิยมระบอบสหพันธรัฐ โดยเฉพาะในเขตรัฐท่ีประชากรส่วนใหญ่ใช้

ภาษาฝรั่งเศส ซึ่งผลักดันสนับสนุนการรักษาอ�านาจความเป็นอิสระของมลรัฐเอาไว้ โดยอาศัยกลไก                    

การออกเสียงประชามติในการคัดค้านต่อต้านการด�าเนินมาตรการรวมศูนย์อ�านาจของรัฐบาลกลาง                   

รวมตลอดจนสมาคมพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ ขบวนการสตรีนิยม และขบวนการนักเรียน

นักศึกษา เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ

สทิธกิารออกเสยีงประชามตเิป็นสทิธทิีม่คีวามส�าคญัอย่างยิง่ เพราะเป็นสทิธทิีป่ระชาชนเจ้าของ

ประเทศจะได้ร่วมกันใช้อ�านาจที่เป็นของตนเองและด้วยตนเอง ประชาชนไม่ได้มอบอ�านาจให้ตัวแทน  

คือรัฐสภาตัดสินทางการเมืองการปกครอง การบริหาร และการตรากฎหมายไปเสียทั้งหมด โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการตราและแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศ รวมทั้งในการ

ตราและแก้ไขกฎหมายที่มีความส�าคัญอย่างมากบางฉบับ 

ในกรณีของประเทศไทย รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 ไม่ได้บญัญตัเิรือ่ง

การลงประชามติไว้ในหมวดที่ 3 คือ หมวดที่ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย แต่ได้เขียนคือบัญญัติไว้

ในหมวดที่ 7 (หมวดนี้มีทั้งหมดจ�านวน 3 มาตรา คือ มาตราที่ 163, 164 และ 165 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ

ลงประชามติจริงๆ เพียงมาตราเดียวคือ มาตรา 165) ว่าด้วยการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของ

ประชาชน ซึ่งเริ่มต้นโดยนายกรัฐมนตรีด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อาจปรึกษาหารือประธาน

สภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ประชาชนออกมาใช้เสียงลง

ประชามติได้ กระนั้นก็ตาม ประชามติที่จะจัดขึ้น อาจแบ่งได้อีกเป็น 2 แบบ ซึ่งเป็นอ�านาจขององค์กร            

ผูม้อี�านาจทีจ่ะก�าหนดได้โดยตรง นัน่กค็อื การออกเสียงประชามติแบบมข้ีอยติุอย่างหนึง่กบัการออกเสียง

Study of Practice and Theory, p.49.
71 Jean-François Aubert, “Switzerland,” in David Butler and Austin Ranney, eds., Referendums: A Comparative 

Study of Practice and Theory, p.48.
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ประชามติแบบปรึกษาหารือ ในลักษณะเป็นการช่วยงานของฝ่ายคณะรัฐมนตรีอีกอย่างหนึ่ง

ทั้งๆ ตามความเป็นจริง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ.2550 นี้ ได้ผ่านการ                   

ลงประชามติมาแล้ว จึงถือได้ว่า การออกเสียงประชามติเป็นส่วนประกอบที่ส�าคัญของ “อ�านาจสูงสุดใน

การก่อตั้งองค์กรทางการเมือง” (Constituent Power) ฉะนั้น การให้อ�านาจนิติบัญญัติ ซึ่งเป็นองค์กร

ทางการเมืองที่ได้รับอ�านาจมาจากอ�านาจสูงสุดในการก่อตั้งองค์กรทางการเมืองอีกทีหนึ่ง มีอ�านาจ                   

กลับไปแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงอ�านาจสูงสุด ซึ่งสถาปนาอ�านาจทั้งหลายทั้งปวง จึงเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุ

สมผล และไม่สอดคล้องกับหลักการและแนวทางของระบอบประชาธิปไตย ดังตัวอย่างเช่น ประเทศ                     

สวิตเซอร์แลนด์ เป็นต้น

ฉะนัน้ ผูเ้ขยีนจงึขอเสนอให้มเีพิม่เตมิขัน้ตอนการลงประชามติไว้ในการแก้ไขหรือการเปล่ียนแปลง

รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ รวมท้ังเสนอให้เพิ่ม “สิทธิในการออกเสียงประชามติ” ไว้เป็นสิทธิอีกประเภทหนึ่ง 

กล่าวคือ จากเดิมที่บัญญัติไว้ในประชาชนจ�านวนไม่น้อยกว่า 10,000 คนเข้าชื่อกันเสนอร่างกฎหมายได้ 

(มาตรา 163 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550) ก็เพิ่มเป็นประชาชนไม่น้อยกว่า 100,000 คนเข้าชื่อกันเสนอ

ให้มีการลงประชามติในร่างกฎหมายใดๆ ที่มีความส�าคัญและที่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรแล้วได้

แน่นอนว่ากรอบระยะเวลาของการออกเสียงประชามตินั้นมีความส�าคัญ เช่น 3-6 เดือน เพราะ

ต้องให้ทั้งสองฝ่าย หรือหลายฝ่ายได้มีระยะเวลาชี้แจงถึงผลดีและผลเสียให้ประชาชนทราบ ส่วนผลการ

คะแนนก็ควรมี 2 ประเภท คือ ข้างมากของเสียงข้างมากอย่างง่ายอย่างหนึ่ง และข้างมากของผู้มีสิทธิ

ออกเสียงประชามติทั้งหมด ซึ่งในบางลักษณะก็ได้บัญญัติเป็นแนวทางไว้แล้ว (ดูมาตรา 165 ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550) ซึ่งจะมีส่วนสิทธิของพลเมือง และพัฒนาระบอบ

ประชาธิปไตยให้ก้าวหน้าและมั่นคงเป็นอันมาก.

* * * * *
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สิทธิมนุษยชน และสิทธิชุมชน
ดร.ปัญญา  อุดชาชน*

บทความนี้ ผู้เขียนแบ่งออกเป็น สี่ส่วนคือ ส่วนที่หนึ่งว่าด้วยแนวคิดและความหมายของค�าว่า 

สิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชน ส่วนที่สองว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชนตามบทบัญญัติของ             

กฎหมาย ส่วนที่สามว่าด้วยค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยสิทธิมนุษยชน สิทธิ

ชุมชน ส่วนที่สี่ว่าด้วยวิเคราะห์การใช้สิทธิมนุษยชนในการท�าประชาพิจารณ์ของประเทศแคนาดาและ

วิเคราะห์รัฐธรรมนูญกฎหมายของประเทศไทย ส่วนสุดท้ายว่าด้วยบทสรุปและข้อเสนอแนะ 

ส่วนที่หนึ่ง  แนวคิดและความหมายของสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชน 

1.1 สิทธิมนุษยชน  

 1.1.1 ความเป็นมา

  องค์การสหประชาชาติได้รับรองกฎบัตรสหประชาชาติเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ใน International Bill of Rights และได้ประกาศปฏญิญาสากลว่าด้วยสิทธมินษุยชนเมือ่วนัที ่10 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2491 เพือ่คุม้ครองสทิธมินษุยชนให้เกดิผลอย่างเป็นรปูธรรมตามทีก่�าหนดไว้ในกฎบตัรสหประชาชาติ

และเพือ่เป็นมาตรฐานกลางทีจ่ะให้ประเทศสมาชกิน�าไปปฏบิตัใิห้เกดิผลอย่างจรงิจงัภายในประเทศของ

แต่ละประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่การท�าอนสุญัญาว่าด้วยสทิธเิดก็ อนสุญัญาว่าด้วยการห้ามเลอืกปฏบิตัิ

ต่อสตร ีกตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธขิองพลเมอืงและสิทธทิางการเมอืง และกติการะหว่างประเทศ

ว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เป็นต้น การประชุมระดับโลกว่าด้วยสิทธิมนุษยชน                    

ครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายน – พฤษภาคม พ.ศ. 2511 ที่กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน ในโอกาสครบรอบ 

20 ปี ของการประกาศปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธมินษุยชน (Universal Declaration of Human Rights 

: UDHR) ส�าหรับ การประชุมระดับโลกครั้งที่สองเมื่อวันที่ 14 – 25 มิถุนายน พ.ศ. 2536 ที่กรุงเวียนนา 

ประเทศออสเตรีย ภายหลังสงครามเย็นได้สิ้นสุดลง โดยที่ประชุมได้รับรองปฏิญญากรุงเวียนนาว่าด้วย

สิทธิมนุษยชน (Vienna Declaration) การประชุมครั้งนี้มีประเด็นส�าคัญในการประชุม ดังนี้1 

* ที่ปรึกษาส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 11 ชช.
1 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. (2556). ศัพท์สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนศึกษา,               

กรุงเทพ, หน้า 233-234.
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  1. ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

  2. ความเกี่ยวพันระหว่างการพัฒนาประชาธิปไตยและความเป็นสากลของสิทธิ

มนุษยชน 

  3. ประเด็นท้าทายใหม่ๆ ที่เป็นอุปสรรคในการด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน 

  4. แนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน และพัฒนาศักยภาพ

ของสหประชาชาติในการด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน 

 1.1.2 ความหมาย 

  สทิธิมนษุยชน (Human Rights) หมายถงึ สทิธแิละเสรภีาพทีต่ิดตวัมนษุย์ทกุคนมา

ตั้งแต่ก�าเนิด และไม่อาจถูกพรากไปจากมนุษย์ได้โดยไม่เป็นการท�าลายความเป็นมนุษย์ของผู้นั้น                        

สทิธมินษุยชนจึงเป็นคณุลกัษณะประจ�าตวัของมนษุย์ เป็นสทิธแิละเสรภีาพตามธรรมชาตทิีม่นษุย์ทกุคน

พึงมีในฐานะที่เกิดมาเป็นมนุษย์ และมีมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีรัฐเกิดขึ้น เช่น สิทธิและเสรีภาพในร่างกาย 

สิทธิในทรัพย์สิน เสรีภาพในการนับถือศาสนา และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เป็นต้น2

  จะเห็นได้ว่า ความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนได้มีเอกสารความ

ร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกมีทั้งกฎบัตรสหประชาชาติและปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน                       

แห่งสหประชาชาติ ส�าหรับกฎบัตรสหประชาชาติในค�าปรารภบัญญัติว่า “จะยืนยันความเชื่อมั่นในสิทธิ

มนุษยชนอันเป็นหลักมูลในเกียรติศักดิ์และคุณค่าของมนุษย์บุคคลในสิทธิอันเท่าเทียมกันของบุรุษและ

สตรีของสหประชาชาติ ...” นอกจากนั้น มาตรา 13 ของกฎบัตรดังกล่าวยังระบุอ�านาจหน้าที่ของสมัชชา

สหประชาชาติว่า “สมัชชาจะต้องริเริ่มศึกษาและสนับสนุนวัตถุประสงค์การช่วยเหลือโดยค�านึงสิทธิ                 

มนุษยชนและเสรีภาพขั้นมูลฐานส�าหรับทุกคน โดยไม่มีความแตกต่างเรื่อง เชื้อชาติ เพศ ภาษา หรือ 

ศาสนา” ส่วนปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธมินษุยชนแห่งสหประชาชาตนิัน้ได้ให้ความส�าคญัสทิธขิองพลเมอืง

และสิทธิทางการเมือง (Civil and Political Rights) และสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

(Economic Social and Cultural Rights) มาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน และคือว่าวันที่ 10 ธันวาคม                  

ของทุกปี เป็น “วันสิทธิมนุษยชนแห่งโลก” 

1.2 สิทธิชุมชน 

 1.2.1 ความเป็นมา 

  ค�าว่า “ชุมชน” เป็นกลุ่มบุคคลท่ีด�าเนินวิถีชีวิตของตนเองและพ่ึงตนเองได้ในทาง

สังคมหรือวัฒนธรรมในกลุ่มของตนเอง โดยมีความผูกพันร่วมกันทั้งทางด้านทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม 

2 วรพจน์ วิศรุตพิชญ์. (2543). สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, วิญญูชน,                   
กรุงเทพ, หน้า 44.
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วัฒนธรรม  และผลประโยชน์ร่วมกัน ส่วน “สิทธิชุมชน” เป็นสิทธิที่ถูกก�าหนดขึ้นโดยพัฒนาการมาจาก

จารีตประเพณี วัฒนธรรมดั้งเดิมในการควบคุมวิถีชีวิตในทางปฏิบัติจนน�าไปสู่บทบัญญัติของกฎหมาย

เพื่อกลไกรองรับการคุ้มครองสิทธิให้มีผลในทางกฎหมาย ในระดับระหว่างประเทศ สิทธิชุมชนได้                    

รับรองไว้ในกฎกติการะหว่างประเทศหลายฉบับ เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่ง

สหประชาชาตปิฏญิญาเรือ่งสทิธชินพืน้เมอืงขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ปฏญิญาสหประชาชาติ

ว่าด้วยหลักการสิทธิปวงชนพื้นเมือง ปฏิญญาไลป์ซิกว่าด้วยสิทธิเกษตรกร และอนุสัญญาว่าด้วยความ

หลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. 1992 เป็นต้น กฎกติการะหว่างประเทศดังกล่าวมีเนื้อหาที่ส�าคัญในการ

คุ้มครองสิทธิในการก�าหนดอนาคตของตนเองสิทธิการเป็นพลเมืองของตน สิทธิในการด�าเนินชีวิตอย่าง

มีเสรีภาพ สันติสุข มั่นคง สิทธิเสรีภาพทางศาสนา คุ้มครองระบบนิเวศพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์รวมถึง                

สิ่งแวดล้อมและสิทธิในการพิทักษ์รักษาวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 1.2.2 ความหมาย

  สิทธิชุมชน (Community Rights) หมายถึง สิทธิของชุมชนท้องถิ่นตามวัฒนธรรม

ดั้งเดิมที่สืบทอดและปฏิบัติกันมา โดยมีจารีตประเพณีเป็นกลไกทางสังคมในการควบคุมการปฏิบัติและ

ถอืเป็นสทิธติามธรรมชาตด้ิวย ต่อมาได้มกีฎหมายบญัญติัเพ่ือคุม้ครองสิทธชิมุชนเพ่ือให้ได้รับการรับรอง

เป็นลายลักษณ์อักษรและมีผลในทางกฎหมายเมื่อมีการกระท�าที่กระทบต่อสิทธิชุมชนได้ 

  จะเห็นได้ว่า สิทธิชุมชนในปัจจุบันได้รับการคุ้มครองทั้งกฎหมายภายใน เช่น 

รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 และรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 

2550 เป็นต้น และกฎหมายระหว่างประเทศ โดยสิทธิชุมชนได้มีแนวคิดพัฒนาการมาจากการคุ้มครอง

สิทธิชนพื้นเมือง สิทธิชุมชนดั้งเดิม สิทธิการคุ้มครองประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และการ

คุ้มครองพันธุกรรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท้ังนี้ เพ่ือปกป้องและเคารพสิทธิชุมชนท้องถ่ิน

ดั้งเดิม ตลอดจนการปกป้องมิให้มีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ของมนุษยชาติ

ส่วนที่สอง สิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชนตามบทบัญญัติของกฎหมาย 

1.1 ระดับระหว่างประเทศ  

 ประเทศไทยได้ท�าความตกลงและเป็นภาคีกับความตกลงและอนุสัญญาเกี่ยวกับสิทธ ิ

มนุษยชนแล้ว ดังนี้3

 1.1.1 ความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการปราบปรามการค้าทาสผวิขาว ค.ศ. 1904 และ 

1910 (International Convention for Suppression of the White Slave Traffic 1904 และ 1910) 

3 กุลพล  พลวัน. (2543). สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย, กรุงเทพ, หน้า 516 – 517.
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  - ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ ค.ศ. 1910 โดยการภาคยานุวัติ และข้อ 8 

ของอนสุญัญาดงักล่าวก�าหนดว่าการเข้าเป็นภาคอีนสุญัญาฉบบันีจ้ะถอืว่าเป็นภาคอีนสุญัญาฯ ค.ศ.1904 

ด้วย หากไม่มีการแจ้งเป็นอย่างอื่น ดังนั้น โดยการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ ค.ศ. 1910 ไทยจึงเป็นภาคี

อนุสัญญาฯ ค.ศ. 1904 ด้วย

 1.1.2 อนุสัญญาว่าด้วยการปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก ค.ศ. 1921 (International 

Convention for the Suppression of the Traffic in Women and Children 1921) 

  - ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2465 (ค.ศ.1922) 

 1.1.3 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ค.ศ. 1979 

(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 1979-CEDAW) 

  - อนุสัญญาฯ มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 3 กันยายน 2524 (ค.ศ. 1981) 

  - ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2528 (ค.ศ. 1985) 

 1.1.4 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 (Convention on the Rights of the Child 

1989 – CRC) 

  - อนุสัญญาฯมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2533 (ค.ศ. 1990) 

   - ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2535 (ค.ศ. 1992) โดยอนุสัญญา 

ดังกล่าวมีผลใช้บังคับกับไทยตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2535 (ค.ศ. 1992)  

 1.1.5 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิทางการเมืองของสตรี ค.ศ. 1952 (Convention on the 

Political Rights of Women 1952) 

  - อนุสัญญามีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2497 (ค.ศ. 1954) 

  - ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2497 (ค.ศ. 1954)

 1.1.6 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 

(International Convenant on Civil and Political Rights 1966 – ICCPR) 

  - กติกาฯ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2510 (ค.ศ. 1967) 

   - ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2539 

 นอกจากนี้ ประเทศไทยยังเป็นภาคีอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศอีกท้ังหมด 

11 ฉบับ ดังนี้ 

 (1) อนุสัญญาฉบับท่ี 14 ว่าด้วยการหยุดพักผ่อนประจ�าสัปดาห์ในงานอุตสาหกรรม                

พ.ศ. 2464 (ค.ศ. 1921) 
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 (2) อนุสัญญาฉบับที่ 19 ว่าด้วยการปฏิบัติโดยเท่าเทียมกันในเร่ืองค่าทดแทนส�าหรับ                 

คนชาติในบังคับ และคนต่างชาติ พ.ศ. 2468 (ค.ศ. 1925) 

  (3) อนุสัญญาฉบับท่ี 29 ว่าด้วยการเกณฑ์แรงงานหรือแรงงานบังคับ พ.ศ. 2473                      

(ค.ศ. 1930) 

  (4) อนุสัญญาฉบับที่ 30 ว่าด้วยการแก้ไขบางส่วนของอนุสัญญา พ.ศ. 2489 (ค.ศ. 1946) 

  (5) อนุสัญญาฉบับที่ 88 ว่าด้วยการจัดตั้งบริหารจัดหางาน พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948) 

  (6) อนุสัญญาฉบับที่ 104 ว่าด้วยการเลิกบังคับทางอาญาแก่กรรมการพ้ืนเมืองท่ีละเมิด

สัญญาจ้าง พ.ศ. 2498 (ค.ศ. 1955) 

  (7) อนุสัญญาฉบับที่ 105 ว่าด้วยการยกเลิกแรกงานบังคับ พ.ศ. 2500 (ค.ศ. 1957) 

  (8) อนุสัญญาฉบับที่ 116 ว่าด้วยแก้ไขบางส่วนของอนุสัญญา พ.ศ. 2504 (ค.ศ. 1961) 

  (9) อนุสัญญาฉบับที่ 122 ว่าด้วยนโยบายการท�างาน พ.ศ. 2507 (ค.ศ. 1964) 

  (10) อนสุญัญาฉบับที ่123 ว่าด้วยอายขุัน้ต�า่ทีอ่นญุาตให้ท�างานในเหมอืงใต้ดนิ พ.ศ. 2508 

(ค.ศ. 1965)

  (11) อนุสัญญาฉบับที่ 127 ว่าด้วยน�้าหนักสูงสุดที่อนุญาตให้คนงานคนหนึ่งแบกหามได้ 

พ.ศ. 2510 (ค.ศ. 1987) 

1.2 ระดับภายในประเทศ 

 รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 และรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชน ดังนี้ 

 1.2.1 การเคารพและคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

 1.2.2 การห้ามการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 

 1.2.3 การห้ามเข้าแทรกแซงหรือปิดโรงพิมพ์ สถานีวิทยุและโทรทัศน์ 

 1.2.4 การรบัรองคลืน่ความถีว่ทิย ุโทรทศัน์เป็นทรัพยากรของชาติเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 

 1.2.5 การรับรองเสรีภาพในทางวิชาการ การศึกษาอบรม การวิจัย 

 1.2.6 การมีสิทธิเสมอกันในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี 

 1.2.7 การมสีทิธชิมุชนท้องถิน่ดัง้เดมิในการอนรุกัษ์ ฟ้ืนฟปูระเพณ ีและภมูปัิญญาท้องถิน่ 

 1.2.8 การได้รับสิทธิบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน 

 1.2.9 การได้รับสิทธิของเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่จะได้รับการคุ้มครองจากรัฐ 

 1.2.10 การได้รับสิทธิของคนชรา 
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  1.2.11 การได้รับสิทธิของคนพิการ 

  1.2.12 การได้รับสิทธิของผู้บริโภค 

  1.2.13 การได้รับสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

 1.2.14 การได้รับสิทธิในการท�าประชาพิจารณ์

 1.2.15 การมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 1.2.16 การมีสิทธิในการชุมนุมโดยปราศจากอาวุธ และการต่อต้านโดยสันติวิธี 

 1.2.17 การได้รับสิทธิในการพิจารณาคดีโดยรวดเร็ว เปิดเผย 

 1.2.18 การได้รับสิทธิที่จะมีทนายโดยรัฐจัดให้ 

 1.2.19 การได้รับสิทธิในฐานะเป็นพยาน 

 1.2.20 การได้รับการเยียวยาจากรัฐในคดีอาญาและถูกคุมขังระหว่างการพิจารณาคดี 

1.3 การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญต่างประเทศ

 1.3.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

  แนวความคดิการคุม้ครองสทิธมินษุยชนของประเทศสหรฐัอเมรกิาเริม่ปรากฏตัง้แต่

การรวมตัวของ 13 อาณานิคมของ British America ในปี พ.ศ. 2318 และต่อมาปี พ.ศ. 2319 ได้มี              

ค�าประกาศอิสรภาพ (Declaration of Independence) ของสหรัฐอเมริกาข้ึนเพ่ือคุ้มครองอิสรภาพ 

ของพลเมือง (Civil Liberties) จากหลักการดังกล่าวน�ามาสู่รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2330  

ซึ่งเป็นการก่อก�าเนิดหลักประชาธิปไตย และหลักสิทธิมนุษยชนโดยได้มีการประกาศแห่งสิทธิเสรีภาพ

ของพลเมือง (Bill of Rights) นอกจากนั้น ในศตวรรษที่ 20 ประเทศสหรัฐอเมริกามีบทบาทอย่างมาก

ในการก่อตั้งองค์การสหประชาชาติและได้ยกร่างปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal 

Declaration of Human Rights) ซึ่งได้ประกาศใช้ในวันท่ี 10 ธันวาคม 2491 รัฐธรรมนูญของ

สหรฐัอเมรกิา พ.ศ. 2330 ดงักล่าวได้บัญญตัใิห้ศาลสงูสดุของสหรฐัอเมรกิา (The U.S. Supreme Court) 

มีอ�านาจหน้าที่ในการตีความรัฐธรรมนูญภายใต้ค�าขวัญที่ว่า “ความยุติธรรมที่เสมอภาคภายใต้กฎหมาย 

(Equal  Justice under the Law) 

  การพิจารณาว่ากฎหมายใดขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ ศาลสูงสุดสหรัฐอเมริกาได้วาง 

หลักเกณฑ์การตรวจสอบดังนี้4

4 บรรเจิด สิงคะเนติ. (2553).การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชน, 
ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ, กรุงเทพ, หน้า 144-145.
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  (1) Low Level Scrutiny กฎหมายโดยทั่วไป ศาลจะตรวจสอบความมีเหตุและผล

ของกฎหมาย ถ้าพิจารณาแล้วว่ากฎหมายนั้นออกมาเพื่อวัตถุประสงค์อันสมเหตุสมผล ก็ไม่ถือว่าขัด

รัฐธรรมนูญ หลักการตรวจสอบนี้เรียกว่า “Rational Relation Test” และเป็นการตรวจสอบในระดับ

ที่เคร่งครัดน้อยที่สุด

  (2) Strict Scrutiny กรณทีีเ่ป็นกฎหมายเกีย่วกบัเชือ้ชาติ (race) ศาลถือว่าเป็นกรณี

ต้องสงสัย (suspect) ว่าเป็นการขัดรัฐธรรมนูญเสมอ กล่าวคือศาลจะตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่ากฎหมาย                

ดังกล่าวขัดรัฐธรรมนูญ และจะตรวจสอบอย่างรอบคอบ โดยกฎหมายที่ไม่ขัดรัฐธรรมนูญนั้นต้องแสดง

ให้ได้ว่ามีความจ�าเป็นที่จะต้องออกกฎหมายเช่นนั้น และจะตรวจสอบ เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของ

กฎหมายว่ามีเหตผุลหรอืความเป็นไปได้หรอืไม่ และตรวจสอบวธิกีารทีน่�าไปสูเ่ป้าหมายนัน้ได้มกีลไกการ

ใช้บังคับกฎหมายอย่างรอบคอบ (narrowly tailored) หรือไม่ หลักการตรวจสอบนี้เรียกว่า “Strict  

Scrutiny” และมีบรรทัดฐานมาจากคดี Slaughter-House ในภายหลังปรากฏว่าศาลได้ขยายออกไป

ตรวจสอบกฎหมายลักษณะอื่นๆ ด้วย ได้แก่ กฎหมายเกี่ยวกับการไม่ให้สิทธิความเป็นพลเมือง (non 

citizen) (Graham v. Richardson, 403 U.S. 365 (1971) (พ.ศ. 2514) บุตรของบิดามารดาที่ไม่ได้

ท�าการสมรส (non marital children) (Levy Louisiana, 391 U.S. 68 (1968) (พ.ศ. 2511)) กฎหมาย

เกี่ยวกับสตรี (Craig v. Boren, 429 U.S. 190 (1976) (พ.ศ. 2519)) 

  (3) Heightened Scrutiny กฎหมายที่กระทบสิทธิหน้าที่พลเมือง (Civil and 

political rights) แม้รัฐธรรมนูญไม่ได้รับรองสิทธิไว้ ศาลก็เข้าไปตรวจสอบ เช่น สิทธิในการออกเสียง               

ลงคะแนน สิทธิในการเคลื่อนไหวเดินทาง สิทธิเกี่ยวกับการรับเด็กหรือเลี้ยงดูเด็ก สิทธิในการด�าเนินคดี 

ในศาล ตัวอย่างเช่น คดี Skinner v. Oklahoma, 316 U.S. 535 (1942) (พ.ศ. 2485) กฎหมายออกมา

เพือ่ให้มกีารบงัคบัท�าหมนัผูก้ระท�าผดิกฎหมายอาญาบางฐาน แม้ว่ารฐัธรรมนญูจะไม่ได้ให้หลกัประกนัไว้ 

แต่ศาลเห็นว่าเป็นสิทธิพื้นฐาน (one of the basic civil rights of men) และเป็นสิ่งที่จ�าเป็นส�าหรับ

ชาติพันธุ์มนุษย์ (fundamental to the very existence and survival of the race) หรือในคดีอื่นที่

ศาลเข้าไปตรวจสอบ เช่น สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง (right to vote) เช่น คดี Harper v. Virginia 

State Board of Election, 383 U.S. 663 (1966) (พ.ศ. 2509) หรือสิทธิในการเดินทางเคลื่อนไหว 

(right to travel) เช่น คดี Shapiro v. Thompson, 394 U.S. 618 (1969) (พ.ศ. 2512) หรือสิทธิใน

การมาขอความยุติธรรมจากศาล (right to access to the judicial process) เช่น คดี Griffin v.            

Illinois, 351 U.S. (1956) (พ.ศ. 2499) เป็นต้น 

   ด้วยความส�าคญัของค�าประกาศอสิรภาพของสหรฐัอเมรกิา (America Declaration 

of Independence) เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2319 (ค.ศ. 1776) และรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา 

พ.ศ. 2330 (ค.ศ. 1787) ได้มีการตรากฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เช่น The Civil Rights Act, 
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The Americans with Disabilities Act เป็นต้น เพื่อชี้ให้เห็นว่าประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีกฎหมาย

ภายในทีบ่ญัญัตริายละเอยีดต่างๆ ไว้ในการคุม้ครองสทิธมินษุยชนและศาลสงูสดุของสหรฐัอเมรกิาเองได้

วางหลักกฎหมายอันเกิดจากแนวค�าพิพากษาของศาล (Precedent) เพื่อเป็นบรรทัดฐานปฏิบัติต่อมา

  1.3.2 ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

  (1) แนวคิดสิทธิมนุษยชนเป็นหลักที่ได้รับการบัญญัติไว้ทั้งปรากฏในกฎหมาย

ระหว่างประเทศและกฎหมายภายใน รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พ.ศ. 2492  

(ค.ศ. 1949) มาตรา 25 ได้บัญญัติว่า “หลักทั่วไปของกฎหมายระหว่างประเทศถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ

กฎหมายระดับสหพันธ์ หลักทั่วไปของกฎหมายระหว่างประเทศดังกล่าวอยู่ในล�าดับที่สูงกว่ากฎหมาย

ภายใน และก่อให้เกิดสิทธิและหน้าท่ีโดยตรงต่อผู้ที่อาศัยอยู่ในสหพันธรัฐ” จึงแสดงให้เห็นว่าประเทศ

สหพันธ์สาธารณรัฐได้ยอมรับหลักทั่วไปของกฎหมายระหว่างประเทศเข้ามาเป็นกฎหมายภายในโดย

กฎหมายระหว่างประเทศได้ให้ความส�าคัญกับหลักสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างมาก 

  (2) กรณีศึกษา 

   (2.1) กรณีของกฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศที่มีความมุ่งหมายที ่

จะใช้กับรัฐเท่านั้นมีกรณีตัวอย่าง ดังนี้5

    ก. การท�าสญัญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ สัญญาประเภทนีอ้าจจะ

มีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งอ้างกับอีกคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งว่า สัญญาดังกล่าวขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญ ดังนั้น                      

กฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศดงักล่าวจึงวางอยูบ่นเง่ือนไขว่า คูสั่ญญาฝ่ายหนึง่ (ประเทศเยอรมนี

ตะวนัตก) อ้างกบัคูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่ (ประเทศเยอรมนตีะวนัออก) ก่อนการตกลงท�าสญัญาว่ามข้ีอจ�ากดั

ตามรัฐธรรมนูญได้ ตามกฎหมายระหว่างประเทศมิได้ก�าหนดรูปแบบส�าหรับการท�าสัญญาสองฝ่ายไว้                 

แต่อย่างใดกรณีจึงเป็นไปตามความประสงค์ของคู ่สัญญาว่า จะตกลงกันด้วยวาจาหรือท�าเป็น 

ลายลกัษณ์อักษรหรอืด้วยการกระท�าใดๆ ทัง้นีย่้อมเป็นไปตามหลกัการทีว่่า การนิง่เสยีไม่ปฏเิสธข้อเสนอ

ของอีกฝ่ายหนึ่งถือว่าเป็นการยอมรับ 

     ข. การกระท�าของรัฐหลักว่าด้วยการกระท�าของรัฐเป็นหลักการในทาง

กฎหมายของฝ่ายแองโกล-อเมรกิา ซึง่ตามหลกัการดงักล่าวองค์กรของรฐัภายในประเทศไม่อาจตรวจสอบ

อ�านาจของรัฐต่างประเทศได้ โดยแท้จริงแล้วตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศ ศาลและ                   

ฝ่ายปกครองย่อมมีสิทธิตรวจสอบการกระท�าของรัฐต่างประเทศได้ตามหลักความชอบด้วยกฎหมาย

ระหว่างประเทศและในกรณีท่ีขัดกบักฎหมายระหว่างประเทศย่อมไม่อาจกระท�าการในเยอรมนตีะวนัตก

ได้ 

5 อ้างแล้ว., หน้า 164-171.
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     ค. การตคีวามสญัญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ ในการตีความสัญญา

ตามกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่จะต้องค�านงึถึงหลักการท่ีได้รับการพัฒนาตามกฎหมาย

ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องค้นหาเจตจ�านงของคู่สัญญาที่เห็นพ้องต้องกันโดยพิจารณา

จากเนื้อหาของสัญญาทั้งหมด วัตถุประสงค์ของสัญญาและการเกิดขึ้นของสัญญา การตีความสัญญาจะ

ต้องตีความและใช้ในขอบเขตของหลักการพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศที่เนื้อหาของสัญญานั้น

ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ 

     ง. การส่งผู้ร้ายข้ามแดน หลักการที่เป็นพื้นฐานของกฎหมายว่าด้วย              

การส่งผู้ร้ายข้ามแดนมีหลักส�าคัญว่า บุคคลซึ่งเป็นผู้ร้ายข้ามแดนจะถูกส่งตัวกลับได้ก็เฉพาะได้มี                       

การกระท�าผิดในทางอาญา เนื่องจากการส่งผู ้ร้ายข้ามแดนได้รับการยอมรับเป็นหลักการพื้นฐาน 

ศาลยุติธรรมแห่งสหพันธ์เห็นว่าหลักการดังกล่าวเป็นหลักทั่วไปของกฎหมายระหว่างประเทศตาม               

ความเห็นของศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์เห็นว่าการส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่ถูกพิพากษาให้ลงโทษประหารชีวิต

มิได้เป็นการละเมิดหลักทั่วไปของกฎหมายระหว่างประเทศ 

     จ. การคุม้ครองทางการทตู ตามหลกัทัว่ไปของกฎหมายระหว่างประเทศ

แล้วบคุคลทีจ่ะได้รบัการคุม้ครองทางการทตูและสามารถใช้สิทธต่ิอรัฐได้นัน้ จะต้องเป็นกรณท่ีีในระหว่าง

ทีเ่กิดความเสยีหายนัน้บุคคลนัน้ยงัมสีญัชาตขิองรฐันัน้อยูแ่ละในระหว่างทีย่กสทิธขิึน้เรยีกร้องนัน้ บคุคล

นั้นยังเป็นพลเมืองของรัฐนั้นอยู่เช่นกัน 

     ฉ. การเวนคืนทรัพย์สินของต่างประเทศการเวนคืนเป็นหลักการท่ีอยู ่

บนพื้นฐานของหลักดินแดน ตราบเท่าที่เป็นการเวนคืนทรัพย์สินภายในประเทศ ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่อยู่

นอกเขตแดนของประเทศน้ัน โดยหลกัการแล้วการเวนคนืทีจ่ะต้องด�าเนนิการในรฐัทีท่�าการเวนคนืจะต้อง

ได้รับการยอมรับการมีผลของการเวนคืนจากศาลของเยอรมนีตะวันตก กรณีย่อมไม่มีหลักทั่วไปของ

กฎหมายระหว่างประเทศว่า ผู้พิพากษาของศาลภายในประเทศมีหน้าที่ผูกพันจากกฎหมายระหว่าง

ประเทศที่จะต้องวินิจฉัยว่า การกระท�าของรัฐต่างประเทศที่ขัดกับกฎหมายระหว่างประเทศเป็นโมฆะ

ตั้งแต่เริ่มต้น 

     ช. อ�านาจเหนือเขตแดน การกระท�าของรัฐหนึ่งเหนือเขตแดนของอีก             

รัฐหนึ่ง ตามหลักดินแดนของกฎหมายระหว่างประเทศแล้วไม่อาจกระท�าได้ หากอีกรัฐหนึ่งไม่ยินยอมให้

กระท�าการหรือเป็นกรณีที่ไม่อาจอ้างเหตุผลจากหลักทั่วไปของกฎหมายระหว่างประเทศได้ 

     ซ. อ�านาจนิติบัญญัติเป็นอ�านาจเหนือพื้นที่ อ�านาจของรัฐในการบัญญัติ

กฎหมายเพื่อให้มีผลใช้บังคับเหนือพื้นท่ีของรัฐนั้นๆ การมีผลดังกล่าวมิได้เกิดจากกฎหมายระหว่าง

ประเทศ หากแต่เกิดจากอ�านาจในการบังคับภายในประเทศเองกฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศ

ไม่มกีารก�าหนดเก่ียวกบัการมผีลใช้บังคบัของกฎหมายของรฐันอกเหนอืจากเขตแดนของรฐันัน้แต่อย่างใด 
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กฎหมายระหว่างประเทศสามารถจ�ากัดเฉพาะการมีผลบังคับของกฎหมายภายในเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตาม

หลักดินแดน ซึ่งตามหลักดังกล่าวกฎหมายอาจน�าไปใช้บังคับนอกเหนือเขตแดนได้ หากมีประเด็น                  

เชือ่มโยงกบัเรือ่งภายในประเทศ เช่น หน้าทีต่ามกฎหมายประกนัสงัคมซึง่มปีระเดน็ค�าถามว่า มาตรา 25 

ขัดกับการมีหน้าท่ีตามกฎหมายประกันสังคมของลูกจ้างที่อยู ่ในประเทศเยอรมนีและไปท�างานใน                   

ต่างประเทศที่มิใช่เป็นการไปท�างานเพียงชั่วคราวซึ่งเรื่องนี้เห็นว่าเป็นการขัดกับมาตรา 25 ดังกล่าว 

     ฌ. เอกสิทธิ์ของรัฐ ไม่มีกฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศที่จ�ากัด 

ไม่ให้เขตอ�านาจศาลภายในประเทศส�าหรับการฟ้องรัฐต่างประเทศในเร่ืองท่ีเกี่ยวท่ีดินของสถานทูต  

ส�าหรับการฟ้องรฐัต่างประเทศในเพือ่ให้ความยนิยอมในทางทะเบยีนในกรณทีีเ่กีย่วกบักรรมสทิธิใ์นทีด่นิ

ของสถานทตูและการฟ้องเน่ืองจากการเรยีกร้องค่าซ่อมแซมอาคารของสถานทตูในกรณนีีอ้�านาจศาลของ

เยอรมันมิได้ถูกจ�ากัดโดยหลักทั่วไปของกฎหมายระหว่างประเทศแต่อย่างใด 

     ญ. หลกั “สญัญาต้องเป็นสญัญา” หลกัทัว่ไปของกฎหมายระหว่างประเทศ

จะต้องได้รับการค�านึงถึงจากศาลของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี หากข้อพิพาทนั้นมีประเด็นที่จะต้อง

วินิจฉัยในเบื้องต้นว่า สัญญาน้ันจะต้องใช้กฎหมายระหว่างประเทศบังคับใช้หรือไม่ สัญญาที่ถูก 

บอกเลิกโดยขัดกับกฎหมายระหว่างประเทศไม่อาจสร้างหลักสัญญาต้องเป็นสัญญาได้ กรณีนี้ต้องถือว่า

สญัญายงัคงมีผลต่อไป แต่อย่างไรกต็ามมไิด้หมายความว่า การบอกเลกิทีเ่ป็นการขดักบักฎหมายระหว่าง

ประเทศจะยกเลิกการมผีลใช้บังคบัภายในประเทศของสญัญาดงักล่าวซึง่โดยแท้จรงิแล้วกฎหมายระหว่าง

มีกฎเกณฑ์ที่เป็นเงื่อนไขในทางรูปแบบและทางเนื้อหาของการบอกเลิกสัญญา ซ่ึงก�าหนดองค์กรที่ใช้

อ�านาจในการต่างประเทศมข้ีอจ�ากดัในการบอกเลกิสญัญาฝ่ายเดยีว การละเมดิข้อจ�ากดัดงักล่าวเช่นเดยีว

กับการละเมิดข้อสัญญาท่ีก�าหนดไว้เกี่ยวกับการบอกเลิกสัญญาและการละเมิดบทบัญญัติของกฎหมาย

ว่าด้วยการบอกเลิกสัญญา ซึ่งมีผลท�าให้การยกเลิกสัญญาดังกล่าวเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

     ฎ. สญัชาต ิรฐัใดรฐัหนึง่ย่อมมสีทิธใินการบญัญตักิฎหมายเพือ่ก�าหนดว่า

บุคคลใดเป็นผู้มีสัญชาติของรัฐนั้นๆ รัฐอื่นๆ จะต้องยอมรับกฎหมายของรัฐนั้นตราบเท่าที่กฎหมาย                 

ดังกล่าวสอดคล้องกับสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ประเพณีปฏิบัติระหว่างประเทศและหลักพื้นฐานทาง

กฎหมายที่ได้รับการยอมรับทั่วไปในเรื่องหลักการว่าด้วยสัญชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาต ิ

ของรัฐแต่ละรัฐจะต้องอยู่ในขอบเขตของข้อจ�ากัดของกฎหมายระหว่างประเทศ 

   (2.2) กฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้บังคับภายในประเทศโดยมี

ความมุ่งหมายต่อปัจเจกบุคคล มีตัวอย่างดังนี้ 

    กฎเกณฑ์ท่ีมีความมุ่งหมายใช้กับปัจเจกบุคคลประการหนึ่งคือ สิทธิของ

คนต่างด้าวตามกฎหมายระหว่างประเทศ ซึง่ถอืว่าเป็นสิทธขิัน้ต�า่ทีค่นต่างด้าวควรจะได้รับตามกฎหมาย

ระหว่างประเทศ มาตรฐานขัน้ต�่าดงักล่าวครอบคลมุตามปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธมินษุยชน แต่เป็นเรือ่ง
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ยากทีก่�าหนดถงึความแน่นอนชดัเจนของสทิธดิงักล่าวแต่อย่างไรกต็ามมาตรฐานขัน้ต�า่ควรประกอบด้วย 

สิทธิในชีวิตและร่างกาย เสรีภาพและกรรมสิทธิ์ ข้อห้ามในการทรมานและข้อห้ามในการเข้าถึง 

ศาลภายในประเทศ แต่ทั้งนี้ย่อมไม่หมายรวมถึงเสรีภาพในการประกอบอาชีพ สิทธิในทางการเมือง แต่

อย่างไรก็ตามสิทธิของคนต่างด้าวตามกฎหมายระหว่างประเทศนั้นมีเพียงกฎเกณฑ์ที่มีความมุ่งหมายที่

จะใช้กับรัฐเท่านั้น 

   (2.3) กฎหมายระหว่างประเทศดังกล่าวอยู่ในล�าดับชั้นที่เหนือกว่ากฎหมาย

ภายใน (มาตรา 25 ประโยคที่ 2)

   มาตรา 25 ประโยคที ่2 บญัญตักิฎหมายระหว่างประเทศอยูใ่นล�าดบัชัน้ทีเ่หนอื

กว่ากฎหมายภายใน ดังนั้นจึงก่อให้เกิดข้อถกเถียงกับล�าดับชั้นของกฎหมายระหว่างประเทศในการจัด

ล�าดบัชัน้ของกฎหมายภายใน หากแต่มคีวามเหน็ทีส่อดคล้องกนัว่า กฎหมายระหว่างประเทศอยูใ่นล�าดับ

ชั้นที่เหนือกว่ากฎหมายธรรมดา แต่อยู่ในล�าดับชั้นที่ต�่ากว่ารัฐธรรมนูญโดยรวม ซึ่งหมายความว่ามิได้อยู่

ในล�าดับชั้นของรัฐธรรมนูญและมิได้อยู่ในล�าดับชั้นที่เหนือรัฐธรรมนูญ แต่มิได้อยู่ในล�าดับชั้นที่ต�่ากว่า

รัฐธรรมนูญของมลรัฐแต่อย่างใด ปัญหาเกี่ยวกับการจัดล�าดับชั้นของกฎหมายมีความส�าคัญน้อยในทาง

ปฏิบัติ เพราะกรณีที่เกิดความขัดแย้งระหว่างรัฐธรรมนูญกับกฎหมายระหว่างประเทศไม่เคยเกิดขึ้น 

นอกจากนี ้ความผกูพนัขององค์กรของรฐัภายในรวมทัง้ปัจเจกบคุคลมไิด้ขึน้อยูก่บัการจัดอยูใ่นล�าดับชัน้

ของรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด

   จะเห็นได้ว่า รัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกามีบทบัญญัติที่เป็น 

หลักประกันสิทธิและเสรีภาพและเป็นแม่แบบของรัฐธรรมนูญหลายๆ ประเทศและเป็นหลักส�าคัญ

หลายประการในสนธสิญัญาด้านสทิธมินษุยชนฉบบัต่างๆ รวมถงึกฎหมายสนธสิญัญาระหว่างประเทศ 

เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนด้วย ส่วนรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนียึดถือหลักความเป็น

กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ โดยมาตรา 25 ของรัฐธรรมนูญได้บัญญัติว่าหลักเกณฑ์ทั่วไปของ

กฎหมายระหว่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายแห่งสหพันธ์ที่มีค่าบังคับสูงกว่ากฎหมายที ่

ตราขึ้นโดยรัฐสภาและการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายรองรับสนธิสัญญาอยู่

ในอ�านาจของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์

 1.3.3 ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป (The European Court of Human Rights) 

  ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป (The European Court of Human Rights – ECtHR)  

ตั้งอยู่ที่เมืองสตราส์บูร์ก (Strasbourg) ประเทศฝรั่งเศส ใกล้กับชายแดนประเทศเยอรมัน ตั้งขึ้น 

ตามหลักการอนุสัญญายุโรปว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน (The European Convention on Human 

Rights) ในปี ค.ศ. 1950 (วันที่ 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 1950) และมีผลบังคับใช้ในปี ค.ศ. 1953  
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(วนัที ่3 กันยายน ค.ศ. 1953) อนสุญัญานีม้ผีลบังคบัใช้ในระดบัชาต ิโดยได้รบัการจดทะเบยีนเป็นกฎหมาย

ของรัฐภาคี เพื่อปกป้องสิทธิตามที่ก�าหนดไว้ในอนุสัญญา เป็นหลักประกันสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ

เมืองขั้นพื้นฐาน (the fundamental civil and political rights) เพื่อดูและตรวจสอบการปฏิบัติตาม

อนุสัญญาของประเทศสมาชิก ซึ่งอนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า 

อนุสัญญาเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน (The Convention for the Protection 

of Human Rights and Fundamental Freedoms) ซึ่งเป็นหนึ่งในอนุสัญญาที่ส�าคัญที่สุดของสภา

ยุโรป (The Council of Europe) ประกอบด้วยประเทศสมาชิกของสภายุโรปทั้ง 47 ประเทศ ได้ลงนาม

เข้าร่วมเป็นภาคีและให้สัตยาบันรับหลักการของอนุสัญญาฯ ดังกล่าว6

  ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปเดิมได้เกิดขึ้นเมื่อภาคีรัฐ 8 ประเทศ ได้ประกาศยอมรับ

อ�านาจศาล เมื่อวันที่ 3 กันยายน ค.ศ. 1958 อันนับเป็นระยะเวลาถึง 5 ปี หลังจากที่อนุสัญญาฯ มีผล

ใช้บังคับ จึงได้มีศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป (ECtHR) เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 21 มกราคม ค.ศ. 1959 โดยในชั้น

แรกเป็นศาลช้ันต้น (initially) และภายหลงัจากทีไ่ด้มพีธิสีารฉบบัที ่11 (Protocol No. 11) ซึง่มผีลบงัคบั

ใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 1998 จึงเป็นศาลถาวร (permanent) ท�างานเต็มเวลา (full-time 

court) โดยอาจกล่าวได้ว่าจากจุดเริ่มต้นในการก่อต้ังศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปขึ้นกว่า 50 ปีที่ผ่านมา                      

ได้มคี�าพพิากษากว่า 10,000 คด ีซึง่มผีลผกูพนัเฉพาะประเทศท่ีเกีย่วข้องและมผีลในทางปฏบิติัแก่รัฐบาล

ทั้งในแง่ของการปกครอง การออกฎหมายและการบริหารประเทศในหลายพื้นที่ และได้มีรัฐใหม่ๆ                   

เข้าร่วมเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ภายหลังเหตุการณ์ก�าแพงเบอร์ลิน (the fall of the Berlin Wall) 

ในปี ค.ศ. 1989 จนกระทั่งมีสมาชิก 47 ประเทศในปัจจุบัน

  (1) อ�านาจหน้าที่

    อ�านาจหน้าที่ของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป (ECtHR) เป็นไปตามอนุสัญญายุโรป

ว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน (The European Convention on Human Rights) ซึ่งหลักส�าคัญของ               

อนุสัญญาฯ ให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพต่างๆ สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

    (1.1) สิทธิในการด�ารงชีวิต

    (1.2) สทิธใินการท่ีจะได้รบัการพจิารณาคดทีีเ่ป็นธรรมทัง้ในทางแพ่งและอาญา 

    (1.3) สิทธิที่จะได้รับการค�านึงถึง/เคารพชีวิตส่วนตัวของบุคคลและครอบครัว 

    (1.4) เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 

    (1.5) เสรีภาพทางความคิด จิตส�านึกและศาสนา 

6 ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ. (2556). เอกสารศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 1 - 9 มิถุนายน 2556,             
กรุงเทพฯ, หน้า 17 – 21.
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    (1.6) สิทธิในการครอบครองทรัพย์สินอย่างสุขสงบ/การคุ้มครองทรัพย์สิน 

    (1.7)  สิทธิในการที่จะได้รับการเยียวยาที่ดี 

    (1.8) สิทธิในการเลือกตั้งและการรับเลือกตั้ง 

    โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อนุสัญญาห้ามกระท�าการทรมาน การลงโทษอย่างรุนแรง

เกินขอบเขต การกระท�าอย่างไม่เหมาะสมหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นมนุษย์ การบังคับแรงงาน               

การกกักนัอย่างไม่ถกูกฎหมายหรอืกระท�าโดยพลการ/ปราศจากเหตุผล และการกดขีท่�าให้ไม่สามารถใช้

สิทธิและเสรีภาพที่ตนมีได้ 

  (2) กระบวนการยื่นฟ้องคดี 

   ศาลสทิธมินษุยชนยโุรป (ECtHR) ไม่มอี�านาจพิจารณาคดีโดยไม่มกีารร้องขอได้ 

การน�าคดีขึ้นสู่ศาลสามารถท�าได้โดยรัฐบาลคู่กรณีหรือบุคคลธรรมดา การยื่นเรื่องต่อศาลสามารถแบ่ง

ออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) ระดับปัจเจกบุคคล (Individual) ประกอบด้วย บุคคลใดบุคคลหนึ่ง  

กลุ่มบุคคล บริษัท/องค์กร หรือหน่วยงาน NGO และ 2) ระดับรัฐ (Inter-State) สามารถร้องขอต่อ                    

ศาลให้พิจารณาในการฟ้องร้องรัฐบาลของภาคีรัฐทั้ง 47 ประเทศ หากเกิดการละเมิดในสิทธิมนุษยชน

ขึ้นโดยรัฐในสิทธิมนุษยชนขึ้นโดยรัฐภาคีสมาชิก ในกรณีที่มีรัฐใดรัฐหนึ่งล่วงละเมิดข้อก�าหนดตามที่

ก�าหนดไว้ในอนุสัญญา ทั้งนี้ รัฐหรือบุคคลไม่อาจร้องขอต่อศาลให้ตัดสินกรณีรัฐอื่นๆ หรือบุคคล เป็นผู้

ละเมดิสทิธมินษุยชนตามหลกัการได้ และผูย้ืน่ร้องต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงเท่านัน้ ในทางปฏบิติั 

การยืน่เรือ่งต่อศาล บคุคลสามารถยืน่เรือ่งโดยส่งแบบค�าร้อง (application form) พร้อมเอกสารท่ีจ�าเป็น

ต่างๆ ได้เอง “โดยตรง” ในชั้นแรกทนายไม่มีความจ�าเป็นในการเริ่มยื่นเรื่องต่อศาลดังกล่าว ระบบของ                        

อนุสัญญาฯ อ�านวยความสะดวกให้ช่องทางในการน�าเร่ืองเข้าสู่ศาลได้ “ง่าย” บุคคลสามารถน�าเร่ือง             

เข้าสู่ศาลได้จากภูมิภาคที่ไกลของประเทศสมาชิก โดยไม่มีค่าธรรมเนียม 

  สุดท้ายศาลอาจพิพากษาโดยการประกาศว่ารัฐภาคีได้ละเมิดอนุสัญญาฯ และ                   

อาจสั่งให้รัฐภาคีจ่ายค่าเสียหาย ซึ่งรัฐภาคีนั้นจะต้องด�าเนินการปฏิบัติตามค�าตัดสินของศาล แต่ศาล                      

ไม่มีอ�านาจที่จะยกเลิกกฎหมายภายในของรัฐได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการรัฐมนตรีของสภายุโรป                             

(The Council of Europe Committee of Ministers) มีหน้าที่ก�ากับดูแลการด�าเนินการที่เกี่ยวข้อง

ตามที่ศาลตัดสินเป็นท่ีสุด ท้ังนี้ ค�าพิพากษาของศาลมีผลผูกพันต่อรัฐคู่กรณีในการปฏิบัติตามค�าสั่ง                 

ของศาล แนวทางการพิจารณาคดียึดตามค�าพิพากษาที่ศาลได้พิพากษาไปแล้วเป็นหลัก (case law)               

ดังนั้น ในภาพรวมอาจกล่าวได้ว่าค�าพิพากษาของศาลมีผลท�าให้อนุสัญญาฯ มีอ�านาจ (powerful) และ

มีส่วนช่วยในการท�าให้หลักนิติธรรมและประชาธิปไตยในยุโรปมีความเข้มแข็งมากขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย 
  (3) องค์ประกอบของคณะผู้พิพากษา

   ผู้พิพากษาศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปประกอบด้วยผู้พิพากษาจากแต่ละรัฐภาคี           
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ทั้ง 47 ประเทศ โดยรัฐภาคีอาจเสนอรายชื่อผู้พิพากษาที่มีสัญชาติอื่นในนามของตนได้ ดังกรณีประเทศ 

ลกิเตนสไตน์ ได้เคยเสนอชือ่ผูพ้พิากษาสญัชาตเิดยีวกนัด�ารงต�าแหน่งพร้อมกนั ถงึแม้ว่าผูพ้พิากษานัน้จะ

ได้รับการเสนอชื่อจากรัฐภาคีอื่นๆ

   ผู้พิพากษาศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้พิพากษาศาล

ระหว่างประเทศท่ีตั้งอยู่ท่ีกรุงเฮก กล่าวคือ เป็นข้าราชการหรือมีต�าแหน่งหน้าที่ในรัฐบาล ท�างานโดย

อาศยัความรูค้วามสามารถของตน มคีวามเป็นอสิระ โดยจะประกอบอาชพีอนักระทบกระเทอืนต่อความ

มีอิสระแห่งตนมิได้ และไม่ได้ปฏบัิตงิานในนามของรฐัทีเ่สนอชือ่แต่อย่างใด ซึง่ศาลสทิธมินษุยชนจะเหมอืน

กับคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนที่จะเลือกประธานของตนเองขึ้นมา

   ภายหลังจากที่พิธีสารฉบับที่ 11 (Protocol No. 11) มีผลบังคับใช้เมื่อ 

วันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 1998 (ปัจจุบันใช้พิธีสารฉบับที่ 14 หรือ Protocol No. 14 ซึ่งมีผลบังคับใช้

ตัง้แต่วนัที ่1 มถินุายน ค.ศ. 2010) กระบวนการคดัเลือกผู้พิพากษาได้มกีารเปล่ียนแปลงไปจากเดิม และ

ถูกบทบัญญัติไว้ในมาตรา 22 และ 237 กล่าวโดยสรุปผู้พิพากษาได้รับคัดเลือกโดยเสียงข้างมากจากผู้ได้

รับการเสนอชื่อ 3 คน จากแต่ละรัฐภาคี โดยสมัชชาแห่งรัฐสภายุโรป (The Parliamentary Assembly 

of the Council of Europe) มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 9 ปี โดยไม่สามารถได้รับเลือกให้เป็นผู้พิพากษา

ได้อีก มีอายุเกษียณไม่เกิน 70 ปี ซึ่งจะมีการคัดเลือกผู้พิพากษาใหม่มาด�ารงต�าแหน่งทุกครั้งที่วาระการ

ด�ารงต�าแหน่งสิ้นสุดลงหรือมีรัฐสมาชิกใหม่เข้าร่วม ทั้งนี้ ผู้พิพากษาจะต้องปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีการ

แต่งตั้งผู้ด�ารงต�าแหน่งแทนหรือกรณีต้องพิจารณาคดีให้แล้วเสร็จ นอกจากนี้ ผู้พิพากษาอาจพ้นจาก

ต�าแหน่ง ถ้ามีผลการตัดสินโดยใช้เสียงข้างมาก 2 ใน 3 

   ผู้พิพากษาได้รับการเลือกตั้งจากการเสนอชื่อในส่วนของแต่ละรัฐภาคี แต่พวก

เขาจะกระท�าการในฐานะผูพ้พิากษาศาลสทิธมินษุยชน ไม่ได้เป็นตวัแทนของรฐั ผูพ้พิากษาทัง้หมดมอีสิระ

เตม็ทีแ่ละไม่สามารถมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิการกจิกรรมใดๆ ทีจ่ะส่งผลต่อหน้าที ่เพือ่ความเป็นธรรมใน

การด�ารงต�าแหน่ง 

7 Article 22 – Election of Judges 
 The judges shall be elected by the Parliamentary Assembly with respect to each High Contraction Party 

by a majority of votes cast from a list of three candidates nominated by the High Contracting Party. 
  Article 23 – Terms of office and dismissal 
 1. The judges shall be elected for a period of nine years. They may not be re-elected. 
 2. The terms of office of judges shall expire when they reach the age of 70. 
 3. The judges shall hold office until replaced. They shall, however, continue to deal with such cases as  

 they already have under consideration. 
 4. No judges may be dismissed from office unless the other judge decides by a majority of two-thirds  

 that judge has ceases to fulfill the required conditions.
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  (4) โครงสร้างของศาลและองค์คณะในการพิจารณาคดี 

   ภายใต้ระเบียบศาล (the Rule of Court) ศาลได้แบ่งองค์ประกอบออกเป็น 

4 หมวด และก�าหนดระยะเวลาในการพจิารณาไว้ 3 ปี โดยจะต้องให้ความเท่าเทยีมกนัตามแต่ละภมูศิาสตร์ 

และประเภทของคดี รวมทั้งค�านึงถึงความแตกต่างของระบบกฎหมายในแต่ละรัฐภาคีด้วย องค์ประกอบ

ของศาล แบ่งออกเป็น 1) A single judge ใช้ส�าหรับกรณีการร้องเรียนที่ไม่เป็นที่ยอมรับโดยชัดแจ้ง                

2) A three-judge Committee ใช้ส�าหรบักรณีการลงคะแนนยอมรบัและทีป่ระชมุต้องมมีติโดยเอกฉันท์ 

3) A seven-judge Chamber ใช้ส�าหรับกรณีการลงคะแนนยอมรับและที่ประชุมต้องมีมติโดยเสียง               

ข้างมาก และ 4) The Grand Chamber of 17 judges ทั้งนี้ ค�าพิพากษาของ The Grand Chamber 

ถือเป็นที่สิ้นสุด 

   โครงสร้างของศาลจะแบ่งออกเป็นองค์คณะ (Section) ซึ่งแต่ละคณะจะประกอบ

ไปด้วยผู้พิพากษาบนพื้นฐานความเป็นธรรมในด้านภูมิศาสตร์และความเท่าเทียมกันทางเพศ จากนั้น

แต่ละองค์คณะเลือกสภา (Chamber) ประกอบด้วยประธานองค์คณะและผู้พิพากษาอีก 6 คน  

ที่จะเลือกหมุนเปลี่ยนกันไป นอกจากน้ี ยังมีสภาใหญ่ (The Grand Chamber) ซึ่งมีสมาชิก 17 คน 

ประกอบด้วย ประธานศาลสิทธิมนุษยชน 1 คน รองประธานศาลสิทธิมนุษยชน 2 คน รวมถึงผู้พิพากษา

อื่นอีก 

   องค์คณะในการพจิารณาพพิากษาคด ีองค์คณะหรอืจ�านวนของผูพ้พิากษาในแต่ละ

คดีจะแตกต่างกันออกไปตามความซับซ้อนของประเด็นปัญหาแห่งคดี ซึ่งโดยทั่วไปแล้วองค์คณะจะ

ประกอบด้วยผู้พิพากษา 3 นาย แต่ถ้าเป็นคดีท่ีมีความซับซ้อนยุ่งยาก ก็อาจใช้ผู้พิพากษาองค์คณะถึง                

7 นายก็ได้ หรือในส่วนกรณีที่ผู้พิพากษามีสัญชาติเดียวกับคู่กรณี มีหน้าที่โดยต�าแหน่งในองค์คณะ  

ก็จะใช้องค์คณะ 7 นายเช่นกัน และหากว่าเป็นคดีที่มีความส�าคัญอย่างมาก จะใช้องค์คณะที่ประชุมใหญ่ 

(The Grand Chamber) อันประกอบไปด้วยผู้พิพากษาทั้งสิ้น 17 นาย  

  (5) กระบวนการพิจารณาคดีในศาล (Procedure before the Court) 

    (5.1) โดยทั่วไป (General) 

    รัฐภาคีสมาชิกแห่งอนุสัญญาหรือปัจเจกชนใดที่ได้มีการร้องเรียนว่า                 

ตนเป็นผู้เสียหายจากการละเมิดอนุสัญญาฯ อาจจะเสนอคดีขึ้นสู่ศาลได้โดยตรงที่เมืองสตราส์บูร์ก โดย

ร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยรัฐภาคีสมาชิกในสิทธิหนึ่งที่ได้รับการประกัน

ในอนุสัญญาฯ ส�าหรับค�าแนะน�าในการด�าเนินการของผู้ร้องเรียนและแบบฟอร์มส�าหรับการเขียนค�าร้อง

นั้น สามารถขอดูได้ที่หน่วยงานทะเบียน (Registry) ได้ 

     ผูร้้องเรยีนท่ีเป็นปัจเจกชนอาจจะเสนอค�าร้องด้วยตนเองได้ โดยสภายโุรป

ได้รเิริม่ก่อตัง้โครงการให้ความช่วยเหลอืทางด้านกฎหมายแก่บรรดาผูร้้องเรยีนทีไ่ม่มคีวามรูเ้พยีงพอด้วย 
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ส่วนภาษาทางการทีใ่ช้ในศาลคอืภาษาองักฤษและภาษาฝร่ังเศส แต่ผู้ร้องเรียนสามารถจะร่างค�าร้องเป็น

ภาษาที่ใช้อย่างเป็นทางการรัฐภาคีก็ได้โดยที่คู่กรณีอาจมีตัวแทนและมีที่ปรึกษากฎหมายได้ด้วย

   (5.2) กระบวนการรับฟ้อง (Admissibility procedure) 

     ค�าร้องเรียนของปัจเจกชนจะต้องได้รับการพิจารณาตรวจสอบจาก                     

ผู้รายงาน (Reporter) ก่อนซึ่งหลังจากได้มีการตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว ผู้รายงานก็จะท�าการตัดสินว่า             

ควรจะส่งเรื่องให้คณะกรรมการ 3 นาย (a three-member Committee) หรือศาลครบองค์คณะ 

(Chamber) พิจารณาต่อไป

    คณะกรรมการ 3 นาย อาจตัดสนิข้อร้องเรยีนด้วยการลงคะแนนเสยีงเป็น

เอกฉันท์ในกรณีที่ไม่ยอมรับพิจารณาหรือกระท�าการถอดถอนค�าร้องออกไปก็ได้ ค�าร้องของปัจเจกชนที่

ไม่ได้รบัการพจิารณาโดยคณะกรรมการหรอืทีถ่กูน�าขึน้สูก่ารพจิารณาของศาลครบองค์คณะโดยตรงจาก

ผู้รายงานนั้น ศาลครบองค์คณะจะท�าการตัดสินใจทั้งการยอมรับไว้พิจารณาและตัดสินเนื้อหาแห่งคดี 

(Merits) ด้วย ศาลอาจจะสละอ�านาจในการพิจารณาของตนให้กับศาลท่ีประชุมใหญ่ในกรณีท่ีคดีนั้นมี

ความส�าคญัในการตคีวามตวัอนสุญัญา หรอืกรณทีีม่คีวามเส่ียงทีจ่ะแยกออกไปจากคดีเกีย่วกบักฎหมาย

ที่มีอยู่ ยกเว้นแต่ว่าคู่สัญญาจะถอนค�าร้องเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 1 เดือน

    ในชั้นต้นของกระบวนการพิจารณาว่าจะยอมรับไว้พิจารณาหรือไม่นั้น 

โดยทัว่ไปแล้วจะกระท�าเป็นลายลกัษณ์อกัษร ถงึแม้ว่าศาลจะตัดสินให้ท�าการพิจารณาในกรณทีีป่ระเด็น

ของคดีมีความสัมพันธ์กันกับเนื้อหาแห่งคดีท่ีจะต้องได้รับการบันทึกด้วยวิธีอื่นแยกไว้ต่างหากก็ตาม                

ส่วนในกรณีที่ศาลได้ตัดสินว่าจะรับไว้พิจารณาหรือรับฟ้องนั้นก็จะต้องได้รับการลงคะแนนเสียงข้างมาก  

และจะต้องระบุถึงเหตุผลลงไปด้วย และท้ายสุดก็ท�าการเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไปด้วย 

   (5.3) กระบวนการพิจารณา (Procedure on the merits) 

    เมือ่ศาลได้ท�าการตัดสนิรบัค�าร้องเรยีนนัน้แล้ว ศาลอาจจะท�าการแนะน�า

คู ่กรณีในเรื่องเกี่ยวกับพยานหลักฐานและการท�าความเห็นหรือตั้งข้อสังเกตเป็นลายลักษณ์อักษร 

รวมทั้งการเรียกร้องให้มีการชดเชย (Just satisfaction) ของผู้ร้อง และท�าการเผยแพร่การพิจารณา               

ข้อถูกผิดของคดีต่อสาธารณชน 

    ประธานศาลอาจจะจัดการบริหารกระบวนการให้ความยุติธรรมที่                 

เหมาะสมให้ค�าแนะน�า หรืออนุญาตให้ออกจากกระบวนการ แก่รัฐภาคีอนุสัญญาใดที่มิได้เป็นคู่กรณี            

หรือเป็นแค่บคุคลทีเ่กีย่วข้องกบัคด ีแต่มไิด้เป็นผูถ้กูร้องเรยีน ในการเสนอความเหน็เป็นลายลกัษณ์อกัษร

และพฤตกิารณ์แวดล้อมทีไ่ด้รบัการยกเว้นให้รบัฟังได้ (Exceptional circumstances) หรอืการตัง้ตวัแทน

ในการพิจารณา รัฐภาคีอนุสัญญาที่เป็นเจ้าของสัญชาติของผู้ร้องเรียนนั้น ย่อมมีสิทธิที่จะเข้ากระท�าเป็น

ความลับ (confidential) 
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   (5.4) การตัดสิน (Judgments) 

    ศาลจะต้องท�าการตัดสินด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมาก ผู้พิพากษาใด             

มีส่วนร่วมในการพิจารณาคดีจะมีเอกสิทธิ์ในการเพิ่มเติมความคิดเห็นของตนลงไปต่างหากจาก                         

ค�าพพิากษารวม รวมทัง้มสีทิธิใ์นการแสดงความเหน็ขดัแย้งหรอืแม้แต่ขดัแย้งเพยีงเลก็น้อยลงไปด้วยกไ็ด้ 

    คู่กรณีสามารถร้องขอให้ส่งคดีไปยังที่ประชุมใหญ่ได้ หากว่าเป็นคดีที่มี

ความส�าคัญ หรือมีการตีความเกี่ยวกับค�าร้อง หรือเป็นประเด็นร้ายแรง โดยค�าร้องขอนี้จะต้องได้รับการ                

ตรวจสอบโดยองค์คณะ (Panal) ของท่ีประชุมใหญ่ซึ่งประกอบด้วยประธานศาล ประธานแผนก 

(Presidents of the Sections) ผู้พิพากษาที่ประธานศาลแผนกคัดเลือก และผู้พิพากษาท่านอื่นท่ี                       

ได้รับการคัดเลือกโดยการหมุนเวียนสลับกันไป ทั้งนี้ ต้องเป็นผู้ที่มิใช่สมาชิกขององค์คณะใดคดีเดิมด้วย 

    ค�าพพิากษาของศาลครบองค์คณะถอืเป็นขัน้สดุท้ายและจะต้องมคี�าตัดสนิ

ภายใน 3 เดือนหรืออย่างเร็วที่สุด หากว่าคู่กรณีประกาศว่าทั้งสองฝ่ายไม่มีเจตนาในการร้องขอให้มีการ

เสนอไปถึงคณะ panal หรือภายหลังจากได้มีการตัดสินของคณะ panal ที่ได้ปฏิเสธค�าร้องขอให้มีการ

เสนอมาสู่ตน ในกรณีที่คณะ panal ได้มีการยอมรับค�าร้องแล้ว ที่ประชุมใหญ่ก็จะท�าการตัดสินใน                     

รปูแบบของค�าพพิากษา โดยทีป่ระชมุใหญ่จะท�าการตัดสินด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมาก ซ่ึงค�าพิพากษา

ของที่ประชุมใหญ่ถือเป็นที่สุด

   (5.5) ผลผูกพันของค�าพิพากษา 

    ค�าพิพากษาที่สุดของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป (ECtHR) ทุกคดีจะมีผล  

บังคับแก่รัฐภาคีที่เกี่ยวข้องเท่าน้ัน ส่วนการสอดส่องดูแลให้เป็นไปตามค�าพิพากษานั้นเป็นหน้าที่ของ 

คณะกรรมการรัฐมนตรีของสภายุโรป (The Council of Europe Committee of Ministers) อีกทั้ง

คณะกรรมการรัฐมนตรีจะต้องพิสูจน์ความจริงของรัฐที่ยอมรับว่าได้ท�าการละเมิดอนุสัญญา ด้วยการ

ก�าหนดมาตรการแก้ไขเยียวยาอย่างเหมาะสมเท่าเทียมกัน และสอดคล้องกับพันธะหน้าที่ทั่วไป ไปหรือ

เป็นพิเศษนอกเหนือไปจากค�าพิพากษาของศาลด้วย

ตัวอย่างค�าพิพากษาศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

คดีนี้ เป ็นคดีสืบเนื่องจากคดีศาลสิทธิมนุษยชนแห ่งยุ โรปได ้มีค�าพิพากษาเมื่อวันที่  

1 ธันวาคม ค.ศ. 2009 ซึ่งเป็นคดีท่ีบรรดาผู้ฟ้องคดีมีค�าฟ้องเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ค.ศ. 2005  

ร้องขอในกรณีที่ญาติหรือกรณีที่ตนเองซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย (la thalassemie)  

ได้รบัการตดิเช้ือ HIV หรอืไวรสัตบัอกัเสบซ ี(I’hepatile C) จากการถ่ายเลอืดซึง่มาจากส�านกังานสขุภาพ

แห่งชาติ (Service de santé nation) 
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ข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดี ได้แก่ นาย G.N. นาง G.S. นาย D.S. นาง G.D.M.                      

นาย S.C. นาง E.S. และ นาง D.S. เป็นคนชาติอิตาเลียน โดยแต่ละคนเกิดในปี ค.ศ. 1950 ค.ศ. 1957 

ค.ศ. 1937 ค.ศ. 1938 ค.ศ. 1965 ค.ศ. 1920 และ ค.ศ. 1973 ตามล�าดับ 

โดยผู้ฟ้องคดีหกคนแรกเป็นญาติของผู้เสียชีวิตในช่วงทศวรรษที่สิบแปด เนื่องจากบางคน                       

ติดเชื้อ HIV และบางคนติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีจากการถ่ายเลือดโดยส�านักงานสุขภาพแห่งชาติ                

ส�าหรับผู้ฟ้องคดีที่ 7 คือ นาง D.C. เป็นผู้ที่ติดเชื้อในกระแสเลือดเพียงคนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่ โดยผู้ป่วย

โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียซึ่งเป็นโรคทางพันธุกรรมจ�าเป็นต้องได้รับการให้เลือดเพื่อการด�ารงชีวิต

เมื่อพิจารณาจากค�าร้องขอของผู้ฟ้องคดีซึ่งอ้างมาตรา 2 (สิทธิของการมีชีวิต) ของอนุสัญญาว่า

ด้วยสทิธมินษุยชนแห่งยโุรป โดยร้องว่าค�าตดัสนิของศาล (ภายใน) เป็นค�าตัดสินก่อนทีจ่ะค้นพบไวรัสตับ

อกัเสบซ ีและ HIV โดยประชาคมวทิยาศาสตร์โลก จงึไม่พบความสมัพนัธ์ระหว่างการกระท�าของกระทรวง

สขุภาพ (อิตาเลยีน) และความเสยีหายท่ีเกดิขึน้และภายใต้มาตรา 14 (ห้ามการเลอืกปฏบิตั)ิ ของอนสุญัญา

ฉบับเดียวกันนั้น ผู้ฟ้องคดีมีค�าร้องกรณีที่หน่วยงานปฏิเสธที่จะตกลงกับกลุ่มผู้ฟ้องคดีโดยใช้หลักในการ

ประนอมข้อพิพาทดังเช่นที่หน่วยงานได้เคยใช้วิธีการนี้กับผู้ป่วยโรคเลือดไหลไม่หยุด (homophiles)              

ที่ติดเชื้อ อันเป็นกรณีที่สามารถน�ามาใช้กับผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียเช่นเดียวกัน

โดยทีค่�าพพิากษาเมือ่วนัที ่1 ธนัวาคม ค.ศ. 2009 ศาลสทิธมินษุยชนฯ ได้ตดัสนิว่าประเทศอติาลี

ไม่ได้ละเมดิมาตรา 2 ในส่วนทีเ่กีย่วกบัภาระในการปกป้องสิทธใินการมชีวีติของบรรดาผู้ฟ้องคดีและญาติ

ของผู้ฟ้องคดี แต่ได้ละเมิดมาตรา 2 ในส่วนท่ีเกี่ยวกับการใช้กระบวนวิธีพิจารณาความแพ่งและละเมิด

มาตรา 14 ประกอบกับมาตรา 2

ศาลสทิธมินษุยชนฯ ได้ตดัสนิให้ประเทศอติาลจ่ีายค่าเสยีหายทางศลีธรรม (dommage moral) 

เป็นเงินทั้งสิ้น 39,000 ยูโรให้แก่ผู้ฟ้องคดี รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการด�าเนินคดีเป็น

เงินทั้งสิ้น 9,000 ยูโร ส�าหรับค่าเสียหายที่เป็นรูปธรรม (dommage materiel) นั้นในการปรับใช้มาตรา 

41 ศาลสิทธิมนุษยชนฯ ไม่สามารถสงวนไว้เพื่อค�าพิพากษาภายหลังได้ 

คดน้ีีตดัสนิโดยองค์คณะประกอบด้วยผูพ้พิากษารวม 7 คน โดยชีข้าดตามการประนอมข้อพพิาท

ระหว่างรัฐบาลอิตาเลียนและบรรดาผู้ฟ้องคดีตามมาตรา 41 โดยที่การตกลงเป็นไปตามหลักของ                   

ความเป็นธรรมตามนัยมาตรา 75 ย่อหน้าที่ 4 ของระเบียบวิธีพิจารณาคดีของศาลสิทธิมนุษยชนฯ                 

และเป็นการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปจึงตัดสินตามข้อตกลงของคู่กรณี 

โดยไม่มีการส่งคดีเข้าสู่องค์คณะใหญ่ (Grand Chambre) ซึ่งประเทศอิตาลีต้องจ่ายเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี

เป็นเงินจ�านวนทั้งสิ้น 2,324,056.05 ยูโร
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ส่วนที่สาม ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชน 

1.1 ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ตามค�าวินิจฉัยที่ 15/2555 ลงวันที่ 

13 มิถุนายน 2555

 เรือ่ง ผูต้รวจการแผ่นดนิเสนอเรือ่งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวนิิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ 

มาตรา 245 (1) ว่าพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543              

มาตรา 26 วรรคหนึ่ง (10) มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 30 หรือไม่

 ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา 30 เป็นบทบัญญัติในหมวด 3 ว่า

ด้วยสิทธิ และเสรีภาพของชนชาวไทย ส่วนที่ 2 ความเสมอภาค โดยมาตรา 30 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า 

“บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน” วรรคสอง บัญญัติ

ว่า “ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน” วรรคสาม บัญญัติว่า “การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล 

เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย หรือ

สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือ

ความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระท�ามิได้” และวรรคสี่ บัญญัติว่า 

“มาตรการทีร่ฐัก�าหนดข้ึนเพือ่ขจดัอปุสรรคหรอืส่งเสรมิให้บคุคลสามารถใช้สทิธแิละเสรภีาพ ได้เช่นเดียว

กับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม” เหตุที่รัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 30 วรรคสาม ได้เพิ่มหลักการใหม่ที่ส�าคัญ ในการคุ้มครอง             

คนพิการเพื่อมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่าง ในเรื่องของ 

“ความพิการ” เนื่องมาจากความพิการมิได้อยู่ในกลุ่ม “สภาพทางกายหรือสุขภาพ” ซึ่งเป็นการมองคน

พิการว่าเป็นผู้ป่วยท่ีผิดปกติและต้องได้รับการดูแล แต่ในระดับสากลยอมรับกันว่า ความพิการเป็นผล

จากความสมัพนัธ์ระหว่างคนพกิารกบัสภาพแวดล้อมทางสังคมทีม่ไิด้เอือ้อ�านวย ให้คนพิการใช้ชวีติแบบ

คนปกตทิัว่ไปได้ และควรให้ความส�าคญักบัการเปลีย่นแปลงหรือการพัฒนา สภาพแวดล้อมทีเ่ป็นอปุสรรค

ต่อคนพิการ เพื่อให้คนพิการเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานอย่างเท่าเทียม และสามารถด�ารงชีวิตได้อย่างเป็นปกติ

สุขเช่นบุคคลทั่วไป ดังนั้น รัฐธรรมนูญจึงบัญญัติรับรองสิทธิ และเสรีภาพของคนพิการไว้หลายประการ  

เช่น ผูพ้กิารหรอืทพุพลภาพต้องได้รบัสทิธใินการรบัการศกึษา ไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐจะต้องจัดให้อย่าง

ทัว่ถงึและมีคุณภาพ โดยไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย เพือ่ให้ได้รบัการศกึษา โดยทดัเทยีมกบับคุคลอืน่ตามมาตรา 49 

ผู้พิการหรือทุพพลภาพมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสวัสดิการ ส่ิงอ�านวยความสะดวกอันเป็น

สาธารณะ และความช่วยเหลือท่ีเหมาะสมจากรัฐตามมาตรา 54 ภายหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มี                

ค�าวินิจฉัยที่ 16/2545 ว่า พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 

มาตรา 26 วรรคหนึ่ง (10) ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบ ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
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พุทธศักราช 2540 มาตรา 30 แล้ว ประเทศไทย ได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ 

(Convention on the Rights of Persons with Disabilities : CRPD) ของสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 

29 กรกฎาคม 2551 ซึ่งมีผลบังคับให้ประเทศไทย ต้องปฏิบัติตามพันธกรณีที่ระบุไว้ในอนุสัญญา                      

ดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2551 เป็นต้นมา และอนุสัญญาดังกล่าวมีการกล่าวถึงลักษณะ                 

“ความพิการ” และขอบเขตของ “การเลือกปฏิบัติ เพราะเหตุแห่งความพิการ” ไว้ ประเทศไทยจึงต้อง

ปฏิบัติให้เป็นไปตามพันธกรณีทั่วไปในอนุสัญญา ข้อ 4 ที่ต้องออกมาตรการทางกฎหมายและด�าเนินการ

ตามมาตรการทีเ่หมาะสมเพือ่แก้ไขหรอืยกเลกิกฎหมาย กฎระเบยีบ จารตีประเพณแีละทางปฏบิตัทิีม่อียู่

ซึง่ก่อให้เกดิการเลอืกปฏิบัตต่ิอคนพกิาร และในอนสุญัญา ข้อ 5 ความเท่าเทยีมกนัและการไม่เลอืกปฏบิตัิ 

ได้ก�าหนดให้รฐัภาคห้ีามการเลอืกปฏบัิตทิัง้ปวง เพราะเหตแุห่งความพกิาร และประกนัให้คนพกิารได้รบั

ความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียม และมีประสิทธิผลจากการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุทั้งปวง และ

เพื่อเป็นการส่งเสริมความเท่าเทียม และขจัดการเลือกปฏิบัติ อนุสัญญาดังกล่าวยังก�าหนดให้รัฐภาคี

ด�าเนินขั้นตอนที่เหมาะสมทั้งปวง เพื่อประกันว่าจะจัดให้มีการช่วยเหลือที่สมเหตุสมผล ทั้งนี้ อนุสัญญา

ดังกล่าวได้ก�าหนดไว้ในข้อ 1 ว่า คนพิการ (Persons with disabilities) หมายความรวมถึง บุคคลที่มี

ความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา หรือทางประสาทสัมผัสในระยะยาว ซึ่งเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับ

อปุสรรคนานปัการ จะกดีขวาง การมส่ีวนร่วมในสงัคมอย่างเต็มท่ีและมปีระสิทธผิลบนพ้ืนฐานท่ีเท่าเทียม

กับบุคคลอื่น และอนุสัญญาดังกล่าว ได้ก�าหนดค�านิยามของค�าว่า “การเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่ง              

ความพิการ” ไว้ว่า หมายถึงความแตกต่าง การกีดกัน หรือการจ�ากัดบนพื้นฐานของความพิการซึ่งมี               

ความมุง่ประสงค์หรอืส่งผลให้เป็นการเสือ่มเสยี หรอืท�าให้ไร้ผลซ่ึงการยอมรบั การอปุโภคหรอืการใช้สทิธิ

มนุษยชนและเสรีภาพข้ันพื้นฐานท้ังปวง บนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่นในด้านการเมือง เศรษฐกิจ  

สงัคม วฒันธรรม ความเป็นพลเมอืง หรอืด้านอืน่ รวมถงึการเลอืกปฏบิตัใินทกุรปูแบบ รวมทัง้การปฏเิสธ

การช่วยเหลือที่สมเหตุสมผลและได้ก�าหนดนิยามของค�าว่า “การช่วยเหลือที่สมเหตุสมผล” ไว้ว่า                    

หมายถึง การเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงที่จ�าเป็นและเหมาะสมโดยไม่ก่อให้เกิดภาระอันเกินสมควรหรือ

เกินสัดส่วน เฉพาะในกรณีที่จ�าเป็น เพื่อประกันว่าคนพิการได้อุปโภคและใช้สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ

ข้ันพืน้ฐานทัง้ปวงทีเ่ท่าเทยีมกบับคุคลอืน่ เมือ่ประเทศไทยเป็นรฐัภาคอีนสุญัญาว่าด้วยสทิธคินพกิารของ

สหประชาชาติแล้ว หน่วยงานของรัฐ จึงมีหน้าที่ตามพันธกรณี ข้อ 27 (เอ) ที่ก�าหนดว่า ห้ามการเลือก

ปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความพิการ ในทุกด้านที่เกี่ยวกับการจ้างงาน รวมถึงเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคล 

การว่าจ้าง และการจ้างงาน การจ้างงานอย่างต่อเนื่อง ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน และสภาพการ

ท�างานที่ถูกสุขอนามัยและปลอดภัย และ (จี) ที่ก�าหนดให้ว่าจ้างคนพิการเข้าท�างานในหน่วยงานภาครัฐ 

ดังนั้น การที่หน่วยงานของรัฐ จะก�าหนดหลักเกณฑ์ในการรับบุคคลเข้าท�าหน้าที่ในต�าแหน่งใด ย่อมต้อง

ค�านึงถึงพันธกรณีตามอนุสัญญา ดังกล่าวด้วย การก�าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามที่มีลักษณะ
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เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ ไว้ในข้ันตอนการรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเป็น

ข้าราชการตุลาการ โดยให้เป็นดุลพินิจของ ก.ต. ในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะให้มีสิทธิ

สมคัรสอบคดัเลอืกเป็นข้าราชการตลุาการหรอืไม่นัน้ เป็นการตัดสทิธคินพกิารต้ังแต่ต้น โดยไม่เปิดโอกาส

ให้คนพิการสามารถสอบคัดเลือกได้อย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป และไม่มีโอกาสแสดงความรู้ความ

สามารถอย่างแท้จริงท่ีเกี่ยวข้องกับต�าแหน่งงานนั้นเสียก่อน ทั้งภารกิจหลักตามอ�านาจหน้าที่ของ                       

ผู้พิพากษาศาลยุติธรรม คือ การพิจารณาพิพากษาอรรถคดี ให้เป็นไปโดยยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญและ

กฎหมาย และต้องนั่งพิจารณาโดยครบองค์คณะ ความพิการ จึงมิได้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

ของผู้จะเป็นข้าราชการตุลาการ ที่จะมีผลต่อการให้ความเป็นธรรมแก่คู่ความหรือผู้เกี่ยวข้อง ดังนั้น การ

ที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 26 วรรคหนึ่ง (10) ใน

ส่วนที่บัญญัติให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามว่า “มีกายหรอืจติใจไม่เหมาะสมทีจ่ะเป็นข้าราชการตลุาการ” จงึขดัต่อสทิธขิองคนพกิารในการ

เข้าท�างานบนพื้นฐานท่ีเท่าเทียมกับบุคคลท่ัวไปตามอนุสัญญาว่าด้วย สิทธิคนพิการของสหประชาชาติ 

และเป็นการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลโดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งความแตกต่าง ในเรื่องความพิการ                 

ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 30 วรรคสาม

1.2 ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยสิทธิชุมชน ตามค�าวินิจฉัยที่ 3/2552 ลงวันที่ 18 

มีนาคม 2552 

 เรื่อง ศาลปกครองสูงสุดส่งค�าโต้แย้งของผู้ฟ้องคดี (นายไพบูลย์ กองเกิด กับพวก 

รวม 211 คน) เพ่ือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

คุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 46 วรรคหนึ่ง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 มาตรา 56 วรรคสอง และมาตรา 59 หรือไม่

 ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาแล้ว บทบัญญัติมาตรา 46 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ                    

ส ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 จึงเป ็นมาตรการทางกฎหมาย 

ประการหนึ่งที่ใช้บังคับกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่มีการด�าเนินโครงการหรือกิจการที่มี

ผลกระทบสิง่แวดล้อม หากรฐัมนตรโีดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติได้ประกาศ

ให้โครงการหรือกิจการใดต้องจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว ส่วนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่ด�าเนินโครงการหรือกิจการนั้น ต้องด�าเนินการให้เป็นไปตามประกาศเพื่อให้

บรรลวุตัถปุระสงค์ของกฎหมาย และเป็นบทบัญญตัทิีคุ่ม้ครองประโยชน์ของรฐัและชมุชนในการส่งเสรมิ

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

มาตรา 67 วรรคสอง แล้ว ดังนั้น พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
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2535 มาตรา 46 วรรคหนึ่ง จึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

มาตรา 67 วรรคสอง แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มี

เจตนารมณ์ให้สทิธแิละเสรภีาพทีร่ฐัธรรมนญูฉบบันีร้บัรองไว้มสีภาพบงัคบัได้ทนัททีีร่ฐัธรรมนญูประกาศ

ให้มผีลใช้บงัคบัโดยไม่ต้องรอให้มกีารบญัญตักิฎหมายอนวุติัการมาใช้บงัคบัก่อน การบงัคบัใช้บทบญัญติั 

มาตรา 46 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 จึง

ต้องด�าเนนิการให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลกัการของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 

2550 มาตรา 67 วรรคสอง ด้วย ดังนั้น ในกรณีที่มีการด�าเนินโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดท�ารายงาน

การวเิคราะห์ก็ด ีหรอืเป็นโครงการหรอืกจิการทีไ่ม่ต้องจดัท�ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม 

ตามมาตรา 46 วรรคหนึง่ แห่งพระราชบญัญตัดิงักล่าวกด็ ีหากปรากฏว่าการด�าเนนิโครงการหรอื กจิการ

อาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรนุแรงต่อชมุชนท้ังด้านคณุภาพสิง่แวดล้อม ทรพัยากรธรรมชาต ิและสขุภาพ

ต่อบคุคลหรอืชมุชน บคุคลหรอืชมุชนย่อมมสีทิธฟ้ิองต่อศาลปกครองได้ตามรัฐธรรมนญู มาตรา 67  วรรค

สาม เพือ่ขอให้ศาลมคี�าพพิากษาหรอืค�าสัง่ให้ส่วนราชการ รัฐวสิาหกจิ หรือเอกชนทีด่�าเนนิโครงการหรือ

กิจการนั้น จัดให้มีการศึกษาและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน การจัดให้มีการ

รับฟังความคิดเห็นของประชาชน หรือการให้องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และสถาบัน

อดุมศกึษาทีจ่ดัการการศกึษาด้านสิง่แวดล้อมหรอืทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพให้ความเหน็ก่อน

ด�าเนินโครงการหรือกิจการได้ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 67 วรรคสอง 

 ดังนั้น พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

มาตรา 46 วรรคหนึ่ง จึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

มาตรา 67 วรรคสอง

1.3 ค�าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 592/2552  ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2552

 เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท�าการ  

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่

ดงักล่าวล่าช้าเกนิสมควร (ค�าร้องอทุธรณ์ค�าสัง่ก�าหนดมาตรการหรือวธิกีารคุม้ครองเพ่ือบรรเทาทกุข์

ชั่วคราวก่อนการพิพากษา)

 คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สิบสามคนฟ้องว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 

ได้บัญญัติเกี่ยวกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ของรัฐไว้ใน                     

หลายมาตรา โดยเฉพาะมาตรา 67 วรรคสอง ที่ก�าหนดให้โครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผล              

กระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพจะกระท�า

มไิด้ เว้นแต่จะได้ศกึษาและประเมนิผลกระทบต่อคณุภาพสิง่แวดล้อมและสขุภาพของประชาชนในชมุชน 
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และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การ

อิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่

จัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการ

ด�าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ท้ังทางด้านสุขภาพ 

สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพเสียก่อน

 ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วคดีมีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่า ศาลสมควรมีค�าสั่งก�าหนด

มาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิจารณาหรือไม่ เห็นว่า มาตรา 66                

วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 บัญญัติว่า               

ในกรณทีีศ่าลปกครองเหน็สมควรก�าหนดมาตรการหรอืวธิกีารใดๆ เพือ่บรรเทาทกุข์ชัว่คราวให้แก่คูก่รณี

ที่เกี่ยวข้องเป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดี ไม่ว่าจะมีค�าร้องขอจากบุคคลดังกล่าวหรือไม่                          

ให้ศาลปกครองมอี�านาจก�าหนดมาตรการหรอืวธิกีารชัว่คราวและออกค�าสัง่ไปยงัหน่วยงานหรอืเจ้าหน้าที่

ของรฐัทีเ่ก่ียวข้องให้ปฏบัิตติามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีก่�าหนดโดยระเบยีบของทีป่ระชมุใหญ่ตลุาการใน

ศาลปกครองสงูสดุ นอกจากน้ัน ในวรรคสองยงับัญญตัต่ิอไปว่า การก�าหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารดงักล่าว

ให้ค�านึงถึงความรับผิดชอบของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและปัญญาอุปสรรคที่อาจ

เกิดขึ้นแก่การบริหารงานของรัฐประกอบด้วย ซ่ึงข้อ 75 แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการใน                   

ศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 บัญญัติว่า นอกจากกรณีที่กล่าวในข้อ 69 

ในเวลาใดๆ ก่อนศาลมีค�าพิพากษาหรือค�าสั่งชี้ขาดคดี ผู้ฟ้องคดีอาจยื่นค�าขอให้ศาลมีค�าสั่งก�าหนด

มาตรการหรือวิธีการคุ้มครองอย่างใดๆเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา หรือคู่กรณีอาจยื่น

ค�าขอให้ศาลมคี�าสัง่ก�าหนดวธิกีารเพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูข้อในระหว่างการพจิารณาหรอืเพือ่บงัคบั

ตามค�าพิพากษาได้ 

 ที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งแปดและผู้มีส่วนได้เสียทั้งสามสิบหกคนอุทธรณ์ว่า โครงการหรือกิจกรรม

ได้ผ่านการท�ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ช�านาญ

การก่อนที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บังคับใช้แล้ว นั้น ศาลปกครองสูงสุด

เห็นว่า การท�ารายงานผลกระสิ่งแวดล้อม (EIA) เป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งในการด�าเนินการตามมาตรา 67 

วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งทั้งหมดนี้มีถึงสามขั้นตอน               

เพราะยังจะต้องด�าเนินการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในชุมชนและจัดให้มี

กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย และให้องค์การอิสระให้ความคิดเห็น

ประกอบด้วย ก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งแปดจะสามารถพิจารณาออกใบอนุญาตอันจะท�าให้ผู้มีส่วนได้เสีย             

ทั้งสามสิบหกคนจะด�าเนินการตามโครงการได้ อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งแปดและผู้มีส่วนได้เสีย                     

ทั้งสามสิบหกคนฟังไม่ขึ้น
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 ปัญหาที่ต้องพิจารณาต่อไปมีว่า มีเหตุเพียงพอที่จะก�าหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครอง

เพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาตามค�าขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สิบสามคนหรือไม่ เห็นว่า ปัญหา

ในเรื่องของการอนุมัติให้มีการด�าเนินโครงการหรือกิจกรรมโดยไม่ได้มีการตรวจสอบและศึกษาพิจารณา

ผลการประเมินในเรื่องต่างๆ ตามนัยมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 เสียก่อน หากให้โครงการหรือกิจกรรมดังกล่าวได้ด�าเนินการต่อไป ย่อมก่อให้เกิด 

ความเสียหายมากยิ่งกว่าการระงับโครงการหรือกิจกรรมไว้ก่อน กรณีจึงมีเหตุเพียงพอที่ศาลจะมีค�าสั่ง

ก�าหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาตามค�าขอของผู้ฟ้องคดี

ทั้งสี่สิบสามคน 

 ที่ผู้ถูกฟ้องคดีท้ังแปดอุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งแปดไม่มีอ�านาจหน้าที่ตามกฎหมายที่จะมี

ค�าสั่งระงับโครงการหรือกิจกรรมใดได้ตามค�าสั่งศาลปกครองชั้นตอนนั้น ศาลปกครองสูงสุด เห็นว่า             

แม้โครงการหรือกิจกรรมที่ผ่านการจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 46            

แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 แล้ว และผู้ถูกฟ้องคดี               

ที่ 4 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 6 และผู้ถูกฟ้องคดีที่ 8 หรือเจ้าหน้าที่ผู้น�าอ�านาจได้ออกใบอนุญาตโดยอาศัยอ�านาจ

ตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้องให้แก่เจ้าของโครงการหรอืกจิกรรมซึง่เป็นผูม้ส่ีวนได้เสยีในคดนีี ้ เพือ่ให้สามารถ

ด�าเนินการตามโครงการหรือกิจกรรมได้ ใบอนุญาตดังกล่าวมีสภาพเป็นค�าสั่งทางปกครอง ตามมาตรา 5 

แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบัิตริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เพราะเป็นการใช้อ�านาจตามกฎหมายของ

เจ้าหน้าทีท่ีม่ผีลเป็นการสร้างนติสิมัพนัธ์ขึน้ระหว่างบคุคลในอนัท่ีจะก่อให้เกดิสิทธ ิ ไม่ว่าจะเป็นการถาวร

หรือชั่วคราว แต่การใช้อ�านาจของผู้ถูกฟ้องคดีหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�านาจเพื่อออกใบอนุญาต นอกจากจะ

ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายฉบับท่ีให้อ�านาจออกค�าสั่งทางปกครองแล้ว ค�าสั่งทางปกครองจะต้อง              

ไม่ขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัติอื่นๆ ที่ใช้บังคับอยู่ในเวลาท่ีออกค�าส่ังนั้นด้วย อีกท้ังจะต้องไม่ขัด                 

หรือแย้งต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ตามนัยมาตรา 6 ของ

รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 หากการใช้อ�านาจไปขัดหรือแย้งต่อพระราชบญัญติั

อื่นๆ และรัฐธรรมนูญแล้ว ย่อมท�าให้การออกใบอนุญาตของผู้ถูกฟ้องคดีหรือเจ้าหน้าที่ผู ้มีอ�านาจ 

ไม่ชอบด้วยกฎหมายและอาจถูกเพิกถอนได้โดยเจ้าหน้าที่ผู ้มีอ�านาจออกค�าสั่งทางปกครองหรือ 

ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่หรือโดยศาล

 จึงมีค�าสั่งแก้ค�าสั่งของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งแปดสั่งระงับโครงการ                  

หรือกิจกรรมตามเอกสารหมายเลข 7 ท้ายค�าฟ้อง ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีค�าพิพากษา                      

หรือค�าส่ังเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอื่น ยกเว้นโครงการหรือกิจกรรมประเภทอุตสาหกรรม ล�าดับที่ 16                 

ล�าดับที่ 22 ล�าดับที่ 37 ล�าดับที่ 41 ล�าดับที่ 45 ล�าดับที่ 50 และล�าดับที่ 54 และประเภทคมนาคม    

ล�าดับที่ 2 ล�าดับที่ 3 ล�าดับที่ 4 และล�าดับที่ 6 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามค�าสั่งของศาลปกครองชั้นต้น
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ส่วนที่สี่ วิเคราะห์การใช้สิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชนในการท�าประชาพิจารณ์ของ

ประเทศแคนาดาและวิเคราะห์รัฐธรรมนูญ กฎหมายของประเทศไทย

1.1 ประเทศแคนาดา

 การท�าประชาพจิารณ์ในประเทศแคนาดาวเิคราะห์ได้ในสองด้านคอืด้านรูปแบบและด้าน

เนื้อหา 

 1.1.1 ด้านรูปแบบ (FORM) 

  (1) กฎหมายเกี่ยวกับประชาพิจารณ์ ประกอบด้วยกฎหมาย ดังนี้ 

   (1.1) กฎหมายรัฐธรรมนูญ The Constitutional Act, 1982 ได้บัญญัติถึง              

หลักประกันในสิทธิและอิสรภาพขั้นพื้นฐานของพลเมือง โดยพลเมืองมีอิสรภาพในความคิด ความเชื่อ 

การแสดงความคิดเห็น การโฆษณา การพิมพ์และการสื่อสารด้วยวิธีการต่างๆ 

   (1.2) กฎหมายประชาพิจารณ์ ประกอบด้วย 2 ระดับ คือ 

    1. ระดับรัฐบาลกลาง มี The Federal Inquiries Act, 1970, (R.S.C.)  

เป็นกฎหมายหลักของประเทศในการท�าประชาพิจารณ์ 

               2. ระดับรัฐบาลระดับจังหวัด แต่ละจังหวัดจะมีกฎหมายประชาพิจารณ์

ของตนเอง คือ The Provincial Inquiries Act 

                   กฎหมายประชาพิจารณ์ท้ังสองระดับได้บัญญัติถึงเหตุผลของการท�า

ประชาพิจารณ์ ได้แก่ เพื่อประโยชน์ที่จะน�าไปสู่ความสงบเรียบร้อย การบริหารงานของรัฐบาลที่ดี               

การปฏิบัติในกิจการของรัฐ การบริหารงานยุติธรรม ประโยชน์สาธารณะ และการปฏิรูปกฎหมาย 

   (1.3) กฎหมายเฉพาะ นอกจากมีกฎหมายประชาพิจารณ์ระดับรัฐบาลกลาง

และระดับรัฐบาลระดับจังหวัดแล้ว ยังมีกฎหมายเฉพาะท่ีได้บัญญัติให้มีการท�าประชาพิจารณ์ เช่น                  

The Pine-Line Act, 1955 (R.S.B.C.), The Water Act, 1960 (R.S.B.C.) The Fatality Inquiries 

Act, 1980 (R.S.A.) เป็นต้น 

  (2) ลักษณะของการท�าประชาพิจารณ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

   (2.1) Public Policy Inquiries เป็นลักษณะการท�าประชาพิจารณ์เพื่อก�าหนด

นโยบายสาธารณะ (Public Policy) และประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) ของรัฐบาล 

         (2.2) Investigative Inquiries เป็นลักษณะการท�าประชาพิจารณ์เพ่ือสอบสวน

ค้นหาสาเหตแุละแนวทางแก้ไขในเหตกุารณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ทีก่ระทบและอยูใ่นความสนใจของประชาชน 



129

สิทธิมนุษยชน และสิทธิชุมชน

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ  ปีที่ 16  เล่มที่ 47  เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2557

   (3) คณะกรรมการประชาพิจารณ์ คณะกรรมการประชาพิจารณ์ของประเทศ

แคนาดาที่ปรากฏในค�าสั่งแต่งตั้งมีใช้อยู่ 2 ลักษณะ คือ Royal Commissions of Inquiry และ 

Commissions of Inquiry ซึ่งไม่มีความแตกต่างในสาระส�าคัญอย่างใด แต่โดยทั่วไปมีข้อสังเกตอยู่บ้าง

เกี่ยวกับการใช้ค�าทั้งสองดังกล่าว โดย Royal Commissions of Inquiry มักจะใช้กับ Public Policy 

Inquiries ส่วน Commissions of Inquiries 

          (3.1) การแต่งตั้งคณะกรรมการประชาพิจารณ์ กฎหมายประชาพิจารณ์ได้

บัญญัติเกี่ยวกับผู้มีอ�านาจแต่งตั้งคณะกรรมการประชาพิจารณ์ ดังนี้ 

     1. ระดับรัฐบาลกลาง ได้แก่ The Governor General เป็นผู้มีอ�านาจ

แต่งตั้ง 

     2. ระดับรัฐบาลระดับจังหวัด ได้แก่ The Lieutenant – Governor          

เป็นผู้มีอ�านาจแต่งตั้ง 

    อน่ึง ส�าหรับการแต่งตั้งคณะกรรมการประชาพิจารณ์จะขึ้นอยู่กับเรื่องที่จะท�า

ประชาพิจารณ์ว่าอยู่ในขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของรัฐบาลระดับใด 

          (3.2) จ�านวนและคุณสมบัติของคณะกรรมการประชาพิจารณ์ จ�านวนของ              

คณะกรรมการประชาพิจารณ์ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้แต่งต้ังและลักษณะของเร่ืองท่ีท�าประชาพิจารณ์              

แต่จะมีจ�านวนเท่าใดก็ตาม การท�างานของคณะกรรมการประชาพิจารณ์จะท�างานในรูปลักษณะของ 

คณะท�างาน (ad hoc organization) ทั้งสิ้นโดยจะมีคณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการศึกษาวิจัย

และคณะกรรมการบริหารฝ่ายต่างๆ เพื่อท�าหน้าท่ีช่วยเหลือคณะกรรมการประชาพิจารณ์ ส�าหรับ

คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประชาพิจารณ์ โดยปกติแล้วจะเป็นผู้พิพากษา               

หรือเคยเป็นผู้พิพากษามาก่อน นอกจากนั้นจะเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย และผู้เชี่ยวชาญสาขาด้าน

ต่างๆ 

          (3.3) โครงสร้างของคณะกรรมการประชาพจิารณ์ คณะกรรมการประชาพจิารณ์

มีอ�านาจที่จะจ้างบุคคลภายนอกเข้ามาช่วยเหลือและให้ค�าปรึกษาได้ การจัดโครงสร้างการท�างานของ

คณะกรรมการประชาพิจารณ์จะยึดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการท�าประชาพิจารณ์เป็นส�าคัญโดย

ทั่วไปแล้วจะประกอบด้วย ประธาน รองประธาน คณะที่ปรึกษา คณะผู้วิจัยด้านต่างๆ ฝ่ายเลขานุการ 

ฝ่ายการเงิน และฝ่ายข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ 

    (4) การศึกษาวิจัย คณะกรรมการประชาพิจารณ์เป็นผู้จ้างคณะวิจัย เพื่อท�าหน้าที่

ศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องในเชิงลึกเกี่ยวกับปัญหา สาเหตุ ประโยชน์และผลกระทบต่อประชาชน                 

เพื่อชี้ให้ประชาชนได้ทราบและเข้าใจในการท�าประชาพิจารณ์ ดังนั้น จึงถือว่าเป็นหัวใจของการท�า                 
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ประชาพิจารณ์ เพื่อที่จะให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง 

   (5) งบประมาณการท�าประชาพิจารณ์ รัฐบาลโดยความเหน็ชอบของสภานิติบญัญติั

ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการท�าประชาพิจารณ์ไว้ในพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน เช่น ค่าตอบแทน                 

คณะกรรมการ ทุกประเภท ค่าบริการจัดการประชุม ค่าจัดท�ารายงาน เป็นต้น โดยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่

ในอตัราเฉลีย่ 5-10 ล้านเหรยีญดอลลาร์แคนาดา ทัง้นี ้จะขึน้อยูก่บัประเภทของเร่ืองการท�าประชาพิจารณ์ 

และระยะเวลาการท�าประชาพิจารณ์ด้วย

 1.1.2 ด้านเนื้อหา (SUBSTANCE)

   (1) กระบวนการการท�าประชาพิจารณ์ การท�าประชาพิจารณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

Public Policy Inquiries จะด�าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นก่อนที่รัฐบาล

จะตัดสินใจด�าเนินโครงการใดโครงการหนึ่ง จึงเป็นลักษณะการเตรียมความพร้อมการด�าเนินโครงการ

นอกจากนั้น คณะกรรมการประชาพิจารณ์ จะออกข้อก�าหนดวิธีพิจารณาการท�าประชาพิจารณ์                      

เพื่อก�าหนดรายละเอียด ข้ันตอนการปฏิบัติ เช่น การสาบานตนคณะกรรมการประชาพิจารณ์ วิธีการ

ประชาพิจารณ์ เป็นต้น 

   (2) วิธีการประชาพิจารณ์ มีลักษณะส�าคัญ ดังนี้ 

         (2.1) ใช้ระบบไต่สวน (Inquisitorial System) 

        (2.2) คณะกรรมการประชาพจิารณ์มอี�านาจเช่นเดยีวกบัศาลในการบงัคบัพยาน

มาให้ปากค�า 

         (2.3) การสาบานตนของพยานหรือผู้แสดงความคิดเห็น 

        (2.4) การมส่ีวนร่วมแสดงความคดิเหน็ของประชาชนสามารถด�าเนนิการได้โดย

การแสดงความคิดเหน็ ณ ทีป่ระชมุประชาพจิารณ์และโดยท�าหนงัสอืส่งทางไปรษณย์ี หรอืทาง Internet 

         (2.5) การรบัฟังความคดิเหน็ขัน้สดุท้าย ต้องแสดงให้ประชาชนพอใจและมัน่ใจ

ว่ามีความเป็นไปได้ที่จะได้รับการปฏิบัติตามความเห็นส่วนใหญ่ที่มีเหตุผล 

   (3) ระยะเวลาการท�าประชาพจิารณ์ การใช้เวลาท�าประชาพจิารณ์จะมากหรอืน้อย

ข้ึนอยู่กับประเภทลักษณะของเรื่องที่ท�าประชาพิจารณ์ แต่ประเด็นส�าคัญต้องได้ข้อมูลครบถ้วนและ

ประชาชนเข้าใจจนเป็นที่พอใจ ดังนั้น การท�าประชาพิจารณ์แต่ละคร้ังโดยเฉล่ียจะใช้เวลาประมาณ  

2-5 ปี

  (4) การอุทธรณ์การประชาพิจารณ์ มีสาระส�าคัญ ดังนี้ 

        (4.1) ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ คือ คู่กรณีและประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย 

        (4.2) ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ ต้องอุทธรณ์ก่อนที่ผลสรุปการศึกษาการประชาพิจารณ์
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ขั้นสุดท้าย (Final Report) จะเสนอต่อรัฐบาล 

        (4.3) การอุทธรณ์ให้ยื่นต่อศาล และการพิพากษาของศาลสูงสุดของแคนาดา 

(The Supreme Court of Canada) ถือว่าสิ้นสุด 

   (5) ผลและการเปิดเผยรายงานการท�าประชาพิจารณ์ มีสาระส�าคัญ ดังนี้ 

         (5.1) ผลการท�าประชาพิจารณ์มีฐานะทางกฎหมายโดยเป็นข้อเสนอแนะ

ประกอบการตัดสินใจของรัฐบาล ไม่ผูกพันที่รัฐบาลต้องปฏิบัติตาม 

         (5.2) การตดัสนิใจของรฐับาลอยูบ่นพืน้ฐานของความมัน่คงของรฐับาลและการ

ให้เหตุผลต่อสาธารณชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อสื่อมวลชน 

         (5.3) การเปิดเผยรายงานการท�าประชาพิจารณ์จะเปิดเผยทั้งที่มีลักษณะเป็น

ร่างรายงาน (Draft Final Report) และรายงานผลสรุปการท�าประชาพิจารณ์ (Final Report) โดยได้

เปิดเผยต่อสาธารณชนทันทีที่คณะกรรมการประชาพิจารณ์ได้รายงานต่อรัฐบาล ทุกกรณี

1.2 ประเทศไทย 

 1.2.1 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Human Dignity) หมายถึงคุณค่าลักษณะเฉพาะมนุษย์ 

ถือว่าเป็นคุณค่าท่ีติดตัวมาแก่ก�าเนิดซึ่งมีความแตกต่างจากสัตว์หรือสิ่งของโดยถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่า

สูงสุด ผู้ใดจะก้าวล่วงมิได้ เช่น การบังคับให้คนเป็นทาส การปฏิบัติต่อมนุษย์เยี่ยงสัตว์ จะถือว่าเป็นการ

ละเมดิต่อศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ เป็นต้น ด้วยเหตุนี ้ศกัด์ิศรีความเป็นมนษุย์จึงเป็นเร่ืองส�าคญัท่ีเกีย่วข้อง

กับสิทธิมนุษยชนโดยตรง ดังนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จึงมีบทบัญญัติที่รับรองไว้ ดังนี้ 

  (1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 4 บัญญัติว่า 

“ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง”

  (2) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 4 บัญญัติว่า 

“ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง”

  (3) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 28 วรรคแรก 

บญัญตัว่ิา “บคุคลย่อมอ้างศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์หรือใช้สิทธแิละเสรีภาพของตนได้เท่าทีไ่ม่ละเมดิสิทธิ

และเสรีภาพของบุคคลอื่น ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน”

  (4) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 28 บัญญัติว่า 

“บคุคลย่อมอ้างศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์หรอืใช้สทิธแิละเสรีภาพของตนได้เท่าทีไ่ม่ละเมดิสิทธแิละเสรีภาพ

ของบคุคลอ่ืน ไม่เป็นปฏปัิกษ์ต่อรฐัธรรมนญู หรอืไม่ขดัต่อศลีธรรมอนัดขีองประชาชน” วรรคสองบญัญตัิ
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ว่า “บคุคลซึง่ถกูละเมดิสทิธหิรอืเสรภีาพทีร่ฐัธรรมนญูนีรั้บรองไว้ สามารถยกบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนญู

น้ีเพื่อให้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้” วรรคสามบัญญัติว่า “บุคคลย่อมสามารถใช้

สิทธิทางศาลเพื่อบังคับให้รัฐต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติในหมวดนี้ได้โดยตรงหากการใช้สิทธิและเสรีภาพ

ในเรื่องใดมีกฎหมายบัญญัติรายละเอียดแห่งการใช้สิทธิและเสรีภาพตามท่ีรัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้แล้ว 

ให้การใช้สทิธแิละเสรภีาพในเรือ่งนัน้เป็นไปตามทีก่ฎหมายบญัญตั”ิ วรรคสีบ่ญัญตัว่ิา “บคุคลย่อมมสีทิธิ

ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือจากรัฐ ในการใช้สิทธิตามความในหมวดนี้” 

  (5) รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2540 มาตรา 26 และรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 26 บัญญัติไว้อย่างเดียวกันว่า “การใช้อ�านาจโดย

องค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องค�านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่ง

รัฐธรรมนูญนี้” 

  (6) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เกี่ยวกับหลักศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ได้รับอิทธิพลจาก

รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ค.ศ. 1949 (The Basic Law) โดยตรง กล่าวคือ มาตรา 1 

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มีหลักส�าคัญ คือ  

   (6.1) ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จะละเมิดมิได้ การเคารพและคุ้มครองศักด์ิศรี

ความเป็นมนุษย์เป็นหน้าที่ของหน่วยงานรัฐทั้งหมด 

   (6.2) ดังนั้น ประชาชนชาวเยอรมนียอมรับสิทธิมนุษยชนที่ไม่อาจละเมิดและ

ไม่อาจแบ่งแยกได้เป็นพื้นฐานของชุมชน ของสันติภาพและของความยุติธรรมในโลก

   (6.3) สิทธิพื้นฐานต่อไปนี้ผูกพันฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการ 

ในฐานะเป็นกฎหมายที่มีผลใช้บังคับโดยตรง 

   (7) ศาลรัฐธรรมนูญมีค�าวินิจฉัยที่รับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เช่น ค�าวินิจฉัย   

ศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 3/2546 ว่าพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อสร้าง

หลักประกันแก่ลูกจ้างและบุคคลอื่น โดยการจัดตั้งกองทุนประกันสังคมและให้ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่ง 

ได้แก่ ฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายผู้ประกันตน ออกเงินสมทบเข้ากองทุน และเมื่อผู้ประกันตน

ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทุพพลภาพ ตาย คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร หรือชราภาพ ผู้ประกันตน             

หรือบุคคลอื่นจะได้รับประโยชน์ทดแทนตามที่กฎหมายก�าหนด ส�าหรับกรณีคลอดบุตรนั้น ผู้ประกันตน

ซ่ึงต้องหยดุงานเพือ่การคลอดบตุรให้ได้รบัเงนิสงเคราะห์หยดุงานเพ่ือการคลอดบตุรจ�านวน 4,000 บาท 

โดยกฎหมายดังกล่าวได้มีการก�าหนดเงื่อนไขเพื่อให้เกิดสิทธิว่า ผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมบทไม่น้อย

กว่า 7 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนวันคลอดบุตรตามมาตรา 65 วรรคหนึ่ง และก�าหนด                    



133

สิทธิมนุษยชน และสิทธิชุมชน

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ  ปีที่ 16  เล่มที่ 47  เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2557

เงื่อนเวลาการใช้สิทธิรับประโยชน์ทดแทนว่า ผู้มีสิทธิจะต้องยื่นค�าขอรับประโยชน์ทดแทนภายในระยะ

เวลา 1 ปี นับแต่วันที่มีสิทธิขอรับประโยชน์ทดแทนตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง การก�าหนดเงื่อนไขและ

เง่ือนเวลาตามบทบญัญตัดิงักล่าว  ไม่ใช่เป็นการปฏบิตัทิีไ่ม่สมควรกบัความเป็นมนษุย์ของผูป้ระกนัตน

ตามความหมายของค�าว่า “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” และไม่ใช่การละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพของ             

ผู้ประกันตนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 4 และมาตรา 26 แต่อย่างใด 

 1.2.2 การค้ามนษุย์ข้ามชาต ิหมายถงึ กระบวนการละเมดิสิทธมินษุยชนขัน้รุนแรงทีถ่อืว่า

ขดัต่อหลกัศักดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ โดยนยิามค�าว่า “การค้ามนษุย์ข้ามชาตจิะปรากฏในกฎหมายระหว่าง

ประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา หากดูจากผลการศึกษาเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ข้ามชาติของกลุ่ม

ประเทศอาเซียน 10 ประเทศ น่าสนใจ ดังนี้

  จากการศึกษา ASEAN Responses to Trafficking in Persons Study จัดพิมพ์

เมื่อปี 2549 และฉบับพิมพ์ปรับปรุงเมื่อปี 2550: Human Trafficking Investigation Course – 

Participant Manual เรื่องการค้ามนุษย์ในกลุ่มอาเซียนแต่ละประเทศ (มร.วิลเลม พรีโทเรียส                          

(Mr. Willem Pretorius). 2553. HUMEN TRAFFICKING INVESTIGATION COURSE. เอกสาร                

โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์แห่งภูมิภาคเอเชีย (Asia Regional Trafficking in Persons (ARTIP) 

Project) พบการค้ามนุษย์ในแต่ละประเทศ ดังนี้ 

  (1) บรูไน มีข้อมูลด้านการค้ามนุษย์ในประเทศบรูไนในระดับน้อยมาก โดยรัฐบาล

บรูไนได้รายงานเมื่อปี 2547 ว่าไม่ปรากฏการค้ามนุษย์ในประเทศแต่อย่างใด

  (2) กัมพูชา เป็นประเทศต้นทาง ปลายทาง และทางผ่านของการค้ามนุษย ์

การค้ามนุษย์ที่พบในกัมพูชามีทั้งการแสวงหาประโยชน์ทางเพศในอัตราสูงทั้งภายในประเทศกัมพูชา             

และที่ส่งผ่านไปประเทศอื่นหญิงและเด็กถูกค้าเพื่อให้บริการทางเพศทั้งในประเทศและธุรกิจบริการ                 

ทางเพศในประเทศอื่นๆ ทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศอื่นๆ ผู้หญิง เด็ก และผู้ชาย ถูกค้าใน

เมืองใหญ่ๆ เช่น ประเทศไทยในกรุงเทพมหานคร เพ่ือขอทาน ขายดอกไม้และแรงงานอื่นๆ  

โดยสภาพความเป็นอยู่แร้นแค้น พวกเขาถูกแสวงหาประโยชน์และถูกควบคุมโดยกลุ่มอาชญากรรม                

ชาวกัมพูชายังถูกค้าเพื่อประโยชน์ด้านแรงงานอื่นๆด้วย ตัวอย่างเช่น เด็กและหญิงอาจท�างานรับใช้ใน

บ้านในสภาพเยี่ยงทาส โดยไม่ได้รับค่าจ้าง ส่วนผู้ชายมักถูกค้าแรงงานในอุตสาหกรรม ก่อสร้าง  

งานในไร่ หรือในเรือประมง การค้าเด็กทารกมีมากข้ึนในกัมพูชา เหตุผลหนึ่ง เนื่องจากมีเด็กก�าพร้า                  

มากขึ้นเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ รวมทั้งยังมีการหลอกลวงจากการรับเป็นบุตรบุญธรรม    

เพื่อประโยชน์ทางด้านการค้ามนุษย์ต่อไปด้วยเช่นกัน 

  (3) อนิโดนเีซยี เป็นประเทศต้นทางการค้ามนษุย์ภายในประเทศและการใช้แรงงาน

เดก็ซึง่เป็นปัญหาใหญ่ในประเทศอนิโดนเีซยี มคีนทีต่กเป็นเหยือ่ในการรบัใช้ในบ้าน ร้านอาหารและธรุกจิ
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ให้บริการ รวมทั้งเรือประมงและธุรกิจบริการทางเพศ เด็กจะถูกจัดหามาเพื่อการขอทานและงานอื่นๆ 

เช่นงานในเรือประมงและงานรบัใช้ โดยการค้ามนษุย์ในอนิโดนเีซยีมหีลายรปูแบบและเกดิขึน้ได้ทกุระยะ

ระหว่างการเดินทาง ชายหญิงชาวอินโดนีเซีย อาจเดินทางผ่านช่องทางที่ถูกต้อง และไม่ถูกต้อง เพื่อไป

ท�างานที่มีการสัญญาว่าจะได้รับค่าตอบแทนท่ีดี แต่ก็ตกเป็นเหยื่อในที่สุด และต้องท�างานในโรงงาน                 

ไร่นา รับใช้ในบ้าน หรือในซ่อง ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลของผู้ชายชาวอินโดนีเซียที่เดินทางย้ายถิ่นผ่าน                   

ช่องทางทีถ่กูต้องเพือ่ไปท�างานมากนัน้ แต่ข้อมลูระบวุ่า หญงิและชายชาวอนิโดนเีซยีจ�านวนมากเดนิทาง

ไปมาเลเซีย สิงค์โปร์ ฮ่องกง หรือประเทศในตะวันออกกลาง เพื่อท�างานรับใช้ในบ้าน ในขณะที่ผู้หญิง

บางส่วนซึ่งท�างานในบ้านตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ 

  (4) ลาว เป็นประเทศต้นทาง ไม่พบหลักฐานของการค้ามนุษย์ภายในประเทศลาว

มากนัก แต่มีการใช้ลาวเป็นประเทศทางผ่านไปยังประเทศที่สาม การค้ามนุษย์เกิดขึ้นเมื่อมีการเดินทาง

โยกย้ายจากประเทศลาวสู่ประเทศไทยแต่ไม่มีสถิติแน่นอน 

  (5) มาเลเซีย เป็นประเทศปลายทาง ไม่มีรายงานท่ีแน่ชัดท่ีระบุว่ามาเลเซียเป็น

ประเทศทางผ่านคณะกรรมการสทิธมินษุยชนของประเทศมาเลเซีย หรือทีเ่รียกว่า SUHAKAM ได้ตีพิมพ์

รายงานเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2547 หลังจากทราบว่ามีชาวต่างชาติจ�านวนมากถูก

ควบคุมตัวในคุกส�าหรับหญิง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของประเทศมาเลเซีย หรือ SUHAKAM พบว่า 

ผู้หญิงส่วนใหญ่จะถูกจับกุมเนื่องจากหนังสือการขอเดินทางเข้าประเทศ หรือ VISA หมดอายุ ซึ่งโดย                

ส่วนใหญ่ผูห้ญงิเหล่าน้ีมกัจะหลบหนีซึง่เป็นผลดท่ีีไม่ต้องตกเป็นเหยือ่ของการค้ามนษุย์ในระยะเวลาต่อมา 

ก่อนที่จะถูกจับในฐานเข้าเมืองผิดกฎหมาย ซึ่งหญิงสาวบางรายอาจถูกหลอกให้ไปท�างานที่มาเลเซีย               

เพื่อท�างานรับใช้ในบ้าน หรือท�างานในร้านสะดวกซ้ือหรือซุปเปอร์มาร์เกต หรือร้านอาหาร และกลุ่ม                 

ผู้หญิงเหล่านี้บางคน ในท้ายที่สุดต้องกลายเป็นเหยื่อในธุรกิจบริการทางเพศโดยไม่เต็มใจ ปัจจุบันยัง              

ไม่มีตัวเลขสถิติที่ระบุขนาดการค้ามนุษย์ในมาเลเซียอย่างชัดเจน 

  (6) เมียนมาร์ การค้ามนุษย์เกิดขึ้นในพม่า และมีต้นทางในพม่า โดยมีปลายทาง

หลัก คือประเทศไทยและมีปรากฏว่ามีชาวพม่าตกเป็นเหยื่อจ�านวนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี ทั้งใน                  

ประเทศจีน และในมาเลเซียด้วยเช่นกัน จากรายงานระบุว่ามีการค้ามนุษย์ภายในประเทศพม่าด้วย                      

เช่นกัน แต่ส่วนใหญ่ชาวพม่าจะตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ในต่างประเทศมากกว่า โดยเฉพาะผู้อพยพ                  

ชาวพม่าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชาวพม่าจะตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ในต่างประเทศมากกว่า โดยเฉพาะ                

ผู ้อพยพชาวพม่าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชาวพม่าที่เดินทางเข้าประเทศอื่นโดยไม่สมัครใจมักตกอยู่ใน

สถานการณ์ค้ามนุษย์ ชาวพม่าบางรายเดินทางโยกย้ายถ่ินโดยสมัครใจแต่สุดท้ายก็ตกเป็นเหยื่อ เช่น                  

กรณีเด็กจากพม่าที่ถูกแสวงหาประโยชน์ในประเทศไทย ขายดอกไม้ ขอทานและท�างานเป็นเด็กรับใช้                    

ในบ้าน หากเป็นหญิงชาวพม่ายังไม่มีข้อมูลยืนยันที่ชัดเจนเรื่องการค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย                   
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แต่คาดหมายได้ว่า ผู้ชายชาวพม่าบางส่วนอาจจะถูกค้ามนุษย์ไปในลักษณะของงานก่อสร้าง หรือการ                    

ใช้แรงงานในโรงงาน และธุรกิจในเรือประมง ทั้งยังมีการค้ามนุษย์จากประเทศพม่าบางส่วนมาสู่                    

ประเทศจีนอีกด้วย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการค้าหญิงให้ไปแต่งงานและขายบริการทางเพศ ทั้งนี้ยังมีการ                        

ซื้อขายเด็กทารกเพศชายเพื่อธุรกิจรับบุตรบุญธรรมด้วยเช่นกัน 

  (7) ฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์เป็นประเทศต้นทางและทางผ่านของการค้ามนุษย์ 

การค้ามนุษย์ภายในประเทศฟิลิปปินส์เป็นปัญหาส�าคัญด้วยเช่นกัน ข้อมูลส่วนใหญ่รายงานสถานการณ์

ของหญิงชาวฟิลิปปินส์ที่ถูกค้าไปประเทศอื่น ส่วนชายชาวฟิลิปปินส์มีข้อมูลเพียงบางส่วนที่รายงานว่า 

ชายชาวฟิลปิปินส์มกัเดนิทางไปหางานในต่างประเทศ ชายชาวฟิลปิปินส์ส่วนใหญ่เดนิทางจากพืน้ทีย่ากจน

สู่เมืองใหญ่ที่เจริญกว่า เช่น การเดินทางเข้าเมืองหลวงหรือกรุงมะนิลา เพื่อหางานท�า ผู้หญิงและเด็ก                  

มกัจะถกูค้าหรอืถกูหลอกไปเพือ่ธรุกจิทางเพศ และงานรับใช้ในบ้าน โดยได้รับผลตอบแทนไม่คุม้ค่า และ

มชีาวฟิลปิปินส์ลกัลอบเดนิทางเข้าเมอืงอย่างผดิกฎหมาย โดยใช้เส้นทางทางตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์

เข้าสู่ประเทศมาเลเซีย การค้ามนุษย์และการใช้แรงงานเด็กเกิดขึ้นมากในพื้นที่เสี่ยง เช่น แถบชายแดน

หญิงชาวฟิลิปปินส์จ�านวนมากเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น ในฐานะผู้ให้ความบันเทิงและส่วนใหญ่แล้วเป็น

เดินทางโดยสมัครใจโดยหญิงกลุ่มนี้มีโอกาสสูงมากท่ีจะตกเป็นเหยื่อของการบังคับการค้าการให้บริการ

ทางเพศ หรือเกิดภาวะหนี้จ�ายอมได้ หญิงชาวฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่มักจะเดินทางไปประเทศมาเลเซีย                 

และสิงค์โปร์เพื่อเป็นคนรับใช้ในบ้าน เริ่มแรกอาจเดินทางอย่างถูกต้องและไม่ถูกต้องก็ได้ โดยจากผล             

การศึกษา พบว่า หญิงเหล่านี้จะมีจุดจบโดยการตกเป็นเหยื่อในธุรกิจบริการทางเพศ และถูกแสวงหา

ประโยชน์

  (8) สิงคโปร์ มีข้อมูลค้ามนุษย์เพียงเล็กน้อยในสิงคโปร์ รัฐบาลสิงคโปร์ระบุว่า                     

สิงค์โปร์เป็นประเทศปลายทาง ต�ารวจสิงคโปร์ ระบุว่า จากรายงานการบังคับค้าประเวณีจ�านวน                         

30 รายงานระหว่างปี พ.ศ. 2545 – 2547 มีเพียงไม่กี่คดีที่เกี่ยวข้องกับเหยื่อการค้ามนุษย์ และใน                   

จ�านวนเหยื่อการค้ามนุษย์เพศหญิง จ�านวน 5 ราย ระบุว่าถูกหลอกให้มาท�างานบ้านในประเทศสิงคโปร์ 

แต่หลังจากที่เดินทางเข้ามาถึงประเทศสิงค์โปร์แล้วพวกเธอจะถูกซักจูงใจ บังคับและข่มขู่ให้ขายบริการ

ทางเพศ 

  (9) ไทย ประเทศไทยเป็นทั้งประเทศต้นทาง ประเทศทางผ่าน และประเทศ                        

ปลายทางของการค้ามนษุย์เนือ่งจากภาวะเศรษฐกจิทีดี่กว่าประเทศเพือ่นบ้าน การเดินทางข้ามพรมแดน

อย่างผดิกฎหมายส่งผลให้เกดิความเสีย่งต่อการค้ามนษุย์ นอกจากนัน้การท�างานแบบเครอืข่ายกย็งัท�าให้

มีการส่งเหยื่อออกไปประเทศอ่ืนในทวีปเอเชียอีกด้วย โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น มาเลเซีย และประเทศ

ต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งที่ผ่านมามีความสนใจชาวต่างชาติโดยเฉพาะเด็กและหญิงที่เดินทางจากประเทศ                        

เพื่อนบ้านผ่านประเทศไทยเพื่อเดินทางไปประเทศอื่นในเอเชียและในทวีปอื่นๆ การค้ามนุษย์ใน
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ประเทศไทยมีหลายรูปแบบทั้งเพื่องานรับใช้ภายในบ้าน งานก่อสร้าง งานในไร่นาภาคเกษตรกรรม              

โรงงาน และธุรกิจการประมง เด็กส่วนใหญ่จากกัมพูชาถูกค้าเพื่อมาเป็นขอทานและขายของบนถนน             

ในย่านการท่องเที่ยว 

  (10) เวียดนาม การค้ามนุษย์เกิดขึ้นในเวียดนามโดยมากจากพื้นที่ยากจนสู่ 

เมืองใหญ่และจากเวียดนามสู่ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค ไม่ทราบช่องทางการเดินทางและประเทศ 

ปลายทางทีแ่น่ชัด แต่พบว่าชาวเวยีดนามจากตอนเหนอืส่วนใหญ่ถกูค้าไปประเทศจนี และจากตอนใต้ไป

กัมพูชา ไต้หวัน และประเทศต่างๆในภูมิภาคประเทศปลายทางภายในภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ ไทย 

สิงคโปร์  มาเลเซีย อินโดนีเซีย และภายนอกภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ เกาหลี ไต้หวัน และฮ่องกง ในกรณี

ของประเทศจีนมีความต้องการหญิงชาวเวียดนามเพื่อไปแต่งงาน ท�างานบ้านและแรงงานอื่นๆ และ                  

ยังมีความต้องการเด็กชายเพื่อรับเป็นบุตรบุญธรรมอีกด้วยจุดประสงค์หลักที่พบส�าหรับการค้า                        

หญิงเวียดนามไปยังกัมพูชาคือการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ จากการศึกษาพบว่าหญิงเวียดนาม                    

จ�านวนมากท�างานขายบริการในกัมพูชา ซึ่งมีบางส่วนตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์กลุ่มที่ตกเป็นเหยื่อ                   

มักมีอายุต�่ากว่า 18 ปี และมีภาวะหนี้จ�ายอม 

  ส�าหรับกฎหมายท่ีถือว่าเป็นกลไกส�าคัญของประเทศไทยในการป้องกันและ                      

ปราบปรามการค้ามนุษย์ข้ามชาติ เช่น8

  (1) พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเร่ืองทางอาญา พ.ศ. 2535             

เป็นกฎหมายที่วางหลักการในการให้ความช่วยเหลือและการขอความช่วยเหลือระหว่างรัฐต่อรัฐในเร่ือง

ทางอาญาไว้หลายลักษณะ เช่น การสอบสวนและการสืบพยานบุคคล การจัดหาและให้ซึ่งเอกสารหรือ

ข่าวสารทีอ่ยูใ่นความครอบครองของหน่วยงานของรฐั การจดัส่งเอกสาร การปฏบิตัติามค�าร้องขอในการ

ค้นและการยึด การโอนตัวบุคคลที่ถูกคุมขังเพื่อการสืบพยานบุคคล การสืบหาตัวบุคคล การเริ่ม

กระบวนการทางอาญาตามค�าร้องขอ และการให้ความช่วยเหลือในการริบทรัพย์สิน เป็นต้น 

   กฎหมายฉบับนี้ถือเป็นเครื่องมือส�าคัญของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของไทยใน

การประสานร่วมมอืกบัหน่วยงานบงัคบัใช้กฎหมายของต่างประเทศทีร่ฐัของประเทศนัน้ๆ มไิด้มข้ีอตกลง

หรือสนธิสัญญาต่อกันไว้เป็นกรณีพิเศษ เพื่อใช้ในการสืบสวนสอบสวนและติดตามเอาตัวผู้กระท�าผิดมา

ลงโทษ ซึง่หน่วยงานหลกัทีม่หีน้าทีป่ระสานความร่วมมอืกบัต่างประเทศตามกฎหมายฉบบันี ้คอื ส�านกังาน

อัยการสูงสุดในฐานะผู้ประสานงานกลาง (Central Authority) โดยมีอ�านาจในการพิจารณาค�าร้องขอ

ความช่วยเหลือจากประเทศผู้ร้องขอและส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ�านาจด�าเนินการหรือจากหน่วยงานของ

8 ส�านักงานกิจการยุติธรรม. (2555). เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน, 31 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น      
หลักสี่ กรุงเทพฯ, หน้า 21-22.
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รฐับาลไทยและส่งให้ประเทศผูร้บัค�าร้องขอด�าเนนิการและพจิารณาและวนิจิฉยัว่าควรจะให้หรอืขอความ

ช่วยเหลือหรือไม่ 

   (2) พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 ในประเทศไทย การส่งผู้ร้าย                  

ข้ามแดนจะกระท�าใน 2 รูปแบบ กล่าวคือ แบบมีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน และแบบไม่มีสนธิสัญญา

ส่งผู ้ร้ายข้ามแดนโดยในกรณีท่ีมีสนธิสัญญาส่งผู ้ร้ายข้ามแดนกับต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นกรณีที่

ประเทศไทยเป็นประเทศผูร้้องขอหรอืเป็นประเทศทีไ่ด้รับค�าร้องขอย่อมจะต้องปฏบิติัตามข้อบทในสนธิ

สัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่ท�าไว้กับประเทศนั้นๆ โดยมีส�านักงานอัยการสูงสุดเป็นผู้ประสานงานกลาง  

ส่วนกรณีที่ไม่มีสนธิสัญญาดังกล่าว จะต้องกระท�าผ่านวิธีทางการทูตซึ่งมีกระทรวงการต่างประเทศเป็น

ผู้ประสานงานกลาง 

   หลกัการตามพระราชบัญญติัส่งผูร้้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 ยดึถอืหลกัพืน้ฐานว่าด้วย

การส่งผู้ร้ายข้ามแดนทั่วไป กล่าวคือ ต้องเป็นความผิดตามกฎหมายไทยและต้องมีโทษจ�าคุกไม่น้อยกว่า

หนึ่งปี ทั้งนี้จะต้องไม่เป็นความผิดทางการเมืองหรือไม่เป็นกรณีที่จะเอาตัวผู้ถูกส่งข้ามแดนไปลงโทษใน

ความผิดอย่างอื่นอันมีลักษณะในทางการเมือง นอกจากนี้ หลักการที่ส�าคัญอีกประการหนึ่ง คือ ในเรื่อง

ของโทษประหารชีวิตโดยในกรณีท่ีประเทศร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งความผิดอันเป็นมูลเหตุที่ขอให้

ส่งผู้ร้ายข้ามแดนนั้นต้องระวางโทษถึงประหารชีวิตตามกฎหมายไทย แต่ไม่ถึงโทษประหารชีวิตตาม

กฎหมายของประเทศผู้รับค�าร้องขอและรัฐบาลจ�าเป็นต้องให้ค�ารับรองว่าจะไม่มีการประหารชีวิต                 

มาตรา 29 ของพระราชบัญญัติก�าหนดว่า ให้ประเทศผู้ร้องขอและผู้รับค�าร้องขอเจรจาตกลงกันเพื่อให้มี

การรับรองดังกล่าวได้ โดยหากมีกรณีที่ศาลได้พิพากษาลงโทษประหารชีวิตให้รัฐบาลด�าเนินการตาม

บทบญัญตัแิห่งกฎหมายเพือ่ให้มกีารบงัคบัตามค�าพิพากษาโดยวธิจี�าคกุตลอดชวีติแทนการประหารชวีติ 

1.3 ศาลรัฐธรรมนูญกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชน 

 แม้ว่าปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จะถูกยกเลิก (ยกเว้น

หมวด 2) โดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 11/2557 เรื่อง การสิ้นสุดของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย ประกาศลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 และส่งผลให้ข้อก�าหนดศาลรัฐธรรมนูญ

และอ�านาจหน้าท่ีของศาลรัฐธรรมนูญสิ้นสุดไปด้วยก็ตาม แต่ในอนาคตตามหลักของรัฐธรรมนูญนิยม 

(Constitutionalism) ท่ีต้องบัญญัติหลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพไว้ในรัฐธรรมนูญเนื่องจาก 

เป็นเรื่องที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งและถือว่าการคุ ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานจะต้องถูกน�ามาบัญญัติใน 

กฎหมายสูงสุดคือรัฐธรรมนูญ ด้วยเหตุนี้ ศาลรัฐธรรมนูญย่อมต้องมีอ�านาจหน้าที่และบทบาทส�าคัญใน

การพิจารณาวินิจฉัยว่ากฎหมายกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชนหรือไม่และขัดหรือแย้งต่อ
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รัฐธรรมนูญในที่สุด รวมถึงการปฏิบัติตามพันธกิจที่ประเทศไทยเป็นภาคีของสหประชาชาติด้วย                 

เพราะฉะนั้น เมื่อมีการบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชนไว้ในรัฐธรรมนูญในอนาคต 

ศาลรัฐธรรมนูญย่อมเป็นองค์กรศาลที่จะต้องถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ

ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญดังกล่าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และผู้เขียนเห็นว่ารูปแบบที่เหมาะสมกับ

การเมือง การปกครอง สังคมและวัฒนธรรมของไทยคือรูปแบบ “ศาลรัฐธรรมนูญ”                                                

(The Constitutional Court) 

ส่วนสุดท้าย บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

1.1 บทสรุป 

 สิทธิมนุษยชน (Human Rights) และสิทธิชุมชน (Community Rights) ล้วนเป็นสิทธิที่ได้

รับการรับรองโดยกฎหมาย แต่สิทธิมนุษยชนจะถูกรับรองโดยกฎหมายทั้งกฎหมายระหว่างประเทศ 

กฎบัตรสหประชาชาติ และกฎหมายภายใน ส่วนสิทธิชุมชนจะถูกรับรองโดยกฎหมายภายในของแต่ละ

ประเทศซึ่งได้แก่ รัฐธรรมนูญและกฎหมายล�าดับรอง กรณีประเทศไทย ด้านสิทธิมนุษยชนประเทศไทย

มีพนัธกรณีทีต้่องปฏบิตัติามความตกลงระหว่างประเทศ อนสัุญญาประเภทต่างๆ กติการะหว่างประเทศ 

และรัฐธรรมนูญ ด้านสิทธิชุมชนรัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้ความคุ้มครองสิทธิชุมชนและกฎหมายระดับ 

พระราชบัญญัติ เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 ประมวลกฎหมาย

ท่ีดิน พ.ศ. 2497 พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2548 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 

พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 

และพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2547 เป็นต้น

 ส�าหรับศาลรัฐธรรมนูญได้ให้การรับรองหลักสิทธิมนุษยชน หลักสิทธิชุมชนรวมถึง                        

หลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิเสรีภาพของชนชาวไทยมาโดยตลอดนับแต่รัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550                     

ดังบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่บัญญัติว่า “สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้โดยชัดแจ้ง 

โดยปริยายหรือโดยค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญย่อมได้รับความคุ ้มครองและผูกพันกับรัฐสภา 

คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐ โดยตรงในการตรากฎหมาย 

การใช้บังคับกฎหมายและการตีความกฎหมายทั้งปวง” ดังปรากฏในค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเป็น 

จ�านวนมาก ด้วยเหตน้ีุ ศาลรฐัธรรมนูญจงึเป็นองค์กรศาลทีม่อี�านาจหน้าทีส่�าคญัในการพทิกัษ์รฐัธรรมนญู

และการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชนตามหลักกฎหมายมหาชน ดังนั้น เมื่อรัฐธรรมนูญ 
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แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ถูกยกเลิกโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องด�ารงคงอยู่ตามรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... ต่อไป 

1.2 ข้อเสนอแนะ

 1.2.1 ด้านกฎหมาย กล่าวคือ ถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550 มาตรา 66 และมาตรา 67 ได้ให้การรับรองสิทธิชุมชนก็ตาม แต่กฎหมายที่ส�าคัญที่เกิดจาก                        

การเสนอและการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... เป็นต้น ยังไม่ได้

รับการตราเป็นกฎหมายอย่างสมบูรณ์ ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ให้ความส�าคัญของสิทธิชุมชนใน    

การจัดการป่าอนรุกัษ์และนอกพืน้ทีอ่นรุกัษ์ การก�าหนดลกัษณะของชมุชนทีอ่ยูใ่กล้และอยูใ่นสภาพทีจ่ะ

ดูแลป่าไม้ได้ และให้มีการรวมกลุ่มของบุคคลอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มีภูมิล�าเนาอยู่ในท้องที่นั้น

จ�านวน 15 คน ขึน้ไป ขอจดัตัง้ป่าชมุชนเพือ่ท�าหน้าท่ีรักษาป่าชมุชน ตลอดจนการบริหารจัดการป่าชมุชน 

การวางแผน การท�าแผนที่ป่าชุมชน และกฎกติกาดูแลป่าชุมชนร่วมกัน 

 ดังนัน้ เพ่ือให้สอดคล้องกบัสถานการณ์การเมอืงไทยในปัจจบุนั สภานติบิญัญตัแิห่งชาติ 

(สนช.) ควรน�าร่างพระราชบญัญตัป่ิาชมุชน พ.ศ. .... ซึง่เสนอเข้าสูส่ภาผูแ้ทนราษฎรต้ังแต่รัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาพิจารณาโดยด่วนเพื่อให้มีการใช้บังคับอย่างเป็น 

รูปธรรม นอกจากนั้น การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (Public Hearing) ควรมีการบัญญัติไว้

ในกฎหมายที่มีศักดิ์ระดับพระราชบัญญัติ มิใช่แค่ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี เน่ืองจากการรับฟัง

ความคดิเหน็ของประชาชนโดยวธิปีระชาพจิารณ์เป็นกลไกลส�าคญัทางกฎหมายทีค่วรได้รบัการรบัรอง

โดยฝ่ายนิติบัญญัติ 

 1.2.2 ด้านการบริหาร กล่าวคือ การให้ความรู้ ความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับสิทธิ 

มนุษยชนและสิทธิชุมชน ควรมีการผนึกก�าลังขององค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ ได้แก่ 

ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ส�านักงานศาลปกครอง ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และส�านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เป็นต้น เพื่อผลักดันและ

ด�าเนินการวางแผนเชิงกลยุทธ์ร่วมกันโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกันและรัฐบาลให้ความ

ส�าคัญในการจัดสรรงบประมาณและถือเป็น “วาระแห่งชาติ” ต่อไป 
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“การพัฒนาเชิงพุทธเพื่อการจัดการขยะมูลฝอย
ของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี”*

ภูริวัจน์  ปุณยวุฒิปรีดา**

1.	บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเชิงพุทธเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี” 

เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาถึงรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล               

ในจังหวัดนนทบุรี  2) ศึกษาถึงสภาพปัญหาการเกิดขยะมูลฝอยในจังหวัดนนทบุรี  3) ศึกษาค้นหา                 

หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาทีเ่หมาะสมกบัการสอนสร้างจติส�านกึสาธารณะในการจดัการขยะมลูฝอย

ให้กับประชากรในจังหวัดนนทบุรี เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก                 

ปลายเปิดและการอภิปรายกลุ่ม กลุ่มตัวอย่าง คือ 1) ผู้บริหารระดับสูงท่ีท�าหน้าท่ีก�าหนดนโยบาย             

และก�ากับดูแลงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยในเทศบาลต่างๆ ของจังหวัดนนทบุรี จ�านวน 14 ท่าน              

2) กลุม่นกัวชิาการและ/หรอืผูเ้ชีย่วชาญจ�านวน 11 ท่าน จากด้านจิตวทิยา 2 ท่าน ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 

4 ท่าน และด้านสิ่งแวดล้อมของจังหวัดนนทบุรี 5 ท่าน 3) พระสงฆ์ที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยว่าเป็นเมธี

ทางหลักธรรมของพระพุทธศาสนา จ�านวน 5 รูป

ผลการวิจัย พบว่า 1) การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีมีเพียง 2 รูปแบบ 

คอื แบบจดัเกบ็และแบบก�าจดัเท่านัน้  2) สภาพปัญหาการเกดิขยะมลูฝอยในจงัหวดันนทบรุ ีคอื  2.1) การ

ขาดงบประมาณสนับสนุนจึงท�าให้มีเครื่องมือในการท�างานไม่เพียงพอ ไม่สามารถด�าเนินการจัดจ้าง                   

และ/หรือจัดกิจกรรมสนับสนุนได้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอต่อการด�าเนินงาน รวมท้ังจ�านวนพนักงาน

ในการท�างานไม่เพียงพอและขาดความรู้ในการปฏิบัติงาน เพราะไม่มีงบประมาณในการฝึกอบรมงานที่

ถูกต้อง พนักงานต้องใช้วิธีไปเรียนเองจากการเข้าไปท�างาน  2.2) ประชากรในจังหวัดนนทบุรีมีจ�านวน

เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเน่ืองจากการเปลี่ยนสภาพเมืองจากเกษตรกรรมไปเป็นอุตสาหกรรมและการ    

ท่องเที่ยว โดยมีประชากรจากแหล่งอืน่ๆไหลเข้ามาอาศยัเพ่ือการถาวรและชัว่คราว ซ่ึงท�าให้เกดิช่องว่าง

* บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พุทธศักราช 2556

** ประธานกรรมการ บริษัท เอส.พี.วี. ปิโตรเล่ียม จ�ากัด เลขที่ 18/7 หมู่ 6 ถนนพระราม 2 ต�าบลนาโคก อ�าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสาคร
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ในการสร้างสัมพันธภาพต่อกัน ขาดความรู้สึกเป็นส่วนร่วมกับชุมชนที่ตนอยู่ ขาดจิตส�านึกและความ                  

ร่วมมือร่วมใจในการดูแลแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ตนมีส่วนร่วมสร้างโดยเฉพาะการจัดการขยะมูลฝอย 

นอกจากน้ียงัมีปัญหาการเกดิขยะจากนกัท่องเท่ียวทีเ่ข้ามาใช้บรกิารในจงัหวดัด้วย 3) ผลการค้นหาหลกัธรรม

ทางพระพทุธศาสนาท่ีเหมาะสมในการสอนสร้างจิตส�านึกสาธารณะในการจัดการขยะมูลฝอย พบว่า                  

แนวหลักธรรมเรื่อง สังคหวัตถุ 4 จะเป็นหลักธรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการที่จะใช้สอนสร้างจิตส�านึก

สาธารณะในการจัดการขยะมูลฝอยให้กับประชากรในจังหวัดนนทบุรี



143

“การพัฒนาเชิงพุทธเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี”

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ  ปีที่ 16  เล่มที่ 47  เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2557

THE BUDDHIST DEVELOPMENT FOR MANAGEMENT
OF SOLID WASTE IN MUNICIPAL NONTABURI PROVINCE

Mr. Phuriwat  Punyawutpreeda

Abstract

This research aims to 1) study the form of solid waste management in the 
municipals of Nonthaburi 2) study the problem of municipal solid waste in Nonthaburi 
3) to present the principles of appropriate Buddhism approaches in the development 
of managing municipal solid waste in Nonthaburi. The methodology of this research is 
to collect data through open-ended in-depth interviews and group discussion. The 
samples were collected by the following groups: 1. 14 persons in the executive department 
who directly work on the policy and oversee the solid waste management in the 
municipality of Nonthabury. 2. 11 academics and/or experts in the following branches 
(2 in psychology, 4 in public administration and 5 in environment) 3. 5 famous monks 
in Thailand who serve the principles of Buddhism 

The research study revealed that 1) there are only two patterns of the solid waste 
management in Nonthaburi; stored and disposed. 2) The issue of solid waste in Nontaburi 
are 2.1 lack of budget which make it difficult to provide enough tools to manage the 
solid waste, lacking budget to continue hire and/or support actions that should be 
continued and meet adequate implementation. In addition, the number of employees 
with adequate knowledge since there is no budget to provide required training to 
employees. Employees tend to learn by themselves. 2.2) the number of population in 
Nonthaburi increase rapidly due to the province changing from agriculture state to 
industrial and tourism. The inflow of population from other locations to reside in 
Nonthaburi permanently and temporary makes it difficult to build a relationship between 
the people.  They lack the sense of involvement with the community they live in lack 
awareness and cooperation in resolving the environmental issues particularly on solid 
waste, as well as, an increasing waste created by tourism coming to Nonthaburi.  3) The 
research result revealed that the Buddhist principle is the right approach to create public 
awareness about the solid waste management. The most suitable principles would be 
the 4 Sangahavatthu which is based on social solidarity, sympathy, acts of doing favour, 
principle of service and virtue making for group integration and leadership which would 
be beneficial to create public awareness in Nonthaburi. 
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1.	บทน�า

ในสภาวะที่โลกและสิ่งแวดล้อมก�าลังเปลี่ยนแปลงไป การพัฒนาประเทศเติบโตไปพร้อมกับ 

กระแสการบริโภคนิยมของมนุษย์ ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตามมา ประเทศต่างๆ จึงต้อง 

พัฒนาประเทศควบคู่ไปกับการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อน�าประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว 

ประเทศไทยก็เช่นเดียวกันท่ีต้องการการพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ                   

และเพือ่ยกระดบัคณุภาพสิง่แวดล้อมและชวีติของประชาชน โดยแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559 ซึ่งเป็นแผนแม่บทเพ่ือก�าหนดแนวทางหรือก�าหนดทิศทางการเจริญ

เติบโตของประเทศทัง้ในด้านเศรษฐกจิ สงัคม และเพ่ิมคณุภาพของประชากร ได้กล่าวถงึการพัฒนาด้าน

สิง่แวดล้อมและคณุภาพชวีติของประชาชน โดยเสนอข้อเรยีกร้องให้ประเทศต้องปรบัมาตรฐานการพฒันา

ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นกว่าเดิม การพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ

จัดการส่งเสริมกระบวนการที่สะอาด ประหยัด การใช้ทรัพยากรลดปริมาณของเสียและมลพิษได้มากขึ้น 

ดังนั้น การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งจ�าเป็นที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันจัดการและดูแลรักษา

ปัจจบุนัปัญหาสิง่แวดล้อมเริม่ทวคีวามรนุแรงมากขึน้ ปรมิาณขยะมลูฝอยมจี�านวนเพิม่ขึน้ทกุๆ ปี 

ตามอตัราการเพิม่ขึน้ของจ�านวนประชากร การขยายตวัทางด้านเศรษฐกจิ และการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม

ในการอุปโภคบริโภคของประชาชน กล่าวได้ว่า เมื่อสังคมพัฒนามากขึ้นเท่าใดหากไม่มีการวางแผน                 

และการจัดการที่เหมาะสมย่อมเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา ทั้งปัญหามลพิษทางน�้า ทางอากาศ                        

ขยะล้นเมือง และอื่นๆ สิ่งเหล่านี้จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นนั้นๆ 

ซึง่หน่วยงานทีเ่รยีกได้ว่าอยู่ใกล้ชิดกับปัญหามากที่สุด คือ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ซึ่งเป็นองค์กร

ที่ได้รับการกระจายอ�านาจการบริหารงานมาจากส่วนกลาง มีหน้าที่หลักในการจัดการสาธารณูปโภค                 

และให้บรกิารประชาชน ดงันัน้ การจดัการสิง่แวดล้อมจงึเป็นภาระหน้าทีห่นึง่ทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

จะต้องจดัการโดยตรง ทัง้ในเรือ่งงบประมาณ บุคลากร และแผนงานในการจัดการ จึงอาจจะกล่าวได้ว่า 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องแก้ปัญหาพร้อมทั้งส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน 

เพราะหากปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นยังไม่ได้รับการแก้ไขโดยเร็ว อาจขยายออกไปจนเกินขีดความ

สามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจะจดัการ ส่งผลให้เกดิความเสยีหายอย่างรนุแรง และหากมี

การด�าเนนิงานทีข่าดประสทิธภิาพแล้วจะท�าให้ปัญหายิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นตามไปด้วย

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศไทยมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น เนื่องมาจาก

อัตราการเพิ่มขึ้นของจ�านวนประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมใน             

การอุปโภคบริโภคของประชาชน ในขณะเดียวกันปริมาณขยะมูลฝอยท่ีได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง           

ตามหลกัวชิาการกลบัเพิม่ข้ึนในอัตราท่ีต�า่ แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จะได้รบัการจดัสรรงบประมาณ 

ในการก่อสร้างระบบก�าจดัเพิม่ข้ึน แต่กย็งัไม่เพยีงพอกบัปรมิาณขยะมลูฝอยทีม่แีนวโน้มเพิม่ขึน้ทกุปีด้วย                
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ซึง่พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่สามารถก�าจดัขยะมลูฝอยได้อย่างถกูต้องตามหลกัวชิาการประมาณ                  

5.83 ล้านตนั และน�ากลับไปใช้ประโยชน์ประมาณ 4.13 ล้านตัน ขยะมูลฝอยส่วนที่เหลือกว่า 13 ล้านตัน 

ยังคงถูกก�าจัดอย่างไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กและ               

ในพื้นที่ห่างไกล ยังมีระบบการเก็บรวบรวมไม่ครอบคลุมพื้นที่บริการ การก�าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง

ตามหลักวิชาการ ส่งผลให้เกิดการตกค้างของขยะมูลฝอยในพื้นที่ นอกจากนี้ยังพบว่าระบบก�าจัดขยะ

มลูฝอยทีไ่ด้รบัการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างส่วนใหญ่ยงัประสบปัญหาในการเดนิระบบและการบ�ารงุ

รักษาที่ไม่ถูกต้อง ส่งผลให้ระบบที่ได้รับการออกแบบขาดประสิทธิภาพในการก�าจัดขยะมูลฝอย และ             

ไม่สามารถด�าเนินการได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ

พ.ศ. 2555 ประมาณการว่าประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นประมาณ 24.73 

ล้านตัน เฉลี่ย 67,577 ตันต่อวัน โดยปริมาณขยะมูลฝอยที่ประชาชนน�ามาทิ้งในถัง มีประมาณ 15.90 

ล้านตัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเก็บขนได้ประมาณ 11.90 ล้านตัน และสามารถน�าไปก�าจัด

ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการประมาณ 5.83 ล้านตัน และมีขยะมูลฝอยถูกน�ากลับไปใช้ประโยชน์             

ร่วมกันประมาณ 5.28 ล้านตัน ส่วนท่ีเหลืออีกประมาณ 13.62 ล้านตัน เป็นมูลฝอยตกค้างที่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นรวบรวมน�าไปก�าจัดโดยไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เช่น เทกอง เผากลางแจ้ง                

เป็นต้น 

การด�าเนินงานเพื่อแก้ปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศไทย พบว่า มีการน�าขยะมูลฝอย เช่น แก้ว 

กระดาษ พลาสติก เหล็ก อะลูมิเนียม กลับมาใช้ประโยชน์ 4.10 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 26 ของปริมาณ

ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ โดยผ่านกิจกรรมหลัก ได้แก่ ร้านรับซื้อของเก่าศูนย์วัสดุรีไซเคิล

ชุมชน ธนาคารขยะรีไซเคิล การเรียกคืนบรรจุภัณฑ์โดยผู้ประกอบการ ที่เหลือเป็นการน�าขยะมูลฝอย

อินทรย์ีมาหมักท�าปุ๋ยอนิทรย์ี ปุ๋ยชวีภาพ ผลติก๊าซชวีภาพ และการผลติพลงังานไฟฟ้าและเชือ้เพลงิทดแทน 

ส�าหรับวัสดุรีไซเคิลในภาคอุตสาหกรรม เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก เหล็ก อะลูมิเนียม และยาง                         

มปีระมาณ 12.82 ล้านตนั น�ากลบัมาใช้ประโยชน์ 8.58 ล้านตนั หรอืร้อยละ 67 โดยเป็นการซือ้ขายมลูฝอย

รไีซเคิลในชุมชน ร้อยละ 40 ส่วนอกีร้อยละ 60 เป็นการแลกเปลีย่นของเสยีและวสัดเุหลอืใช้ในกลุม่ผูผ้ลติ 

ผูน้�าเข้าหรือผูจ้�าหน่ายสนิค้า แนวทางดงักล่าวนัน้เรยีกว่า หลกั 3R ได้แก่ การลดปรมิาณขยะ (Reduced) 

การน�ากลับมาใช้ซ�้า (Reused) และการน�ากลับมาใช้ใหม่ (Recycled) แต่อย่างไรก็ตาม ในแต่ละพื้นที่

ย่อมมีปัญหาและกระบวนการจัดการขยะ ที่แตกต่างกันออกไป ส�าหรับสิ่งที่ท�าให้เกิดปัญหาขยะใน

ประเทศไทยทีส่�าคญัอีกประการ คือ การแปรสภาพจากชุมชนเกษตรกรรมไปเป็นชุมชนอุตสาหกรรม 

ท�าให้มีการเคลื่อนย้ายของประชากรเพือ่เข้าสูแ่หล่งจ้างงานอย่างรวดเร็ว สภาพชมุชนหนาแน่นข้ึน ท�าให้

เมอืงต่างๆ มขียะเพิม่มากขึน้ตามไปด้วย หากแต่รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยไม่ได้พัฒนาไปตามสภาพ

เมืองที่เปลี่ยนไปจึงก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา ยกตัวอย่างเช่น จังหวัดนนทบุรี 
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จังหวัดนนทบุรีจัดเป็นพื้นท่ีในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร มีขนาดเนื้อที่ใหญ่เป็นอันดับ

ท่ี 75 ของประเทศ (รวมกรุงเทพมหานคร) แต่มีประชากรหนาแน่นที่สุดเป็นอันดับที่ 2 รองจาก

กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตที่ราบลุ่มแม่น�้าเจ้าพระยาตอนล่าง ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทาง

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนทางเหนือ 20 กิโลเมตร มีพื้นที่ปกครองทั้งหมด 622.303 ตารางกิโลเมตร 

หรือประมาณ 388,939.375 ไร่ และเป็นจงัหวดัหนึง่ทีม่แีม่น�า้ไหลผ่าน จงึแบ่งออกเป็น 2 ฝ่ัง คอื ฝ่ังตะวนัตก 

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีน�้าท่วมถึง มีคูคลองขนาดต่างๆ เชื่อมโยงกันหลายสายเหมือนใยแมงมุม                

มีการท�าการเกษตร และฝ่ังตะวนัออก ได้แก่ พืน้ทีใ่นเขตเทศบาลนครนนทบรีุและเทศบาลนครปากเกร็ด             

เป็นเขตเมืองมีประชากรอยูอ่ย่างหนาแน่น อาจถอืได้ว่าส่วนนีเ้ป็นส่วนหนึง่ของเมอืงหลวง เพราะเขตแดน

ระหว่างนนทบุรีกับกรุงเทพมหานครนั้นแทบจะไม่เป็นที่รู้จัก จังหวัดนนทบุรีแบ่งเขตการปกครองส่วน

ภูมิภาค ออกเป็น 6 อ�าเภอ 52 ต�าบล 433 หมู่บ้าน แต่หากไม่นับรวมหน่วยการปกครองในเขตเทศบาล

เมือง และเทศบาลนครซึ่งยุบเลิกต�าแหน่งก�านันและผู้ใหญ่บ้านแล้ว จะมีทั้งหมด 34 ต�าบล 328 หมู่บ้าน 

พื้นที่จังหวัดนนทบุรีประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 46 แห่ง แบ่งตามประเภทและอ�านาจ

บริหารจัดการภายในท้องที่ได้เป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 17 แห่ง และองค์การ

บริหารส่วนต�าบล 28 แห่ง เศรษฐกิจส่วนใหญ่ของจังหวัดนนทบุรีขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรม รองลงมาคือ

ก่อสร้าง และบริการ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มมีคลองตามธรรมชาติเป็นจ�านวนมากท่ีเคยใช้สัญจร

ไปมา ปัจจุบันคูคลองดังกล่าวได้ใช้เพื่อการระบายน�้าเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้พื้นที่บางส่วนที่เคยเป็น

สวนผลไม้ก็ค่อยๆ เปลีย่นเป็นทีอ่ยูอ่าศยั เทศบาลในจงัหวดันนทบรุมีคีวามเจรญิเตบิโตทางด้านเศรษฐกจิ

และสงัคมอย่างรวดเรว็ เนือ่งจากอยูต่ดิกบักรงุเทพมหานครจึงท�าให้มปีระชากรทีอ่าศยัอยูใ่นพ้ืนทีเ่ทศบาล

ของจังหวัดนนทบุรีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามไปด้วย ส่งผลให้มีปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น เทศบาลในเขต

จังหวดันนทบรุไีด้จดัตัง้ส�านกังานสาธารณสขุและส่ิงแวดล้อมขึน้มา เพ่ือมาดูแลเร่ืองส่ิงแวดล้อมและการ

จัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลโดยเฉพาะ ดังนั้น จังหวัดนนทบุรีจึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีน่าสนใจท่ีจะด�าเนินการ

ศึกษา เพราะเป็นตัวอย่างของเมืองท่ีก�าลังเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมไปสู่เมืองที่มีการผลิต

อุตสาหกรรมและจ้างงานในอัตราท่ีสูง ท�าให้จ�านวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยสถิติจ�านวน

ประชากรในจังหวัดนนทบุรี ในปี 2549 มีจ�านวน 996,072 คน ปี 2550 มีจ�านวน 1,024,191 คน                     

ปี 2551 มีจ�านวน 1,052,952 คน ปี 2552 มีจ�านวน 1,078,071 คน ปี 2553 มีจ�านวน 1,101,743 คน 

ปี 2554 มีจ�านวน 1,122,627 คน และ ปี 2555 มีจ�านวน 1,141,673 คน ซึ่งการเพิ่มขึ้นของประชากร

จะก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา อันจะส่งผลกระทบต่อประชากรที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนนทบุรี

โดยตรงนั้นเอง

ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงท�าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการด�าเนินการด้านขยะมูลฝอยของจังหวัด

นนทบุรี ด้วยสภาพปัญหาขยะของจังหวัดนนทบุรีเกิดจากจ�านวนประชากรที่เพิ่มขึ้น นั้นหมายความว่า
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มนุษย์เป็นผู้ที่สร้างปัญหาเหล่านี้ข้ึน เมื่อมนุษย์เป็นผู้สร้างปัญหา มนุษย์ก็ควรเป็นผู้จัดการกับสิ่ง

เหล่าน้ี จากสภาพชุมชนในจังหวัดนนทบุรี พบว่า จังหวัดนนทบุรีเป็นชุมชนที่เป็นแหล่งอยู่อาศัยและ

ท�าการเกษตรกรรมมาก่อน ซึง่ในชมุชนมวีดัเป็นแหล่งศนูย์รวมจติใจ บ่มเพาะความรู ้จติส�านกึ และความ

ร่วมแรงร่วมใจให้กับประชากรในชุมชนเสมอมา ตามข้อมลูจ�านวนประชากรในจังหวัดนนทบุรี พบว่า               

โดยส่วนใหญ่นับถอืศาสนาพทุธ รองลงมาคอื ศาสนาครสิต์ ศาสนาอสิลาม และศาสนาอืน่ๆ จงัหวดันนทบรุี 

มจี�านวนวัด รวมท้ังสิ้นกว่า 191 แห่ง และหลายแห่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่พุทธศาสนิกชนนิยมไปท�าบุญ 

ปฏิบัติธรรม ในวนัส�าคญัทางพระพทุธศาสนา ซึง่ผูท้ีอ่ยูอ่าศยัในจงัหวดันนทบรุจีะเข้าร่วมกจิกรรมทีท่างวดัจดั

ขึน้จ�านวนมาก ดังนั้น ในการที่จะปลูกฝังแนวความคิดใดๆ สู่ประชากรในจังหวัดนนทบุรี วัด จึงน่าจะเป็น

สถานที่ที่มีประสิทธิภาพในการเป็นแกนหลักที่จะด�าเนินการ ในฐานะผู้น�าด้านความคิด และศูนย์รวม

จิตใจของประชาชนในจังหวัด ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจว่า ในเมื่อสภาพชุมชนมีลักษณะที่ใกล้ชิดกับ

ศาสนา และศาสนาส่งผลต่อชีวิตประจ�าวันของคนในชุมชน ในอันที่จะสร้างให้คนในชุมชนเกิดจิตส�านึก

ในการจัดการปัญหาที่ตนเองมีส่วนสร้างขึ้น วัดจึงเป็นส่วนส�าคัญท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วมส่งเสริม ผลักดัน 

สร้างจิตส�านึก ให้กับประชาชน จนเกิดการแก้ไขปัญหาร่วมกันของคนในชุมชน ด้วยเหตุผลที่กล่าวมานี้

จงึควรจะมหีลักธรรมค�าสอนทางพระพุทธศาสนา ที่จะมาช่วยในด้านการปลูกจิตส�านึกให้กับประชาชน 

งานวิจัยนี้จึงมีจุดมุ่งหมายส�าคัญในอันที่จะค้นหาหลักธรรมค�าสอนทางพระพุทธศาสนา เพ่ือใช้ในการ

ปลูกจิตส�านึกให้กับประชาชนในจังหวัดนนทบุรีในการดูแลจัดการปัญหาด้านขยะมูลฝอยภายในชุมชน

ของตนเอง 

การศกึษาครัง้นีม้วีตัถุประสงค์ 3 ประการ คอื ประการแรก เพือ่ศกึษารปูแบบการจดัการขยะมลูฝอย

ของเขตเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี ประการที่ 2 เพื่อศึกษาสภาพปัญหาขยะมูลฝอยของจังหวัดนนทบุรี 

และประการสดุท้าย เพือ่ศกึษาหาหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาในการสร้างจิตส�านกึสาธารณะเพ่ือการ

จัดการขยะมูลฝอยให้แก่ประชาชนในจังหวัดนนทบุรี

2.	ผลการวิจัย

1) จากการศกึษารปูแบบการจดัการขยะมลูฝอยของเทศบาลในจังหวดันนทบรีุ พบว่า การด�าเนนิ

การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการจัดเก็บ

ขยะมูลฝอย และขั้นตอนการก�าจัดขยะมูลฝอย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 1.1) ขัน้ตอนการจัดเกบ็ขยะมลูฝอย พบว่า ในแต่ละเทศบาลมกีระบวนการจัดเกบ็ขยะมลูฝอย

ที่แตกต่างกันออกไป ตามองค์ความรู้และศักยภาพของเทศบาลนั้นๆ จากการวิเคราะห์กระบวนการจัด

เก็บขยะของเทศบาล พบว่า มีกระบวนการจัดเก็บขยะมูลฝอย แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้



148

ภูริวัจน์  ปุณยวุฒิปรีดา
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	 	 รูปแบบที่	 1 เทศบาลด�าเนินการเก็บขยะมูลฝอยจากจุดรวมขยะของเทศบาล และ                   

บ้านเรือนประชาชน โดยรถเก็บขยะขนไปไว้ยังสถานที่คัดแยกขยะ เพื่อคัดแยกขยะที่สามารถน�ากลับมา

ใช้ใหม่ได้ และวตัถอุนัตราย ก่อนส่งไปยงัสถานทีก่�าจัดขยะมลูฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวดันนทบรีุ 

โดยมีกระบวนการ ดังภาพ

  รูปแบบที่	 2 เทศบาลด�าเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยจากจุดรวมขยะของเทศบาล                  

และบ้านเรือนประชาชน โดยรถเก็บขยะ ซึ่งพนักงานประจ�ารถเก็บขยะจะท�าการแยกขยะที่สามารถน�า

กลับไปใช้ใหม่ได้ออกจากขยะประเภทอื่นๆ เช่น โลหะ พลาสติก ฯลฯ ต้ังแต่บนรถเก็บขยะ ส่งไปยัง               

สถานที่ก�าจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ดังภาพ

  รูปแบบที่	3 เทศบาลด�าเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยจากจุดรวมขยะของเทศบาล และ

บ้านเรือนประชาชน โดยรถเก็บขยะ แล้ววิ่งรถน�าขยะที่เก็บได้ส่งไปยังสถานที่ก�าจัดขยะมูลฝอยของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีทันที ดังภาพ

ของคนในชุมชน ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาน้ีจึงควรจะมีหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา ที่จะมาช่วยในด้าน

การปลูกจิตสํานึกให้กับประชาชน งานวิจัยนี้จึงมีจุดมุ่งหมายสําคัญในอันที่จะค้นหาหลักธรรมคําสอนทาง

พระพุทธศาสนา เพ่ือใช้ในการปลูกจิตสํานึกให้กับประชาชนในจังหวัดนนทบุรีในการดูแลจัดการปัญหาด้าน

ขยะมูลฝอยภายในชุมชนของตนเอง  

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ ประการแรก เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย

ของเขตเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี ประการที่ 2 เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาขยะมูลฝอยของจังหวัดนนทบุรี และ

ประการสุดท้าย เพ่ือนําเสนอศึกษาหาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการสร้างจิตสํานึกสาธารณะเพื่อการ

จัดการขยะมูลฝอยให้แก่ประชาชนในจังหวัดนนทบุรี 

 

2. ผลการวิจัย 
1) จากการศึกษารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี พบว่า การ

ดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการ

จัดเก็บขยะมูลฝอย และขั้นตอนการกําจัดขยะมูลฝอย โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1.1) ข้ันตอนการจัดเก็บขยะมูลฝอย พบว่า ในแต่ละเทศบาลมีกระบวนการจัดเก็บขยะมูลฝอย

ที่แตกต่างกันออกไป ตามองค์ความรู้และศักยภาพของเทศบาลน้ันๆ จากการวิเคราะห์กระบวนการจัดเก็บขยะ

ของเทศบาล พบว่า มีกระบวนการจัดเก็บขยะมูลฝอย แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ดังน้ี 

รูปแบบที่ 1 เทศบาลดําเนินการเก็บขยะมูลฝอยจากจุดรวมขยะของเทศบาล และบ้านเรือน

ประชาชน โดยรถเก็บขยะขนไปไว้ยังสถานที่คัดแยกขยะ เพ่ือคัดแยกขยะที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ และ

วัตถุอันตราย ก่อนส่งไปยังสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดยมีกระบวนการ 

ดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

จุดรวมขยะของ

เทศบาล บ้านเรือน 

ฯลฯ 

สถานท่ีคัดแยกขยะ

มูลฝอยของเทศบาล 

ขยะท่ีเหลือจากการคัดแยก ส่งไปยัง

สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 

รถเก็บขยะ รถบรรทุก

นําขยะที่คัดแยกได้ไปใช้ประโยชน์

อ่ืนๆ เช่น ทําปุ๋ยหมัก เล้ียงไส้เดือน 

เป็นต้น 

รูปแบบที่ 2 เทศบาลดําเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยจากจุดรวมขยะของเทศบาล และบ้านเรือน

ประชาชน โดยรถเก็บขยะ ซ่ึงพนักงานประจํารถเก็บขยะจะทําการแยกขยะท่ีสามารถนํากลับไปใช้ใหม่ได้ออก

จากขยะประเภทอื่นๆ เช่น โลหะ พลาสติก ฯลฯ ต้ังแต่บนรถเก็บขยะ ส่งไปยังสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ดังภาพ 

 

 

 

 

 
รูปแบบที่ 3 เทศบาลดําเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยจากจุดรวมขยะของเทศบาล และบ้านเรือน

ประชาชน โดยรถเก็บขยะ แล้ววิ่งรถนําขยะท่ีเก็บได้ส่งไปยังสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดนนทบุรีทันที ดังภาพ 

 

 

 

 

1.2) ขั้นตอนการกําจัดขยะมูลฝอย พบว่า เทศบาลในจังหวัดนนทบุรีจํานวนได้จัดทําบันทึก

ข้อตกลงการจัดการขยะมูลฝอยรวมจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ในการจัดส่ง

ขยะมูลฝอยท่ีเก็บได้ในท้องที่ ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเป็นผู้กําจัด โดยไม่มีภาระในการกําจัด

ขยะมูลฝอยมีเพียงภาระในการจัดเก็บและเก็บขนขยะมูลฝอยเท่าน้ัน  

2) จากการศึกษาสภาพปัญหาขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี พบว่า ปัญหาขยะมูลฝอยของ

เทศบาลในจังหวัดนนทบุรี สามารถเกิดได้ในทุกๆ ขั้นตอนของกระบวนการจัดการขยะมูลฝอย โดยพบสภาพ

ปัญหาที่สําคัญ ดังน้ี  

2.1) ขั้นตอนการจัดเก็บขยะมูลฝอย ปัญหาที่พบ คือ ขยะมูลฝอยส่วนใหญ่มีที่มาจาก

บ้านเรือนของประชาชน รองลงมาคือ ขยะมูลฝอยจากตลาด ห้างสรรพสินค้า แหล่งการค้า ส่วนใหญ่เป็นขยะ

อันเกิดจากการอุปโภคบริโภคของประชาชน เนื ่องจาก สภาพทั่วไปของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีมี

ลักษณะเป็นชุมชนเมือง มีการขยายตัวของประชากรค่อนข้างสูง และโดยสภาพพ้ืนท่ีที่ใกล้กับกรุงเทพมหานคร

ทําให้พบการลักลอบท้ิงขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ ส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แม้ว่าเทศบาลจะ

กําหนดช่วงเวลาในการเก็บขยะมูลฝอย แต่ก็ยังประสบปัญหาการตกค้างของขยะมูลฝอย เนื่องจาก ประชาชน

ไม่ทิ้งขยะในช่วงเวลาที่เทศบาลกําหนด นอกจากนี้ยังพบการนําขยะไปกองท้ิงในที่ห้ามทิ้ง  ที่ว่างเปล่า รกร้าง คน

จากนอกพ้ืนที่ลักลอบนํ้าขยะมาทิ้ง ทําให้สร้างภาระในการจัดเก็บขยะมูลฝอยมากขึ้น ในเรื่องการคัดแยกขยะ

มูลฝอยก่อนทิ้ง พบว่า ปัญหาสําคัญมาจาก จิตสํานึกของประชาชน ซึ่งเทศบาลไม่สามารถดําเนินการคัด

แยกขยะได้ทั้งหมด ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะต้ังแต่ในครัวเรือนอันเป็น

จุดรวมขยะของเทศบาล 

บ้านเรือน ฯลฯ 

พนักงาน 

คัดแยกขยะ 

บนรถเก็บขน 

สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย 

ขององค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดนนทบุรี 

จุดรวมขยะของเทศบาล 

บ้านเรือน ฯลฯ 

สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย 

ขององค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดนนทบุรี 

รถเก็บขนขยะ 
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 1.2) ขั้นตอนการก�าจัดขยะมูลฝอย พบว่า เทศบาลในจังหวัดนนทบุรีจ�านวนได้จัดท�า                    

บันทึกข้อตกลงการจัดการขยะมูลฝอยรวมจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี               

ในการจัดส่งขยะมูลฝอยที่เก็บได้ในท้องที่ ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเป็นผู้ก�าจัด                        

โดยไม่มีภาระในการก�าจัดขยะมูลฝอยมีเพียงภาระในการจัดเก็บและเก็บขนขยะมูลฝอยเท่านั้น

2) จากการศกึษาสภาพปัญหาขยะมลูฝอยของเทศบาลในจงัหวดันนทบรุ ีพบว่า ปัญหาขยะมลูฝอย

ของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี สามารถเกิดได้ในทุกๆ ข้ันตอนของกระบวนการจัดการขยะมูลฝอย                

โดยพบสภาพปัญหาที่ส�าคัญ ดังนี้ 

 2.1) ขั้นตอนการจัดเก็บขยะมูลฝอย ปัญหาที่พบ คือ ขยะมูลฝอยส่วนใหญ่มีที่มาจากบ้าน

เรอืนของประชาชน รองลงมาคอื ขยะมลูฝอยจากตลาด ห้างสรรพสนิค้า แหล่งการค้า ส่วนใหญ่เป็นขยะ

อันเกิดจากการอุปโภคบริโภคของประชาชน เนื่องจาก สภาพทั่วไปของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีมี

ลักษณะเป็นชุมชนเมือง มีการขยายตัวของประชากรค่อนข้างสูง และโดยสภาพพื้นที่ที่ใกล้กับ

กรุงเทพมหานครท�าให้พบการลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี ส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยเพ่ิมข้ึนอย่าง                       

รวดเรว็ แม้ว่าเทศบาลจะก�าหนดช่วงเวลาในการเก็บขยะมูลฝอย แต่ก็ยังประสบปัญหาการตกค้างของ

ขยะมูลฝอย เนือ่งจาก ประชาชนไม่ทิง้ขยะในช่วงเวลาทีเ่ทศบาลก�าหนด นอกจากนีย้งัพบการน�าขยะไป                   

กองทิง้ในทีห้่ามทิง้  ที่ว่างเปล่า รกร้าง คนจากนอกพื้นที่ลักลอบน�าขยะมาทิ้ง ท�าให้สร้างภาระในการ                  

จดัเกบ็ขยะมลูฝอยมากขึน้ ในเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนท้ิง พบว่า ปัญหาส�าคัญมาจาก จิตส�านึก

ของประชาชน ซึ่งเทศบาลไม่สามารถด�าเนินการคัดแยกขยะได้ทั้งหมด ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการคดัแยกขยะตัง้แต่ในครวัเรอืนอนัเป็นจดุเริม่ต้นของการเกดิขยะมลูฝอย ซึง่จะส�าเรจ็หรอื

ไม่ขึน้อยูก่บัจติส�านกึของผูท้ิง้ขยะ แม้ว่าเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีได้ด�าเนินกิจการท่ีส่งเสริม ปลูกจิต

ส�านึกให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการคัดแยกขยะอยู่เสมอ แต่ประสบปัญหาในด้านอุปกรณ์ในการ              

เก็บขนขยะ พนักงานที่ปฏิบัติงานในด้านนีม้จี�านวนจ�ากดั และงบประมาณมจี�านวนไม่เพยีงพอทีจ่ะท�าให้

โครงการสามารถด�าเนนิการได้อย่างต่อเนือ่ง ปัญหาทีส่�าคญัอกีประการ คอื ประชาชนทีเ่ข้าร่วมโครงการ

ยังไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเดิมๆ และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมก็ไม่ได้มีส่วน

ในการริเริ่มด�าเนินการอย่างแท้จริง 

รูปแบบที่ 2 เทศบาลดําเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยจากจุดรวมขยะของเทศบาล และบ้านเรือน

ประชาชน โดยรถเก็บขยะ ซ่ึงพนักงานประจํารถเก็บขยะจะทําการแยกขยะท่ีสามารถนํากลับไปใช้ใหม่ได้ออก

จากขยะประเภทอื่นๆ เช่น โลหะ พลาสติก ฯลฯ ต้ังแต่บนรถเก็บขยะ ส่งไปยังสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ดังภาพ 

 

 

 

 

 
รูปแบบที่ 3 เทศบาลดําเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยจากจุดรวมขยะของเทศบาล และบ้านเรือน

ประชาชน โดยรถเก็บขยะ แล้ววิ่งรถนําขยะท่ีเก็บได้ส่งไปยังสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดนนทบุรีทันที ดังภาพ 

 

 

 

 

1.2) ขั้นตอนการกําจัดขยะมูลฝอย พบว่า เทศบาลในจังหวัดนนทบุรีจํานวนได้จัดทําบันทึก

ข้อตกลงการจัดการขยะมูลฝอยรวมจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ในการจัดส่ง

ขยะมูลฝอยท่ีเก็บได้ในท้องที่ ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเป็นผู้กําจัด โดยไม่มีภาระในการกําจัด

ขยะมูลฝอยมีเพียงภาระในการจัดเก็บและเก็บขนขยะมูลฝอยเท่าน้ัน  

2) จากการศึกษาสภาพปัญหาขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี พบว่า ปัญหาขยะมูลฝอยของ

เทศบาลในจังหวัดนนทบุรี สามารถเกิดได้ในทุกๆ ขั้นตอนของกระบวนการจัดการขยะมูลฝอย โดยพบสภาพ

ปัญหาที่สําคัญ ดังน้ี  

2.1) ขั้นตอนการจัดเก็บขยะมูลฝอย ปัญหาที่พบ คือ ขยะมูลฝอยส่วนใหญ่มีที่มาจาก

บ้านเรือนของประชาชน รองลงมาคือ ขยะมูลฝอยจากตลาด ห้างสรรพสินค้า แหล่งการค้า ส่วนใหญ่เป็นขยะ

อันเกิดจากการอุปโภคบริโภคของประชาชน เนื ่องจาก สภาพทั่วไปของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีมี

ลักษณะเป็นชุมชนเมือง มีการขยายตัวของประชากรค่อนข้างสูง และโดยสภาพพ้ืนท่ีที่ใกล้กับกรุงเทพมหานคร

ทําให้พบการลักลอบท้ิงขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ ส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แม้ว่าเทศบาลจะ

กําหนดช่วงเวลาในการเก็บขยะมูลฝอย แต่ก็ยังประสบปัญหาการตกค้างของขยะมูลฝอย เนื่องจาก ประชาชน

ไม่ทิ้งขยะในช่วงเวลาที่เทศบาลกําหนด นอกจากนี้ยังพบการนําขยะไปกองท้ิงในที่ห้ามทิ้ง  ที่ว่างเปล่า รกร้าง คน

จากนอกพ้ืนที่ลักลอบนํ้าขยะมาทิ้ง ทําให้สร้างภาระในการจัดเก็บขยะมูลฝอยมากขึ้น ในเรื่องการคัดแยกขยะ

มูลฝอยก่อนทิ้ง พบว่า ปัญหาสําคัญมาจาก จิตสํานึกของประชาชน ซึ่งเทศบาลไม่สามารถดําเนินการคัด

แยกขยะได้ทั้งหมด ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะต้ังแต่ในครัวเรือนอันเป็น

จุดรวมขยะของเทศบาล 

บ้านเรือน ฯลฯ 

พนักงาน 

คัดแยกขยะ 

บนรถเก็บขน 

สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย 

ขององค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดนนทบุรี 

จุดรวมขยะของเทศบาล 

บ้านเรือน ฯลฯ 

สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย 

ขององค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดนนทบุรี 

รถเก็บขนขยะ 
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ภูริวัจน์  ปุณยวุฒิปรีดา

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 16  เล่มที่ 47  เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2557

 2.2) ขั้นตอนการก�าจัดขยะมูลฝอย ปัญหาท่ีพบ คือ เทศบาลในจังหวัดนนทบุรี ได้จัดท�า                  

ข้อตกลงไว้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีในการส่งขยะท่ีจัดเก็บได้ไปก�าจัดยังสถานท่ีก�าจัดขยะ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดยเทศบาลต่างๆ ต้องเสียค่าใช้จ่ายให้กับองค์การบริหารส่วน

จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเมื่อขยะมีจ�านวนมากขึ้นและถูกส่งไปก�าจัดจ�านวนมากจะท�าให้เทศบาลต้อง                  

สูญเสียค่าใช้จ่ายต่อปีจ�านวนมากตามไปด้วย 

 จากสภาพปัญหาที่พบในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีดังกล่าว                   

ข้างต้น พบว่า สาเหตุอันท�าให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอย เกิดจาก 1) ระบบการจัดการที่ขาดงบประมาณ

สนบัสนนุ ท�าให้เครือ่งมอืในการด�าเนนิงานไม่เพยีงพอ ไม่สามารถด�าเนนิการจดัจ้างและ/หรอืจดักจิกรรม

สนบัสนนุการด�าเนนิงานได้อย่างเพยีงพอและต่อเนือ่ง บคุลากรไม่เพยีงพอ และขาดความรูใ้นการท�างาน 

2) ประชากรมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากเมืองเปลี่ยนสภาพจากชุมชนเกษตรกรรมไป               

เป็นชุมชนเมือง และมีประชากรท่ีมาจากแหล่งอื่น ท�าให้ขาดความร่วมมือร่วมใจและจิตส�านึกในการมี

ส่วนร่วมกับชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย กล่าวคือ พฤติกรรมอันเกิดจากการขาดจิตส�านึกของ

ประชาชน และการขาดการร่วมมือร่วมใจในการร่วมกิจกรรมของชุมชน การที่ประชาชนไม่มีส่วนในการ

ร่วมคิดร่วมร่วมตัดสินใจในปัญหาของชุมชน ท�าให้ขาดความตระหนักถึงปัญหาท่ีเกิดจากขยะมูลฝอย 

แม้ว่าสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจะเห็นได้ด้วยตนเอง และเทศบาลมีกระบวนการในการจัดการขยะมูลฝอย

ดีเพียงใดก็ตาม แต่ด้วยสภาพการเป็นชมุชนเมอืง จ�านวนประชากรเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง ท�าให้ขยะมลูฝอย

กเ็กิดเพ่ิมขึน้ตามไปด้วยเช่นกนั โดยหากเกิดการสะสมของปัญหาต่อไปเรื่อยๆ ปัญหาขยะมูลฝอยจะ               

กลายเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยากในอนาคตต่อไป 

 งานวจัิยฉบับน้ีจงึได้ศกึษาหาทางเลอืกอืน่ทีจ่ะเข้ามามบีทบาท ในการแก้ไขปัญหาขยะมลูฝอย

ให้แก่เทศบาลในจังหวัดนนทบุรี โดยจะเห็นได้ว่า ความร่วมมือร่วมใจหรือการมีส่วนร่วม และจิตส�านึก

ของประชาชน ล้วนมีจุดมุ่งหมายที่เริ่มจากตัวบุคคล เช่นเดียวกับปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดจากมนุษย์เป็น

ผูก่้อขึน้ทัง้สิน้ และโดยสภาพสงัคมประชากรส่วนใหญ่นบัถอืศาสนาพทุธ การน�าหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา

เข้ามาปรบัใช้ตัง้แต่ต้นทางของปัญหา คอื “คน” ย่อมสอดคล้องกบัการด�าเนนิชวีติของประชาชนในจงัหวดั

ปัญหาการทีเ่กดิจดัการขยะขยะมลูฝอยเช่น ปัญหาขยะล้นเมอืง ปัญหาการขาดบคุลากรการสิน้เปลอืงนนทบรุี 

อันเป็นพทุธศาสนกิชนโดยส่วนใหญ่ ซึง่หากมแีนวทางทีเ่ป็นรปูธรรมจะท�าให้สามารถลดงบประมาณ บคุลากร 

ฯลฯ ในด้านการจดัการขยะมลูฝอย จากผลการศกึษาดังกล่าว จงึขอน�าเสนอองค์ความรูใ้หม่เพือ่เป็นทางเลอืก

ในการจดัการขยะมลูฝอย คอื การน�าหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนามาปรบัใช้ในการพฒันาจติส�านกึ และ

ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือร่วมในในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชนของตนต่อไป

3) จากการศกึษาหาหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาทีจ่ะน�ามาพัฒนาจิตส�านกึให้กบัประชาชนใน

การจัดการขยะมูลฝอย พบว่า หลักธรรมที่เหมาะสม คือ “หลักสังคหวัตถุ 4” 
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“การพัฒนาเชิงพุทธเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี”

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ  ปีที่ 16  เล่มที่ 47  เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2557

 3.1) ความหมาย/องค์ประกอบของ	“สังคหวัตถุ	4”

  มนุษย์ขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์สังคม จ�าเป็นต้องอยู่รวมกันและมีการพึ่งพาอาศัยกันและกัน 

การมารวมกันของคนหมู่มากก็มักจะน�าไปสู่ความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน อันน�าไปสู่ความขัดแย้งในเวลา              

ต่อมา ดังนั้น จึงจ�าเป็นต้องมีกฎเกณฑ์หรือหลักยึด เพื่อให้คนในสังคมยึดถือและปฏิบัติเพื่อให้เกิดความ

ถูกต้อง เป็นธรรม และน�าความเจริญมาสู่สังคม “หลักสังคหวัตถุ 4” ถือว่าเป็นหลักธรรมอย่างหนึ่งที่ช่วย

ประสานชนหมู่มากให้อยู่รวมกันอย่างมีความสุข ซึ่งในพระไตรปิฎกได้กล่าวถึง สังคหวัตถุ 4 ไว้ว่า             

เป็นสังคหวัตถุ (ธรรมอันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว) 4 ประการ คือ 

  (1) ทาน คือ การให้ปัน ความเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่ เสียสละ ช่วยด้วยทุนการแบ่งปันสิ่งของ

แก่ผู้อื่นที่ควรให้ ตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจ และศิลปวิทยารวมไปถึงการให้อภัยแก่ผู้อื่น ท�าให้

สังคมอยู่กันอย่างมีความสุขเพราะการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

  (2) ปิยวาจา คือ การพูดจาน่ารัก ปราศรัยด้วยถ้อยค�าสุภาพอ่อนหวาน ไพเราะ 

เป็นที่รัก พูดด้วยค�าท่ีน่าฟัง ชีแ้จงในสิง่ท่ีเป็นประโยชน์ให้ก�าลงัใจ ท�าให้เกดิความพอใจแก่ผูไ้ด้ยนิได้ฟัง 

ก่อให้เกิดมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

  (3) อัตถจริยา คือ การบ�าเพ็ญให้เป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้อื่น เป็นการปฏิบัติ

สิ่งที่เป็นประโยชน์ซึ่งกันและกัน มีน�้าใจช่วยเหลือผู ้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยก�าลังความคิด 

ก�าลังกาย และก�าลังทรัพย์ การท�าตนให้เป็นประโยชน์เท่าที่จะได้ท�าได้ เช่น ส่งเสริมจริยธรรม ส่งเสริม

ให้ผู้อื่นได้รับในสิ่งท่ีดี การช่วยเหลือผู้อื่นจะท�าให้หมู่คณะและสังคม และประเทศชาติมีความก้าวหน้า        

ได้รับความส�าเร็จในสิ่งต่างๆ เป็นอย่างดี

  (4) สมานัตตตา คือ การปฏิบัติตนเสมอต้นเสมอปลาย ท�าตัวให้เข้ากันได้เป็นเพื่อน                 

ร่วมทกุข์ร่วมสขุกนั ไม่เอาเปรยีบ ร่วมเผชญิและแก้ปัญหาเพือ่ประโยชน์สขุร่วมกนั ไม่ถอืเราถอืเขา รูจ้กัผกูมติร

กบัผูอ้ืน่ เช่น ในยามที่ตนตกทุกข์ได้ยากก็ไม่ทอดท้ิงยังช่วยเหลือ ย่อมเกิดความสุขและความสามัคคีใน   

หมู่คณะ

  “สงัคหวตัถ”ุ เป็นหลกัธรรมในศาสนาพุทธ โดยเป็นภาษาบาลีแยกออกเป็น 2 ศพัท์ คอื 

สังคห 1 วัตถุ 1 “สังคห” แปลเป็นภาษาไทยว่า สงเคราะห์ มีความหมายว่า ช่วยเหลือ อุดหนุน “วัตถุ” 

ในที่หมายความว่า เรื่อง รวมทั้งสองศัพท์ “สังคหวัตถุ” หมายความว่า เรื่องความช่วยเหลือ จะช่วยเหลือ

กันด้วยวธิอีย่างไรบ้างท่านได้วางไว้เป็น 4 อย่าง การช่วยเหลอืกนัด้วยวธินีอกเหนอืจาก 4 อย่างนี ้ไม่เรยีกว่า 

สงัคหวตัถ ุคอื เรือ่งความช่วยเหลอืท่ีท�าให้รกัใคร่นบัถอืกลมเกลยีวกนั หรอืหมายถงึหลกัธรรมทีเ่ป็นเครือ่ง

ยึดเหนี่ยวน�้าใจของผู้อื่น ผูกไมตรี เอื้อเฟื้อ เกื้อกูล หรือเป็นหลักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน 

  พระพทุธเจ้าทรงสอนหลกัการสร้างมนุษยสัมพันธ์ไว้เรียกว่า สังคหวตัถุ หมายถึง วธิผูีกใจคน 
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พระองค์ตรัสว่า “รถม้าแล่นไปได้เพราะมีลิ่มสลักคอยตรึงส่วนประกอบต่างๆ ของรถม้าเข้าด้วยกันฉันใด 

คนในสังคมก็ฉันนั้น คือท�าหน้าท่ีเป็นกาวใจเชื่อมประสานคนทั้งหลายเข้าด้วยกัน” ธรรมเหล่านี้จึงเป็น

ธรรมที่ช่วยอุ้มชูโลก ถ้าไม่พึงมีธรรมเหล่าน้ีมารดาหรือบิดาก็ไม่พึงได้การนับถือหรือการบูชาเพราะบุตร

เป็นเหตุ แต่เพราะบัณฑิตเล็งเห็นความส�าคัญของสังคหธรรมเหล่านี้ ฉะนั้น บัณฑิตเหล่านั้นจึงถึงความ

เป็นใหญ่และเป็นผู้น่าสรรเสริญ

  สรุปได้ว่า สังคหวัตถุ 4 หมายถึง เครื่องมือ หรือหลักธรรมที่ช่วยประสานคนหมู่มากให้

อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เป็นเครื่องช่วยขจัดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นท�าให้คนอยู่ร่วมกันด้วยความรัก 

สามารถน�าไปใช้ได้ตั้งแต่ระดับครอบครัวจนถึงระดับสังคม เป็นธรรมอันจะก่อให้เกิดความผาสุก ในบ้าน

เมืองและประเทศชาตินั่นเอง หลักธรรมของสังคหวัตถุนี้หากผู้ใดยึดถือปฏิบัติ เชื่อแน่ว่าจะเป็นที่รักใคร่

เคารพนับถือของเพื่อนร่วมงานและบุคคลทั่วไป 

 3.2) “หลักสังคหวัตถุ	 4”สามารถน�ามาปรับใช้ในการสร้างจิตส�านึกสาธารณะในการ

จัดการขยะมูลฝอยให้กับประชาชนได้ดังนี้

  (1) หลักทาน (การให้) พบว่า ความเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่ เสียสละ ช่วยด้วยทุนการแบ่งปัน

สิง่ของแก่ผูอ่ื้นทีค่วรให้ ตลอดจนให้ความรูค้วามเข้าใจ และศลิปวทิยารวมไปถงึการให้อภยัแก่ผูอ้ืน่ ท�าให้

สังคมอยู่กันอย่างมีความสุข เพราะการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปันช่วยเหลือสงเคราะห์ด้วยปัจจัยสี่ 

ทนุหรอืทรพัย์สิง่ของ ตลอดจนให้ความรู ้ความเข้าใจ และศลิปวทิยาต่างๆ ทีเ่ป็นของตนเองแก่ผูอ้ืน่ทีค่วร

แบ่งปัน ซึ่งในการด�าเนินการปลูกจิตส�านึกให้กับประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยสามารถท�าได้ ดังนี้

   -  ให้ความรู้ที่ตรงกับความต้องการของประชาชน โดยสามารถน�ากลับไปประยุกต์

ใช้ต่อได้ 

   - ให้ความจรงิใจหวงัดต่ีอกนั ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั อนัเป็นการยกระดบัคณุภาพ

จิตใจ ผลที่ได้รับ คือ การท�าให้เป็นที่รักของคนทั่วไป

   - เสียสละทรัพย์ จัดสรรทรัพยากรเพื่อส่วนรวม เช่น จัดหาภาชนะรองรับขยะ 

ภาชนะในการคัดแยกขยะ ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ร่วมกัน

   - เสยีสละเวลาในการร่วมกนัท�ากจิกรรม เพือ่ให้เกดิความเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนัใน

การร่วมกันคิดตัดสินใจ มองเห็นปัญหาร่วมกัน

   - ให้รางวัล เป็นการส่งเสริม ให้เกิดความรู้สึกในการอยากเข้ามามีส่วนร่วมท�า

กิจกรรม

  (2) หลักปิยวาจา (วาจาเป็นที่รัก) พบว่า วาจาที่ไพเราะอ่อนหวาน ย่อมเป็นคุณสมบัติ

ส�าคัญในการพูดเพื่อยึดเหนี่ยวใจของผู ้ฟังให้เกิดความนิยมรักใคร่และเชื่อถือ และแสดงออกถึง 
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ความคิดที่สะท้อนมาจากจิตใจ ท�าให้เห็นถึงคุณลักษณะผู้พูด การอบรมขัดเกลาจิตใจของบุคคลนั้น 

ดังผู้มีมารยาทจะต้องระมัดระวัง ในการใช้วาจา แบ่งเป็น การพูดทั่วไป และการพูดแบบสนทนา 

การพูดกับผู้อื่นหรือการสนทนากันในสังคมน้ัน มีความส�าคัญมาก การสนทนาเป็นการพูดกับผู้อื่น 

แตกต่างไปจากการพูดคนเดียว กล่าวคือ การสนทนาย่อมมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน มีการพูดจา

ระหว่างบุคคลซึ่งอาจมากกว่าสองคน ซึ่งในการด�าเนินการปลูกจิตส�านึกให้กับประชาชนในการจัดการ

ขยะมูลฝอยสามารถท�าได้ ดังนี้

   - ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องต้องไม่ปฏบิตัเิฉพาะหน้าทีข่องตนอย่างเดยีว แต่ต้องสือ่สารทกุๆ 

รูปแบบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน

   - การพูดนั้นไม่ใช่เพียงแต่ไพเราะอย่างเดียว แต่ต้องประกอบด้วยองค์ความรู้ที่

ครอบคลุมถึงการจัดการขยะด้วย

   - ในการสื่อสารเพื่อต้องการให้ ปฏิบัติในแนวทางใด จ�าเป็นต้องใช้วาทศิลป์                 

โน้มน้าวให้เห็นความส�าคัญ

   - พดูโดยการเอาใจเขามาใส่ใจเรา ท�าให้คนรักกนั อภยักนั สามคัคกีนั จับมอืกนั ให้เหน็

แก่ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 

  (3) หลักอัตถจริยา (การประพฤติประโยชน์) พบว่า เป็นการท�าประโยชน์แก่เขาคือ             

ช่วยเหลือด้วยแรงกาย และขวนขวายช่วยเหลือกิจการต่างๆ บ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์ รวมทั้งช่วย                   

แก้ไขปัญหา และส่งเสริมในด้านจริยธรรม ซึ่งหลักธรรมข้อนี้มุ่งสอนให้คนพัฒนาตนใน 2 ด้าน คือท�าตน

ให้เป็นประโยชน์ เป็นการท�าตนให้มีคุณค่าต่อสังคมที่ตนอาศัยอยู่ ซึ่งในการด�าเนินการปลูกจิตส�านึกให้

กับประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยสามารถท�าได้ ดังนี้

   - ส่งเสรมิให้เกดิพฤตกิรรมจติอาสา อาสาสมคัร เช่น บ้านเมอืงสกปรกกไ็ปช่วยเหลอื

กนั ท�าประโยชน์

   - ปลูกฝังให้เห็นว่า การทิ้งขยะให้เป็นที่ หรือการจัดการขยะในครัวเรือน ให้ถูกวิธี 

ก่อนน�าออกมาทิ้ง เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน เพราะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งตนเองและส่วนร่วม 

   - ปลูกฝังให้ค�านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง สร้างแรงจูงใจให้มีจิตส�านึก

อยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าอยู่ที่ไหนเวลาใดก็ไม่ทิ้งไม่เป็นที่

   - การมจีติส�านกึสาธารณะ คอื เหน็คนอืน่ท�าอะไรไม่ดูดาย ไม่อยูเ่ฉย ตระหนักรู้ว่า                 

เราเป็นพี่น้องกันทั้งสิ้น ถ้าไม่จ�าเป็นก็ไม่ควรท�าอะไรให้โกรธเกลียด ชิงชัง เพราะสรรพส่ิงในโลกล้วนอิง

อาศัยกัน 

   - มีความเสียสละ ช่วยกันเป็นหูเป็นตา ช่วยกันคนละไม้ละมือ เล็งเห็นประโยชน์
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ของสิ่งของเหลือใช้ อันไหนที่สามารถดัดแปลงกลายเป็นเครื่องใช้ไม้สอยได้ อันนี้ก็ได้ประโยชน์ที่สุดแล้ว

  (4) หลักสมานัตตตา (การวางตนสม�่าเสมอ) พบว่า วางตนให้เหมาะสมกับฐานะที่ตนมี

อยู่ในสังคม เช่น เป็นหัวหน้าครอบครัว เป็นบิดามารดา เป็นครูอาจารย์ เป็นเพื่อนบ้าน เป็นต้น  ตนอยู่

ในฐานะอะไรก็วางตนให้เหมาะสมกับฐานะท่ีเป็นอยู่ และท�าอย่างเสมอต้นเสมอปลายปฏิบัติตนอย่าง

สม�่าเสมอต่อคนทั้งหลาย ให้ความเสมอภาค ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น เสมอในสุขและทุกข์ คือ ร่วมสุข

ร่วมทุกข์กัน ร่วมรับรู้ปัญหา  และร่วมแก้ปัญหาเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติ ความเป็นคน

มีตนสม�่าเสมอ  ไม่ถือตัว ซึ่งในการด�าเนินการปลูกจิตส�านึกให้กับประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย

สามารถท�าได้ ดังนี้

   - วางตนให้พอดี ในเรื่องของจิตส�านึกสาธารณะ หากอยากให้คนอื่นท�าดีอย่างไร                   

เราต้องท�าตัวแบบนั้น เราปฏิบัตต่ิอคนอืน่ให้เหมอืนกบัทีอ่ยากให้เค้าปฏบิติัต่อเรา ไม่เอารดัเอาเปรยีบกนั

   - สุขด้วยกัน ทุกข์ด้วยกัน สามารถปรับตัวเข้ากับทุกคนได้เป็นอย่างดี ต้องเป็นคน

ที่มีปัญญา มีความบริสุทธิ์ใจ และมีความกรุณา เป็นพื้นฐานอยู่ในใจ 

   - ต้องสมานสามัคคี ช่วยกันคนละไม้ละมือ เพราะเล็งเห็นประโยชน์ร่วมกัน

  จากการน�า “หลักสังคหวัตถุ 4”มาปรับใช้ในการสร้างจิตส�านึกสาธารณะในการจัดการ

ขยะมูลฝอยให้กับประชาชน ข้างต้น แสดงให้เห็นว่า สามารถน�าหลักสังคหวัตถุ 4 มาประยุกต์ใช้ใน

กระบวนการจกัการขยะมลูฝอยของเทศบาลในจงัหวดันนทบรีุได้ในทกุขัน้ตอน เนือ่งจากหลักสังควตัถ ุ4 

อันได้แก่ ทาน (การให้) ปิยวาจา (วาจาอันเป็นที่รัก) อัตถจริยา (การประพฤติตนเป็นประโยชน์)                    

สมานัตตตา (วางตนสม�่าเสมอ) สามารถน�าไปสอดแทรกถึงระดับของจิตใจ ให้ประชาชนเกิดจิตส�านึก

สาธารณะ เล็งเห็นประโยชน์ของการมีส่วนร่วม เมื่อหลักธรรมสามารถปลูกฝังเข้าไปถึงในระดับจิตใจ             

มองเห็นปัญหาที่เกิดจากตนเอง จากคนในสังคม ตามความเป็นจริง ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถส่งผล   

กระทบต่อภาพรวมของชุมชนสังคมได้ ก็จะท�าให้เกิดการแสดงออกถึงการกระท�าที่ถูกต้องและสมควร

ปฏิบัติ เพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคมโดยรวม 

 3.3) อานิสงส์ที่เกิดจากการสงเคราะห์ด้วย สังคหวัตถุ 4

  พระพุทธองค์ได้ทรงกล่าวถึงอานิสงส์ที่ เกิดจากการสงเคราะห์ประชาชนด้วย 

สังคหวัตถุ 4 คอื ทาน (การให้) เปยยวชัชะ หรอืปิยวาจา (วาจาเป็นทีร่กั) อตัถจรยิา (การประพฤติประโยชน์) 

และ สมานตัตตา (การวางตนสม�า่เสมอ) อยูเ่ป็นประจ�า เมือ่จติุจากเทวโลกมาแล้ว บญุทีเ่กดิจากการให้ทาน

เป็นประจ�า จะท�าให้ได้ลกัษณะมหาบุรษุ คอื มฝ่ีามอืและฝ่าเท้าอ่อนนุม่และมเีส้นทีข้่อพระองคลุจีดกนัเป็น 

รปูตาข่ายงดงาม น่าดนู่าชม และบุญที่เกิดจากการใช้ปิยวาจานั้น จะท�าให้มีพระชิวหาใหญ่ยาวและ 

มีพระสุรเสียงดุจเสียงพรหม ตรัสดุจเสยีงร้องของนกการเวกชดัเจน แจ่มใส ไพเราะ ก้องกงัวาน สามารถ 
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เหนี่ยวรั้งใจผู้ฟังให้ดื่มด�่าไปกับน�้าเสียงนั้น ส่วนอานิสงส์ของอัตถจริยาและสมานัตตตานั้น จะท�าให้ 

มญีาตสินทิมติรสหายตลอดจนพวกพ้องบรวิารมากมาย รวมถงึพระราชา มหาอามาตย์ เศรษฐ ีมหาเศรษฐี 

พ่อค้า ประชาชนทุกชาติทุกภาษา ท้ังวรรณะต่างๆ ให้การยอมรับนับถือ ทั้งหมดจะมาเป็นพันธมิตร            

เป็นกัลยาณมิตร ท่ีดีต่อกันและไม่ว่าจะไปท่ีไหน ย่อมได้รับการปฏิสันถารเป็นอย่างดี นอกจากนี้                     

สังคหวัตถุ 4 ยังอ�านวยประโยชน์ที่มองเห็นได้เป็นรูปธรรมดังต่อไปนี้ 

  (1) ช่วยให้บุคคลด�ารงตนอยู่ได้ในสังคมด้วยความสุข 

  (2) เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้าใจ สมานไมตรีระหว่างกัน 

  (3) เป็นเครือ่งส่งเสรมิความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล ให้มคีวามเคารพนบัถอืกนัตามสมควร

แก่ฐานะ 

  (4) เป็นเครือ่งประสานองค์ประกอบต่างๆ ของสังคมให้คงรูปอยูแ่ละด�าเนนิไปได้ด้วยดี 

  (5) ช่วยส่งเสริมศีลธรรมและป้องกันความประพฤติที่เสื่อมเสียในสังคม

ดงันัน้ เพือ่ให้ชุมชนสามารถปรบัตวัและแก้ไขสภาพปัญหาการจดัการขยะมลูฝอยได้ถูกต้องตาม                  

หลักวิชาการและมีวิธีการด�าเนินการที่ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งสร้างความเข็มแข็งอย่าง          

เป็นระบบและเป็นรปูธรรมมากยิง่ขึน้ จะต้องเริม่ต้นจากการสอดแทรก ส่งเสรมิ การมส่ีวนร่วม และสร้าง

จิตส�านึกร่วมกัน โดยการน�าหลักสังคหวัตถุ 4 เข้ามาปรับใช้ ซึ่งหลักธรรมนี้สามารถสอดแทรกเข้าไปใน

กระบวนการจดัการขยะของเทศบาลในจงัหวดันนทบรุไีด้ในทกุขัน้ตอน เพราะเป็นหลกัธรรมทีส่อดแทรก

เข้าไปในจิตใจของคน ท�าให้ประชาชนเลง็เหน็ความส�าคญัของการอาศยัอยูร่่วมกนัและปัญหาทีจ่ะเกดิขึน้

ตามมาหากไม่มหีลกัธรรมประจ�าใจ สิง่เหล่านีจ้ะกลายเป็นพืน้ฐานหลกัธรรมค�าสอนทีดี่งามในการบรหิาร

งานของเทศบาลท�าให้เกดิการพฒันาทีย่ัง่ยนืสบืต่อไป ซึง่การวจิยันีท้�าให้ได้องค์ความรูใ้นการจดัการขยะ

มลูฝอยในรปูแบบทีเ่ข้าไปพฒันาคนในชมุชน กล่าวคอื พฒันาถงึขัน้ระดบัจติใจ โดยการน�าหลกัธรรมทาง

พระพุทธศาสนา ที่ค้นพบ คือ หลักสังคหวัตถุ 4 เข้ามาประยุกต์ใช้ น�าไปสู่การพัฒนาเชิงพุทธเพื่อการ

จัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีที่ยั่งยืน ตามแผนภาพ
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กล่าวโดยสรปุได้ว่า พระสมัมาสมัพทุธเจ้าทรงแสดงสงัคหวตัถใุห้พทุธบรษิทัยดึปฏบิตั ิเพือ่ฝึกตน 

เป็นคนน่ารัก น่าเข้าใกล้ มีศิลปะในการครองใจคน สังคหวัตถุจึงถือว่าเป็นพุทธวิธีในการครองใจคน                   

ชั้นเยี่ยม คุณธรรมด้านทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา คุณธรรมทั้ง 4 ประการนี้ เป็นเครื่องยึด

เหนี่ยวจิตใจคน หลักสังคหวัตถุ 4 นี้จึงเป็นเครื่องมือในการที่จะสร้างความปรองดองและสามัคคีในการ

ท�างาน ตลอดจนการน�าไปใช้เป็นข้อมลูในการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาให้มคีวามพึงพอใจและประทบัใจ 

เพื่อน�าไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุดสืบไป

3.	ข้อเสนอแนะ

1) ภาครฐัควรมนีโยบายในการประชาสมัพนัธ์ให้ความรูค้วามเข้าใจในการจดัการขยะให้กบัภาค

ประชาชนให้มายิง่ขึน้ ในทกุๆ ขัน้ตอน ในลกัษณะการมส่ีวนร่วมและสร้างจติส�านกึทีส่มัพนัธ์กบัแนวพทุธ 

ตามหลักสังคหวัตถุ 4

2) ส่งเสรมิการคดัแยกขยะด้วยการรบัผดิชอบต่อตนเอง โดยถอืประโยชน์ส่วนร่วมเป็นทีต่ัง้ โดย

ในจิตใจของคน ทําให้ประชาชนเล็งเห็นความสําคัญของการอาศัยอยู่ร่วมกันและปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นตามมาหาก

ไม่มีหลักธรรมประจําใจ สิ่งเหล่าน้ีจะกลายเป็นพ้ืนฐานหลักธรรมคําสอนที่ดีงามในการบริหารงานของเทศบาล

ทําให้เกิดการพัฒนาที่ย่ังยืนสืบต่อไป ซ่ึงการวิจัยนี้ทําให้ได้องค์ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยในรูปแบบท่ีเข้า

ไปพัฒนาคนในชุมชน กล่าวคือ พัฒนาถึงขั้นระดับจิตใจ โดยการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ที่ค้นพบ 

คือ หลักสังคหวัตถุ 4 เข้ามาประยุกต์ใช้ นําไปสู่การพัฒนาเชิงพุทธเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลใน

จังหวัดนนทบุรีที่ยั่งยืน ตามแผนภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงสังคหวัตถุให้พุทธบริษัทยึดปฏิบัติ            

เพ่ือฝึกตน เป็นคนน่ารัก น่าเข้าใกล้ มีศิลปะในการครองใจคน สังคหวัตถุจึงถือว่าเป็นพุทธวิธีในการครองใจคน

ช้ันเย่ียม คุณธรรมด้านทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา คุณธรรมทั้ง 4 ประการนี้ เป็นเครื่อง           ยึด

เหน่ียวจิตใจคน หลักสังคหวัตถุ 4 นี้จึงเป็นเคร่ืองมือในการที่จะสร้างความปรองดองและสามัคคีในการทํางาน 

ตลอดจนการนําไปใช้เป็นข้อมูลในการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาให้มีความพึงพอใจและประทับใจ เพ่ือนําไปใช้

เป็นแนวทางการพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุดสืบไป 

 

ทาน (การให้) 

ปิยวาจา (วาจาเป็นท่ีรัก) 

อัตถจริยา (การประพฤติประโยชน์) 

สมานัตตตา (การวางตนสม่ําเสมอ) 

หลักสังคหวัตถุ 4  

ขั้นตอนการจัดเก็บขยะมูลฝอย ข้ันตอนการกําจัดขยะมูลฝอย 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม จิตสํานึกสาธารณะ 

ประชาชนในชุมชน 

การพัฒนาเชิงพทุธเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 
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การออกนโยบายก�าหนดการคัดแยกประเภทของขยะมูลฝอย 

3) ภาครฐัควรก�าหนดสถานทีแ่ละวนัเวลา ชนดิของภาชนะส�าหรับทิง้ขยะตามประเภทของขยะ 

เพื่อให้ง่ายต่อการขนถ่ายและน�าไปท�าลาย โดยก�าหนดขั้นตอนให้ชัดเจน และมีระยะเวลา ความถี่ในการ

ด�าเนินการที่แน่นอน เพื่อให้สอดคล้องกับการด�าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะให้กับ

ประชาชน

4) จัดให้ชุมชนแต่ละชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดหาที่ทิ้งขยะที่เป็นจุดศูนย์กลางของชุมชน            

โดยมองถึงประโยชน์ร่วมกันในการดูแล รักษา เพื่อลดการก่อปัญหาให้กับสภาพแวดล้อม

5) ควรมีการสร้างความรู้ความเข้าใจในการสร้างรูปแบบการจัดการขยะ และน�าขยะไปใช้

ประโยชน์อย่างเป็นระบบ และสามารถน�าไปปฏิบัติได้ทันที

6) ควรจะศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยแบบเชิงลึกเกี่ยวกับการเสริมสร้างความร่วมมือ

ร่วมใจ และปลูกฝังจิตส�านึก โดยน�าหลักสังคหวัตถุ 4 มาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
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REFORMING DAMAGES IN THE COPYRIGHT ACT IN 
THAILAND: COMPARE WITH U.S. AND TRADE - RELATED 

ASPECT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT (TRIPS)
Angwara Chaianong*

I. INTRODUCTION

In 2000, the Supreme Court of Thailand reversed the Intellectual Property and 
International Trade Court of Thailand. Plaintiff sued defendant for copyright infringement 
a computer program (Microsoft Window).1 Defendant had reproduction and distribu-
tion the computer program but plaintiff did not allow the defendant to this situation.2 

According to the Supreme Court has verdict to defendant because plaintiff has been 
entrapment the computer program from defendant.3 The Judge told that plaintiff got 
benefit from the evidence.4 However, the defendant did not intent to infringement the 
exclusive right of plaintiff. For the plaintiff could not get the damages from defendant.5 

Seventy percentages of lawyers in Thailand disagree with Supreme Court of Thailand.6                               

Another case as The Supreme Court of Thailand grants summary judgment to 
defendant because plaintiff could not prove the seriousness of damages. Plaintiff is the 
company which products the movie claim for loss of the profit. The defendants copy the 
movie of plaintiff and have already sold to consumers. The plaintiff is claim that would 
make dilution to the movie of plaintiff.7 According to two cases show that the current 
copyright law of Thailand, the act broadly scope for liability copyright infringement also 

* LL.B., Ramkhamhaeng University, LL.M. in Intellectual Property Law, Case Western Reserve 
University, U.S.A.

1 See Microsoft Company v. Atec Company, Supreme Court of Thailand 4301/2543.
2 Id. at 1. 
3 Id. at 6.
4 Id. at 7.
5 Id.
6 http://lawyerthai.com.html.
7 See R.S. Company v. Chanchai, Supreme Court of Thailand 4826/2550
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broadly for the damages.8 

The section 64 of the Copyright Act of Thailand, Yet the condition in the act 
unclear. Any damages awarded unfair for the copyright owner and difficult to prove 
infringement. As a result, the summary judgment lack of standard Intellectual Property 
Law and economy system. Any damages for copyright infringement compare with the 
United State Copyright Law, and Trade-related aspect of intellectual property right (TRIPS).

Therefore, this paper proposes that Section 64 of copyright Act of Thailand should 
be amended by clearly defining the standard to proof for copyright infringement and 
the burden of proof in relation to certain types of damages, such as statutory damage, 
attorney’s fees, and the standard of judicial.  

Part II this paper will describe history of the copyright act of Thailand. Part III                 
this paper will argue the language and structure is confusing regarding damages of                   
section 64 the copyright act in Thailand. Part IV will argue a judicial discretion. Finally, 
Part V will argue using economics principles for evaluate the damages. 

II. BACKGROUND

Before enacted Copyright Act in Thailand, in 1931 Thailand had utilized literary 
works and artistic works act.9 However, did not solve a problem of copyright law and 
also damages yet. Therefore, Thailand Congress was enacted copyright act in order to 
protected exclusive right of copyright owner.10 

A. History of the Copyright Act of Thailand

 The first Copyright Act in Thailand was enacted in B.E.2521 (1978 A.D.). This 
act was unclearly on damages of copyright infringement.11 After that, Thailand had 
joined in Trade related aspect of intellectual property right (TRIPS) is contribute to ac-

8 The Copyright Act of Thailand (A.D.1994) Section 64 “In the case of infringement of copyright or performer’s 
rights, the court may order the infringer to compensate the owner of copyright or performers’ rights for 
damage the amount of which shall be determined by the court taking into account the seriousness of 
the injury, including the loss of profits and the expenses necessary for the enforcement of the right of 
the owner of copyright or performers’ rights”

9 Chaiyot Hamaratchata. The Intellectual Property Law.51. B.J. Plate Processor 52 (8th ed., 2010).
10 Id.
11 Id.
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count of profit to the copyright owner.12 In order to equal to the international standard, 
Thailand congress had adaptation the Copyright Act in B.E.2537 (1994 A.D.).13 
Identified the damages copyright infringement in the section 64 of the Copyright Act 
of Thailand. However, the section 64 it would not solve the problem to the copyright 
owner.14

 There are precedents judicial that lack of standard for summary judgment 
and the copyright owner cannot elect a type of damages. For example, Plaintiff is the 
copyright owner and author of “sai-chon song.” The defendant is the film company 
utilized the melody of sai chon song to their movie but plaintiff did not allow defendant 
to use the song. Therefore, plaintiff sued defendant for copyright infringement.15

 The Supreme Court of Thailand (Intellectual Property Litigation Department 
and International Trade) likely hold defendants infringe plaintiff’s song and defendant 
ruling award Plaintiff 50,000 Thai currency.16 However, the damages exclude the account 
of profit from a movie of the defendant and the plaintiff cannot get the attorney’s fees.17

 According to precedent of summary judgment testify that could not solved 
the copyright owner who lost of profits. However, Thailand employ code law that the 
judge who decided copyright infringement case is necessary to follow the copyright act. 
Therefore, section 64 of the copyright act in Thailand should be reforming in order to 
development legal standard on damage copyright infringement.18 Compare with The 
United States of America.

B. Copyright Law of the United States of America

 “Copyright Law of the United States 1976 allows recovery both actual damages 
and profits. Plaintiff can recover profits that are not taken into account when comput-
ing actual damages.”19 17 U.S.C.§504. Likewise, plaintiff can elect statutory damages, 

12 TRIPS Article 45.
13 http://rachakitja.soc.go.th.html.
14 Hamaratchata, supra note 9, at 52.
15 See Chai Na Sinlawan v. A.G. Entertrainment Company, The Supreme Court of Thailand (Intellectual 

Property Litigation Department and International Trade) 5469/2552
16 Id. at7.
17 Id.
18 Manita Rungruangtontisuk, The implementation of statutory damages into the case of copyright infringement 

in Thailand, 118, (2011) (unpublished LL.M. dissertation,Chulalongkon University).
19 Marshall A. Leaffer. Understanding Copyright Law. 458. (5th ed. 2010).
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at any time before final judgment is rendered to recover, instead of actual and profits, 
an award of statutory damages for all infringement involved in the action, in a sum of 
not less than $750 or more than $30,000.20 17 U.S.C.§504(c).21 Nevertheless, the court 
may award costs to the prevailing party, which may include reasonable attorney’s fees.               
17 U.S.C.§505.22

 According to the copyright law of United States provides a wide array of 
monetary remedies designed to compensate copyright owners and to deter copyright 
infringers.23 Moreover, there are the precedents judgment indicated, the copyright                     
owner would be justified. For example, “jury’s statutory damages award of $22,500 per 
song for a total of $675,000 against a music downloader for illegally downloading and 
distributing 30 copyright works.”24 

 The other case is award of statutory damages, pursuant to the Copyright Act, 
in the amount of $10,000 to copyright holders for each of three copyright infringements 
made during live performances of musical compositions entitled “Stars on the Water,” 
“Route 66,” and “Tulsa Time” at a bar, for a total of $30,000 was reasonable.25 The bar 
owners refused to execute a licensing agreement and continued public performance of 
the works without permission or licenses. The cost of each license, if paid, would have 
been $10,877.26 The bar owners supervised the infringing performances and had a direct 
financial interest in them.27 The owners had been warned that refusal to sign licensing 
agreements would likely result in legal action.28 

 “The statute specifies a range of $750 to $30,000 per work (up to $150,000 for 
willful infringement, down to $200 or even zero for some innocent infringers).”29 It does 
not specify how the court should decide on number within that range. The court look 
at many factors, such as harm to plaintiff, effects on third parties, and defendant’s good 

20 Id.at459.
21 Stephen M. Mcjohn. Copyright. 390. (Aspen Publishers. 2nd ed. 2009).
22 Leaffer, supra note 19, at 398.
23 2 Paul Goldstein,Goldstein on copyright,(3d ed.2014), http://lawlibrary.case.edu/treatises-by subject/

copyright-law-2.
24 See Sony BMG Music Entertainment v. Tenenbaum, 719 F.3d 67,107 U.S.P.Q.2d 1264 (1st Cir.2013).
25 See Granite Music Corp. v. Center Street Smoke House,Inc., 786F.Supp.2d716(W.D.N.Y.2011).
26 Id. at 1.
27 Id. at 2.
28 Id. at 3.
29 Marshall A. Leaffer, Understanding Copyright Law, 468. (5th ed. 2010).
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faith. Moreover, successfully plaintiff and successfully defendant may seek attorney’s 
fees.30 

 The U.S. Supreme Court overruled the case law supporting the favored 
treatment of plaintiff on the issue of attorney’s fees.31 The court held that Congress 
intend no such disparity between plaintiff and defendants when, in the 1976 Act, 
it permitted judges to award a reasonable attorney’s fees to the prevailing party.32 
“The Supreme Court rejected the notion that attorney’s fees should be automatic for 
any prevailing party.”33 However, the court should use in applying attorney’s fees, for 
example frivolousness, motivation, and objective unreasonableness of suit.34 

 Therefore, Thailand should adopt section 64 of copyright act by compare with 
the U.S. copyright law under 17 U.S.C.§504 and 505. For example, the copyright owner 
can elect the damages and attorney’s fees.

III.  CLARIFY THE LANGUAGE AND STRUCTURE

A section 64 is obscure on the damages copyright infringement and did not have 
standard to give the damages. As a result, depend on the judge to consider how much 
to damages. However, the judge is necessary to decide follow the act. Then section 64 
copyright act of Thailand should specify the type of damages and narrowing the 
languages.     

A. The Vaguely Interpretation of the Languages

 As part of section 64, there are many phases are unclearly.35 First of all, 
the word “lack of benefit” does not has a scope, plaintiff is copyright owner sued the 
defendant for infringe the musical work.36 As a result, copyright owner lost of profits. 
However, the Supreme Court unclearly decided for interpretation on the damages 
because the court did not decide for infringer’s profits.37  Likewise, in 2011 Supreme 

30 Id.at 468.
31 Id.
32 Id. at 469.
33 See Fogerty v. Fantasy Inc.,510 U.S.517(1994).
34 See Lieb v. Topstone Inds Inc.,788 F2d151,156(3d Cir.1986).
35 Copyright Act of Thailand section 64. 
36 See Weerasak v. Pongsum Company, Supreme Court of Thailand 9602/2554.
37 Id. at 11.
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Court awarded to plaintiff 100,000 Thai Baths without the statutory damages. Also, the 
court is difficult to prove how the lack of benefit of copyright owner.38 On the other hand, 
In United States copyright law identifies the statutory damage in order to the copyright 
owner can elect indirect damages.39 

 Secondly, the section 64 should be boundary “The seriousness of damages.” 
In previous case, plaintiff sued defendant for copyright infringement. The court consid-
ered plaintiff did not have evidence to showing, defendant infringement in exclusive 
right.40  As a result, plaintiff could not get the damages.41 Plaintiff claim for the damages 
of the dilution of the mark but the court consider the plaintiff do not have an evidence 
to prove the actual damages.42   

 Lastly, should be change the word “The owner of copyright” to “exclusive 
license agreement” Unless, copyright owner can sue to infringer to compensate who 
lost of benefit can sue for this infringement.43 Therefore, a section 64 of copyright act in 
Thailand should be clearly on the languages because the judges decide the copyright 
infringement follows the act.

B.	 The	Structure	Should	be	Specific

 According to the previous case, plaintiff sued defendant for copyright 
infringement on musical work. In other word defendant was reproduction and sold 
the tape to a consumer. As a result, most of consumers were confusion who the owner 
of the musical work.44 In 2002 Supreme Court of Thailand likely hold to plaintiff and 
awarded to the actual damages.45 However, plaintiff told that direct damage is difficult 
to prove what plaintiff lack of benefit.46 Moreover, plaintiff cannot claim the profits of 
defendant.47 

38 Id.
39 17 U.S.C.§504(c).
40 The decide case of Supreme Court of Thailand 81/2544.
41 Id. at 3.
42 Id.
43 Mathawee Sarathai, Damages for copyright infringement in musical work, sound record and audiovisual 

work:, a case of cassette tape,compact disc(CD), video tape and video compact disc,203(2003) (unpublished 
LL.M. dissertation, Chulalongkorn University)

44 See R.S. Company v. Chanchai, Supreme Court of Thailand 4826/2550.
45 Id. at 5.
46 See R.S. Primotion Company v. Mr.Somyot, Supreme Court of Thailand 7260/2542.
47 Id. at 3. 
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 Plaintiff sued the defendant copyright infringement computer program. 
The central Intellectual property and international trade court likely hold awarded to 
plaintiff.48 However, the court decided actual damages that plaintiff prove and bring 
evidence to the court.49 The plaintiff claimed for lost of the profits, the court rejected 
the claimed because plaintiff could not prove actual damages and bring evidence to 
court.50 On the other hand, In United State the plaintiff can elect actual damages and 
account profits or the statutory damages. If plaintiff cannot prove the direct damages, 
so plaintiff can claimed for indirect damages.51  

 According to summary judgment of Supreme Court of Thailand. There are             
sufficient evidences show the section 64 of copyright act in Thailand unclearly and 
copyright owner cannot get the solution for who infringement to exclusive right of 
the copyright owner. Therefore, should be identify indirect damages other than direct               
damages, for example statutory damages, and attorney’s fees.

 First of all, a section 64 of Copyright Act in Thailand should specify statutory 
damages as same as the copyright law in United State 17 U.S.C.A§ 504(c), for example, 
plaintiff should be ability to elect statutory damages under the copyright act of Thailand 
because copyright owner is difficult to prove the actual damages and the account of 
profit.52

 As, The United States, “plaintiff is the owner of the musical work, defendant 
alleging direct copyright infringement arising from production to make copies the song 
from plaintiff’s album.”53 The court of appeal in favor of plaintiff and plaintiff elect 
the statutory damages.54 “Supreme Court held Seventh Amendment provides right to 
jury trial on all issues pertinent to award of statutory in copyright infringement action, 
including amount itself.”55

48 See Mr.Suchat v. The Capital Company, The Central Intellectual Property and International trade Court 
9523/2544.

49 Id. at 8.
50 Id. at 9.
51 See Feltner v. Columbia Pictures Television, Inc.,523 U.S.340,347n.5(1998)
52 See R.S. Promotion 1992 Co., v. Pichit, Supreme Court of Thailand 2321/2544 
53 See Anne Bryant, Ellen Bernfeld, Gloryvision, Ltd., v. Media right production, Inc, 603F.3d, April27, 2010.
54 Id.
55 See Felther v. Columbia picture television, Inc., 118 S.CT.1279, March 31, 1988.
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 In addition, the section 64 should be specify the range of statutory damages 
in order to limited the copyright owner to receive damages.56 As the U.S. Copyright 
law identify the statutory damages not less than $750 or more than $30,000.57 
For instant, owner of copyright in television programs sued television station owner 
for infringement.58 The court granted summary judgment to copyright owner and award 
of $20,000 per work infringed was appropriate.59 

 Secondly, the copyright law of The United State remain identify for the                      
attorney’s fees.60 The court awarded to plaintiff its cost and reasonable attorney’s fees 
incurred in the prosecution of this action pursuant to.17 U.S.C.§505.61 Plaintiff sued 
defendant infringed copyrights of twenty-three musicals composition. The court held 
that copyright infringement claimed and awarded to pay attorney fees to plaintiff.62 

 Therefore, copyright act of Thailand should identify the attorney’s fees in 
the section 64. In order to support copyright owner who pay for process litigation.63 
Supreme Court of Thailand grants summary to copyright owner and award to the                
damages exclude the attorney’s fee but copyright owner pay for litigation process.64 

 However, the language and structure of section 64 should define and narrow 
what the legal standard for damages copyright infringement. Moreover, the copyright act 
should reform because Thailand utilized civil law. Such copyright act should be clearly 
in order to justify both of parties. 

IV.  JUDICIAL DISCRETION

Section 64 of Copyright Act of Thailand grants authority to the judges to decide 
damages for the copyright owner and also considering what should be the factors for 
evaluating damages. The judges decide the amount of damages had not related with the 
circumstance. In addition, the intellectual property judges lack of experience to decide 

56 Rungruangtontisuk, supra note 18, at 144.
57 17 U.S.C. §504(C).
58 See Columbia picture television v. Tesfaye,293F.SUPP.2d 80,84 (D.D.C.2003).
59 Id.
60 Rungruangtontisuk, supra note 18, at 145.
61 See Axelrod v. Magna Carta Companies, no.602783/2006, Nov.7, 2007.
62 See Boz Scagg Music v. KND Corp.,491F.SUPP.908,April 3,1980.
63 Section 64 of Copyright Act in Thailand, http://krisdika.go.th/data/law.html.
64	 See	Prosecutor	at	office	of	the	Attorney-General	v.	Mr.	Channarong, Supreme Court of Thailand.
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intellectual property cases.

Nevertheless, Thailand had joined Trade-related aspect of intellectual property 
right (TRIPS). TRIPS grants authority to the judges to decide damages copyright 
infringement. “The judicial authority shall have the authority to order the infringer 
to pay the right holder has suffered because of an infringement of that person’s 
intellectual property right by an infringer who knowingly, or with reasonable grounds to 
know, engages in infringing activity.”65 Therefore, the judge should have legal standard 
for summary judgment base on intellectual property law and business law.

A. The Judge Should be Explanation Why the Amount of Damages is Fairly 
for Owner

 Thai judge would consider each a factor the copyright owner lost of revenues, 
the copyright owner is difficult to reach evidence, and competition between plaintiff 
and defendant.

 1. The Copyright Owner Lost of Revenue

  The plaintiff has a problem to prove how lost of revenue. For example, 
plaintiff sued defendant copyright infringement, defendant had reproduction and had 
advertisement.66  The court considered that the evidence of plaintiff insufficiency to 
prove lack of revenues.67  The court awarding actual damages and rejected the claimed 
for lack of revenue of copyright owner.68 However, plaintiff is difficult to prove how much 
for lost of revenue.69

 2.	 The	Copyright	Owner	is	Difficult	to	Reach	Evidence

  The court should be considering, plaintiff cannot find an evidence and 
bring to a court because plaintiff do not know the amount of actual infringement so 
that plaintiff estimate quantity infringement.70 

 3.	 Competition	between	Plaintiff	and	Defendant

  The court should consider copyright infringement competition with the 
copyright owner. However, the market between the copyright owner and infringer 

65  TRIPS 45(1).
66  Rungruangtontisuk, supra note 18, at 91.
67  Id.
68  Rungruangtontisuk, supra note 18, at 92.
69  Id.
70  Id. 
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are not competition. The court should specify on the standard of infringer’s profits.71 
Therefore, the Thai judges should determine those factors in order to decide the 
amount of damages is reasonable to the copyright owner.

B. The Court should Considers the Damages relate with business Principle

 The court would consider each factor such as economic, social, and tradition.72 
According to the Supreme Court of Thailand some of case is too much or too less than 
the defendant infringes to the plaintiff. Nevertheless, the court should concentrate the 
amount of damages that justified to injured parties.73 

 First of all, the court should consider about the economic and fair market 
value, for example, intention of infringer and benefit of copyright owner would get                         
from the damages.74 According to TRIPS article 45(1) is mention to the judicial 
authorities the authority to order the infringer to pay the right holder damages for 
the injury.75 Moreover, Thailand had a member TRIPS, so Thailand should follow this 
agreement. In order to intellectual property law is the important to Thailand. Thus, 
intellectual property court should be development of various equally civilization.76

 Secondly, the court should give chance to plaintiff to select the damages, for 
example plaintiff can select statutory damages before the final judgment.77 However, 
some of case copyright owner is difficult to prove the evidences about infringement.78 On 
the other hand, plaintiff cannot prove the actual damages or cannot bring the sufficient 
evidence to the court. As a result, the plaintiff would loss the benefit and finally plaintiff 
would get the damages are improper copyright infringement.79 As the U.S. court held 
actual damages to plaintiff but plaintiff has opportunity to elect statutory damages.80 

71 Rungruangtontisuk, supra note 18, at 94. 
72 Somket Tungvanit, How to evaluate infringement lawsuits,(Oct.2010),http://tdri.or.th/research/i27/.html.
73 Id.at 25.
74 Id.at 30.
75 Id.
76 Id.
77 Id.
78 Id.
79 Id.at 31.
80 See WB music cooperation v. RTY communication group, 445 F.3d 538, April 19, 2006.
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C. Expert of Intellectual Property Judges

 Intellectual Property cases are complicated different than civil cases and 
criminal cases.81 Therefore, intellectual property judges should be experts and have 
years of experience.82 On the other hand, intellectual property judges have insufficient 
experience intellectual property law in Thailand. Also, they have insufficient expert on 
business and economics principles.83 Not only do judges insufficient experience and the 
government officer in intellectual property court also do not have enough experience. 

 Therefore, firstly should be developing management lawsuits. Such as increases 
the knowledge intellectual property law to the government officer in intellectual prop-
erty court.84  As make a seminar with expert intellectual property lawyer.  

 Secondly, the government of Thailand should support intellectual property 
judges to go to meet with foreign judge.85 The intellectual property judges should know 
English languages well because most of intellectual property cases are English languag-
es.86 Moreover, the intellectual property judges should know well on business principles 
also economics principles.87   

V. USING ECONOMIC PRINCIPLES

One purpose of copyright law is to orders to incentive a person who creates a 
new production. Copyright law in Thailand on section 64 did not specific how to evalu-
ated the damages copyright infringement and intellectual property judges to decided 
by apply economic principles as same as The United States. Therefore, the copyright 
owner cannot obtain a benefit from their products. The copyright owner may loss of 
benefit because infringer infringe on the copyright’s idea. Moreover, Infringer sells the 
product in the market place. As a result, the copyright owner’s product decreases costs 
and decreases revenues. So that the court should apply economic principle to decide 
damages copyright infringement.   

81 http://info.gotomanager.com.html.
82 Id.
83 Id.
84 http://www.ryt9.com/s/ryt9/159396.html.
85 Rungruangtontisuk, supra note 18, at 155.
86 Id.
87 Id.
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A. Economic Principles

 For instant, Lonni would like to paint his house, so he employed Bert $10,000. 
The economic principle is Lonni may concern, this is the cheapest cost than others 
employee. Moreover, Bert may concern this job would be worthwhile.88 However, in 
Thailand summary judgment did not concern other than burden of proof from plaintiff. 
Moreover, intellectual property judges did not utilize economic principle to decide the 
amount of damages. The judges decide only plaintiff has already proved and brings the 
evidence to the court.

 On the other hand, the precedent judicial in The United States, the court 
also considered and applied economic principles to damages copyright infringement.89 
As a result, the copyright owner can receive damages that copyright owner cannot prove 
what amount of infringement and non-monetary compensation.90 However, the U.S. 
Court applies various factors of economic principles, such as expectation loss, reliance 
loss, consequential damages, liquidates damages and punitive damages91 

 1.	 Expectation	Loss	and	Reliance	Loss

  Expectation Loss or loss of anticipated profit.92 Generally, the copyright 
owner loss of anticipated profit of the products, for example the owner of musical work 
expect the profit per song $10,000. However, infringer sells the same song but cheaper 
costs than the copyright owner. As a result, the copyright owner loss of the profit be-
cause infringer’s product.93 Likewise, the copyright owner would loss reliance consumer 
because the consumers are confusing the quality of copyright product and quality of 
infringement product.94 As a result, the copyright owner lost of benefits.95

      However, in Thailand the court did not consider about expectation loss 
and reliance loss of the copyright owner. Intellectual property judges would decide to 
grant damages to the copyright owner specific on actual damages.

88 Jeffey L Harrison.Law and Economics in a Nutshell.91. (Minnesota: West Publishing Co.1995).
89 See Alfred Bell&Co. v Catalda Fine Arts,86F Supp. 399(D.N.Y 1949).
90 Tungvanit, supra note 72, at 32.
91 Richard A Posner, Economic Analysis of Law, 118, (4th Boston and Little Brown Company,1992).
92 Id. 
93 Id. 
94 Alois Valerian Gross, Damages for copyright infringement, (December 2013).
95 Id.
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 2.	 Consequential	Damages

      Lawyer is considers a consequential damage is indirect damages, generally 
the court award damages to copyright owner if infringer intend to infringe a exclusive 
right’s copyright owner.96 Economist opinion look consequential damages are incen-
tive infringer will not infringement to copyright owner so that infringer shall not infringe                
exclusive right.97As Thailand the judges ignore to consider about consequential damages. 
If the judges consider about consequential damages that would incentive infringer will 
not infringement to copyright owner.        

 3.	 Liquidated	Damages

  Liquidated damages a future loss of earning capacity, consequence copyright 
infringement.98 The factor is utilized for computing liquidated damages how is value of 
harm.99

  The court will compute liquidated damages from “present value” 
and “expected future loss earning”100 In Thailand the judges should consider about                             
liquidated damages because the copyright owner would loss earning in the future, such 
as the consumer confuse between the owner’ product and infringer’s product. 

 4.	 Punitive	Damages

  Economist concerns punitive damages, encourage to protection copyright 
infringement.101   On the other hand, the copyright owner would sue infringer.102 As a 
result, lawsuits increase in the courts and would be increasing administrative cost.103 

  According to factors of economic principle Supreme Court of Thailand 
should apply economic principle on copyright infringement cases because many                              
copyright infringement cases plaintiff are not ability to prove all lack of benefits. 

96 Posner, supra note 91, at127.
97 Id. 
98 Id. 
99 Id. 
100 Id. 
101 Posner, supra note 91, at128.
102 Id. at129.
103 Sarathai, supra note 43, at 47.
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B. Evaluate Damages Copyright Infringement Relate to Economic Analysis 
of Law

 Both the words of the copyright statue and standard teaching of econom-
ics would seem to come down on the side of an incremental approach to calculating 
profits.104 The statues speaks of “any profits of the infringer that are attributable to the 
infringement”105 However, as is often the case for economic principles, what is very 
simple and clear in a world of useful but restrictive assumptions becomes complicated 
as when we move to actual practice. The underlying economic principle is “the profit 
of infringement are the incremental revenues less the incremental costs”106

 Accordingly, economic law the appropriate of the damages is equally the 
actual damages.107 On the other hand, the copyright owner is difficult to prove the                  
actual damages or cannot bring the evidence to the court.108 The U.S. Court considers 
by apply the factor, such as fair market value, a profit of defend, and lack of revenue of 
copyright owner.109 On the other hand, Thai intellectual property court did not utilize 
economic law to evaluate damages to the copyright owner.

 For instant, “Direct Costs” Sam is the owner of hamburger restaurant, the cost 
of the beef patty, the bun, the pickle, and the wages of cook.110 However, business also 
have various kinds of “Indirect Costs or Overhead Costs” such as, the wages of the wait-
ers, the bus boys, the dishwashers, and the cashiers. As copyright infringement, plaintiff 
is easy to get the direct coast, on the other may difficult to get indirect coast.111 

 Economist opinion the copyright owner has fixed cost, for example investment 
of original.112 Then the products of owner sell to markets places, the copyright owner 
get variable cost. Therefore, infringer’s product costs less than the copyright’s product 
cost.113 Moreover, the copyright owner would be loss of opportunity, such as profits. 

104  Stephen E. Margolis, The	Profit	of	Infringement:	Richard	Posner	v.	Learned	Hand, 2, (March 8,2006). 
105  Id. at 22.
106  Id.
107  Sarathai, supra note 43, at45.
108  Id.
109  Id.
110  Margolis, supra note 104, at 3.
111  Id. at 3.
112  Rungruangtontisuk, supra note 18, at 20.
113  Id.
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And Copyright infringement has affect on economic right.114 For instant, the defendant 
is direct competitor to plaintiff as the product of defendant is similarly with plaintiff’s 
product.115 Plaintiff lost of revenue equal the profit’s defendant.116 However, plaintiff 
should claim for the profit’s infringer. Even if, defendant is indirect competitor with 
plaintiff, so plaintiff can demand damage to reputation.

 Therefore, The Copyright Act of Thailand on section 64 did not specify how to 
evaluated damages copyright infringement and the judge decided amount of damages 
without economic analysis of law. As a result, the copyright owner loss of benefits and 
unfairly on production cost of owner. 

VI. CONCLUSION

The Copyright Act of Thailand section 64, the conditions in the act unclear and 
broadly damages copyright infringement. Damages awarded inequity to copyright owner 
who got exclusive right because the copyright owner could get only direct damages, so 
difficulty to prove at all. Moreover, the court unclearly understands intellectual prop-
erty law and economy systems. So that the section 64 must reform, by clearly scope, 
such as the seriousness of damages what narrowing and the burden of proof in relation 
to certain types of damages. However, the copyright owner should claim for indirect 
damages. Nevertheless, the standard of judgment should be developing, for example 

Section 64 of Copyright Act of Thailand should be amended by clearly scope and 
the burden of proof in relation to certain types of damages. Moreover, the standard of 
summary judgment must be developing, for example the intellectual property judges 
should decide damages by apply economic principle. 

* * * * * 

114  Id.
115  Id.
116  Id.
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Legal Measures for Protection of Environmental Right: 

Case Study of Law to Establish Fund for Cleaning up Soil and 
Water Contaminated by Industrial Waste
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บทคัดย่อ  

สิทธิด้านสิ่งแวดล้อมคือสิทธิที่จะได้อยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีดีเหมาะแก่การมีสุขภาพท่ีดี รัฐมีภารกิจ

คุ้มครองสิง่แวดล้อมมใิห้เสือ่มคณุภาพ กรณมีคีวามปนเป้ือนสารพิษในส่ิงแวดล้อมรัฐต้องเข้าไปดูแลจัดการ

ชะล้างดินและน�้าปนเปื้อนสารพิษเหล่านั้น ในทางปฏิบัติพบว่ามีการลักลอบทิ้งหรือแอบฝังกลบกาก

อุตสาหกรรมท�าให้ดนิและน�า้ปนเป้ือนสารพษิ การเยยีวยาต้องใช้ค่าใช้จ่ายทีสู่ง รัฐจึงควรมมีาตรการทาง

กฎหมายเพือ่การแก้ไขเยยีวยาปัญหา ตามหลกัการผูก่้อให้เกดิมลพษิเป็นผูจ่้าย (Polluter Pays Principle) 

มาตรการทางกฎหมายดังกล่าวเป็นวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยนี้ ผลจากการศึกษาวิจัยนี้พบว่า 

ควรที่จะมีกองทุนเพื่อชะล้างดินและน�้าปนเปื้อนสารพิษที่น�าเงินมาจากโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ผลิตและ

ผู้น�าเข้าวัตถุอันตราย รวมทั้งผู้ประกอบการเหมืองแร่ และรัฐควรที่จะต้องออกเป็นกฎหมายให้อ�านาจ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐในการเข้าไปในที่ดินเอกชนเพื่อการกระท�าตามวัตถุประสงค์ตามภารกิจดังกล่าวด้วย  

ABSTRACT

Human rights include environmental rights which are the rights of human beings 

to live in good environment for good health. State shall protect the environment. In 
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case of toxic substance contamination in the environment, the state shall clean up the 

contaminated soil and water. There are still a lot of problems from illegal dumping of 

industrial waste resulting in lots of contaminated soil and water to be remediated. 

However, soil and water remediation is so costly and the state shall provide legal 

measures to alleviate those problems with appropriate methods according to the Polluter 

Pays Principle. Such legal measures are the objective of this research. The study results 

that by mean of law the state should establish a specific fund for cleaning up soil and 

water contaminated by industrial waste, with money collected from all factories, 

manufacturers and importers of hazardous materials, and mining operators. State should 

also promulgate law authorizing officers to get into private land for remediation of 

contaminated soil and water.

1. บทน�า  

1.1 ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

 สิทธิด้านสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของความหมายของสิทธิมนุษยชน สิทธิด้านสิ่งแวดล้อม

คอืสทิธขิองมนษุย์ทีจ่ะอยูใ่นสิง่แวดล้อมทีด่มีคีณุภาพ เหมาะสมแก่การด�ารงชวีติอยูไ่ด้โดยมสุีขภาพดีและ

ปลอดภัย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้บัญญัตินโยบายพื้นฐานให้เป็นหน้าที่

ของรัฐที่จะต้องคุ้มครองรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษ เพื่ออ�านวยให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ

ของตนด้านสิ่งแวดล้อม โดยหากกฎหมายท่ีมีอยู่ไม่เพียงพอแก่การแก้ไขปัญหาได้ รัฐธรรมนูญก็ให้รัฐ

สามารถออกเป็นกฎหมายเพื่อให้สามารถด�าเนินการให้เป็นไปตามภาระหน้าท่ีของรัฐในการอ�านวยให้มี

สิ่งแวดล้อมที่ดีได้

 ปัญหาของมลภาวะสิ่งแวดล้อมปัจจุบันนี้เกือบทั้งหมดเกิดขึ้นมาจากการกระท�าของ                    

มนุษย์เอง รวมทั้งปัญหาในการลักลอบน�ากากของเสีย ในโรงงานอุตสาหกรรมไปทิ้งและฝังกลบในพื้นที่

ต่างๆ เมื่อฝนตกลงมาน�้าฝนก็จะท�าการชะล้างแทรกซึมลงสู่ใต้ดินและพื้นที่ที่ท�าการฝังกลบกากของเสีย

เหล่าน้ัน ท�าให้พิษของกากของเสียกระจายวงกว้างออกไป ไหลลงสู่แม่น�้า ล�าธาร น�้าใต้ดินบ่อต้ืน 

น�้าชั้นบาดาล ตลอดจนชายฝั่งและท้องทะเล เกิดผลกระทบที่ตามมาไม่รู้จบ  และสะสมเป็นอันตรายต่อ

วงจรอาหารในธรรมชาติของมนุษย์ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษยชาติไม่โดยทางตรงก็ทางอ้อม

 ประเทศไทยใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  

แต่ปัญหามลภาวะทางสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาของการลักลอบทิ้งกลบ              

กากของเสยีอย่างผดิกฎหมายรวมทัง้กากอตุสาหกรรมกย็งัมไิด้รับการดูแลให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของ
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พระราชบัญญัติดังกล่าวแต่อย่างใด

 จากรายงานของกรมควบคมุมลพษิ (2545) พบว่าในปี พ.ศ. 2533 ปรมิาณของเสยีอนัตราย

จากอุตสาหกรรมมีประมาณ 0.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้นเป็น 1.2 ล้านตันในปี พ.ศ. 2539 และเป็น 1.3 ล้านตัน

ในปี พ.ศ. 2544 แต่ความสามารถในการก�าจัดกากของเสียอันตรายนับว่ายังต�่ามาก ในปี พ.ศ. 2544 

ประเทศไทยมีโรงงานก�าจดัของเสยีอนัตรายทีม่ศีกัยภาพในการรองรบัของเสยีอนัตรายจากอตุสาหกรรม

ได้เพยีงประมาณ 0.18 ล้านตนั หรอืร้อยละ 11 จากจ�านวนของเสยีอนัตรายทีเ่กดิจากการประกอบกจิการ

อุตสาหกรรมทัง้หมด ท�าให้มกีารลกัลอบทิง้กากของเสียอตุสาหกรรมในพ้ืนทีต่่างๆ การทิง้รวมไปกบัขยะ

ชุมชน และการน�าไปก�าจัดอย่างไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 

 ตัวอย่างสภาพปัญหาในอดีต เช่น เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2547 ได้มีการลักลอบ 

ฝังกลบกากของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม   ในพื้นที่บริเวณซึ่งตั้งอยู่ติดกับโรงงานของบริษัท

อโศกเคมีคอล จ�ากัด หมู่ที่ 1 ต�าบลกลางดง อ�าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีการกองเก็บของ

เสียที่เป็นอันตราย แล้วใช้รถแบ็คโฮส์ (Backhoes) บดอัดถังโลหะขนาด 200 ลิตร ซึ่งภายในบรรจุกาก

สารเคมี รวมทั้งได้เทกากสารเคมีท่ีบรรจุอยู่ในถังซึ่งส่วนใหญ่เป็นของเหลว ลงในบ่อดินที่ขุดขึ้นในพื้นที่

ดังกล่าว โดยไม่มีการป้องกันการปนเปื้อนลงดินแต่อย่างใด กากที่เป็นอันตรายที่พบ ได้แก่ น�้ามันเครื่อง

ใช้แล้ว กากสี สารตัวท�าละลายอินทรีย์ที่ใช้แล้ว กากตะกอนจากระบบบ�าบัดน�้าเสีย และเศษวัสดุที่ปน

เปื้อนสารเคมี เป็นต้น ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมท�าการรวบรวมกาก

ของเสียทั้งหมดไปก�าจัดท�าลาย และร่วมกับทางจังหวัดนครราชสีมาท�าการสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้ 

กระท�าผิดมาลงโทษต่อไป ต่อมากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกรมควบคุมมลพิษได้ตรวจสอบ 

พบว่ามีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์ระเหยในพื้นท่ีดังกล่าวในความลึก 1 เมตรจากผิวดินลงไป และ

ครอบคลุมพื้นที่ถึง 20,400 ตารางเมตร แต่ยังไม่พบการปนเปื้อนในบ่อบาดาลที่อยู่ในบริเวณรอบๆ และ

พบการปนเป้ือนของสารเคมสีามชนดิ คอื ไตรคลอโรเอธลินี เบนซนี และไตรคลอโรอเีธนทีเ่กนิค่ามาตรฐาน

ในบ่อสังเกตการณ์ที่ขุดไว้รอบๆ ติดกับบริเวณพื้นที่ปนเปื้อน

 เมื่อปลายปี พ.ศ. 2550 ได้มีการตรวจพบโดยทางราชการว่ามีที่ดินซึ่งมีสภาพเป็น 

ไร่มันส�าปะหลังบริเวณต�าบลห้วยข่า อ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง มีหลุมฝังกลบโดยไม่ได้รับอนุญาตและ

โดยไม่ใช้หลักวิชาการใดๆ มีการน�ากากสารพิษอุตสาหกรรมจากจังหวัดระยองและจังหวัดข้างเคียงมา               

ทิ้งกองและฝังกลบไว้ปริมาณมาก ทางราชการได้ฟ้องเจ้าของท่ีดินท่ีให้เช่าด�าเนินการโดยลงโทษปรับ  

ความปนเปือ้นของพืน้ที่ ซึ่งจะถกูน�า้ฝนชะลงน�้าใต้ดนิระดับตืน้และแพร่กระจายไปทั่วพืน้ที่ทีช่าวบา้นยงั

ใช้น�า้บ่อตืน้อปุโภคบรโิภค ซึง่ไม่สามารถหาผูร้บัผดิทางแพ่งต่อค่าใช้จ่ายทีร่ฐัจะต้องน�ามาชะล้างท�าความ

สะอาด พื้นที่ปนเปื้อนลักษณะดังกล่าวซึ่งยังมีมากมายหลายแห่งท่ัวประเทศท่ียังตรวจไม่พบเพราะได้มี

การแอบฝังแล้วกลบปิดไปหมดหรือทิ้งในหุบเหวลึกในซอกเขาที่ตรวจพบได้ยาก
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 จากสภาพของปัญหาทีก่ล่าวถงึข้างต้นในประเทศไทย ปัญหาทีส่�าคญัส�าหรบัการแก้ไขปัญหา

สิ่งแวดล้อมประเภทดังกล่าว นอกจากการต้องพยายามใช้กฎหมายที่ควบคุมการก�าจัดมลพิษประเภท 

กากอุตสาหกรรมอย่างเข้มงวดกวดขันแล้ว การฟื้นฟูหรือชะล้างดินและน�้าท่ีปนเปื้อนกากอุตสาหกรรม 

ก็เป็นปัญหาเร่งด่วนที่รอการแก้ไข    ซึ่งประเด็นปัญหาใหญ่อยู่ที่การจัดหางบประมาณเพื่อใช้ส�าหรับการ

แก้ไขโดยการฟื้นฟูหรือชะล้างดินและน�้าที่ได้รับอันตรายจากการปนเปื้อนกากอุตสาหกรรมที่มีสารพิษ              

ผู้เขียนเห็นว่าปัญหาและอุปสรรคในการจัดหาเงินทุนหรืองบประมาณเพ่ือใช้ส�าหรับการบริหารจัดการ

ชะล้างดินและน�้าที่ได้รับการปนเปื้อนกากอุตสาหกรรมมีดังต่อไปนี้

 ปัญหาการไม่มีกฎหมายให้อ�านาจในการจัดตั้งกองทุนเพื่อชะล้างดินและน�้าจากการ                       

ปนเปื้อนกากอุตสาหกรรมและการไม่มีกฎหมายเพื่อการจัดหาแหล่งที่มาของเงินกองทุนเพื่อชะล้างดิน

และน�้าปนเปื้อนกากอุตสาหกรรม 

 ปัญหาการไม่มีกฎหมายให้อ�านาจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการช�าระล้างกากสารพิษ

อุตสาหกรรมในที่ดินที่เอกชนมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

 เพือ่ศกึษากฎหมายของประเทศไทยและของต่างประเทศทีจ่ะน�ามาเป็นแนวทางหลกัเกณฑ์

การจัดให้มีกฎหมายจัดตั้งกองทุนเพื่อชะล้างดินและน�้าปนเปื้อนกากอุตสาหกรรม แหล่งที่มาของเงิน

กองทุน และให้อ�านาจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการช�าระล้างดินและน�้าปนเปื้อนกากสารพิษอุตสาหกรรม

ในที่ดินที่เอกชนถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

1.3 สมมติฐาน

 ก�าหนดสมมติฐานว่าหากมีกฎหมายเพ่ือจัดต้ังกองทุนชะล้างดินและน�้าปนเปื้อนกากสาร

พิษอุตสาหกรรมแล้ว ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากกากอุตสาหกรรมจะลดลง คุณภาพสิ่งแวดล้อมจะดีขึ้น และ

ประชาชนจะได้รับการคุ้มครอง สิทธิด้านสิ่งแวดล้อมดีขึ้น

1.4 วิธีการวิจัย

 โดยการศึกษาจากต�าราบทความและกฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อ

วิเคราะห์และจัดท�าแนวทางมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมในการเยียวยากรณีดินและน�้าปนเปื้อน

กากสารพิษอุตสาหกรรม

 ผูเ้ขยีนได้เสนอถงึปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา เกีย่วกบัการจดัให้มกีฎหมายกองทนุเพือ่

การชะล้างดนิและน�้าปนเป้ือนกากอตุสาหกรรม   โดยมรีายละเอยีดของการวเิคราะห์ปัญหาและแนวทาง

แก้ไขปัญหาในแต่เรื่อง ดังที่กล่าวในหัวข้อต่อๆไป
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2. ผลการศึกษา

2.1 วิเคราะห์ปัญหาการไม่มีกฎหมายให้อ�านาจในการจัดตั้งกองทุนเพื่อชะล้างดินและน�้าที่

ปนเปื้อนกากอุตสาหกรรม และแหล่งที่มาของกองทุน  และแนวทางแก้ไขปัญหา

 2.1.1 ปัญหาการไม่มกีฎหมายให้อ�านาจในการจดัตัง้กองทนุเพือ่ชะล้างดนิและน�า้ทีป่น

เปื้อนกากอุตสาหกรรม และแหล่งที่มาของกองทุน

 การพัฒนาอุตสาหกรรมก่อให้เกิดกากอุตสาหกรรมที่เป็นสารพิษตามมาด้วยมากมาย               

หากมไิด้ก�าจดักากสารพษิเหล่านีใ้ห้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเข้มงวดกวดขนักากอตุสาหกรรมกอ็าจปนเป้ือน

ในสิ่งแวดล้อมท�าให้เกิดพิษภัยต่อประชาชนที่อยู่อาศัยโดยทั่วไปได้ ในทางปฏิบัติได้มีการตรวจพบความ

ปนเป้ือนและมลพษิจากการลกัลอบก�าจดักากอย่างไม่ถกูต้องและมกีารลักลอบฝังกลบกากอตุสาหกรรม

อย่างผดิกฎหมายยงัเกดิขึน้มาก  เพราะรฐัยงัไม่สามารถควบคมุให้อตุสาหกรรมทกุรายก�าจัดกากสารพิษ

ของตนเองได้อย่างมปีระสทิธภิาพเพยีงพอ ซึง่เมือ่ตรวจพบแล้วส่วนใหญ่จะไม่ทราบตัวผู้กระท�าความผิด

ลักลอบน�ากากอุตสาหกรรมมาทิ้งแล้วฝังกลบ และได้กลายเป็นภาระที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องคือกระทรวง

อุตสาหกรรมและกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมต้องด้ินรนหาวธิกีารต่างๆ ทีจ่ะท�าให้ปัญหา

หมดไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องกลิ่นสารเคมีและปัญหาการปนเปื้อนสารพิษในน�้าบ่อต้ืนท�าให้บริโภคน�้า

ไม่ได้ การก�าจดัให้หมดความเป็นพษิอย่างถกูต้องนัน้อาจต้องท�าการขนดินไปก�าจัดนอกพ้ืนทีห่รือท�าการ

ชะล้างดินและน�้าที่ปนเปื้อนในพื้นที่ให้สะอาดตามเดิม  ด้วยวิธีการที่ถูกต้องที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูงและมี

ค่าใช้จ่ายสูงมากเป็นงานท่ีล�าบากส�าหรับหน่วยงานรัฐที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ด�าเนินการ หากว่าทาง

ราชการมีกองทุนเพื่อชะล้างดินและน�้าท่ีปนเปื้อนกากอุตสาหกรรมอยู่ ก็จะสามารถน�าเงินกองทุนมา

ด�าเนินการได้ทันทีโดยไม่ต้องเป็นปัญหายุ่งยากดังเช่นหลายๆ กรณีในปัจจุบัน

 กรณีตัวอย่างท่ีเกิดจากการท่ีรัฐไม่มีกองทุนเพื่อชะล้างดินและน�้าที่ปนเปื ้อนกาก

อุตสาหกรรมเพื่อด�าเนินการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนกากอุตสาหกรรม น�ามาซึ่งการด�าเนินการแก้ไขที่

ล่าช้าและรัฐโดยกรมควบคุมมลพิษถูกฟ้องจากราษฎร ให้ต้องชดใช้ค่าเสียหายเพราะการละเมิดจากเหตุ

ที่ด�าเนินการได้ล่าช้า ดังต่อไปนี้

 กรณศีกึษาท่ีสนบัสนนุการมกีองทุนเพือ่ชะล้างดนิและน�า้จากการปนเป้ือนกากอตุสาหกรรม

กรณีหนึ่ง  คือค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขด�าที่  อ. 597/2551 คดีหมายเลขแดงที่  

อ. 743/2555 วันที่  16 เดือน พฤศจิกายน  พุทธศักราช 2555 ระหว่างนายยะเสอะ นาสวนสุวรรณ             

ที่ 1 กับพวก รวม 22 คน ผู้ฟ้องคดี และกรมควบคุมมลพิษ ผู้ถูกฟ้องคดี เรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่

หน่วยงานทางปกครองละเลยต่อหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก�าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

ล่าช้าเกินสมควร และการกระท�าละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตาม
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ที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร คดีนี้ศาลปกครองสูงสุด                 

ได้วินิจฉัย และพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีก�าหนดแผนงาน วิธีการ และด�าเนินการฟื้นฟูตรวจและวิเคราะห์

ตัวอย่างน�้า ดิน พืชผัก และสัตว์น�้าในล�าห้วยคลิตี้ จนกว่าจะพบว่าค่าสารตะกั่วในน�้า ดิน พืชผัก และ          

สัตว์น�้าในล�าห้วยคลิตี้ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน และให้ผู ้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายให้ผู ้ฟ้องคดีทั้ง 

ยี่สิบสองคนเป็นเงินรายละ 177,199.55 บาท  

 กรณีคดีดังกล่าวข้างต้นเป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า การปนเปื้อนในธรรมชาติในดิน

และน�้าจากกากอุตสาหกรรมซึ่งรวมถึงกากแร่จากการท�าเหมืองแร่การร่อนแร่การล้างแร่ ได้มีสารพิษ                 

ปนเปื้อนดินและน�้าได้มาก และมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการด�ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพของมนุษยชาติ  

ปัญหาดังกล่าวจ�าเป็นต้องได้รับการดูแลจากภาครัฐเป็นกรณีฉุกเฉิน โดยหากมีกองทุนเพื่อฟื้นฟูหรือ          

ชะล้างดินและน�้าที่ปนเปื้อนกากอุตสาหกรรมอยู่ รัฐก็สามารถด�าเนินการได้อย่างเร่งด่วนแก้ไขปัญหา                

การปนเปื้อนให้หมดไปได้ก่อนแล้วจึงฟ้องร้องเอาจากผู้ที่ต้องรับผิด การด�าเนินการฟื้นฟูโดยไม่มีเงิน          

ด�าเนินการก่อนนั้นรัฐต้องได้รับความร่วมมือจากเอกชนผู้รับผิดอย่างมากเป็นสาเหตุส�าคัญอันหนึ่งที่

ขบวนการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมท�าได้ล่าช้าและรัฐต้องรับผิดในความล่าช้าดังกล่าวดังค�าพิพากษาของ                        

ศาลปกครองสูงสุดดังกล่าวมาแล้วข้างต้น

 จากข้อมูลท่ีน�าเสนอท้ังหมดข้างต้น เป็นที่แน่ชัดว่าการมีกองทุนฟื ้นฟูสิ่งแวดล้อม                           

ในลกัษณะกองทนุทีก่�าหนดวตัถปุระสงค์เพือ่น�าเงนิกองทนุมาใช้เพือ่การส�ารวจตรวจสอบความปนเป้ือน   

สารพิษของพื้นที่ต่างๆและเพื่อชะล้างดินและน�้าที่ปนเปื้อนกากอุตสาหกรรมที่เป็นสารพิษ ย่อมเป็น

ประโยชน์อย่างยิ่งในการบริหารจัดการการปนเปื้อนของดินและน�้าที่ปนเปื้อนกากอุตสาหกรรม  

 อีกประเด็นหนึ่งคือปัญหาการไม่มีกฎหมายให้อ�านาจก�าหนดแหล่งที่มาของเงินกองทุน                  

ซึ่งเป็นเรื่องส�าคัญมาก  เพราะเงินกองทุนซึ่งอาจได้เงินประเดิมจากรัฐบาลในเบื้องต้น แต่เมื่อใช้ไป                           

ก็หมดไปได้ เพราะการใช้เงินกองทุนตามวัตถุประสงค์เพื่อชะล้างดินและน�้าที่ปนเปื้อนกากสารพิษ

อุตสาหกรรมในแต่ละพื้นท่ีต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูงและมีค่าใช้จ่ายมาก การที่กองทุนชะล้างดินและ               

น�้าปนเปื้อนกากอุตสาหกรรมจะสามารถได้เงินมาเข้ากองทุนเพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์เพื่อรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมไว้ อาจก�าหนดให้ได้เงินมาจากหลายทาง  

 การที่จะมีแหล่งเงินมาเข้ากองทุนเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆในการบริหารงานของรัฐเพื่อ

สาธารณะประโยชน์  รัฐจ�าเป็นต้องมีกฎหมายให้อ�านาจเพื่อด�าเนินการดังกล่าวในระดับพระราชบัญญัติ

หรือเทียบเท่า ซึ่งเป็นกฎหมายที่ผ่านการเห็นชอบของฝ่ายนิติบัญญัติ 

 นอกจากนี ้กรณทีีก่ฎหมายให้อ�านาจก�าหนดแหล่งทีม่าของเงินกองทนุเป็นเงินค่าธรรมเนยีม

ที่เก็บจากกิจการของเอกชนบางประเภท  ซึ่งมีลักษณะที่กระทบสิทธิและเสรีภาพของประชาชนกลุ่ม                   

ดังกล่าว  กรณีเช่นนี้การออกกฎหมายยังต้องกระท�าโดยมิให้ขัดต่อบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ 
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แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 29 ด้วยที่บัญญัติไว้ว่า “การจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพ

ของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระท�ามิได้เว้นแต่โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญน้ีก�าหนดไว้และเท่าที่จ�าเป็น และจะกระทบกระเทือนสาระส�าคัญแห่งสิทธิ

และเสรีภาพนั้นมิได้ ”

 ในส่วนของการออกกฎหมายระดับพระราชบัญญัติเพื่อให้อ�านาจก�าหนดแหล่งที่มาของ              

เงินกองทุนชะล้างดินและน�้าปนเปื้อนกากอุตสาหกรรม ตามการศึกษานี้ ซึ่งควรต้องน�าหลักการทาง                 

ด้านสิ่งแวดล้อมที่ส�าคัญคือหลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย ( Polluter  Pays Principle ) มาใช้ด้วย 

ร่างกฎหมายดงักล่าวจงึอาจกระทบสทิธบิคุคลบางกลุ่ม  ฉะนัน้ในการร่างกฎหมายระดับพระราชบญัญติั

เพื่อก�าหนดแหล่งเงินมาเข้ากองทุนฯดังกล่าวจึงต้องด�าเนินการโดยค�านึงถึงข้อบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ

มาตรา 29 นี้ด้วย  

 2.1.2 แนวทางแก้ไขปัญหาการไม่มีกฎหมายให้อ�านาจในการจัดตั้งกองทุนชะล้างดิน

และน�้าปนเปื้อนกากอุตสาหกรรมและแหล่งที่มาของเงินกองทุน

  1) แนวทางแก้ไขปัญหาการไม่มกีฎหมายให้อ�านาจในการจดัตัง้กองทนุชะล้าง

ดินและน�้าปนเปื้อนกากอุตสาหกรรม

  ประเทศไทยได้น�าสิทธิมนุษยชนเร่ืองสิทธิด้านส่ิงแวดล้อมมาก�าหนดขยายความไว้

ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ตามมาตรา 66 กล่าวคือ “บุคคลซึ่งรวมกันเป็น

ชุมชนย่อมมสีทิธทิีจ่ะมส่ีวนร่วมในการจดัการ การบ�ารงุรกัษา และการใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน” และตามมาตรา 67  “สิทธิของ

บคุคลทีจ่ะมส่ีวนร่วมกบัรฐัและชมุชนในการอนรุกัษ์ บ�ารงุรกัษาและการได้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาติ

และความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม เพ่ือให้

ด�ารงชพีอยูไ่ด้อย่างปกตแิละต่อเนือ่งในสิง่แวดล้อมทีจ่ะไม่ก่อให้เกดิอนัตรายต่อสขุภาพอนามยั สวสัดภิาพ 

หรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับความคุ้มครองตามความเหมาะสม การด�าเนินโครงการหรือกิจกรรม

ทีอ่าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชมุชนอย่างรนุแรงทัง้ทางด้านคณุภาพสิง่แวดล้อม ทรพัยากรธรรมชาต ิและ

สุขภาพ จะกระท�ามิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ                              

ของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้                            

เสียก่อน ฯลฯ” ท้ังนี้รัฐธรรมนูญได้ก�าหนดหน้าที่ของรัฐในเรื่องการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมไว้ด้วยตาม                    

มาตรา 85 (5) ว่า “ก�าหนดให้รัฐมีหน้าที่ส่งเสริม บ�ารุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามหลัก

การพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดจนควบคุมและก�าจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และ

คุณภาพชีวิตของประชาชน ฯลฯ ”
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  จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่กล่าว

ถึงข้างต้น  รัฐจึงมีภารกิจต้องให้มีกฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อมมิให้เสื่อมคุณภาพ ควบคุมให้มีการก�าจัด

มลพิษ มีการก�าจัดกากสารพิษ กรณีมีความปนเปื้อนสารพิษในส่ิงแวดล้อมท่ีไม่สามารถหาผู้รับผิดชอบ

มาฟื้นฟูแก้ไขก็จ�าเป็นที่รัฐจะต้องเข้าไปดูแลจัดการชะล้างดินและน�้าปนเปื้อนสารพิษเหล่านั้นให้หมด

ความปนเปื้อน  เพื่อรักษาไว้ซึ่งสิทธิของประชาชนที่จะด�ารงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะสมแก่การมี

สุขภาพที่ดี  

  การเยยีวยาเรือ่งดงักล่าวต้องใช้ค่าใช้จ่ายทีส่งูและการตามหาตวัผูร้บัผดิชอบเพือ่ให้

จ่ายค่าฟื้นฟูน้ีก็ท�าได้ยาก รัฐจึงควรมีมาตรการทางกฎหมายเพื่อการแก้ไขเยียวยาปัญหาสิ่งแวดล้อมใน

ส่วนนี้  โดยจัดให้มีกองทุนเยียวยาด้านสิ่งแวดล้อมที่จะสามารถน�าเงินกองทุนมาแก้ไขปัญหาโดยท�าการ

ชะล้างดินและน�้าปนเปื้อนกากอุตสาหกรรมที่เป็นสารพิษได้อย่างทันการ    

  ประเทศไทยได้มีกฎหมายที่ก�าหนดให้มีการจัดต้ังกองทุนทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว 

คือ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ได้บัญญัติให้มีการจัดตั้ง

กองทุนสิ่งแวดล้อม ปรากฏตามมาตรา 22 ถึงมาตรา 31

  โดยทางปฏบัิต ิเงนิท่ีน�ามาเข้ากองทนุส่วนใหญ่คอืเงนิกองทนุน�า้มนัเชือ้เพลงิและได้

น�าเงนิส่วนใหญ่ของกองทุนไปให้หน่วยราชการหรอืองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ใช้สร้างระบบบ�าบดัน�า้ทิง้

และการก�าจดัขยะมลูฝอย ไม่มบีทบญัญตัใินกฎหมายดังกล่าวให้น�าเงินกองทนุไปใช้เพ่ือการเยยีวยาปัญหา

ผลกระทบจากมลพษิด้านต่างๆทัง้เพือ่การเยยีวยาด้านสขุภาพของประชาชนหรอืการฟ้ืนฟชูะล้างพืน้ทีท่ี่

ปนเปื้อนสารพิษ   

  ผู้เขียนมีความเห็นว่า หากน�าเอาแนวคิดที่เกี่ยวกับการจัดตั้งกฎหมายกองทุน                  

เพื่อฟื้นฟูหรือชะล้างดินและน�้าที่ปนเปื้อนกากอุตสาหกรรม ที่เรียกว่า “The Comprehensive 

Environmental Response Compensation and Liability Act : CERCLA” หรือที่นิยมเรียกชื่อสั้นๆ 

ว่า “Super Fund” ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีเจตนารมณ์วัตถุประสงค์ใกล้เคียงกับกฎหมาย              

จัดตั้งกองทุนที่ผู้เขียนน�ามาศึกษา

  ผูเ้ขยีนเหน็ควรมกีฎหมายจดัต้ังกองทุนชะล้างดินและน�า้ปนเป้ือนกากอตุสาหกรรม

ซึง่มวีตัถปุระสงค์เพือ่การส�ารวจตรวจสอบความปนเป้ือนสารพษิในสิง่แวดล้อมและท�าการชะล้างดินและ

น�้าปนเปื้อนกากอุตสาหกรรมที่เป็นสารพิษ  และให้น�าเงินกองทุนไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

  2) แนวทางแก้ไขปัญหาการไม่มีกฎหมายให้อ�านาจในการจัดหาแหล่งเงินมา

เข้ากองทุนชะล้างดินและน�้าปนเปื้อนกากอุตสาหกรรม

  การจดัตั้งและใช้งบประมาณแผ่นดินเพื่อด�าเนินการชะลา้งดนิและน�้าปนเป้ือนสาร

พิษเป็นวิธีการที่ท�าได้ง่ายแต่งบประมาณแผ่นดินเป็นเงินภาษีของประชาชนทั้งประเทศ ผู้เขียนเห็นว่า
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เป็นการไม่เหมาะสมที่จะน�าเงินส่วนนี้ที่ได้มาจากคนท้ังประเทศมาเยียวยาหรือท�าการชะล้างดินและน�้า

ปนเปื้อนซึ่งต้นเหตุแห่งปัญหามาจากกลุ่มผู้ประกอบการที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องเพียงไม่กี่ราย   

  การจัดตั้งกองทุนเพื่อเยียวยาเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้สะอาดดังเดิมเป็นค�าตอบ

ส�าหรบัปัญหาการขาดงบประมาณได้ โดยควรน�าหลกัผูก่้อมลพษิเป็นผูจ่้ายมาพจิารณาประกอบการด�าเนนิ

การปญัหาการขาดงบประมาณในการเยยีวยาฟื้นฟูพืน้ที่ปนเป้ือนกากอุตสาหกรรม  โดยหลักการทั่วไปมี

หลักการทางด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter Pays Principle) ควรต้องบังคับให้            

ผู้ประกอบกิจการที่เป็นผู้ก่อมลพิษดังกล่าวแล้วน�ามาทิ้งอย่างผิดกฎหมายหรือผู้รับบริการก�าจัดกาก

อุตสาหกรรมหรือรับขนส่งกากอุตสาหกรรมท่ีลักลอบน�ากากอุตสาหกรรมดังกล่าวมาทิ้งหรือฝังกลบ                 

ให้เป็นผู้รับผิดชอบท�าการฟื้นฟูชะล้างความปนเปื้อนหรือชดใช้ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูหรือชะล้างความ                   

ปนเปื้อนดงักล่าว แต่ในทางปฏบิตัิรฐัมกัไม่สามารถตรวจสอบทราบได้ว่าผูใ้ดเป็นผู้กระท�าความผดิทีต่อ้ง

รับผิด หากพบตัว ผู้รับผิดเองก็อาจไม่สามารถชดใช้ค่าเสียหายในการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนให้หมดไปได้

เพราะค่าใช้จ่ายในการท�าการฟื้นฟูมักจะสูงมาก  การน�าเงินงบประมาณแผ่นดินมาใช้เพื่อการนี้อาจไม่

เหมาะสมด้วยไม่สอดคล้องตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย จึงควรมีกองทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการ

ฟ้ืนฟชูะล้างพืน้ทีป่นเป้ือนดงักล่าวก่อน แล้วจงึตามหาผูก้ระท�าความผดิมารบัผดิชดใช้ค่าเสยีหายทัง้หมด 

โดยระดมทุนจากแหล่งเงินที่เหมาะสมตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายมากท่ีสุด ซ่ึงหากหาผู้รับผิดไม่

ได้กองทุนก็รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวนั้นเองอันเป็นการกระจายความเสี่ยงไปยังผู้เกี่ยวข้องที่ใกล้ชิด

มากที่สุด

  พระราชบัญญตัส่ิงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ได้ก�าหนด

ให้มีกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยเงินที่น�าเข้ากองทุนมาจากกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิงซ่ึงเก็บเงินเข้ากองทุนจาก  

ผู้ใช้น�้ามันเชื้อเพลิงทุกคน และเงินงบประมาณแผ่นดินที่มาจากภาษีของประชาชนทุกคน และยังไม่มี

บทบัญญัติให้น�าเงินกองทุนไปใช้เพื่อการเยียวยาฟื้นฟูหรือชะล้างพ้ืนท่ีท่ีปนเปื้อนสารพิษ การแก้ไข

กฎหมายนี้เพื่อน�าเงินไปชะล้างดินและน�้าปนเปื้อนกากอุตสาหกรรมที่เป็นสารพิษสามารถกระท�าได้                

แต่หากพิจารณาตามหลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter Pays Principle) ดูจะยังไม่เหมาะสมควรที่จะ

มีกองทุนแยกต่างหากที่เก็บเงินเข้ากองทุนจากผู้เกี่ยวข้องใกล้ชิดจริงๆ

  ประเด็นการจัดตั้งกองทุนชะล้างดินและน�้าปนเปื้อนกากอุตสาหกรรมนั้น  ผู้เขียน

ได้ศึกษาแนวทางการจัดหาแหล่งที่มาของเงินกองทุนโดยท�าการศึกษากฎหมายที่มีการจัดตั้งกองทุนใน

เรื่องต่างๆ ทั้งของประเทศไทยและของต่างประเทศ คือ แนวทางของกองทุนสุขภาพญี่ปุ่น และแนวทาง

ของกองทุน CERCLA

  ผู้เขียนเห็นว่าควรน�าแนวทางของกองทุน CERCLA มาใช้ส�าหรับเป็นแนวทาง

ของกองทุนนี้ โดยเหตุที่จะใกล้ชิดกับผู้มีส่วนได้เสียเละเป็นเหตุให้เกิดมลพิษประเภทกากอุตสาหกรรมที่



183

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิทางสิ่งแวดล้อม: 
ศึกษากรณีการตรากฎหมายกองทุนชะล้างดิน และน�้าปนเปื้อนกากอุตสาหกรรม

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ  ปีที่ 16  เล่มที่ 47  เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2557

เป็นสารพิษได้มากกว่า และเห็นควรก�าหนดที่มาของเงินกองทุนหลักๆ ดังนี้

  (1) เงินประเดิมจากงบประมาณแผ่นดิน

  (2) เงนิค่าธรรมเนยีมทีเ่กบ็จากผูป้ระกอบการต่างๆกล่าวคอืโรงงานอตุสาหกรรมที่

ก่อให้เกิดกากอุตสาหกรรมประเภทสารพิษผู้ผลิตและผู้น�าเข้าวัตถุอันตรายจากต่างประเทศมาจ�าหน่าย

ในประเทศ   รวมทั้งผู้ประกอบการเหมืองแร่

  (3) เงนิทีไ่ด้จากการด�าเนนิคดผีูก้ระท�าความผดิกฎหมายก่อให้เกดิการปนเป้ือนสาร

พิษในสิ่งแวดล้อม

  ส่วนของเงินประเดิมจากงบประมาณนั้นก็เพื่อให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบสามารถ

ด�าเนินการได้ในเบื้องต้นขณะที่กองทุนยังไม่มีเงินในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย

  ส�าหรับเงินส่วนท่ีได้จากการด�าเนินคดีผู้กระท�าความผิดกฎหมายก่อให้เกิดการปน

เปื้อนสารพิษในสิ่งแวดล้อมนั้น ก็เป็นความเหมาะสมที่ผู้กระท�าความผิดที่เป็นต้นเหตุท�าให้เกิดความปน

เป้ือนควรต้องเป็นผูร้บัผดิชอบจ่ายค่าใช้จ่ายในการชะล้างความปนเป้ือนทีร่ฐัได้จ่ายไปก่อนจากเงนิกองทนุ  

อันเป็นไปตามหลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter Pays Principle) นั่นเอง

2.2 วเิคราะห์ปัญหากรณเีจ้าหน้าทีข่องรฐัไม่มอี�านาจเข้าไปในทีด่นิเอกชนเพือ่ชะล้างดนิและ

น�้าปนเปื้อนกากอุตสาหกรรม และแนวทางแก้ไขปัญหา

 2.2.1 ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มีอ�านาจเข้าไปในที่ดินเอกชนเพื่อชะล้างดินและ                

น�้าปนเปื้อนกากอุตสาหกรรม

 กรณีที่ดินและน�้าปนเปื้อนสารพิษอยู่ในที่ดินสาธารณะหรือที่ที่รัฐถือสิทธิอยู่  ก็ไม่มีปัญหา

ใดๆ ที่รัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะน�าเงินกองทุนไปชะล้างสารพิษที่ปนเปื้อนให้หมดไป แต่หากเป็นกรณีที่

พื้นที่ปนเปื้อนนั้นอยู่ในท่ีดินท่ีเอกชนมีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง อาจมีปัญหาในการที่ภาครัฐจะ

เข้าไปในที่ดินของเอกชนนั้นๆ เพื่อชะล้างดินหรือน�้าปนเปื้อนที่เอกชนไม่ยินยอม แม้เป็นการด�าเนินการ

เพื่อส่วนรวมก็ตาม  

 ตัวอย่างกรณีศึกษาเรื่องสารเคมีเอเย่นต์ ออเร้นจ์ (Agent Orange) ที่สนามบินบ่อฝ้าย   

กล่าวคือ  เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2542 ในระหว่างการปรับพื้นที่เพื่อขยายทางรันเวย์ของสนามบิน

บ่อฝ้าย อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รถแบ็กโฮขุดกระทบถังบรรจุสารเคมีที่ฝังอยู่ใต้ดินลึก                    

1.5 เมตร จนเกิดการรั่วไหล ส่งกลิ่นฉุนคลุ้งกระจาย ในที่สุดโฆษกสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจ�า

ประเทศไทยได้ออกมายอมรับกับส�านักข่าวเอพีว่า กองทัพสหรัฐอเมริกา เคยเข้ามาปฏิบัติการทดลองใน

ประเทศไทยที่บริเวณค่ายทหารธนะรัชต์ อ�าเภอปราณบุรี ในช่วงปี พ.ศ. 2507 - 2508 ภายใต้ชื่อ                 

โครงการปฏิบัติการทดลองใบไม้ร่วงในประเทศไทย (Thailand Defoliation Program)
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สมาน  ตั้งทองทวี

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 16  เล่มที่ 47  เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2557

 กรมควบคุมมลพิษได้ลงพื้นท่ีเก็บตัวอย่างดินมาตรวจสอบปรากฏชัดเจนว่า พบสาร 

ไดออกซินในตัวอย่างทั้งหมด

 กรมควบคุมมลพิษออกแบบหลุมฝังกลบเสร็จเรียบร้อยและก�าหนดให้ท�าการฝังกลบใน               

พ้ืนที่ของสนามบิน หากทว่ากรมควบคุมมลพิษก็ไม่สามารถด�าเนินการได้ เนื่องจากในระหว่างนั้น 

กรมการบินพาณิชย์ได้ลักลอบน�าดินปนเปื้อนไปทิ้งในที่ดินเอกชนโดยไม่ได้บอกกล่าวใครเสียก่อนแล้ว  

ต่อเมือ่เจ้าของทีด่นิทราบเรือ่งจงึไม่ยอมให้มกีารขนดินกลับออกไป จนกว่าจะชดใช้ค่าเสียหาย 8 ล้านบาท 

สุดท้ายหน่วยงานรัฐต้องแจ้งความด�าเนินคดีกับเจ้าของที่ดินในข้อหาครอบครองวัตถุอันตราย และใช้

อ�านาจตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 สั่งการให้เจ้าของที่ดินยินยอมน�าดินปนเปื้อนออก

มาก�าจัด

 จากกรณีตัวอย่างนี้ เห็นได้ว่าเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินมักใช้สิทธิของตนโดยมิได้เห็นแก่                

ส่วนรวมที่ทางราชการต้องการเข้าไปในพื้นที่เพื่อขนสารพิษไปก�าจัดให้ถูกต้องไม่เป็นภัยต่อสาธารณะ             

หากเป็นกรณีทั่วไปที่ทางราชการจะเข้าไปส�ารวจความปนเปื้อนของพื้นที่หรือต้องการเข้าไปในพื้นที่ของ

เอกชนเพื่อชะล้างความปนเปื้อนสารพิษในดินและน�้า คงเป็นเร่ืองท่ีท�าได้ยาก เพราะก่อนเข้าไปส�ารวจ

ตรวจสอบโดยแน่ชัดคงยังไม่สามารถใช้กฎหมายบังคับเอาได้ดังเช่นกรณีนี้ได้ จะเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งใน

การทีร่ฐัจะน�าเงนิกองทนุฯทีจ่ะจดัตัง้ขึน้ไปใช้ฟ้ืนฟชูะล้างท�าความสะอาดพืน้ทีท่ีป่นเป้ือนกากอตุสาหกรรมได้ 

 2.2.2 แนวทางแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ไม่มีอ�านาจเข้าไปในที่ดินเอกชนเพ่ือชะล้างดิน

และน�้าปนเปื้อนกากอุตสาหกรรม

 กรณีที่พื้นที่ปนเปื้อนนั้นอยู่ในที่ดินที่เอกชนมีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง  มีปัญหาใน

การที่ภาครัฐจะเข้าไปในที่ดินของเอกชนนั้นๆ เพ่ือชะล้างดินหรือน�้าปนเปื้อนหากเอกชนไม่ยินยอม                  

จึงจ�าเป็นต้องมีกฎหมายรองรับให้อ�านาจเจ้าหน้าที่รัฐในการท�าหน้าที่ดังกล่าว เพราะสิทธิของบุคคลนั้น

รัฐธรรมนูญได้ให้การคุ้มครองไว้ ปรากฏดังรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550                

มาตรา 29 ว่า  “การจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระท�ามิได้เว้นแต่โดย

อาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้ก�าหนดไว้และเท่าที่จ�าเป็น               

และจะกระทบกระเทือนสาระส�าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้” นอกจากนี้ในกรณีสิทธิของบุคคลใน

ทรัพย์สิน รัฐธรรมนูญก็ได้มีข้อบัญญัติให้ความคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะด้วย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 41 ว่า “สิทธิของบุคคลในทรัพย์สินย่อมได้รับความคุ้มครอง 

ขอบเขตแห่งสิทธิและการจ�ากัดสิทธิเช่นว่านี้ย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ”

 การที่รัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเข้าไปในที่ดินของเอกชนที่เอกชนมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ

ครอบครอง หากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง อาจเป็นการละเมิดสิทธิ              

ของผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครอง
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 ฉะน้ัน การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐเข้าไปในที่ดินของเอกชนเพื่อเจตนาจะท�าการส�ารวจการปน

เปื้อนสารพิษและเพื่อท�าการชะล้างสารพิษให้หมดไป  หากได้ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆขึ้น ทั้งหน่วย

งานของรฐัและเจ้าหน้าท่ีเองอาจถูกฟ้องร้องด�าเนนิคดีทางแพ่งเรยีกให้ชดใช้ค่าเสยีหายดังกล่าว  และหาก

ยงัมไิด้รบัความยนิยอมจากผูม้กีรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองให้เข้าไปในพ้ืนท่ีเพ่ือด�าเนนิการ กจ็ะมคีวาม

เสี่ยงต่อการถูกแจ้งความร้องทุกข์และฟ้องร้องด�าเนินคดีในความผิดทางด้านอาญาฐานบุกรุกและท�าให้

เสียทรัพย์ได้  เว้นแต่จะได้มีกฎหมายให้กระท�าได้ จึงจ�าเป็นต้องมีกฎหมายให้อ�านาจเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เข้าไปในที่ดินที่เอกชนมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเพื่อชะล้างดินและน�้าปนเปื้อนกากอุตสาหกรรม

ดังกล่าว เพื่อให้รัฐสามารถน�าเงินกองทุนฯมาท�าการชะล้างดินและน�้าปนเปื้อนกากอุตสาหกรรม  

 ผู้เขียนได้จัดท�าร่างพระราชบัญญัติกองทุนชะล้างดินและน�้าปนเปื้อนกากอุตสาหกรรม 

ปรากฏในภาคผนวก 2  ของวิทยานิพนธ์เรื่อง “มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิทางสิ่ง

แวดล้อม: ศึกษากรณีการตรากฎหมายเพื่อจัดต้ังกองทุนชะล้างดินและน�้าปนเปื้อนกากอุตสาหกรรม”  

โดยมีส่วนที่เกี่ยวกับการจ�ากัดสิทธิของผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินดังกล่าวข้างต้นด้วย

 ผู้เขียนเห็นว่าหากมีบทบัญญัติกฎหมายตามหลักการที่ผู้เขียนเสนอข้างต้น กล่าวคือ

 1) ให้มกีองทนุชะล้างดนิและน�า้ปนเป้ือนกากอตุสาหกรรมท่ีก�าหนดวตัถุประสงค์ให้น�าเงิน

กองทุนไปใช้เพื่อการส�ารวจตรวจสอบความปนเปื้อนสารพิษในส่ิงแวดล้อมและท�าการชะล้างดินและน�้า

ปนเปื้อนกากอุตสาหกรรมที่เป็นสารพิษ

 2) ให้กองทุนชะล้างดินและน�้าปนเปื้อนกากอุตสาหกรรม  ได้ก�าหนดแหล่งที่มาของเงิน

กองทุนดังหลักการข้างต้น กล่าวคือ

  2.1) เงินประเดิมจากงบประมาณแผ่นดิน

  2.2) เงินค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ประกอบการต่างๆกล่าวคือโรงงานอุตสาหกรรมที่

ก่อให้เกดิกากอตุสาหกรรมประเภทสารพษิ    ผูผ้ลติและผู้น�าเข้าวตัถุอนัตรายจากต่างประเทศมาจ�าหน่าย

ในประเทศ   รวมทั้งผู้ประกอบการเหมืองแร่

  2.3) เงินที่ได้จากการด�าเนินคดีผู้กระท�าความผิดกฎหมายก่อให้เกิดการปนเปื้อนสาร

พิษในสิ่งแวดล้อม

 3) หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือมีหน้าที่ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ซ่ึงเป็น

ภารกิจของรัฐ จะสามารถเข้าไปในที่ดินที่เอกชนมีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองเพื่อท�าการชะล้างดิน

และน�้าปนเปื้อนกากอุตสาหกรรมที่มีสารพิษ 

  หากท�าได้เช่นน้ี ก็จะช่วยให้ดินและน�้าในสิ่งแวดล้อมสะอาดปลอดภัยดังเดิม เป็นการ

คืนสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชนได้ตามสิทธิด้านสิ่งแวดล้อมที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้
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  ผู้เขียนได้น�าแนวทางหลักการของร่างกฎหมายตามประเด็นต่างๆ ข้างต้น หารือ

ประชาชนทีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง เช่นผูพ้พิากษา เจ้าหน้าทีก่รมควบคมุมลพษิ เจ้าหน้าทีก่รมโรงงานอตุสาหกรรม 

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีการลักลอบท้ิงกากอุตสาหกรรม รวมท้ังประชาชนผู้ได้

รบัความเดอืดร้อนจากปัญหาน�า้กนิน�า้ใช้ปนเป้ือนสารพิษและปัญหากล่ินสารเคมกีระทบต่อสุขภาพในรูป

แบบสอบถามรวมแบบสอบถามทั้งสิ้น 61 ชุด  ผลการส�ารวจปรากฏดังนี้

  - ในค�าถามเรือ่งหลกัการทีเ่กีย่วกบัการให้มกีฎหมายให้อ�านาจจดัตัง้กองทนุชะล้างดนิ

และน�า้ปนเป้ือนกากอตุสาหกรรม ซึง่มวีตัถปุระสงค์เพือ่น�าเงนิกองทนุมาส�ารวจการปนเป้ือนสารพษิและ

เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนกากอุตสาหกรรมที่เป็นสารพิษให้สะอาดดังเดิม ปรากฏว่าร้อยละ 90.2 เห็นด้วย

กับข้อเสนอแนะดังกล่าว

  - ในค�าถามเรื่องหลักการท่ีเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินกองทุน ผลปรากฏว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่คือร้อยละ 93.3 เห็นด้วยกับมาตรการทางกฎหมายเรื่องแหล่งที่มาของกองทุน              

ดังกล่าว  

  - ในค�าถามเรื่องหลักการที่เกี่ยวกับว่า  เมื่อกองทุนได้ใช้เงินเพื่อชะล้างดินและน�้าปน

เปื้อนกากอุตสาหกรรมไปแล้ว  ให้เรียกเก็บหรือฟ้องร้องผู้กระท�าความผิดที่ต้องรับผิดเพื่อน�าเงินมาคืน

กองทุน ผลปรากฏว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือร้อยละ 88.5  เห็นด้วยกับมาตรการทางกฎหมาย

ในเรื่องดังกล่าว   

  - ในค�าถามเรื่องหลักการที่ให้มีกฎหมายให้อ�านาจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปในที่ดิน                

ที่เอกชนมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเพื่อท�าการชะล้างดินและน�้าปนเปื ้อนกากอุตสาหกรรม                 

ปรากฏว่าร้อยละ 83.6 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเห็นด้วยกับแนวคิดหรือข้อเสนอดังกล่าว   

  จึงกล่าวได้ว ่าข้อเสนอในหลักการให้มีกฎหมายบัญญัติเร่ืองการจัดต้ังกองทุน                       

การก�าหนดแหล่งทีม่าของกองทนุและการเรยีกหรือฟ้องร้องเรียกเงินจากผู้กระท�าความผิดเพ่ือน�าเงินมา

ใช้คืนให้กับกองทุน รวมทั้งการมีกฎหมายให้อ�านาจเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปในที่ดินที่เอกชนมีกรรมสิทธิ์

หรอืสทิธคิรอบครองเพือ่ชะล้างดนิและน�า้ปนเป้ือนนี ้ได้รบัการยอมรบัดจีากผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่  

 

3. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

ผลการศึกษาสรุปได้ว่าควรมีมาตรการทางกฎหมายเพื่อเยียวยากรณีดินและน�้าปนเปื้อนกาก 

อุตสาหกรรม ซึ่งมีหลักการที่ส�าคัญดังต่อไปนี้ 

1) ให้มีกองทุนชะล้างดินและน�้าปนเปื้อนกากอุตสาหกรรม โดยก�าหนดว่า

 1.1) ให้กองทนุชะล้างดนิและน�า้ปนเป้ือนกากอตุสาหกรรม   มวีตัถปุระสงค์เพือ่การส�ารวจ
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ตรวจสอบความปนเปื้อนสารพิษในสิ่งแวดล้อมและท�าการชะล้างดินและน�้าปนเปื้อนกากอุตสาหกรรมที่

เป็นสารพิษ  และให้น�าเงินกองทุนไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

 1.2) ให้กองทุนชะล้างดินและน�้าปนเปื้อนกากอุตสาหกรรม  มีแหล่งที่มาของเงินกองทุน 

ดังนี้

  (1) เงินประเดิมจากงบประมาณแผ่นดิน

      (2) เงินค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ประกอบการต่างๆกล่าวคือโรงงานอุตสาหกรรมที่

ก่อให้เกิดกากอุตสาหกรรมประเภทสารพิษ ผู้ผลิตและผู้น�าเข้าวัตถุอันตรายจากต่างประเทศมาจ�าหน่าย

ในประเทศ รวมทั้งผู้ประกอบการเหมืองแร่

  (3) เงินที่ได้จากการด�าเนินคดีผู้กระท�าความผิดกฎหมายก่อให้เกิดการปนเปื้อนสาร

พิษในสิ่งแวดล้อม

2) ก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือมีหน้าที่ฟื ้นฟูสภาพแวดล้อม  

ซึ่งเป็นภารกิจของรัฐ จะสามารถเข้าไปในท่ีดินที่เอกชนมีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองเพื่อท�าการ

ชะล้างดินและน�้าปนเปื้อนกากอุตสาหกรรมที่มีสารพิษ  

 ผู้เขียนได้น�าหลักการกฎหมายดังกล่าวข้างต้นมาจัดร่างเป็นพระราชบัญญัติทั้งฉบับ ชื่อว่า 

“ร่างพระราชบัญญัติกองทุนชะล้างดินและน�้าปนเปื้อนกากอุตสาหกรรม “ดังแสดงในภาคผนวก 2 ของ

วิทยานิพนธ์เรื่อง “มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิทางสิ่งแวดล้อม: ศึกษากรณีการตรา

กฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนชะล้างดินและน�้าปนเปื้อนกากอุตสาหกรรม”

 ผู้เขียนเช่ือว่าหากประเทศไทยมีกฎหมายในรูปพระราชบัญญัติ ตามหลักการที่น�าเสนอข้าง

ต้นแล้ว สภาพแวดล้อมของไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นปัญหาเรื่องดินและน�้าปนเปื้อนสารพิษ จะได้

รับการเยียวยาท่ีดีข้ึน ช่วยให้รัฐสามารถคุ้มครองรักษาสิ่งแวดล้อมไว้ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สิทธิด้านสิ่ง

แวดล้อมกล่าวคอืสทิธใินการได้อยูใ่นสิง่แวดล้อมทีดี่มคีณุภาพเหมาะสมในการด�ารงชวีติอยูโ่ดยมสุีขภาพ

ดีและปลอดภัยได้ดียิ่งขึ้น ตามภารกิจของรัฐและตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550   

 ผู้เขียนจึงใคร่เสนอแนะให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องได้น�าร่างกฎหมายที่เสนอไว้นี้ไปประกอบ

การพิจารณาเพื่อจัดท�าร่างกฎหมายที่สมบูรณ์ขึ้น  และด�าเนินการเพื่อให้เป็นกฎหมายใช้บังคับได้ต่อไป
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(๒๓) 
คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ 

 
 

    

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษตัริย 
ศาลรัฐธรรมนูญ 

 
คําวินิจฉัยที่  ๙/๒๕๕๗              เรื่องพิจารณาที่  ๓๔/๒๕๕๗ 
 
 วันท่ี  ๗  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗ 
 
  นายไพบูลย  นิติตะวัน  สมาชิกวุฒิสภา  และคณะ  รวม  ๒๘  คน     ผูรอง 
ระหวาง  
  นางสาวยิ่งลักษณ  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี    ผูถูกรอง  
 
เรื่อง ประธานวุฒิสภาสงคํารองของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา   

ความเปนรัฐมนตรีของ  นางสาวยิ่งลักษณ  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  สิ้นสุดลงเฉพาะตัว 
ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  ประกอบมาตรา  ๒๖๘  และมาตรา  ๒๖๖  
(๒)  และ  (๓)  หรือไม   

 
 ประธานวุฒิสภาสงคํารองของนายไพบูลย  นิติตะวัน  สมาชิกวุฒิสภา  และคณะ  รวม  ๒๘  คน  
ผูรอง  เพ่ือขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๙๑  ประกอบมาตรา  ๑๘๒  วรรคสาม
วา  ความเปนรัฐมนตรีของนางสาวยิ่งลักษณ  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  ผูถูกรอง  สิ้นสุดลงเฉพาะตัว 
ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  ประกอบมาตรา  ๒๖๘  และมาตรา  ๒๖๖  (๒)  และ  (๓) 
หรือไม 
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 ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบ  สรุปไดดังนี้ 
 ๑.  นายถวิล  เปลี่ยนศรี  เดิมดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  (นักบริหาร
ระดับสูง)  มีหนาท่ีรับผิดชอบในฐานะหัวหนาหนวยงานของสภาความมั่นคงแหงชาติท่ีมีฐานะเทียบเทากรม  
สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ปฏิบัติงานขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี  เมื่อวันท่ี  ๔  กันยายน ๒๕๕๔   
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดมีบันทึกขอความ  ลับมาก  ท่ี  นร  ๐๔๐๑.๒/๒๔๑๘  ลงวันท่ี  ๔  
กันยายน  ๒๕๕๔  เรื่อง  การโอนขาราชการมาแตงต้ังใหดํารงตําแหนงท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี 
ฝายขาราชการประจํา  (นักบริหารระดับสูง)  ถึงรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  (นางสาวกฤษณา  
สีหลักษณ)  แจงวาสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีอัตราตําแหนงท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการ
ประจํา  (นักบริหารระดับสูง)  ตําแหนงเลขที่  ๖  วางอยู  และมีความประสงคจะขอรับโอนนายถวิล  
เปลี่ยนศรี  เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  มาดํารงตําแหนงดังกลาว  เห็นควรใหความเห็นชอบและ
ยินยอมการรับโอนนายถวิล  เปล่ียนศรี  และดาํเนินการขอทาบทามขอรับความเห็นชอบและยินยอมจาก
รองนายกรัฐมนตรี  (พลตํารวจเอก  โกวิท  วัฒนะ)  ในฐานะรัฐมนตรีเจาสังกัด  โดยรัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรีไดลงนามเห็นชอบในวันท่ี  ๕  กันยายน   ๒๕๕๔  และสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีไดมีบันทึกขอความ  ลับมาก  ท่ี  นร  ๐๔๐๑.๒/๘๓๐๓  ลงวันท่ี  ๔  กันยายน  ๒๕๕๔  
ถึงรองนายกรัฐมนตรี  (พลตํารวจเอก  โกวิท วัฒนะ)  แจงวาสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  เห็นชอบ
และมีความประสงคจะขอรับโอนนายถวิล   เปลี่ยนศรี   มาแตง ต้ังใหดํารงตําแหนงท่ีปรึกษา
นายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา  (นักบริหารระดับสูง)  ตําแหนงเลขท่ี  ๖  สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี  สํานักนายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ในฐานะรัฐมนตรี 
เจาสังกัดของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบและยินยอมการรับโอนดังกลาวแลว  จึงขอ
เสนอรองนายกรัฐมนตรี  (พลตํารวจเอก  โกวิท  วัฒนะ)  ใหความเห็นชอบและยินยอมการโอนนายถวิล  
เปลี่ยนศรี  มาแตงต้ังใหดํารงตําแหนงดังกลาว  โดยรองนายกรัฐมนตรีไดลงนามเห็นชอบในวันท่ี  ๕  
กันยายน  ๒๕๕๔  ตอมารัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีไดมหีนังสือ  ลับมาก  ท่ี  นร  ๐๔๐๑.๒/
๘๓๐๒  ลงวันท่ี  ๕  กันยายน  ๒๕๕๔  ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  เพ่ือขอใหนําเร่ืองการโอน
ขาราชการดังกลาวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ  และขอใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเปนวาระทราบจร
ในวันท่ี  ๖  กันยายน  ๒๕๕๔  ผูถูกรองไดลงนามอนุมัติ  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือ  
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ลับมาก  ท่ี  นร  ๐๕๐๘/๑๘๖๑๔  ลงวันท่ี  ๖  กันยายน  ๒๕๕๔  ถึงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  
แจงวาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี  ๖  กันยายน  ๒๕๕๔  อนุมัติตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เสนอ  และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ไดขอใหสํานักราชเลขาธิการนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรง
พระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหนายถวิล  เปลี่ยนศรี  พนจากตําแหนงเดิมและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงใหม
ตอไป  จากน้ันสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือ  ดวนท่ีสุด  ท่ี  นร  ๐๔๐๑.๒/๘๔๐๒  ลงวันท่ี  
๗  กันยายน  ๒๕๕๔  แจงคําสั่งของผูถูกรองใหนายถวิล   เปลี่ยนศรี   ทราบ   ตามคําสั่งสํานัก
นายกรัฐมนตรี  ท่ี ๑๕๒/๒๕๕๔  ลงวันท่ี  ๗  กันยายน  ๒๕๕๔  ใหนายถวิล  เปลี่ยนศรี  ไปปฏิบัติ
ราชการสํานักนายกรัฐมนตรี  โดยใหไดรับเงินเดือนทางสังกัดเดิมไปพลางกอน  ตอมานายถวิล  เปลี่ยนศรี   
ไดยื่นคํารองทุกขเปนหนังสือลงวันท่ี  ๑๒  กันยายน  ๒๕๕๔  ตอคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม  
ซึง่ตอมาไดมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  ลงวันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๔  ใหนายถวิล  เปลี่ยนศรี   
พนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  (นักบริหารระดับสูง)  สํานักงานสภาความม่ันคง
แหงชาติ  และแตงต้ังใหดํารงตําแหนงท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา  (นักบริหาร
ระดับสูง)  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  สํานักนายกรัฐมนตรี  ต้ังแตวันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๔  
และไดมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  ลงวันท่ี  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๔  ใหพลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  
พนจากตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  และแตงต้ังใหดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความม่ันคง
แหงชาติ  ต้ังแตวันท่ี  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๔  และประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  ลงวันท่ี  ๒๖  ตุลาคม  
๒๕๕๔  ใหพลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  พนจากตําแหนงรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ   
และแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  ต้ังแตวันท่ี  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๔ 
  นายถวิล  เปลี่ยนศรี  ไดยื่นฟองนายกรัฐมนตรี  เปนผูถูกฟองคดีท่ี  ๑  และคณะกรรมการ
พิทักษระบบคุณธรรม  เปนผูถูกฟองคดีท่ี  ๒  ตอศาลปกครอง  และตอมาศาลปกครองสูงสุดไดมี 
คําพิพากษาใหเพิกถอนประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง  แตงต้ังขาราชการพลเรือน  ลงวันท่ี  ๓๐  
กันยายน  ๒๕๕๔  ท่ีใหนายถวิล เปลี่ยนศรี  พนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติ   
(นักบริหารระดับสูง)  สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ  และแตงต้ังใหดํารงตําแหนงท่ีปรึกษา
นายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา  (นักบริหารระดับสูง)  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  สํานัก
นายกรัฐมนตรี  ท้ังน้ี  ใหการเพิกถอนประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาวมีผลยอนหลังไปถึงวันท่ี
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ประกาศดังกลาวมีผลใชบังคับ  คือ  วันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๔  โดยศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัยไว
อยางชัดแจงวา  การท่ีผูถูกรองออกประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาวเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ
อันเปนการกระทําท่ีไมชอบดวยกฎหมาย 
  ๒.  การใชดุลพินิจของผูถูกรองตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด  เปนการดําเนินการ 
โดยมิไดคํานึงถึงวัตถุประสงคของกฎหมายและมิไดอยูภายในขอบเขตของกฎหมาย  ท้ังยังไมมีเหตุผล
รองรับท่ีมีอยูจริงและอธิบายได   จึงถือไดวาเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบอันเปนการกระทํา 
ท่ีไมชอบดวยกฎหมาย  ดวยเหตุดังกลาว  การท่ีผูถูกรองใชสถานะหรือตําแหนงการเปนนายกรัฐมนตรี
ออกประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง  แตงต้ังขาราชการพลเรือน  ลงวันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๔   
ใหนายถวิล  เปลี่ยนศรี  เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  (นักบริหารระดับสูง)  สํานักงาน 
สภาความมั่นคงแหงชาติ  ซึ่งเปนขาราชการที่มีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา  และมิใชขาราชการ
การเมือง  พนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติ  (นักบริหารระดับสูง)  สํานักงาน 
สภาความมั่นคงแหงชาติ  และแตงต้ังใหดํารงตําแหนงท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา  
(นักบริหารระดับสูง)  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  เปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบดวยกฎหมาย   
จึงเปนกรณีท่ีผูถูกรองใชสถานะหรือตําแหนงการเปนนายกรัฐมนตรีเขาไปแทรกแซงในเรื่องการแตงต้ัง
หรือโอนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง  และในการให
ขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมืองพนจากตําแหนง  อันเปนการ
กระทําตองหามตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๖  (๒)  และ  (๓)  อยางชัดแจง  สําหรับประเด็นวา   
การกระทําของผูถูกรองเปนการกระทําตามอํานาจหนาที่ในการบริหารราชการตามนโยบายที่ไดแถลงตอ
รัฐสภาหรือไมน้ัน  ศาลปกครองกลางไดวินิจฉัยไวอยางชัดแจง  และไมปรากฏวาศาลปกครองสูงสุด 
จะไดพิพากษาแกคําพิพากษาของศาลปกครองกลางแตอยางใด  โดยมีคําพิพากษาไวอยางชัดแจงวา   
การท่ีผูถูกรองใชสถานะหรือตําแหนงการเปนนายกรัฐมนตรี  ออกประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี   
เรื่อง  การแตงต้ังขาราชการพลเรือน  ลงวันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๔  ใหนายถวิล  เปลี่ยนศรี  เลขาธิการ
สภาความม่ันคงแหงชาติ  สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ  ซึ่งเปนขาราชการที่มีตําแหนงหรือ
เงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง  พนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ   
(นักบริหารระดับสูง)  สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ  และแตงต้ังใหดํารงตําแหนงท่ีปรึกษา
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นายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา   (นักบริหารระดับสูง)  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี   
สํานักนายกรัฐมนตรี  น้ัน  มิใชการกระทําตามอํานาจหนาท่ีในการบริหารราชการตามนโยบาย 
ท่ีไดแถลงตอรัฐสภาแตอยางใด 
  สวนประเด็นวา  การกระทําของผูถูกรองเปนการกระทําตามท่ีกฎหมายบัญญัติหรือไม   
ศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัยไวอยางชัดแจงวา  ผูถูกรองในฐานะหัวหนารัฐบาลและในฐานะ
ผูบังคับบัญชาสูงสุดของขาราชการประจําของราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาค  มีอํานาจ
ดุลพินิจในการบริหารงานบุคคลหมุนเวียนสับเปล่ียนบทบาทหรือการทําหนาท่ีของขาราชการ   
เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปตามแนวนโยบายที่ผูถูกรองไดแถลงไวตอรัฐสภา  แตในการ 
ใชอํานาจดุลพินิจดังกลาวของผูถูกรองน้ัน  นอกจากจะตองคํานึงถึงวัตถุประสงคของกฎหมาย 
และอยูภายในขอบเขตของกฎหมายแลว   ยังจะตองมี เหตุผลรองรับท่ีมีอยูจริงและอธิบายได   
ซึ่งไมปรากฏขอเท็จจริงวาผูถูกรองไดอางเหตุผลในการโอนวานายถวิล  เปลี่ยนศรี  ไดปฏิบัติหนาท่ี 
โดยไมมีประสิทธิภาพ  มีขอบกพรอง  หรือไมสนองนโยบายของรัฐบาล  ซึ่งจะถือไดวามีเหตุผล 
อันสมควรท่ีผูบังคับบัญชาสามารถส่ังโอนไดตามความเหมาะสม  จึงถือไดวาเปนการใชดุลพินิจ 
โดยมิชอบ  อันเปนเหตุแหงความไมชอบดวยกฎหมายประการหน่ึง  ตามพระราชบัญญัติจัดต้ัง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๙  วรรคหนึ่ง  (๑)  ดังน้ัน  การโอน 
นายถวิล  เปลี่ยนศรี  จากตําแหนงเลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติมาแตงต้ังใหดํารงตําแหนงท่ีปรึกษา
นายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา  ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  ลงวันท่ี  ๓๐  กันยายน ๒๕๕๔  
จึงเปนการกระทําท่ีไมชอบดวยกฎหมาย  จากคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดดังกลาวขางตน   
ศาลไดวินิจฉัยไวอยางชัดแจงวา  การกระทําของผูถูกรองเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ  อันเปน 
การกระทําท่ีไมชอบดวยกฎหมาย  ดังน้ัน  การกระทําของผูถูกรองในคดีดังกลาวน้ีจึงรับฟงเปนท่ียุติวา
มิไดเปนการกระทําตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  และมิใชเปนการกระทําตามอํานาจหนาท่ีในการบริหาร
ราชการตามนโยบายท่ีไดแถลงตอรัฐสภาหรือตามท่ีกฎหมายบัญญัติ   อันจะเขาขอยกเวนตาม
รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  แตอยางใด 
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  ๓.  ผูรองเห็นวา  ปจจัยสําคัญอันเปนท่ีมาของการเปลี่ยนแปลงการดํารงตําแหนงของนายถวิล   
เปลี่ยนศรี  เลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติ  ไปเปนท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํานั้น  
เชื่อไดวาเปนความประสงคท่ีจะใหตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติท่ีพลตํารวจเอก  วิเชียร   
พจนโพธิ์ศรี  ดํารงอยูในขณะนั้นวางลง  เพ่ือแตงต้ังใหบุคคลอื่นดํารงตําแหนงดังกลาวแทน  ซึ่งปรากฏ
ขอเท็จจริงวา  เมื่อมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  ลงวันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๔  ใหนายถวิล  เปลี่ยนศรี  
พนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  (นักบริหารระดับสูง)  สํานักงานสภาความม่ันคง
แหงชาติ  และแตงต้ังใหดํารงตําแหนงท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา  (นักบริหาร
ระดับสูง)  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  สํานักนายกรัฐมนตรี  ต้ังแตวันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๔   
ไปแล วนั้ น   ต อมาวัน ท่ี   ๑๔   ตุ ล าคม   ๒๕๕๔   ได มี ประกาศสํ า นักนายก รัฐมนตรี ให 
พลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  พนจากตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  และแตงต้ังใหดํารง
ตําแหนงเลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติ  ต้ังแตวันท่ี  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๔  และเมื่อวันท่ี  ๑๙  
ตุลาคม  ๒๕๕๔   ผูถูกรองในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ  (ก.ต.ช .)   
ไดเปนประธานการประชุม  ก.ต.ช.  ครั้งท่ี  ๕/๒๕๕๔  เพ่ือพิจารณาวาระการแตงต้ังพลตํารวจเอก  
เพรียวพันธ  ดามาพงศ  รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  ซึ่งเปนพ่ีชายของคุณหญิงพจมาน  ณ  ปอมเพชร  
อดีตภริยาของพันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร  พ่ีชายของผูถูกรอง  เพ่ือใหดํารงตําแหนงผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติ  แทนพลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  ท่ียายไปดํารงตําแหนงเลขาธิการสภา 
ความมั่นคงแหงชาติ  ซึ่ง  ก.ต.ช.  ก็ไดมีมติเอกฉันทใหพลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  ขึ้นดํารง
ตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติตามท่ีผูถูกรองเสนอ   จากน้ันวันท่ี  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๔   
ไดมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีใหพลตํารวจเอก   เพรียวพันธ   ดามาพงศ   พนจากตําแหนง 
รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  และแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  ต้ังแตวันท่ี  
๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๔  อยางไรก็ตาม  การจะใหพลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  ขึ้นดํารงตําแหนง
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติได  ก็ตองทําใหตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติวางลงเสียกอน  รัฐบาล
ของผูถูกรองจึงหาทางโยกยายพลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  ใหไปดํารงตําแหนงอื่น  แตเน่ืองจาก
พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ระบุวา  การโยกยายผูบัญชาการตํารวจแหงชาติได   
ตองใหเจาตัวสมัครใจ  รัฐบาลของผูถูกรองจึงใชวิธีกึ่งบีบกึ่งเจรจาใหพลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  
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ยอมท้ิงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  ซึ่งพลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  ไดออกมายอมรับ
เมื่อวันท่ี  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๔  วา  ตนถูกการเมืองบีบใหพนตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติจริง 
พรอมกับตอรองวาสวนตัวพรอมไปในตําแหนงใหม  แตตองเปนตําแหนงท่ีเหมาะสม  มีเกียรติและ
ศักด์ิศรีพอสมควร  เพราะตนไมไดทําอะไรผิด  ผลจึงไปตกที่ตําแหนงเลขาธิการสภาความม่ันคง
แหงชาติ  ท่ีนายถวิล  เปลี่ยนศรี  ดํารงตําแหนงอยู  ซึ่งรัฐบาลของผูถูกรองมองวา  พลตํารวจเอก  วิเชียร   
พจนโพธิ์ศรี  นาจะยอมรับตําแหนงน้ีได  ขณะที่รอยตํารวจเอก  เฉลิม  อยูบํารุง  รองนายกรัฐมนตรี  
ไดชวยสนับสนุนวา   พลตํารวจเอก   วิ เชียร   พจนโพธิ์ศรี   สามารถดํารงตําแหนงเลขาธิการ 
สภาความมั่นคงแหงชาติได  พรอมพูดตําหนินายถวิล  เปลี่ยนศรี  เพ่ือใหยอมท้ิงตําแหนงเลขาธิการ 
สภาความม่ันคงแหงชาติโดยดี  โดยกลาววา  หากตนเปนนายถวิล  เปลี่ยนศรี  จะขอยายตัวเอง   
เพราะที่ผานมาทําหนาท่ีเปนเลขานุการศูนยอํานวยการแกไขสถานการณฉุกเฉิน  (ศอฉ.)  ในยุครัฐบาล
นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  ดังนั้น  รัฐบาลคงไมตองการใหอยูในตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคง
แหงชาติ  รอยตํารวจเอก  เฉลิม  อยูบํารุง  ยังกลาวอีกดวยวา  เหตุท่ีตองยายนายถวิล  เปล่ียนศรี  ก็เพ่ือให
พลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  ไปดํารงตําแหนงดังกลาว  เพ่ือจะไดใหพลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  
ดามาพงศ  ขึ้นเปนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  จนในท่ีสุดผูถูกรองสามารถผลักดันใหพลตํารวจเอก  
เพรียวพันธ  ดามาพงศ  เครือญาติของผูถูกรองขึ้นเปนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติไดอยางรวดเร็ว 
  จากขอเท็จจริงและพฤติการณท่ีปรากฏดังกลาว  ผูรองจึงเห็นวา  การดําเนินการของผูถูกรอง 
ในการเปลี่ยนแปลงนายถวิล  เปลี่ยนศรี  จากการดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติ   
ไปดํารงตําแหนงท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจําน้ัน  มิไดเปนไปเพื่อประโยชน 
ของประเทศชาติและประชาชนแตอยางใด   หากแตเปนกระบวนการท่ีเปนไปเพ่ือประโยชน 
แก ตัวผูถูกรองเอง   แก เครือญาติของผูถูกรอง   ไมว าจะเปนพันตํารวจโท   ทักษิณ   ชินวัตร   
คุณหญิงพจมาน  ณ  ปอมเพชร  พลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  ตลอดจนพรรคเพื่อไทย 
ท่ีผูถูกรองสังกัด  จากการท่ีสามารถผลักดันใหพลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  ขึ้นไปดํารง
ตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติได  ท้ัง ๆ  ท่ีในขณะน้ันยังมีพลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี   
อยูในตําแหนงดังกลาว  ดังน้ัน  เมื่อปรากฏวาผูถูกรองในฐานะนายกรัฐมนตรีไดใชสถานะหรือตําแหนง
การเปนนายกรัฐมนตรีเขาไปแตงต้ังหรือโอน  หรือทําใหนายถวิล  เปลี่ยนศรี  พนจากตําแหนงเลขาธิการ
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สภาความมั่นคงแหงชาติ  และแตงต้ังใหดํารงตําแหนงท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา  
โดยมีวัตถุประสงคท่ีจะเปดชองใหสามารถผลักดันใหพลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  เครือญาติ
ของผูถูกรองขึ้นเปนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  การกระทําดังกลาวจึงเปนการใชสถานะหรือตําแหนง 
การเปนนายกรัฐมนตรีเขาไปแทรกแซงเพ่ือประโยชนของตนเอง  ของผูอื่น  หรือของพรรคการเมือง   
ในเร่ืองการแตงต้ัง  หรือโอนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง  
และในการใหขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมืองพนจากตําแหนง  
โดยการกระทําของผูถูกรองดังกลาวมิใชเปนการกระทําตามอํานาจหนาท่ีในการบริหารราชการ 
ตามนโยบายท่ีไดแถลงตอรัฐสภาและมิไดเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  อันเปนการกระทําตองหาม 
ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  ประกอบมาตรา  ๒๖๖  (๒)  และ  (๓)  อยางชัดแจง  มีผลทําให 
ความเปนรัฐมนตรีของนางสาวย่ิงลักษณ  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  ผูถูกรอง  สิ้นสุดลงเฉพาะตัว 
ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)   
  ผูรองจึงขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา  ผูถูกรองกระทําการอันตองหามตามรัฐธรรมนูญ  
มาตรา  ๒๖๘  มีผลใหความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  
วรรคหน่ึง  (๗)  และเมื่อความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒   
วรรคหน่ึง  (๗)  จึงเปนเหตุใหรัฐมนตรีท้ังคณะพนจากตําแหนง  ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐   
วรรคหนึ่ง  (๑)  และจะตองดําเนินการแตงต้ังนายกรัฐมนตรีคนใหมตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๗๒  
และมาตรา  ๑๗๓  โดยอนุโลม  หรือไม 
  ประเด็นท่ีศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบ้ืองตนมีวา  ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองน้ีไว
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๙๑  ประกอบมาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  และวรรคสาม  
หรือไม   

พิจารณาแลวเห็นวา  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหน่ึง  บัญญัติวา  “ความเปนรัฐมนตรี
สิ้นสุดลงเฉพาะตัว  เม่ือ  ...  (๗)  กระทําการอันตองหามตามมาตรา  ๒๖๗  มาตรา  ๒๖๘  หรือมาตรา  
๒๖๙ ...”   มาตรา  ๒๖๘  บัญญัติวา  “นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะกระทําการใดที่บัญญัติไวในมาตรา  
๒๖๖  มิได  เวนแตเปนการกระทําตามอํานาจหนาท่ีในการบริหารราชการตามนโยบายท่ีไดแถลงตอ
รัฐสภาหรือตามท่ีกฎหมายบัญญัติ”  และมาตรา  ๒๖๖  บัญญัติวา  “สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
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สมาชิกวุฒิสภาตองไมใชสถานะหรือตําแหนงการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา 
เขาไปกาวกายหรือแทรกแซงเพ่ือประโยชนของตนเอง  ของผูอื่น  หรือของพรรคการเมือง  ไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออม  ในเรื่องดังตอไปนี้  ...  (๒)  การบรรจุ  แตงต้ัง  โยกยาย  โอน  เลื่อนตําแหนง  และ 
เลื่อนเงินเดือนของขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง  พนักงาน
หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  กิจการท่ีรัฐถือหุนใหญ  หรือราชการ 
สวนทองถิ่น  หรือ  (๓)  การใหขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง  
พนักงาน  หรือลูกจางของหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  กิจการท่ีรัฐถือหุนใหญ  หรือ
ราชการสวนทองถิ่น  พนจากตําแหนง”  โดยมาตรา  ๑๘๒  วรรคสาม  บัญญัติวา  “ใหนําบทบัญญัติ 
มาตรา  ๙๑  และมาตรา  ๙๒  มาใชบังคับกับการสิ้นสุดของความเปนรัฐมนตรีตาม  (๒)  (๓)  (๕)  หรือ   
(๗)  ... ”  และมาตรา  ๙๑  วรรคหน่ึง  บัญญัติวา  “สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจํานวน
ไมนอยกวาหน่ึงในสิบของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของแตละสภา  มีสิทธิเขาชื่อรองตอประธาน
แหงสภาที่ตนเปนสมาชิกวา   สมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งแหงสภานั้นสิ้นสุดลง   . . .    
และใหประธานแหงสภาท่ีไดรับคํารองสงคํารองน้ันไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัยวาสมาชิกภาพ 
ของสมาชิกผูน้ันสิ้นสุดลงหรือไม”  ดังน้ัน  เมื่อผูรองซึ่งประกอบดวยสมาชิกวุฒิสภา  รวม  ๒๘  คน   
ซึ่งเปนจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในสิบของจํานวนสมาชิกวุฒิสภาท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของวุฒิสภา  ไดเขาชื่อ
รองตอประธานวุฒิสภาวาความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ   
มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  ประกอบมาตรา  ๒๖๘  และมาตรา  ๒๖๖  (๒)  และ  (๓)  และประธาน
วุฒิสภาสงคํารองดังกลาวมายังศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัย  กรณีจึงเปนไปตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๙๑  
วรรคหน่ึง  ประกอบมาตรา  ๑๘๒  วรรคสาม  และขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและ
การทําคําวินิจฉัย  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ขอ  ๑๗  (๑๐)  ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งรับคํารองน้ีไวพิจารณา
วินิจฉัย    
 ผูถูกรองย่ืนคําชี้แจงแกขอกลาวหา  คําชี้แจงแกขอกลาวเพ่ิมเติม  และเอกสารประกอบ  สรุปได
ดังนี้ 
  ๑.  ผูถูกรองมิไดกระทําการใดอันเปนการฝาฝนรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  ประกอบ 
มาตรา  ๒๖๖  (๒)  และ  (๓)  หรือมาตราอ่ืนใดอันจะเปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรอง 
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ตองสิ้นสุดลงเฉพาะตัว  การกระทําของผูถูกรองตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดดังกลาว   
ไมถือเปนการกระทําอันตองหามตามรัฐธรรมนูญตามท่ีผูรองกลาวอาง  และศาลรัฐธรรมนูญไมอาจ 
มีคําวินิจฉัยตามคําขอของผูรองได  เนื่องจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี  มีหนาท่ีตามกฎหมาย 
จะตองกําหนดนโยบายและทิศทางในการบริหารประเทศใหเกิดผลดีท่ีสุดตอประเทศชาติและประชาชน  
นายกรัฐมนตรีเปนผูบังคับบัญชาขาราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีและขาราชการฝายบริหาร 
ทุกตําแหนงตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน   พ .ศ .   ๒๕๓๔   มาตรา   ๑๐   
และมาตรา  ๑๑  สวนรัฐมนตรีเปนผูบังคับบัญชาขาราชการในกระทรวง  ตามมาตรา  ๒๐  จึงตองยกเวน 
ใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีบังคับบัญชาและสั่งการผูปฏิบัติหนา ท่ีในระบบราชการและ 
หนวยงานต าง  ๆ   โดยไมถือ เปนการก าวก ายหรือแทรกแซงแตอย างใด   และการกระทํ า 
อันตองหามตามมาตรา  ๒๖๖  และมาตรา  ๒๖๘  น้ัน  รัฐธรรมนูญบัญญัติหามไวเฉพาะตัวผูท่ีใช
สถานะหรือตําแหนงหนาที่เทานั้น  และกําหนดผลทางกฎหมายไวเฉพาะตัวผูกระทํา 
   สวนคําวา  “กาวกายหรือแทรกแซง”  น้ัน  ไมมีการนิยามไวในรัฐธรรมนูญและกฎหมาย   
แตเมื่อพิจารณาแนวทางการตีความของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  
(คณะกรรมการ  ป.ป.ช.)  ไดเคยใหความหมายไววา  เน่ืองจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   
และกฎหมายที่เกี่ยวของไมไดนิยามคําวา  “การกาวกายหรือแทรกแซง”  จึงตองพิจารณาความหมาย 
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  คําวา  “กาวกาย”  หมายความวา  ลวงล้ํา   
เขาไปยุงเ ก่ียวหนาท่ีผูอื่น   เหลื่อมล้ําไม เปนระเบียบ  สวนคําวา   “แทรกแซง”  หมายความวา   
แทรกเขาไปเก่ียวของในกิจการของผูอื่น”  และคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีความเห็นวา  การกระทํา 
ในคดีน้ันไมไดกระทําตามอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายบัญญัติไว  และไมไดกระทําตามอํานาจหนาท่ี 
ในการบริหารราชการตามนโยบายที่ ไดแถลงไวตอรัฐสภา   จึง เปนการกระทําอันตองหาม 
ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  ประกอบมาตรา  ๒๖๖  (๑)  ดังน้ัน  การกระทําของนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรี  อันจะถือวาเปนการกาวกายหรือแทรกแซง  ตามความหมายของรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๖  น้ัน  
ตองเปนการกระทําท่ีเปนการเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาท่ีของผูอื่น  อันมิใช 
อยูในอํานาจหนาท่ีของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี  เพราะการกระทําท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีนอกจาก 
จะไมถือวาเปนการเขาไปกาวกายหรือแทรกแซง  ตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๖  แลว  
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-  ๑๑  -  
 

ยังถือวานายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมีอํานาจกระทําไดตามมาตรา  ๒๖๘  โดยไมถือวาเปนการกระทํา
อันตองหามตามมาตรา   ๒๖๖   ดวยเหตุน้ีหากการกระทําของนายกรัฐมนตรี   หรือรัฐมนตรี 
เปนการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย  หรือตามอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายใหอํานาจไว   ยอมไมถือ 
เปนการกระทําอันตองหามตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๖  สวนความสมบูรณของการกระทํา 
ทางปกครองยอมเปนไปตามขั้นตอนและเง่ือนไขของกฎหมาย  รวมทั้งการใชดุลพินิจในการออกคําสั่ง
ทางปกครองเปนเรื่องท่ีถูกตรวจสอบโดยศาลปกครองได  แตไมเก่ียวของกับการใชสถานะหรือตําแหนง
กาวกายหรือแทรกแซงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  แตอยางใด 
 ๒.  ขอเท็จจริงและผลแหงคดีตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด  คดีหมายเลขแดง 
ท่ี  อ.๓๓/๒๕๕๗  ก็ไมอาจถือไดวา  ผูถูกรองกระทําการอันตองหามตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  
ประกอบมาตรา  ๒๖๖  ดวยเหตุผลดังนี้   
   (๑)  เน่ืองจากการใชอํานาจของผูถูกรอง  นอกจากเปนการใชอํานาจในทางการเมือง 
ซึ่งหากเกิดความผิดพลาดบกพรองขึ้นยอมตองมีความรับผิดชอบทางการเมืองแลว  ยังเปนการใชอํานาจ
ในทางปกครองซึ่งอยูในอํานาจการตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายโดยศาลปกครอง  และเมื่อพิจารณา
อํานาจหนาท่ีของผูถูกรองตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.   ๒๕๓๔   
และที่แกไขเพิ่มเติม  มาตรา ๑๑  แลว  เห็นไดวา  เปนอํานาจในสวนท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานบุคคล  
ท่ีผูถูกรองในฐานะเปนผูบังคับบัญชาขาราชการฝายบริหารทุกตําแหนงและมีอํานาจหนาท่ีในการสั่ง 
ใหขาราชการซ่ึงสังกัดกระทรวง  ทบวง  กรม  มาปฏิบัติราชการท่ีสํานักนายกรัฐมนตรี  และอํานาจ
หนาท่ีในการแตงต้ังขาราชการ  ประกอบกับหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  มาตรา  ๖๓  วรรคหนึ่ง   และหนังสือสํานักงาน  ก.พ.   
ท่ี  นร.  ๑๐๐๖/ว ๔  ลงวันท่ี  ๒๐  กุมภาพันธ  ๒๕๕๒  การโอนยายนายถวิล  เปลี่ยนศรี  จึงเปนอํานาจ
หนาท่ีของผูถูกรองและคณะรัฐมนตรีท่ีสามารถดําเนินการไดตามกฎหมาย  อันเปนการใชอํานาจ 
ทางปกครองที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  แมศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาวาการดําเนินการ
ดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย  และมีคําสั่งเพิกถอนประกาศเก่ียวกับการโอนยายดังกลาวแลว   
และกําหนดใหผูถูกรองในฐานะนายกรัฐมนตรีดําเนินการตามกฎหมาย  เพ่ือใหนายถวิล  เปลี่ยนศรี   
ไดกลับสูตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติภายใน  ๔๕  วัน  นับแตวันท่ีมีคําพิพากษาก็ตาม  
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กรณีดังกลาวก็เปนเรื่องของขอพิพาทในขอบเขตของกฎหมายปกครอง  และมาตรการเยียวยาแกไข
ปญหาอันเกิดจากการออกคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมาย  มิใชเปนเรื่องของการใชสถานะ  
หรือตําแหนงของการเปนนายกรัฐมนตรี เขาไปกาวกายหรือแทรกแซงการแตงต้ังขาราชการ 
อันอยู ในขอบเขตของกฎหมายรัฐธรรมนูญ   ท่ีศาลรัฐธรรมนูญจะมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัย 
ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๖  และมาตรา  ๒๖๘  อีกท้ังภายหลังท่ีศาลปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษา
แลว  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือท่ี  นร ๑๔๐๑.๒/๐๗๗๓  เมื่อวันท่ี  ๒๑  มีนาคม  
๒๕๕๗  เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขออนุมัติยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี  ๖  กันยายน  ๒๕๕๔   
ท่ีอนุมัติรับโอนและแตงต้ังนายถวิล  เปลี่ยนศรี  จากตําแหนงเลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติ   
มาแตงต้ังใหดํารงตําแหนงท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา  และคณะรัฐมนตรีไดมีมติ 
ใหยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวแลว  ดังน้ัน  คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดจึงมีผลเสมือนวา   
นายถวิล  เปล่ียนศรี  ไมเคยถูกคําสั่งโอนยายจากตําแหนงเลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติเลย   
และเมื่อไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังใหนายถวิล  เปลี่ยนศรี  กลับเขาดํารงตําแหนง
เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ   ตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด   ถือวาผูถูกรอง 
และฝายท่ีเกี่ยวของไดปฏิบัติตามคําพิพากษาครบถวนแลว  ทําใหขอพิพาทและการดําเนินมาตรการ
เยียวยาทางปกครองไดยุติและเสร็จสิ้นลง  อีกท้ังในอดีตท่ีผานมาไดมีการใชอํานาจหนาท่ีในการบริหาร
ราชการแผนดินตามท่ีกฎหมายบัญญัติในการโอนยายผูดํารงตําแหนงดังกลาวมาแลวเชนเดียวกัน   
   (๒)  ผูถูกรองมิไดใชสถานะหรือตําแหนงการเปนนายกรัฐมนตรี  เขาไปกาวกายหรือ
แทรกแซงการแตงต้ังโยกยายนายถวิล  เปลี่ยนศรี  กลาวคือ  ภายหลังผูถูกรองในฐานะหัวหนารัฐบาล  
ไดแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีในการบริหารประเทศตอรัฐสภาแลว  ผูถูกรองไดมีคําสั่ง 
สํานักนายกรัฐมนตรีท่ี  ๑๔๑/๒๕๕๔  ลงวันท่ี  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๕๔  มอบหมายและมอบอํานาจ 
ใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํ านักนายกรัฐมนตรีกํ ากับการบริหารราชการ   
และสั่งและปฏิบัติราชการแทนผูถูกรอง  โดยใหพลตํารวจเอก  โกวิท  วัฒนะ  รองนายกรัฐมนตรี   
กํากับการบริหารราชการและส่ังและปฏิบัติราชการในงานของสํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ  
และมอบหมายและมอบอํานาจใหนางสาวกฤษณา  สีหลักษณ  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี   
สั่งและปฏิบัติราชการในงานของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ดังน้ัน  ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ัง 
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-  ๑๓  -  
 

ท่ีตองใหความยินยอมในการใหโอนขาราชการพลเรือนสามัญผูดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคง
แหงชาติ  จึงไดแก  พลตํารวจเอก โกวิท  วัฒนะ  รองนายกรัฐมนตรี  ในขณะน้ัน  ในฐานะรัฐมนตรี 
เจาสังกัด   ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน   พ .ศ .   ๒๕๕๑   มาตรา   ๕๗   (๑)   
สวนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ังผูดํารงตําแหนงท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา   
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  จึงไดแก  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ในฐานะหัวหนาสวนราชการ 
ระดับกรมตามมาตรา  ๕๗  วรรคหนึ่ง  (๒)  เม่ือผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ังคือ  เลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี  บุคคลดังกลาวจึงเปนผูมีอํานาจแตงต้ังโยกยาย  นายถวิล   
เปลี่ยนศรี  มิใชผูถูกรองซึ่งเปนนายกรัฐมนตรี  และแมจะมีการดําเนินการตามขั้นตอนภายหลัง
ตอจากนั้นจนกระท่ังไดมีการประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  ลงวันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๔  ใหนายถวิล  
เปลี่ยนศรี  พนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติก็ตาม  เห็นไดวา  ในขั้นตอนการแตงต้ัง
โอนยายตําแหนงของนายถวิล  เปล่ียนศรี  ผูถูกรองในฐานะนายกรัฐมนตรีมิไดเปนผูดําเนินการ  แตเปน
การดํา เ นินการของผู บังคับบัญชาซึ่ งมีอํ านาจสั่ งบรรจุและแตง ต้ังตามท่ีกฎหมายบัญญั ติไว   
สวนขั้นตอนการประชุมใหความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  แมผูถูกรองจะมีฐานะเปนหัวหนารัฐบาล   
และเปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   แตก็ เปนการปฏิบัติหนาท่ีตามปกติในการประชุม
คณะรัฐมนตรี  มิไดใชสถานะหรือตําแหนงของการเปนนายกรัฐมนตรีในการสั่งอนุมัติโดยลําพัง 
แตอยางใด  สวนการลงนามในคําสั่งหลังจากท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ  และไดมีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลาฯ  แตงต้ังนั้น  ก็เปนการดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีปกติตามแบบพิธีการเทานั้น 
   (๓)  สวนท่ีผูรองอางในคํารองวา  ศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัยไวอยางชัดแจงวา  
การกระทําของผูถูกรองเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ  อันเปนการกระทําท่ีไมชอบดวยกฎหมายและ 
ผูรองสรุปวา  การกระทําของผูถูกรองในคดีดังกลาวนี้รับฟงเปนยุติวา  มิไดเปนการกระทําตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ  ผูถูกรองเห็นวา  การกลาวสรุปจากคําพิพากษาดังกลาวท่ีวินิจฉัยวา  เปนการใชดุลพินิจ
โดยมิชอบอันเปนการกระทําท่ีไมชอบดวยกฎหมายวา  มิไดเปนการกระทําตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  น้ัน   
เปนการสรุปท่ีไมถูกตองท้ังขอเท็จจริงและขอกฎหมาย  เน่ืองจากไมปรากฏในคําฟองวาคําสั่ง 
ของผูถูกรองไมชอบดวยกฎหมาย  เพราะเปนคําสั่งท่ีออกโดยไมมีอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหนาท่ี
หรือไมไดกระทําตามท่ีกฎหมายบัญญัติหรือไมถูกตองตามกฎหมายประการใด  และแมคําพิพากษา 
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ศาลปกครองสูงสุดจะพิพากษาวาการกระทําของผูถูกรองเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบอันเปนเหตุ 
แหงความไมชอบดวยกฎหมายประการหน่ึง  แตก็มิไดพิพากษาวาการโอนนายถวิล  เปลี่ยนศรี  ไมชอบ
ดวยกฎหมาย  เพราะไมไดกระทําตามท่ีกฎหมายบัญญัติหรือไมถูกตองตามกฎหมายแตประการใด  
รวมท้ังการแตงต้ังโอนยายนายถวิล  เปลี่ยนศรี  ของผูท่ีเกี่ยวของก็มิใชเปนการกาวกายหรือแทรกแซง
ตามความหมายของรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๖  และรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  ก็บัญญัติใหกระทําได
โดยไมถือเปนการกระทําอันตองหามตามมาตรา  ๒๖๖  แตอยางใด 
   (๔)  ขอกลาวหาของผูรองกรณีการโอนยายนายถวิล  เปล่ียนศรี  วาเปนไปเพ่ือแตงต้ัง 
พลตํารวจเอก  เพรียวพันธ   ดามาพงศ   เปนผู บัญชาการตํารวจแหงชาติ  น้ัน  เปนขอกลาวหา 
ท่ีไมเปนความจริง  ไมมีพยานหลักฐานสนับสนุนขอกลาวอาง  เน่ืองจากการโอนยายดังกลาวเปนการ
ดําเนินการของพลตํารวจเอก  โกวิท  วัฒนะ  ซึ่งไดแจงดวยวาจาใหผูถูกรองทราบถึงความจําเปนท่ีตอง
โอนยายเพราะตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติควรเปนบุคคลท่ีรัฐบาลใหความไววางใจ   
แตนายถวิล  เปลี่ยนศรี  ขณะปฏิบัติหนาท่ีเปนกรรมการและเลขานุการของศูนยอํานวยการแกไข
สถานการณฉุกเฉิน  ไดเกิดเหตุการณความรุนแรงจนมีประชาชนเสียชีวิตและบาดเจ็บเปนจํานวนมาก
นอกจากน้ี  ยังมีการกระทําท่ีไมเหมาะสมหลายอยาง  และผูถูกรองไมไดโอนยายนายถวิล  เปลี่ยนศรี  
เพ่ือใหมีการแตงต้ังพลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  เปนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  แตเปนการ
ดําเนินการตามกฎหมายของผูท่ีเกี่ยวของ  กลาวคือ  เม่ือมีการโอนยายพลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี   
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  ไปดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติ  มีการแตงต้ังให 
พลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  ซึ่งมีอาวุโสลําดับท่ี   ๑  เปนผูรักษา
ราชการแทนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  ตอมา  ก.ต.ช.  ซึ่งมีผูถูกรองเปนประธานกรรมการโดยตําแหนง   
ไดมีการประชุมเพื่อมีมติแตงต้ังผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  เมื่อวันท่ี  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๕๔  ซึ่งตามกฎหมาย
ผูถูกรองตองเขาประชุมดวยตนเอง  จะมอบหมายใหบุคคลอื่นมาประชุมแทนมิได  และผูถูกรองจะตองเปน 
ผูเสนอชื่อขาราชการตํารวจซึ่งมียศพลตํารวจเอก  เสนอตอ  ก.ต.ช.  เพ่ือมีมติแตงต้ังใหดํารงตําแหนง 
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  ซึ่งในการประชุม  ก.ต.ช.  ครั้งท่ี  ๕/๒๕๕๔  ท่ีประชุมไดมีมติเปนเอกฉันท
เห็นชอบใหพลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  ดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  จึงเห็นไดวา  
การแตงต้ังพลตํารวจเอก   เพรียวพันธ  ดามาพงศ  เปนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ   น้ัน  เปนไปตามข้ันตอน



203วารสารศาลรัฐธรรมนูญ  ปีที่ 16  เล่มที่ 47  เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2557

  
 
 
 

-  ๑๕  -  
 

ของกฎหมายทุกประการ  ขอกฎหมายและขอเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นจากการแตงต้ังพลตํารวจเอก  เพรียวพันธ   
ดามาพงศ  เปนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  เห็นไดวาขณะท่ีไดรับการแตงต้ังนั้น  พลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  
ดามาพงศ  ดํารงตําแหนงรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  ซึ่งมีอาวุโสลําดับท่ีหน่ึง  โดยในการประชุม   
ก.ต.ช.  เม่ือวันท่ี  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๕๔  ผูถูกรองจึงไดเสนอชื่อพลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ   
ซึ่งเห็นวาเปนผูมีความรูความสามารถ  มีความประพฤติและผลงานดีเดน  และมีคุณสมบัติครบถวน 
ท่ีจะไดรับการแตงต้ังเปนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  ซึ่งท่ีประชุม  ก.ต.ช.  ไดมีมติเปนเอกฉันท  ๙  เสียง 
เลือกใหพลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  เปนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  โดยผูถูกรองและ 
พลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  ไดงดออกเสียง  และพลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ   
ไดเดินออกจากที่ประชุม  
  ท้ังน้ี  ในการบริหารราชการแผนดินของผูถูกรองไดยึดมั่นประโยชนของประเทศชาติเปนหลัก  
มิไดดําเนินการเพ่ือประโยชนสวนตนหรือผูอื่น  โดยขอกลาวอางดังกลาวไมเปนประเด็นในการพิพากษา
ของศาลปกครองสูงสุดจึงยังมิไดมีการตรวจสอบพิสูจนความมีอยูจริงของขอเท็จจริงน้ัน  และยังไมเคย 
มีการวินิจฉัยวาผูถูกรองไดมีการกระทําเชนวาน้ัน  ซึ่งผูถูกรองขอปฏิเสธวา  ไมมีการกระทําดังท่ีมี 
การกลาวอาง   แตการโอนยายเปนไปเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผนดิน 
ตามความรับผิดชอบของบุคคลท่ีเกี่ยวของและผูถูกรองทําตามอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายบัญญัติ 
เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินประสบผลสําเร็จตามนโยบายท่ีไดแถลงไวตอรัฐสภา   
  ๓ .   คํ าขอของผู ร อง ท่ีขอใหศาลรัฐธรรมนูญวิ นิจฉัย เปนคํ าขอ ท่ีขัดตอบทบัญญั ติ 
แหงรัฐธรรมนูญ  ศาลรัฐธรรมนูญไมอาจมีคําวินิจฉัยตามคําขอได  ดวยเหตุผลดังนี้ 
   (๑)  เมื่อวันท่ี   ๙   ธันวาคม   ๒๕๕๖   ไดมีประกาศพระราชกฤษฎีกายุบสภา
ผูแทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ซึ่งตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  (๒)  รัฐมนตรีท้ังคณะพนจากตําแหนง
แลว  ต้ังแตวันท่ีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎรมีผลบังคับใช  แตคณะรัฐมนตรีท่ีพนจากตําแหนง 
ตองอยู ในตําแหนงเ พ่ือปฏิบัติหนา ท่ีตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีท่ี ต้ังขึ้นใหมจะเขารับหนา ท่ี 
ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๑  จึงเห็นไดวา  ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองในฐานะนายกรัฐมนตรี 
ไดสิ้นสุดลงแลว  พรอมกับรัฐมนตรีคนอื่น ๆ ท้ังคณะ  การท่ีผูรองยื่นคํารองเพ่ือขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยใหความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  
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-  ๑๖  -  
 

ยอมไมมีวัตถุแหงคดี  คือ  ความเปน  “รัฐมนตรี”  ของผูถูกรองท่ีจะตองสิ้นสุดลงอีก  ซึ่งเมื่อผูถูกรอง 
พนจากความเปนรัฐมนตรีแลวตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  จะใหมาพนจากความเปนรัฐมนตรี 
ตามมาตรา  ๑๘๒  อีกไมได  และจากแนวคําสั่งของศาลรัฐธรรมนูญเก่ียวกับกรณีดังกลาว  จะเห็นไดวา  
ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําสั่งไมรับคํารองหรือมีคําสั่งใหจําหนายคดี  แลวแตกรณี 
   (๒)  เมื่อมีการยุบสภาผูแทนราษฎร   รัฐมนตรี ท้ังคณะตองพนจากตําแหนง 
ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  (๒)  แตเน่ืองจากรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๑  ไดบัญญัติใหคณะรัฐมนตรี
ท่ีพนจากตําแหนงตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีท่ีต้ังขึ้นใหมจะเขารับ
หนาท่ี  ซึ่งเหตุแหงการพนจากตําแหนงของรัฐมนตรีท้ังคณะตามมาตรา  ๑๘๐  นั้น  อาจมาจากเหตุหนึ่ง
เหตุใดตาม  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  ก็ยอมทําใหรัฐมนตรีท้ังคณะตองพนจากตําแหนงแลว  และเมื่อพน 
จากตําแหนงท้ังคณะเพราะเหตุหน่ึงเหตุใดแลว  จะใหพนจากตําแหนงท้ังคณะซ้ําอีกยอมไมได   
สถานะทางกฎหมายของรัฐมนตรีภายหลังท่ีพนจากตําแหนงก็คือ  ตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ี
ตามมาตรา  ๑๘๑  เทาน้ัน  ท้ังนี้  เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินมีความตอเน่ืองไมใหเกิดปญหา
อุปสรรคตอการบริหารราชการแผนดินในระหวางท่ีรอคณะรัฐมนตรีท่ีแตงต้ังขึ้นใหมเขารับหนาท่ี   
เมื่อมีการยุบสภาผูแทนราษฎร  ซึ่งทําใหรัฐมนตรีท้ังคณะตองพนจากตําแหนงแลวตามรัฐธรรมนูญ  
มาตรา  ๑๘๐  (๒)  ไมวาจะมีเหตุใด ๆ  เกิดขึ้นกับผูถูกรอง  คณะรัฐมนตรีท่ีปฏิบัติหนาท่ีอยูก็ตอง 
ปฏิบัติหนาท่ีตอไปและดําเนินการใหมีผูปฏิบัติหนาท่ีนายกรัฐมนตรีตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  และท่ีแกไขเพิ่มเติม  มาตรา  ๑๐  ศาลรัฐธรรมนูญ 
จะวินิจฉัยใหรัฐมนตรีท้ังคณะพนจากตําแหนงอีกมิได  และการย่ืนคํารองของผูรองเปนการย่ืนโดยอาศัย
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๙๑  และมาตรา  ๑๘๒  วรรคสาม  โดยมาตรา  ๑๘๒  วรรคสาม   
ใหยื่นไดในกรณีการสิ้นสุดความเปนรัฐมนตรีเฉพาะตัว  ตามมาตรา  ๑๘๒ (๒)  (๓)  (๕)  หรือ  (๗)   
หรือวรรคสอง  เทาน้ัน  ดังน้ัน  ผูรองจึงไมมีอํานาจตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๙๑  และมาตรา  ๑๘๒  
วรรคสาม   ท่ี จะรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวิ นิจฉัยว า   รัฐมนตรี ท้ั งคณะพนจากตําแหน ง   
และศาลรัฐธรรมนูญไมมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยวา  รัฐมนตรีท้ังคณะพนจากตําแหนง  ซึ่งสอดคลองกับ
ขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธี พิจารณาและการทําคําวินิจฉัย   พ .ศ .   ๒๕๕๐   ขอ   ๑๗   
เก่ียวกับอํานาจศาลที่ไมไดกําหนดอํานาจศาลในกรณีน้ีไว 
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  สวนขอ ท่ีผู รองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยถึงการแตง ต้ังนายกรัฐมนตรีคนใหม 
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา  ๑๗๒  และมาตรา  ๑๗๓  โดยอนุโลมนั้น  ผูถูกรองขอเรียนวา  ผูรองยื่นคํารองนี้
โดยอาศัยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๙๑ และมาตรา  ๑๘๒  วรรคสาม  ประเด็นท่ีศาลรัฐธรรมนูญ   
มีอํานาจวินิจฉัยไดคือ  ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงเฉพาะตัวหรือไม  ผูรองไมมีอํานาจ
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยใหตองดําเนินการแตงต้ังนายกรัฐมนตรีคนใหมตามรัฐธรรมนูญ   
มาตรา  ๑๗๒  และมาตรา  ๑๗๓  โดยอนุโลม  ศาลรัฐธรรมนูญจึงไมมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยประเด็นน้ี   
 ผูถูกรองยืนยันวา  ผูถูกรองมิไดกระทําการใดอันเปนการฝาฝนรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  
ประกอบมาตรา  ๒๖๖  หรือมาตราอื่นใด  จึงขอใหยกคํารอง 
 ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคํารอง  คําชี้แจงแกขอกลาวหา  คําชี้แจงแกขอกลาวหาเพ่ิมเติม   
และเอกสารประกอบแลว  จึงกําหนดประเด็นท่ีตองพิจารณาวินิจฉัย  ดังนี้ 
 ประเด็นท่ีหน่ึง   เมื่ อผู ถูกรองพนจากตําแหนง เนื่องจากมีการยุบสภาผูแทนราษฎร 
ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  (๒)  แลว  ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลง  หรือไม 
 ประเด็นท่ีสอง  การกระทําของผูถูกรองตองดวยรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  ประกอบ 
มาตรา  ๒๖๖  (๒)  หรือ  (๓)  อันจะเปนการทําใหความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงเฉพาะตัว  
ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  หรือไม 
 ประเด็นท่ีสาม  เมื่อความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒   
วรรคหนึ่ง  (๗)  แลว  จะเปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีของรัฐมนตรีท้ังคณะสิ้นสุดลงดวย  หรือไม 
  ศาลรัฐธรรมนูญกําหนดใหมีการไตสวนพยาน  โดยใหนายไพบูลย  นิติตะวัน   นางสาวยิ่งลักษณ  
ชินวัตร  นายถวิล  เปล่ียนศรี  และพลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  ยื่นบันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริง
หรือความเห็นตอศาล  พรอมมาเบิกความตอศาล  สวนพลตํารวจเอก  โกวิท  วัฒนะ  รอยตํารวจเอก  
เฉลิม  อยูบํารงุ  และพลตํารวจเอก  อชิรวิทย  สุพรรณเภสัช  ใหยื่นบันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริงหรือ
ความเห็นตอศาลแทนการมาเบิกความ  ซึ่งสรุปไดดังนี้ 

๑.  นายไพบูลย  นิติตะวัน  ชี้แจงวา   คดีน้ีผูถูกรองมีความมุงหมายท่ีจะผลักดันใหเครือญาติ
ของผูถูกรองคือ  พลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  รองผูบัญชาการสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
ในขณะนั้น   ซึ่งเปนพ่ีชายของคุณหญิงพจมาน  ณ  ปอมเพชร  อดีตภริยาของพันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร  
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พ่ีชายของผูถูกรอง  ขึ้นดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  เนื่องจากพลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  
ดามาพงศ  จะเกษียณอายุราชการในวันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕  กอนท่ีพลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี
จะเกษียณอายุราชการในวันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๖   
 ๒.  นางสาวยิ่งลักษณ  ชินวัตร  ชี้แจงวา  การโอนยายนายถวิล  เปลี่ยนศรี  ผูถูกรองมิไดใช
สถานะหรือตําแหนงของการเปนนายกรัฐมนตรีในการสั่งอนุมัติโดยลําพัง  แตเปนการปฏิบัติหนาท่ี
ตามปกติของการประชุมคณะรัฐมนตรี  และการดําเนินการดังกลาวก็ไมไดเกิดจากการริเริ่มของผูถูกรอง
แตอยางใด  เน่ืองจากพลตํารวจเอก  โกวิท  วัฒนะ  รองนายกรัฐมนตรีในฐานะผูกํากับการบริหาร
ราชการและปฏิบัติราชการแทนผูถูกรอง  ไดเปนผูพิจารณาและใชดุลพินิจเองท้ังสิ้น  โดยพลตํารวจเอก  
โกวิท  วัฒนะ  ไดแจงผูถูกรองกอนเขาประชุมคณะรัฐมนตรีในวันท่ี  ๖  กันยายน  ๒๕๕๔  วา  ตําแหนง
เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติเปนตําแหนงท่ีสําคัญ   และตองเปนผู ท่ีมีความเหมาะสม 
ท่ีจะปฏิบัติงานสนองนโยบายท่ีรัฐบาลแถลงตอรัฐสภาได  และเปนบุคคลท่ีรัฐบาลใหความไววางใจ 
ในการปฏิบัติหนาท่ีดวย  ท่ีผานมาในการปฏิบัติหนาท่ีของนายถวิล  เปลี่ยนศรี  ในฐานะกรรมการและ
เลขานุการศูนยอํานวยการแกไขสถานการณฉุกเฉิน  มีการแสดงออกตอสาธารณะโดยไมเหมาะสม 
หลายประการ  ดวยเหตุผลดังกลาวในการประชุมคณะรัฐมนตรีเพ่ือมีมติโอนยายนายถวิล  เปลี่ยนศรี   
ผูถูกรองจึงมิไดทักทวงแตอยางใด  สวนเหตุผลการโอนยายนายถวิล  เปลี่ยนศรี  ก็เพราะเกี่ยวดวย 
ความไววางใจในการปฏิบัติหนาท่ีเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  และเห็นวานายถวิล  เปลี่ยนศรี   
มีความเหมาะสมในตําแหนงท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีมากกวา  นอกจากน้ัน   พลตํารวจเอก  วิเชียร   
พจนโพธิ์ศรี  ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  ก็ไมขัดของและสมัครใจท่ีจะดํารงตําแหนงเลขาธิการ 
สภาความมั่นคงแหงชาติ  สวนในการแตงต้ังพลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  นั้น  ผูถูกรอง
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  โดยผูถูกรองเปนผูคัดเลือกบุคคลเสนอให 
ก.ต.ช. พิจารณา  หาก  ก.ต.ช.  พิจารณาแลวไมใหความเห็นชอบตามที่ผูถูกรองเสนอ  พลตํารวจเอก   
เพรียวพันธ  ดามาพงศ  ก็ไมอาจไดรับการแตงต้ังเปนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติได  ซึ่งผูถูกรองคัดเลือก
จากความอาวุโส ความรู  ความสามารถ  และผลการปฏิบัติงานในการปราบปรามยาเสพติดซึ่งเปน 
วาระแหงชาติเพ่ือตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาลที่แถลงตอรัฐสภา   
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 ๓.  นายถวิล  เปลี่ยนศรี  ชี้แจงวา กรณีการโอนยายตนไมเปนไปตามหลักการของระบบ
คุณธรรมหรือเพื่อประโยชนทางราชการ  แตเปนไปเพ่ือทําใหตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคง
แหงชาติวางลง  เพ่ือใหสามารถโอนยายพลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
ในขณะนั้น  มาดํารงตําแหนงแทน  และแตงต้ังใหพลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ ขึ้นดํารง
ตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติแทน   
 ๔. พลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  ชี้แจงวา  พยานเริ่มเขารับราชการตํารวจในตําแหนง 
รองสารวัตร  จนกระทั่งดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  เลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติ  
และปลัดกระทรวงคมนาคม  ตามลําดับ  พยานมีความภาคภูมิใจและเปนเกียรติประวัติสูงสุดท่ีไดมี
โอกาสรับราชการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงหัวหนานายตํารวจราชสํานักประจํา  พยานมีความต้ังใจวา 
จะรับราชการสนองเบื้องพระยุคลบาทตลอดไปตราบจนเกษียณอายุราชการ  อีกท้ังยังต้ังใจวาจะปฏิบัติ
หนาท่ีในตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติใหดีท่ีสุดจนเกษียณอายุราชการ  และไมเคยคิดท่ีจะยายไป
รับราชการในตําแหนงอื่นใดอีก  อยางไรก็ตาม  พยานมีหลักปฏิบัติราชการท่ียึดถือมาโดยตลอดวา  
พยานจะไมยึดติดกับตําแหนงหนาท่ีราชการและจะปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวม
ตอประเทศชาติ  ประชาชน  และองคกร  โดยพรอมท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีตามนโยบายรัฐบาลภายใตกรอบ
กฎหมายและความถูกตอง  ซึ่งหากผูบังคับบัญชาตองการใหปฏิบัติหนาท่ีราชการในตําแหนงใดท่ีคิดวา
จะเกิดผลดี  ก็พรอมที่จะปฏิบัติตาม  พยานมีความถนัดหรือความพึงใจในการดํารงตําแหนงผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติ  เน่ืองจากไดรับราชการตํารวจต้ังแตเริ่มตนชีวิตราชการ  โดยไดมีโอกาสปฏิบัติหนาท่ี
ถวายความปลอดภัยเปนระยะเวลา  ๒๕  ปเศษ  ซึ่งถือเปนความภาคภูมิใจและเปนเกียรติประวัติสูงสุด
ในการทํางาน  สวนความรูสึกท่ีปรากฏผานสื่อตาง  ๆ  ท่ีมีลักษณะเสียใจและนํ้าตาคลอเกิดจาก 
ความเสียใจในฐานะผูนําองคกรที่ไมสามารถกํากับดูแลการทํางานของบุคลากรในองคกรและ 
มีการตําหนิติเตียนการทํางานของตํารวจจนทําใหมีผลถึงความเชื่อถือ  ความศรัทธาท่ีประชาชน 
มีตอองคกรตํารวจและภาพลักษณขององคกรตกตํ่าในยุคท่ีตนเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงาน  
พยานไมเคยยึดติดกับตําแหนงและเตรียมพรอมสําหรับการไปทําหนาท่ีอื่นหากเห็นวาไมสามารถปฏิบัติ
หนาท่ีผูบัญชาการตํารวจแหงชาติไดดี  กอนการโอนยายไปดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความม่ันคง
แหงชาติพยานไดมีการปรึกษาหารือกับพลตํารวจเอก  โกวิท  วัฒนะ  และกอนดํารงตําแหนงเลขาธิการ
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สภาความมั่นคงแหงชาติ  พยานไดมีโอกาสพบกับผูถูกรองหลายคร้ัง  แตไมเคยถูกตําหนิเรื่องงานหรือ
ทาบทามใหโอนยาย  รวมทั้งไมมีผูใดเคยยื่นขอเสนอหรือใหคํามั่นเกี่ยวกับการโอนยายแตอยางใด   

๕.  พลตํารวจเอก  โกวิท  วัฒนะ  ชี้แจงวา  พยานดํารงตําแหนงรองนายกรัฐมนตรีในขณะท่ีมี
การโอนยายนายถวิล  เปลี่ยนศรี  ผูถูกรองมอบหมายและมอบอํานาจหนาท่ีใหพยานกํากับการบริหาร
ราชการและสั่งและปฏิบัติราชการแทนในงานของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ  ซึ่งเปน 
สวนราชการในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง กรม  พ.ศ.  
๒๕๔๕  มาตรา  ๗  วรรคสอง  (๘)  ซึ่งกรณีการโอนยายแตงต้ังนายถวิล  เปลี่ยนศรี  เปนเรื่องของ 
ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตง ต้ังตามกฎหมาย   ไมใช เปนการดํา เนินการของผูถูกรองโดยตรง   
และขอเท็จจริงก็ปรากฏวา  ผูถูกรองไมเคยสั่งการใหพยานโอนยายนายถวิล  เปลี่ยนศรี  หรือสั่งการให
แตงต้ังพลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  ดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติแตอยางใด  
แตเปนการดําเนินการของพยานซึ่งมีอาํนาจตามกฎหมายท่ีสามารถดําเนินการได   

๖.  รอยตํารวจเอก  เฉลิม  อยูบํารุง  ชี้แจงวา  กระบวนการตามกฎหมายและขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
การโอนยายนายถวิล  เปล่ียนศรี  พยานมิไดมีอํานาจดําเนินการหรือมีสวนเก่ียวของใด ๆ ท้ังสิ้น  รวมท้ัง
มิไดกาวกายหรือแทรกแซง  สวนการแสดงความคิดเห็นท่ีใหสัมภาษณสื่อมวลชนนั้น  เปนความเห็น
สวนตัวของพยานไมเก่ียวของกับผูถูกรอง 
  ๗.  พลตํารวจเอก  อชิรวิทย  สุพรรณเภสัช  ชี้แจงวา  กระบวนการแตงต้ังผูดํารงตําแหนง 
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  เริ่มตนจากนายกรัฐมนตรีคัดเลือกขาราชการตํารวจผูมียศพลตํารวจเอก  
เพ่ือเสนอตอ  ก.ต.ช.  พิจารณาใหความเห็นชอบ  ซึ่ง  ก.ต.ช.  ประกอบดวยขาราชการระดับสูงและ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความอิสระในการพิจารณา  จะใหความเห็นชอบหรือไมก็ได  นายกรัฐมนตรี
เพียงผูเดียวไมสามารถท่ีจะผลักดันใหคณะกรรมการทุกทานมีความเห็นคลอยตามได  หาก  ก.ต.ช.  
ไมเห็นชอบรายชื่อตามท่ีนายกรัฐมนตรีเสนอ  นายกรัฐมนตรีก็จะตองกลับมาทบทวน  ซึ่งถือเปน
กระบวนการในการถวงดุลอํานาจในการคัดเลือกแตงต้ัง   นายกรัฐมนตรี เปนเพียงผูมีอํานาจ 
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-  ๒๑  -  
 

ในการคัดเลือกเบ้ืองตนเทานั้น  ดังน้ัน  การดําเนินการแตงต้ังผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  นายกรัฐมนตรี
จะไมสามารถดําเนินการไดแตเพียงผูเดียว 
 ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามประเด็นท่ีกําหนดดังน้ี 
 ประเด็นท่ีหนึ่ง  เมื่อผูถูกรองพนจากตําแหนงเน่ืองจากมีการยุบสภาผูแทนราษฎรตาม
รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  (๒)  แลว  ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลง  หรือไม 
 พิจารณาแลวเห็นวา  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  บัญญัติวา  “รัฐมนตรีท้ังคณะ 
พนจากตําแหนง  เมื่อ   (๑)  ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา   ๑๘๒   
(๒)  อายุสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร  (๓)  คณะรัฐมนตรีลาออก   
มาตรา  ๑๘๑  บัญญัติวา  “คณะรัฐมนตรีท่ีพนจากตําแหนง ตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไป
จนกวาคณะรัฐมนตรี ท่ี ต้ังขึ้นใหมจะเขารับหนา ท่ี  . . .”  มาตรา   ๑๘๒   วรรคหนึ่ง   บัญญัติวา   
“ความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว  เมื่อ  (๑) ตาย  (๒)  ลาออก  (๓)  ตองคําพิพากษาใหจําคุก   
แมคดีน้ันจะยังไมถึงท่ีสุดหรือมีการรอการลงโทษ  เวนแตเปนกรณีท่ีคดียังไมถึงท่ีสุดหรือมีการรอ 
การลงโทษในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท  ความผิดลหุโทษหรือความผิดฐานหมิ่นประมาท   
(๔)  สภาผูแทนราษฎรมีมติไมไววางใจตามมาตรา  ๑๕๘  หรือมาตรา  ๑๕๙  (๕)  ขาดคุณสมบัติหรือ 
มีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๑๗๔  (๖)  มีพระบรมราชโองการใหพนจากความเปนรัฐมนตรี 
ตามมาตรา  ๑๘๓  (๗)  กระทําการอันตองหามตามมาตรา  ๒๖๗  มาตรา  ๒๖๘  หรือมาตรา  ๒๖๙   
(๘)  วุฒิสภามีมติตามมาตรา  ๒๗๔  ใหถอดถอนออกจากตําแหนง”  และมาตรา  ๑๘๒  วรรคสอง  
บัญญั ติว า   “นอกจากเหตุท่ีทําใหความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามวรรคหน่ึงแลว  
ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเมื่อครบกําหนดเวลาตามมาตรา ๑๗๑ วรรคสี่ ดวย”  
  รัฐธรรมนูญได บัญญั ติ เหตุ ท่ีรัฐมนตรี ท้ังคณะพนจากตําแหนงแยกตางหากจากเหตุท่ี 
ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีแตละคนสิ้นสุดลงเปนการเฉพาะตัว  กลาวคือ   
ในกรณีท่ีความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว  น้ัน  รัฐธรรมนูญบัญญัติไวในมาตรา  ๑๘๒  ซึ่งมี  ๙  เหตุ  
ตามมาตรา  ๑๘๒  วรรคหน่ึง  (๑)  ถึง  (๘)  และวรรคสอง  ท้ังน้ี  โดยไมมีบทบัญญัติใหผูท่ีความเปนรัฐมนตรี
สิ้นสุดลงแลวยังคงอยู ในตําแหนงเ พ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปไดอีกเลย   ตางจากกรณีท่ีรัฐมนตรี 
ท้ังคณะพนจากตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  วรรคหน่ึง  ซึ่งยังตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติ
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-  ๒๒  -  
 

หนาท่ีตอไปตามมาตรา  ๑๘๑  จนกวาคณะรัฐมนตรีท่ีต้ังขึ้นใหมจะเขารับหนาท่ี  ท้ังน้ี  โดยไมรวมถึง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีท่ีความเปนรัฐมนตรีไดสิ้นสุดลงไปแลวตามมาตรา  ๑๘๒  วรรคหน่ึง  (๗)  
ประกอบมาตรา  ๒๖๘  และมาตรา  ๒๖๖  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคนน้ันยอมไมอยูในฐานะท่ีจะอยู
ในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๑  ไดอีกตอไป 
  การพนจากตําแหนงของรัฐมนตรีท้ังคณะตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  วรรคหน่ึง  จึงเปนคนละ
กรณีกับการที่ความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว  ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  
กลาวคือ  เฉพาะการพนจากตําแหนงของรัฐมนตรีท้ังคณะ  ตามมาตรา  ๑๘๐  วรรคหน่ึง  น้ัน   
ยังมิไดทําใหความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา   ๑๘๒   
วรรคหนึ่ง  เนื่องจากมาตรา  ๑๘๑  บัญญัติใหยังตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวา
คณะรัฐมนตรีท่ีต้ังขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ 
  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาไดมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๕๖  มีผลให 
มีการยุบสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันท่ี  ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๖  และรัฐมนตรีท้ังคณะตองพนจากตําแหนง 
ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  (๒)  โดยไมมีเหตุท่ีทําใหความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลง 
ตามมาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  แตอยางใด  การพนจากตําแหนงดังกลาวจึงอยูในบังคับรัฐธรรมนูญ  
มาตรา  ๑๘๑  ซึ่งบัญญัติใหตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีท่ีต้ังขึ้นใหม
จะเขารับหนาท่ี  ซึ่งหมายความวายังมิไดพนจากตําแหนงไปเปนการเด็ดขาด  เพราะยังคงตองอยู 
ในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไป 
 ดังนั้น  กรณีของผูถูกรองตามคํารองน้ี  จึงแตกตางจากการที่ความเปนรัฐมนตรีหรือสมาชิกภาพ
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ   มาตรา   ๑๘๒   และมาตรา   ๑๐๖   
ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคําสั่งใหจําหนายคํารองภายหลังจากที่บุคคลเหลาน้ันสิ้นสุดการดํารงตําแหนง
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  หรือดวยการลาออกจากตําแหนงกอนท่ีศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัย   
ซึ่งมีคําสั่งของศาลรัฐธรรมนูญ  กลาวคือ  คําสั่งท่ี  ๒๓/๒๕๕๑  ประธานวุฒิสภาสงคํารองของสมาชิก
วุฒิสภาขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา  ความเปนรัฐมนตรีของนายวิรุฬ  เตชะไพบูลย  รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงพาณิชยสิ้นสุดลงเฉพาะตัว  ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  ประกอบ 
มาตรา  ๒๖๙  หรือไม  คําสั่งท่ี  ๔/๒๕๕๓  คณะกรรมการการเลือกต้ังขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา  
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-  ๒๓  -  
 

ความเปนรัฐมนตรีของนายมานิต  นพอมรบดี  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุขสิ้นสุดลง
เฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ   มาตรา   ๑๘๒   วรรคหนึ่ ง   (๗)   หรือไม   คําสั่ ง ท่ี   ๖๓ /๒๕๕๕   
ประธานสภาผูแทนราษฎรสงคํารองของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา  
สมาชิกภาพของนายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงเน่ืองจากเปนบุคคลที่เคยถูกไลออก  
ปลดออก  หรือใหออกจากราชการ  หนวยงานของรัฐ  เพราะทุจริตตอหนาท่ี  หรือถือวากระทําการทุจริต
และประพฤติมิชอบในวงราชการตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๐๖  (๕)  ประกอบมาตรา  ๑๐๒  (๖)  
หรือไม  คําสั่งท่ี  ๑๙/๒๕๕๗  ประธานสภาผูแทนราษฎรสงคํารองของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรขอให
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา  สมาชิกภาพของนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง  
เน่ืองจากเคยถูกปลดออกจากราชการ  กรณีจึงถือวาเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง 
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๐๒  (๖)  และทําใหสมาชิกภาพ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๐๖  (๕)  หรือไม   
จะเห็นไดวากรณีตามคําสัง่ดังกลาวขางตน  ท้ังกรณีความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวหรือสมาชิกภาพ
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง  เปนกรณีท่ีไมอยูในบังคับแหงรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๑   
ท่ีใหตองอยูในตําแหนงตอไป  บุคคลเหลาน้ันจึงไมมีอํานาจหนาท่ีท่ีจะตองปฏิบัติในตําแหนงท่ีสิ้นสุดลง
แลวแตอยางใด  แตการพนจากตําแหนงของผูถูกรองในคดีน้ี  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๑  ยังกําหนดให
ตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีท่ีต้ังขึ้นใหมจะเขารับหนาที่   
  ประเด็นตองพิจารณาวินิจฉัยมีวา  เมื่อผูถูกรองพนจากตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  
วรรคหนึ่ง  (๒)  แลว  ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลง  หรือไม   

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  วรรคหน่ึง  ซึ่งกําหนดเหตุท่ีทําให
รัฐมนตรีท้ังคณะพนจากตําแหนงเปน  ๓  เหตุ  คือ  (๑)  ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลง
ตามมาตรา  ๑๘๒  หรือ  (๒)  อายุสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร  หรือ   
(๓)  คณะรัฐมนตรีลาออก  แลวเห็นวา  มีการแบงแยกเหตุท่ีทําใหรัฐมนตรีท้ังคณะพนจากตําแหนงไว
อยางชัดเจน  โดยเหตุตาม  (๒)  และ  (๓)  เมื่อรัฐมนตรีท้ังคณะพนจากตําแหนง  รัฐธรรมนูญ  มาตรา   ๑๘๑  
บัญญัติใหคณะรัฐมนตรีท่ีพนจากตําแหนงรวมท้ังนายกรัฐมนตรีตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ี
ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีท่ีต้ังขึ้นใหมจะเขารับหนาท่ี  แตกรณีรัฐมนตรีท้ังคณะพนจากตําแหนง 
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-  ๒๔  -  
 

ตามมาตรา  ๑๘๐  วรรคหน่ึง  (๑)  เนื่องจากความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา   
๑๘๒  คณะรัฐมนตรีท่ีตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาท่ีตอไป  ตามมาตรา  ๑๘๑  จนกวาคณะรัฐมนตรี 
ท่ีต้ังขึ้นใหมจะเขารับหนาท่ีน้ัน  ไมรวมถึงนายกรัฐมนตรีดวย  เพราะรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  วรรคสอง  
บัญญัติวา  ในกรณีท่ีความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา  ๑๘๒  (๑)  (๒)  (๓)  
(๔)  (๕)  (๗)  หรือ   (๘)  ใหดําเนินการตามมาตรา   ๑๗๒   และมาตรา   ๑๗๓   โดยอนุโลม   
ดวยการดําเนินการเพ่ือใหมีการแตงต้ังนายกรัฐมนตรีขึ้นใหม  ซึ่งหมายความวา  เม่ือความเปนรัฐมนตรี
ของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  นายกรัฐมนตรีจะยังคงอยูในตําแหนง 
เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปไมได  เนื่องจากเหตุท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดใหความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลง 
ตามมาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  นอกจากกรณีตายและลาออกแลว  ลวนเปนกรณีท่ีบุคคลผูดํารงตําแหนง
น้ันขาดคุณสมบัติ  มีลักษณะตองหาม  หรือกระทําการอันตองหาม  ซึ่งถือเปนกรณีรายแรงจนถึงขนาด
เปนผลใหความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลง  ซึ่งเปนเจตนารมณของรัฐธรรมนูญท่ีมุงจะคุมครองประโยชน
สาธารณะหรือประโยชนมหาชน  มิใหบุคคลท่ีขาดคุณสมบัติ  มีลักษณะตองหามหรือกระทําการ 
อันตองหามมาปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงนายกรัฐมนตรี  หรือรัฐมนตรีอันเปนตําแหนงสําคัญโดยเฉพาะ
ตําแหนงนายกรัฐมนตรี  ซึ่งเปนตําแหนงสูงสุดในฝายบริหารตอไปอีก 
 สําหรับกรณีความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวน้ัน  ศาลรัฐธรรมนูญ 
เคยมีคําวินิจฉัยไวแลว  คือ  คําวินิจฉัยท่ี  ๑๒-๑๓/๒๕๕๑  ลงวันท่ี  ๙  กันยายน  ๒๕๕๑  ซึ่งวินิจฉัยวา  
นายสมัคร  สุนทรเวช  นายกรัฐมนตรี  กระทําการอันตองหามตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๗   
มีผลใหความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา   ๑๘๒  วรรคหน่ึง  
(๗)  และเม่ือความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  
จึงเปนเหตุใหรัฐมนตรีท้ังคณะพนจากตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  วรรคหน่ึง  (๑)  แตดวย
ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีเปนการสิ้นสุดลงเฉพาะตัว  ทําใหรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรี 
ท่ีเหลือ  จึงยังคงอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีท่ีต้ังขึ้นใหมจะเขารับหนาท่ี
ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๑  และคําวินิจฉัยท่ี  ๒๐/๒๕๕๑  ลงวันท่ี  ๒  ธันวาคม  ๒๕๕๑   
ซึ่งวินิจฉัยใหยุบพรรคพลังประชาชน  และใหเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของหัวหนาพรรคพลังประชาชน
และกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชนซึ่งดํารงตําแหนงอยูในขณะท่ีกระทําความผิด เปนระยะเวลา
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-  ๒๕  -  
 

หาปนับแตวันท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง  ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๓๗  วรรคสอง  
ประกอบมาตรา  ๖๘  วรรคสี่  ซึ่งผลของคําวินิจฉัยนี้  ทําใหนายสมชาย  วงศสวัสดิ์  กรรมการบริหาร
พรรคพลังประชาชน  ซึ่งดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีอยูในขณะน้ันตองสิ้นสุดความเปนรัฐมนตรี 
ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๕)  เน่ืองจากเปนบุคคลที่มีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิ
สมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  แตรัฐมนตรีท่ีความเปนรัฐมนตรีมิไดสิ้นสุดลง 
ยังคงตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีท่ีต้ังขึ้นใหมจะเขารับหนาท่ี   
จึงเห็นไดวา   คําวิ นิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกลาว   สอดคลองกับหลักเกณฑ ท่ี บัญญั ติไว 
ในรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  วรรคสอง  ซึ่งเปนผลใหนายกรัฐมนตรีท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยแลววา
ความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลง  ไมอาจท่ีจะอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีนายกรัฐมนตรีไดตอไป    
จึงเห็นวา   กรณีรัฐมนตรีท้ังคณะพนจากตําแหนงเมื่อมีการยุบสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  
๑๘๐  วรรคหนึ่ง  (๒)  ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกคนยังไมสิ้นสุดลง   
เพราะยังตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีท่ีต้ังขึ้นใหมจะเขารับหนาท่ี  
ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีจะสิ้นสุดลงก็ตอเมื่อมีเหตุตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  
และศาลรัฐธรรมนูญตองมีคําวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๒)  (๓)  (๕)  หรือ  
(๗)  หรือวรรคสอง  ดังน้ัน  กรณีตามคํารองนี้  จึงแตกตางกับการสิ้นสุดจากตําแหนงของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง  ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคําสั่งใหจําหนายคํารองภายหลังจากท่ีความเปนรัฐมนตรี
หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของบุคคลเหลาน้ันสิ้นสุดลงกอนท่ีศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัย   
เพราะกรณีดังกลาวผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเหลาน้ันไมมีหนาท่ีจะตองปฏิบัติในตําแหนงท่ีสิ้นสุดลง
แลวแตอยางใด  ประกอบกับบทบัญญัติมาตรา  ๑๘๒  มีเจตนารมณมุงคุมครองประโยชนสาธารณะหรือ
ประโยชนมหาชนมิใหบุคคลที่ไมมีคุณสมบัติ  มีลักษณะตองหาม  หรือกระทําการอันตองหาม   
ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี  หรือรัฐมนตรี  มาปฏิบัติหนาท่ีอันมีความสําคัญตอการบริหารราชการ
แผนดิน  และเพื่อคุมครองมิใหมีการละเมิดบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรานี้  เพ่ือใหบทบัญญัติ 
ของรัฐธรรมนูญมีความศักดิ์สิทธิ์  รัฐธรรมนูญจึงไดกําหนดกลไกในการคุมครองความเปนกฎหมาย
สูงสุดของรัฐธรรมนูญ   โดยกํ าหนดใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํ านาจหนา ท่ี น้ีตามท่ีกํ าหนดไว 
ในมาตรา  ๑๘๒  วรรคสาม 
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-  ๒๖  -  
 

 ดังนั้น  เม่ือผูรองย่ืนคํารองเพ่ือขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยความเปนรัฐมนตรี 
ของผูถูกรองสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  ประกอบมาตรา  ๒๖๘   
และมาตรา  ๒๖๖  ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจและชอบที่จะรับคํารองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัย  และมีปญหา
ท่ีตองพิจารณาตอไปในประเด็นท่ีสองวา  การกระทําของผูถูกรองตองดวยรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  
ประกอบมาตรา  ๒๖๖  (๒)  หรือ  (๓)  อันจะเปนการทําใหความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลง
เฉพาะตัว ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  หรือไม 
 ขอเท็จจริงและขอกฎหมายตามท่ีศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัยเปนท่ีสุดไวในคําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขดํา ท่ี   อ .๙๙๒ /๒๕๕๖   คดีหมายเลขแดงที่   อ .๓๓ /๒๕๕๗   
เปนขอเท็จจริงและขอกฎหมายท่ีมีความเก่ียวเนื่องกับคดีน้ี  คําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดดังกลาว
ยอมมีผลผูกพันผูถูกรองซึ่งเปนคูความในคดีดังกลาวเปนอันเด็ดขาด  มิอาจกลาวอางโตแยงเปนอยางอื่นได  
จึงชอบท่ีศาลรัฐธรรมนูญจะตองรับฟงมาใช เปนฐานต้ังตนประกอบการตรวจคนหาความจริง 
และความชอบดวยรัฐธรรมนูญในคดีน้ีตอไป 
  ขอเท็จจริงเบ้ืองตนปรากฏตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดซึ่งเกี่ยวกับคดีน้ีวา  ผูฟองคดี   
(นายถวิล  เปลี่ยนศรี)  ดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  เมื่อป  พ.ศ.  ๒๕๕๒  เปนตนมา  
ตอมาคณะรัฐมนตรีโดยผูถูกฟองคดีท่ี  ๑  (นางสาวยิ่งลักษณ  ชินวัตร)  ไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา 
เมื่อวันท่ี  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๕๔  จากน้ัน  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือ  ลับมาก   
ท่ี  นร  ๐๔๐๑.๒/๒๔๑๘  ลงวันท่ี  ๔  กันยายน  ๒๕๕๔  (ซึ่งเปนวันอาทิตย)  ถึงรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี  (นางสาวกฤษณา  สีหลักษณ)  แจงวา  สํานักนายกรัฐมนตรีมีตําแหนงท่ีปรึกษา
นายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา  (นักบริหารระดับสูง)  ตําแหนงเลขท่ี  ๖  วางอยู  เห็นควรใหความเห็นชอบ
และยินยอมการ รับโอนผูฟ องคดีมา ดํ ารง ตําแหน ง ดังกล าว   และดํ า เ นินการขอทาบทาม 
ขอรับความเห็นชอบและยินยอมการโอนผูฟองคดีจากรองนายกรัฐมนตรี  (พลตํารวจเอก  โกวิท  วัฒนะ)   
ในฐานะรัฐมนตรีเจาสังกัดของหนวยงานท่ีผูฟองคดีสังกัดอยู  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
(นางสาวกฤษณา  สีหลักษณ)  ไดเห็นชอบการรับโอนผูฟองคดีในวันท่ี  ๕  กันยายน  ๒๕๕๔  (ซึ่งเปน
วันจันทร)    ตามที่เสนอ  โดยสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือ  ลับมาก  ท่ี  นร ๐๔๐๑.๒/
๘๓๐๓  ลงวันท่ี  ๔  กันยายน ๒๕๕๔  ถึงรองนายกรัฐมนตรี  (พลตํารวจเอก  โกวิท  วัฒนะ)  แจงวา
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-  ๒๗  -  
 

รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เห็นชอบและมีความประสงคจะขอรับโอนผูฟองคดีมาแตงต้ังให
ดํารงตําแหนงท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี   
รองนายกรัฐมนตรีไดลงนามเห็นชอบการใหโอนผูฟองคดีในวันท่ี  ๕  กันยายน  ๒๕๕๔  และรัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือ  ลับมาก  ท่ี  นร  ๐๔๐๑.๒/๘๓๐๒  ลงวันท่ี  ๕  กันยายน  
๒๕๕๔  ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ขอใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเปนวาระทราบจรในวันท่ี  ๖  
กันยายน  ๒๕๕๔  โดยผูถูกฟองคดีท่ี  ๑  ไดอนุมัติใหนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีตามท่ีเสนอ  ตอมา
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือ  ลับมาก  ท่ี  นร  ๐๕๐๘/๑๘๖๑๔  ลงวันท่ี  ๖  กันยายน  
๒๕๕๔  แจงวาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี  ๖  กันยายน  ๒๕๕๔  อนุมัติตามท่ีสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีเสนอ และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดขอใหสํานักราชเลขาธิการนําความกราบ
บังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงเดิมและแตงต้ังใหดํารง 
ตําแหนงใหมตอไป  ผูถูกฟองคดีท่ี  ๑  ไดมีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี  ท่ี  ๑๕๒/๒๕๕๔  ลงวันท่ี  ๗  
กันยายน  ๒๕๕๔  ใหผูฟองคดีไปปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรี  โดยใหไดรับเงินเดือนทางสังกัด
เดิมไปพลางกอน  โดยสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือ  ดวนท่ีสุด  ท่ี  นร  ๐๔๐๑.๒/๘๔๐๒  
ลงวันท่ี  ๗  กันยายน  ๒๕๕๔  แจงคําสั่งดังกลาวใหผูฟองคดีทราบ  ตอมาผูฟองคดีไดยื่นคํารองทุกข
เปนหนังสือลงวันท่ี  ๑๒  กันยายน  ๒๕๕๔  ตอผูถูกฟองคดีท่ี  ๒  (คณะกรรมการพิทักษระบบ
คุณธรรม)  ซึ่งตอมาไดมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  ลงวันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๔  ใหผูฟองคดี 
พนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  (นักบริหารระดับสูง)  สํานักงานสภาความม่ันคง
แหงชาติ  และแตงต้ังใหดํารงตําแหนงท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา  (นักบริหาร
ระดับสูง)  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  สํานักนายกรัฐมนตรี  ต้ังแตวันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๔  
และตอมาไดมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  ลงวันท่ี  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๔  ใหพลตํารวจเอก  วิเชียร  
พจนโพธิ์ศรี  พนจากตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  และแตงต้ังใหดํารงตําแหนงเลขาธิการ 
สภาความม่ันคงแหงชาติ  ต้ังแตวันท่ี  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๔  และประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  ลงวันท่ี  
๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๔  ใหพลตํารวจเอก  เพรียวพันธ ดามาพงศ  พนจากตําแหนงรองผูบัญชาการตํารวจ
แหงชาติ  และแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  ต้ังแตวันท่ี  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๔  
ตามลําดับ 
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-  ๒๘  -  
 

  นอกจากนั้น  ศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัยขอเท็จจริงอีกวา  แมวาผูถูกฟองคดีท่ี  ๑  ในฐานะ
หัวหนารัฐบาลและในฐานะผูบังคับบัญชาสูงสุดของขาราชการประจําของราชการสวนกลางและราชการ
สวนภูมิภาคจะมีอํานาจดุลพินิจในการบริหารงานบุคคลหมุนเวียน  สับเปลี่ยนบทบาทหรือการทําหนาท่ี
ของขาราชการเพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปตามแนวนโยบายท่ีผูถูกฟองคดีท่ี  ๑  ไดแถลงไว
ตอรัฐสภา  และแมวาผูดํารงตําแหนงหัวหนาสวนราชการท่ีปฏิบัติราชการรับผิดชอบงานดานความมั่นคง 
ของประเทศจะตองเปนผูซึ่งไดรับความไววางใจจากผูถูกฟองคดีท่ี  ๑  วาจะสามารถปฏิบัติตามนโยบาย
ด านความมั่นคงของรัฐบาลไดอย างมีประสิทธิภาพก็ตาม   แตการใชอํ านาจดุลพิ นิจดังกล าว 
ของผูถูกฟองคดีท่ี  ๑  นอกจากจะตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายกําหนดไวแลว   
ยังจะตองคํานึงถึงวัตถุประสงคของกฎหมายและอยูภายในขอบเขตของกฎหมายอีกดวย  นอกจากน้ี   
การใชอํานาจดุลพินิจของผูถูกฟองคดีท่ี  ๑  ในการโอนผูดํารงตําแหนงหัวหนาสวนราชการระดับกรม
หรือระดับกระทรวงไปดํารงตําแหนงอืน่  ก็จะตองมีความเหมาะสมและเปนธรรมแกผูดํารงตําแหนง
ดังกลาวดวย 
 อีกท้ังขอเท็จจริงไดความจากการไตสวนและบันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริงเพ่ิมเติมจากผูรอง
วา  คดีน้ีผูถูกรองมีความมุงหมายท่ีจะผลักดันใหเครือญาติของผูถูกรองคือ  พลตํารวจเอก  เพรียวพันธ   
ดามาพงศ  รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  พ่ีชายของคุณหญิงพจมาน  ณ  ปอมเพชร  อดีตภริยา 
ของพันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร  พ่ีชายของผูถูกรอง  ขึ้นดํารงตําแหนงเปนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  
เน่ืองจากกําหนดเกษียณอายุราชการในวันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕  ซึ่งเปนกําหนดเวลาเกษียณอายุ
กอนท่ีพลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  จะเกษียณอายุราชการในวันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๖   
ซึ่งสอดคลองกับบันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริงและความเห็นของนายถวิล  เปล่ียนศรี  ในฐานะพยานวา  
กระบวนการในการโอนยายพยาน  น้ัน  ไมเปนไปตามหลักการของระบบคุณธรรมหรือเพื่อประโยชน
ทางราชการ  แตเปนไปเพื่อทําใหตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติท่ีพยานครองอยูวางลง  
เพ่ือใหสามารถโอนพลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติในขณะน้ัน   
มาดํารงตําแหนงแทน  และเปดชองใหสามารถแตงต้ังพลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  ขึ้นดํารงตําแหนง 
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติแทน  โดยพยานยืนยันขอเท็จจริงท่ีปรากฏตามคําพิพากษาศาลปกครองกลาง
คดีหมายเลขแดงที่  ๘๔๗/๒๕๕๖  ศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่  อ. ๓๓/๒๕๕๗ 
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-  ๒๙  -  
 

  สวนฝายผูถูกรองไดใหถอยคําเพ่ิมเติมวาการโยกยายนายถวิล  เปล่ียนศรี  ผูถูกรองมิไดใช
สถานะหรือตําแหนงของการเปนนายกรัฐมนตรีในการสั่งอนุมัติโดยลําพัง  แตเปนการปฏิบัติหนาท่ี
ตามปกติในการประชุมคณะรัฐมนตรี  และการดําเนินการดังกลาวก็ไมไดเกิดจากการริเร่ิมของผูถูกรอง 
แตพลตํารวจเอก  โกวิท  วัฒนะ  รองนายกรัฐมนตรีในฐานะผูกํากับการบริหารราชการและปฏิบัติราชการแทน
ผูถูกรองเปนผูพิจารณาและใชดุลพินิจท้ังสิ้น  และผูถูกรองไดใหถอยคําอีกวา  พลตํารวจเอก  โกวิท  
วัฒนะ  ไดแจงผูถูกรองกอนเขาประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี  ๖  กันยายน  ๒๕๕๔  วา  ตําแหนง
เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติเปนตําแหนงท่ีสําคัญ   และตองเปนผู ท่ีมีความเหมาะสม 
ท่ีจะปฏิบัติงานสนองนโยบายที่รัฐบาลแถลงตอรัฐสภาได  และเปนบุคคลท่ีรัฐบาลใหความไววางใจ 
ในการปฏิบัติหนาท่ีดวย  ท่ีผานมานายถวิล  เปลี่ยนศรี  ในฐานะกรรมการและเลขานุการศูนยอํานวยการ
แกไขสถานการณฉุกเฉิน  แสดงออกตอสาธารณะในการปฏิบัติหนาท่ีโดยไมเหมาะสมหลายประการ  
ดวยเหตุผลดังกลาวในการประชุมคณะรัฐมนตรีเพ่ือมีมติโอนยายนายถวิล  เปลี่ยนศรี  ซึ่งผูถูกรองก็มิได
ทักทวงแตอยางใด  สวนเหตุผลการยายนายถวิล  เปลี่ยนศรี  ก็เพราะเก่ียวดวยความไววางใจ  และเห็นวา
นายถวิล  เปลี่ยนศรี  มีความเหมาะสมในตําแหนงท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี  เพราะเปนผูมีความรู
ความสามารถท่ีจะใหคําปรึกษาแกนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีท่ีไดรับมอบหมาย 
จากนายกรัฐมนตรีเพ่ือประกอบการตัดสินใจ  แตไมอาจลวงรูถึงการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีหรือ 
รองนายกรัฐมนตรี  และไมอาจนําความลับไปเปดเผยได 
 นอกจากน้ัน  ผูถูกรองยังใหถอยคําตอไปวา  พลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  ก็ไมขัดของ
และสมัครใจในการมาดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ   สวนในการแตงต้ัง 
พลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  น้ัน  ผูถูกรองกระทําการตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ  พ.ศ.  
๒๕๔๗  โดยผูถูกรองเปนผูคัดเลือกบุคคลเสนอให   ก.ต.ช.  พิจารณา  หาก  ก.ต.ช. พิจารณาแลว 
ไมใหความเห็นชอบตามที่ผูถูกรองเสนอพลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  ก็ไมอาจไดรับการแตงต้ัง
เปนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติได  ซึ่งผูถูกรองคัดเลือกจากความอาวุโส  ความรู  ความสามารถ   
ผลการปฏิบัติงานในการปราบปรามยาเสพติดซึ่งเปนวาระแหงชาติเพ่ือตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาล
ท่ีแถลงตอรัฐสภา   
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-  ๓๐  -  
 

 สวนพลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  ในฐานะพยาน  ไดใหถอยคํายืนยันขอเท็จจริงและ
ความเห็นวา  พยานจบการศึกษาดานรัฐประศาสนศาสตร  ดานบริหารธุรกิจ  และดานกฎหมายเศรษฐกิจ  
นอกจากน้ียังจบหลักสูตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร  หลักสูตรผูบริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน  หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับนักบริหารระดับสูง   
และหลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง  โดยเขารับราชการตํารวจเร่ิมต้ังแตตําแหนง 
รองสารวัตรแผนก  ๕  กองกํากับการสืบสวนพระนครเหนือ  รองสารวัตรแผนกศึกษาอบรม  กองกํากับการ
นโยบายและแผน  กองบังคับการอํานวยการ  กองบัญชาการตํารวจนครบาล  รองสารวัตรแผนก  ๑   
กองกํากับการสืบสวนพระนครใต  ผูชวยนายเวรอธิบดีกรมตํารวจ  จากน้ันไดดํารงตําแหนงนายตํารวจ
ราชสํานักประจํา  มาโดยตลอด  ตอมาจึงดํารงตําแหนงประจําสํานักงานตํารวจแหงชาติ  ปฏิบัติหนาท่ี 
รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  (ฝายความมั่นคง)  ท่ีปรึกษา  สบ ๑๐ (ดานความมั่นคงและกิจการพิเศษ)  
รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  (งานบริหาร  ๑)  ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  เลขาธิการสภาความมั่นคง
แหงชาติ  และปลัดกระทรวงคมนาคม  ตามลําดับ  พยานมีความภาคภูมิใจและเปนเกียรติประวัติสูงสุด 
ท่ีไดมีโอกาสรับราชการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหัวหนานายตํารวจราชสํานักประจํา  พยานมีความต้ังใจ
วาจะรับราชการสนองเบ้ืองพระยุคลบาทตลอดไปตราบจนเกษียณอายุราชการ  และไมเคยคิดท่ีจะยายไป
รับราชการในตําแหนงอื่นใดอีก  อีกท้ังยังต้ังใจวาจะปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
ใหดีท่ีสุดจนเกษียณอายุราชการ  อยางไรก็ตาม  พยานมีหลักปฏิบัติราชการที่ยึดถือมาโดยตลอดวา  
พยานจะไมยึดติดกับตําแหนงหนาท่ีราชการและจะปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวม
ตอประเทศชาติ  ประชาชน  และองคกร  โดยพรอมท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีตามนโยบายรัฐบาลภายใตกรอบ
กฎหมายและความถูกตอง  ซึ่งหากผูบังคับบัญชาตองการใหปฏิบัติหนาท่ีราชการในตําแหนงใดท่ีคิดวา
จะเกิดผลดี  ก็พรอมท่ีจะปฏิบัติตาม  พยานมีความถนัดหรือความพึงพอใจในการดํารงตําแหนง 
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  เน่ืองจากไดรับราชการตํารวจต้ังแตเริ่มตนชีวิตราชการ  โดยไดมีโอกาส
ปฏิบัติหนาท่ีถวายความปลอดภัย  เปนระยะเวลา  ๒๕  ปเศษ  ซึ่งถือเปนความภาคภูมิใจและเปนเกียรติ
ประวัติสูงสุดในการทํางาน  สวนความรูสึกท่ีปรากฏผานสื่อตาง  ๆ  ท่ีมีลักษณะเสียใจและน้ําตาคลอ 
เกิดจากความเสียใจในฐานะผูนําองคกรท่ีไมสามารถกํากับดูแลการทํางานของบุคลากรในองคกรและ 
มีการตําหนิติเตียนการทํางานของตํารวจจนทําใหมีผลถึงความเชื่อถือ  ความศรัทธาท่ีประชาชน 
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มีตอองคกรตํารวจและภาพลักษณขององคกรตกตํ่าในยุคท่ีตนเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงาน   
พยานไมเคยยึดติดกับตําแหนงและเตรียมพรอมสําหรับการไปทําหนาท่ีอื่นหากเห็นวาไมสามารถปฏิบัติ
หนาท่ีผูบัญชาการตํารวจแหงชาติไดดี  กอนการยายไปดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ
พยานไดมีการปรึกษาหารือกับพลตํารวจเอก  โกวิท  วัฒนะ  แตไมเคยมีการพูดคุยหรือปรึกษาหารือกับ
นายถวิล  เปล่ียนศรี  และกอนการดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติ  พยานไดมีโอกาส
พบกับนายกรัฐมนตรีหลายคร้ัง  แตไมเคยถูกตําหนิเรื่องงานหรือทาบทามใหยาย  รวมท้ังไมมีผูใดเคยยื่น
ขอเสนอหรือใหคํามั่นแตอยางใด  สําหรับตําแหนงปลัดกระทรวงคมนาคม  รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมในขณะนั้นเปนผูทาบทาม  แตก็ไมไดใหคํามั่นอะไรไวแตประการใด 
 เมื่อพิจารณาประกอบกันแลว  ขอเท็จจริงจึงรับฟงไดวา  ผูถูกรองไดมีสวนในการดําเนินการ
โยกยายนายถวิล  เปล่ียนศรี  และใหนายถวิล  เปลี่ยนศรี  พนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคง
แหงชาติ  โดยเปนผูอนุมัติใหนําเรื่องดังกลาวเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ืออนุมัติในวันท่ี  ๖  กันยายน  
๒๕๕๔  ท้ังผูถูกรองไดรวมประชุมคณะรัฐมนตรีและรวมลงมติอนุมัติใหนายถวิล  เปลี่ยนศรี  พนจาก
ตําแหนงดวย  เมื่อไดรับอนุมติจากคณะรัฐมนตรีแลว  ผูถูกรองก็ไดออกคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี 
ท่ี  ๑๕๒/๒๕๕๔   ลงวันท่ี  ๗   กันยายน  ๒๕๕๔   ใหนายถวิล  เปลี่ยนศรี  ไปปฏิบัติราชการ 
สํานักนายกรัฐมนตรี  ถึงแมผูถูกรองจะอางวาการดําเนินการดังกลาวมิไดเกิดจากการริเริ่มของผูถูกรอง   
แตเมื่อขอเท็จจริงปรากฏชัดเจนวา  ผูถูกรองมีสวนกระทําการในเรื่องนี้ดวยหลายอยางหลายประการ   
ก็ยอมเปนการกาวกายหรือแทรกแซงในการโยกยายขาราชการประจํา  หรือใหขาราชการประจําพนจาก
ตําแหนงโดยตรงอยูแลว  หาจําตองเขาไปเปนผูริเริ่มแตอยางใดไม 
 ปญหาท่ีตองวินิจฉัยมีวา  การกระทําของผูถูกรอง  ตองดวยรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  
ประกอบมาตรา  ๒๖๖  (๒)  หรือ  (๓)  อันจะเปนการทําใหความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลง
ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  หรือไม   
  พิจารณาแลวเห็นวา  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  ประกอบมาตรา  ๒๖๖  (๒)  และ  (๓)   
เปนบทบัญญัติในหมวด  ๑๒  การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ  สวนที่  ๒  การกระทําท่ีเปนการขัดกัน 
แหงผลประโยชน  โดยบัญญัติวา  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะตองไมใชสถานะหรือตําแหนงเขาไป
กาวกายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชนของตนเอง  ของผูอื่น  หรือของพรรคการเมือง  ไมวาโดยทางตรง
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หรือทางออม  ในการบรรจุ  แตงต้ัง  โยกยาย  โอน  เลื่อนตําแหนง  และเลื่อนเงินเดือนของขาราชการ   
ซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง  พนักงาน  หรือลูกจางของหนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  กิจการท่ีรัฐถือหุนใหญ  หรือราชการสวนทองถิ่น  หรือการใหขาราชการ 
ซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง  พนักงาน  หรือลูกจางของหนวยราชการ  
หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  กิจการท่ีรัฐถือหุนใหญ  หรือราชการสวนทองถิ่น  พนจากตําแหนง 
เวนแตเปนการกระทําตามอํานาจหนาท่ีในการบริหารราชการตามนโยบายท่ีไดแถลงตอรัฐสภา   
หรือตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  ซึ่งบทบัญญัติดังกลาวมีเจตนารมณเพ่ือเปนหลักประกันแกเจาหนาท่ีของรัฐ 
จากการถูกแทรกแซงทางการเมือง  เวนแตเปนการกระทําตามอํานาจหนาท่ีเทาน้ัน  หลักการตาม
รัฐธรรมนูญ   มาตรา   ๒๖๖   (๒ )   และ   (๓ )   น้ี   มาตรา   ๒๖๘   บัญญั ติให นําไปใช บังคับ 
แกนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีในฐานะฝายบริหารดวย  หลักการตามมาตรา  ๒๖๖  บัญญัติหาม 
ฝายนิติบัญญัติเขามากาวกายหรือแทรกแซงการทําหนาท่ี  การบรรจุ  แตงต้ัง  โยกยาย  โอน  เลื่อน
ตําแหนง  เลื่อนเงินเดือน  และการพนจากตําแหนงของขาราชการประจํา  สวนตําแหนงนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีถือวาเปนฝายบริหารก็จะถูกหามการใชอํานาจในลักษณะทํานองเดียวกัน  ท้ังน้ีเพ่ือใหการ
ปฏิบัติหนาท่ีของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเปนไปโดยชอบ  ปองกันมิใหเกิดการกระทําท่ีเปนการ
ขัดกันแหงผลประโยชน  อันจะกอใหเกิดสถานการณขาดจริยธรรมซึ่งยากตอการตัดสินใจ  ทําใหตอง
เลือกอยางใดอยางหน่ึง  ระหวางประโยชนสวนตัวกับประโยชนสาธารณะ  เมื่อผูดํารงตําแหนง 
ทางการเมืองคํานึงถึงประโยชนสวนตัวมากกวาประโยชนสาธารณะ  การขัดกันระหวางประโยชนสวนตัว
กับประโยชนสาธารณะอันเน่ืองมาจากการใชอํานาจในตําแหนงหนาท่ีจึงขัดกันในลักษณะท่ีประโยชน
สวนตัวจะไดมาจากการเสียไปซึ่งประโยชนสาธารณะ  อยางไรก็ดี  มาตรา  ๒๖๘  ก็ไดบัญญัติขอยกเวน
ไวหากเปนการกระทําตามอํานาจหนาท่ีในการบริหารราชการตามนโยบายที่ไดแถลงตอรัฐสภา  หรือ
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  เหตุท่ีมาตรา  ๒๖๘  มีขอยกเวนใหแกนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเชนนี้  
เนื่องมาจากผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมีหนาท่ีตามกฎหมายท่ีจะตองกําหนดนโยบาย  
และทิศทางในการบริหารประเทศใหเกิดผลดีท่ีสุดตอประเทศชาติและประชาชน  จึงจําเปนตองยกเวน
ใหมีอํานาจบังคับบัญชา  และมีอํานาจสั่งบรรจุ  แตงต้ัง  โยกยาย  โอน  เลื่อนตําแหนง  เลื่อนเงินเดือน  
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และการใหพนจากตําแหนงของผูปฏิบัติหนาท่ีในระบบราชการได  โดยไมถือวาเปนการกาวกายหรือ
แทรกแซงการทําหนาท่ีของขาราชการ  พนักงาน  หรือลูกจางของหนวยงานในสังกัดแตอยางใด 
  บทบัญญัติ ท้ังสองมาตราดังกลาวขางตนไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญสวนที่ เ ก่ียวกับ 
การขัดกันแหงผลประโยชน  ซึ่งการขัดกันแหงผลประโยชนในนานาอารยะประเทศนั้นถือเปน 
เรื่องท่ีผิดตอกฎหมายและตอจริยธรรม  ขัดตอหลักความเปนธรรมและระบบการบริหารจัดการท่ีดี   
ดังน้ัน  การกระทําของผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีจึงจําตองกระทําการตามหลักของ
ความชอบดวยกฎหมายเสริมเขากับหลักของความสุจริต  โดยการใชอํานาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมายไดให
อํานาจไวในการบริหารประเทศเพ่ือประโยชนสาธารณะและประโยชนของประชาชนทุกภาคสวนอยาง
เปนรูปธรรม  ซึ่งการแตงต้ังโยกยายขาราชการประจําถือเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคลของรัฐ  โดยเริ่มต้ังแตการสรรหาคัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเขามารับการแตงต้ังโยกยาย  หากการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของรัฐขาดประสิทธิภาพก็ยอมสงผลกระทบตอการบริหารงานดานอื่นท้ังหมด  
นอกจากน้ี  การแตงต้ังโยกยายบุคคลในตําแหนงตาง  ๆ  ตองสอดคลองกับระบบธรรมาภิบาลดวย  
กลาวคือ  ควรมีกรอบในการพิจารณาแตงต้ังโยกยายขาราชการโดยใชหลักความรู  ความสามารถ  และ
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในตําแหนงน้ันเปนสําคัญ  และยึดหลักความโปรงใสตรวจสอบได 
โดยมีขั้นตอนการพิจารณาท่ีชัดเจน  เพ่ือสรางความสมดุลของความสัมพันธเชิงอํานาจระหวาง
ขาราชการการเมืองกับขาราชการประจํา  รวมทั้งยึดหลักคุณธรรมเปนแนวทางกําหนดหลักเกณฑการ
โยกยายแตงต้ังขาราชการในระบบธรรมาภิบาลตามท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๗๙  และ
เปนไปตามหลักความรับผิดชอบในการกระทํา  และยอมตองสอดคลองกับพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ท่ีกําหนดในมาตรา  ๔๒  (๒)  (๓)  และ  (๕)  ใหการจัดระเบียบ
ขาราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติดังกลาว  ตองคํานึงถึงระบบคุณธรรม  โดยการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  ตองคํานึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพขององคกรและลักษณะของงาน  โดยไมเลือกปฏิบัติ
อยางไม เปนธรรม  การพิจารณาความดีความชอบ  การเลื่อนตําแหนง  และการใหประโยชน อื่น 
แกขาราชการตองเปนไปอยางเปนธรรมโดยพิจารณาจากผลงาน  ศักยภาพ  และความประพฤติ   
และจะนําความคิดเห็นทางการเมืองหรือสังกัดพรรคการเมืองมาประกอบการพิจารณามิได  ประกอบกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลตองมคีวามเปนกลางทางการเมืองดวยเชนกัน 
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-  ๓๔  -  
 

 นอกจากนี้  รัฐธรรมนูญยังไดบัญญัติจํากัดอํานาจของเจาหนาท่ีรัฐทุกระดับ  ตองเปนไป 
ตามหลักนิติธรรมในมาตรา  ๓  วรรคสอง  วา  การปฏิบัติหนาท่ีของรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  ศาล   
รวมท้ังองคกรตามรัฐธรรมนูญ  และหนวยงานของรัฐ  ตองเปนไปตามหลักนิติธรรมดวย  จะกระทําไป
ตามอําเภอใจโดยมีผลประโยชนทับซอนหรือมีวาระซอนเรนอันเปนการกระทําโดยไมสุจริตหาไดไม 
  จากบทบัญญั ติกฎหมายและหลักการดังกล าวข างตน   มีประเ ด็นท่ีตองพิจารณาว า   
การดําเนินการจนมีผลใหนายถวิล  เปลี่ยนศรี  ตองพนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติ  
และไปดํารงตําแหนงท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา  สํานักนายกรัฐมนตรี  และมีการ
แตงต้ังโยกยายใหพลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  จากตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติไปดํารง
ตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติแทนนายถวิล  เปลี่ยนศรี   จากน้ันจึงมีการแตงต้ัง   
 พลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  ขึ้นดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติแทน  ถือเปนการใช
สถานะหรือตําแหนงนายกรัฐมนตรีของผูถูกรองเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงในเร่ืองการแตงต้ัง  
โยกยาย  โอน  และการใหพนจากตําแหนงของเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  สํานักนายกรัฐมนตรี  
และแตงต้ังใหดํารงตําแหนงท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา  ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  
๒๖๖  วรรคหนึ่ง  (๒)  และ  (๓)  หรือไม   
 ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบขอเท็จจริงตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด  คําเบิกความดวยวาจา  
และบันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริงเปนหนังสือประกอบกันแลว  เห็นวา  ผูถูกรองไดเขาไปมีสวนกระทําการ
เก่ียวของกับการใหนายถวิล  เปลี่ยนศรี  พนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติ  และไป
ดํารงตําแหนงท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา  สํานักนายกรัฐมนตรี  โดยมีกระบวนการ
เริ่มตนจากสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดมีบันทึกขอความ  ลับมาก  ท่ี  นร  ๐๔๐๑.๒/๒๔๑๘   
ลงวันท่ี  ๔  กันยายน ๒๕๕๔  ถึงรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  (นางสาวกฤษณา  สีหลักษณ)  
แจงวาเห็นควรใหความเห็นชอบ  และยินยอมการรับโอนนายถวิล  เปลี่ยนศรี  และดําเนินการ 
ขอทาบทามขอรับความเห็นชอบและยินยอมจากรองนายกรัฐมนตรี  (พลตํารวจเอก  โกวิท  วัฒนะ)   
ในฐานะรัฐมนตรีเจาสังกัดของหนวยงานท่ีนายถวิล  เปลี่ยนศรี  สังกัดอยู  และกอนท่ีนางสาวกฤษณา   
สีหลักษณ  จะพิจารณาใหความเห็นชอบการโอนในวันท่ี ๕  กันยายน  ๒๕๕๔  สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีไดมีบันทึกขอความ  ลับมาก ท่ี นร ๐๔๐๑.๒/๘๓๐๓ ลงวันท่ี ๔ กันยายน ๒๕๕๔  
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-  ๓๕  -  
 

ถึงรองนายกรัฐมนตรี  (พลตํารวจเอก  โกวิท  วัฒนะ)  แจงวารัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  
(นางสาวกฤษณา  สีหลักษณ)  ไดพิจารณาใหความเห็นชอบและและยินยอมการรับโอนนายถวิล  เปลี่ยนศรี  
มาแตงต้ังใหดํารงตําแหนงท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา   ตําแหนงเลขท่ี   ๖   
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  สํานักนายกรัฐมนตรี  ซึ่งปรากฏหลักฐานการใหความเห็นชอบการรับโอน
นายถวิล  เปลี่ยนศรี  ของรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  (นางสาวกฤษณา  สีหลักษณ)  ในวันท่ี  
๕  กันยายน  ๒๕๕๔  ไมตรงกับขอความท่ีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทําเสนอตอพลตํารวจเอก  โกวิท  
วัฒนะ  ตามบันทึกขอความ   ลับมาก ท่ี นร  ๐๔๐๑.๒/๘๓๐๓  ลงวันท่ี   ๔   กันยายน   ๒๕๕๔   
(ซึ่งเปนวันอาทิตย)  ระบุวา  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  (นางสาวกฤษณา  สีหลักษณ)   
ไดใหความเห็นชอบและยินยอมการรับโอนแลว  ซึ่งไมเปนไปตามการปฏิบัติราชการตามปกติ 
จึงเปนการแจงขอความท่ีไมถูกตองตามความเปนจริงหรือมีลักษณะเปนการปกปดความจริงท่ีควรแจง 
ใหอีกฝายทราบ  เพ่ือพิจารณายินยอมใหโอน  แมตอมาเมื่อวนัท่ี  ๕ กันยายน ๒๕๕๔  รัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี  (นางสาวกฤษณา  สีหลักษณ)  จะไดพิจารณาใหความเห็นชอบก็ตาม  ประกอบกับ
ขอเท็จจริงเปนท่ีรูกันโดยทั่วไปวา  วันท่ี  ๔ กันยายน  ๒๕๕๔  เปนวันอาทิตยซึ่งเปนวันหยุดทําการ
ประจําสัปดาห   แตการที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือถึงรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี  (นางสาวกฤษณา  สีหลักษณ)  และรองนายกรัฐมนตรี  (พลตํารวจเอก  โกวิท  วัฒนะ)   
เพ่ือขอความเห็นชอบและยินยอมใหโอนนายถวิล   เปลี่ยนศรี  โดยปรากฏขอเท็จจริงตอมาวา  รัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือ ลับมาก ท่ี นร ๐๔๐๑.๒/๘๓๐๒  ลงวันท่ี  ๕  กันยายน  ๒๕๕๔  
ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ขอใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเปนวาระทราบจรในวันท่ี  ๖  กันยายน  
๒๕๕๔  โดยผูถูกรองเปนผูอนุมัติใหนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีตามท่ีเสนอ  ตอมาสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือ ลับมาก ท่ี นร ๐๕๐๘/๑๘๖๑๔  ลงวันท่ี  ๖  กันยายน  ๒๕๕๔  แจงวา
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี  ๖  กันยายน  ๒๕๕๔  อนุมัติตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ  
และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดขอใหสํานักราชเลขาธิการนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรง 
พระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหนายถวิล  เปลี่ยนศรี  พนจากตําแหนงเดิมและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงใหม
ตอไป   และผูถูกรองไดมีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี  ท่ี  ๑๕๒/๒๕๕๔  ลงวันท่ี  ๗  กันยายน  ๒๕๕๔  
ใหนายถวิล  เปลี่ยนศรี  ไปปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรี  โดยใหไดรับเงินเดือนทางสังกัดเดิมไป
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-  ๓๖  -  
 

พลางกอน  โดยสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือ  ดวนท่ีสุด  ท่ี นร ๐๔๐๑.๒/๘๔๐๒  ลงวันท่ี 
๗ กันยายน ๒๕๕๔ แจงคําสั่งดังกลาวใหนายถวิล  เปลี่ยนศรี  ทราบ  น้ัน  เห็นวา  เปนการดําเนินการ 
ในการขอรับโอน  ขอทาบทาม  ขอรับความเห็นชอบ  และขั้นตอนการนําเสนอ  และคณะรัฐมนตรี 
ไดมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ  รวมท้ังการที่ผูถูกรองไดมีคําสั่งใหนายถวิล  
เปลี่ยนศรี  ไปปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรีใชระยะเวลาเพียงสี่วัน  แสดงใหเห็นวาเปนการ
ดําเนินการอยางเรงรีบ  ผิดสังเกต  เปนการกระทําโดยรวบรัด  ปราศจากเหตุผลอันสมควรที่จะตอง
ดําเนินการอยางรวดเร็ว  ท้ังยังปรากฏการใหขอมูลอันเปนเท็จ  ใหเห็นเปนพิรุธ โดยปรากฏวาภาพถาย
เอกสารราชการสําคัญไดแก  บันทึกขอความของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ท่ี  นร  ๐๔๐๑.๒/๘๓๐๓   
ท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งเรียกมาจากสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ระบุวันท่ีท่ีทําหนังสือดังกลาว 
เปนวันท่ี  ๕  กันยายน  ๒๕๕๔  แตภาพถายบันทึกขอความฉบับเดียวกันท่ีไดมาจากนายถวิล  เปลี่ยนศรี  
กอนหนานั้นกลับระบุวันท่ีเปนวันท่ี  ๔  กันยายน  ๒๕๕๔  ซึ่งแสดงวาภาพถายเอกสาร  ๒  ฉบับน้ี   
ตองมีการแกไขวันท่ีท่ีทําเอกสารใหผิดเพ้ียนไปจากความจริงโดยบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพ่ือปกปดความจริง 
ท่ีมีความขัดแยงกันอยูในกระบวนการขอความเห็นชอบนี้   กรณีจึงสอแสดงใหเห็นถึงความไมเปนปกติ 
ของการดําเนินการอันเปนการพิรุธอยางโจงแจง  จึงเปนการดําเนินการท่ีไมชอบดวยกฎหมาย   
เมื่อการกระทําดังกลาวเปนไปในทางที่ เอื้อประโยชนใหพลตํารวจเอก  เพรียวพันธ   ดามาพงศ    
ซึ่งเปนญาติของผูถูกรอง  มีโอกาสขึ้นดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  การกระทําของผูถูกรอง 
จึงมีลักษณะเปนการใชอํานาจในตําแหนง  โดยมีผลประโยชนทับซอนและมีวาระซอนเรน  ถือไดวา 
เปนการกระทําโดยไมสุจริต  การดําเนินการดังกลาวจึงไมชอบดวยหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญ  
มาตรา  ๓  วรรคสอง  อีกประการหนึ่งดวย 
 เมื่อพิจารณาเหตุผลท่ีแทจริงในการยายนายถวิล  เปลี่ยนศรี  ซึ่งผูถูกรองอางวา  ผูถูกรอง 
ในฐานะหัวหนารัฐบาล ไดแถลงนโยบายในการบริหารประเทศตอรัฐสภา โดยนโยบายความมั่นคงของรัฐ
ถือเปนนโยบายเรงดวน ท่ีผูถูกรองแถลงตอรัฐสภาวาจะตองเรงดําเนินการภายในปแรกของการเขาบริหาร
ราชการแผนดินและเปนหนาท่ีของผูถูกรองในการกําหนดหรือใชยุทธศาสตรท่ีเหมาะสมเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายของนโยบายตาง ๆ  ตามที่ไดแถลงตอรัฐสภา ดังน้ัน ผูถูกรองจึงมีความตองการบุคลากร 
ท่ีมีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณยาวนานในการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับความมั่นคง
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เพ่ือมาชวยปฏิบัติราชการในฝายนโยบายใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานดานความมั่นคงของประเทศ  
และเห็นวานายถวิล  เปลี่ยนศรี  ซึ่งดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติมีคุณสมบัติ
ครบถวนตรงตามความตองการ   สํ า นัก เลขาธิการนายกรัฐมนตรี จึ งมีหนังสือขอรับโอน   
ขอทาบทาม   และขอรับความเห็นชอบใหโอนนายถวิล   เปลี่ยนศรี   มาดํารงตําแหนงท่ีปรึกษา
นายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี น้ัน  พิจารณาแลวเห็นวา  ตําแหนง
เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ มีบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบมากกวาตําแหนงท่ีปรึกษา
นายกรัฐมนตรีและเม่ือพิจารณาในภาพรวมของการใชอํานาจท้ังในทางบริหารและบังคับบัญชาแลว  
ตําแหนงเลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาตินอกจากตองกํากับดูแลและบริหารราชการภายในหนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบแลว  ยังสามารถใหคําปรึกษาและเสนอแนะความเห็นแกผูถูกรองไดโดยไมจําตองแตงต้ัง 
ใหนายถวิล  เปลี่ยนศรี  ไปดํารงตําแหนงท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีแตอยางใด  สวนตําแหนงท่ีปรึกษา
นายกรัฐมนตรี น้ัน   แมจะมีหนา ท่ีใหคํ าปรึกษาและเสนอแนะความเห็นแกผู ถูกรองก็ตาม   
แตเมื่อพิจารณาถึงสถานการณปฏิบัติงานจริงแลว  ยอมไมอาจใชอํานาจบริหาร  รวมถึงการบังคับบัญชา
ขาราชการไดดังเชนการดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  เพราะตําแหนงเลขาธิการ 
สภาความม่ันคงแหงชาติเปนตําแหนงหัวหนาสวนราชการที่มีอํานาจและหนาท่ีอยางกวางขวาง 
ท้ังตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินและกฎหมายวาดวยสภาความม่ันคงแหงชาติ   
แตตําแหนงท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจําน้ัน  มีเพียงหนาท่ีใหคําปรึกษาและเสนอแนะ 
แกผูบังคับบัญชาคือ  รองนายกรัฐมนตรี  (พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ)  เฉพาะในงานท่ีไดรับมอบหมาย
เทาน้ัน  ประกอบกับขอเท็จจริงปรากฏวา  เลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือ ท่ี สบก.(กบค.)  
 ๒๔๖๖/๒๕๕๔  ลงวันท่ี  ๗  กันยายน  ๒๕๕๔  ถึงผูถูกรอง  ความวา  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
พิจารณาแลว   เห็นควรใหนายถวิล   เปลี่ ยนศรี   อยู ในบังคับบัญชาของรองนายกรัฐมนตรี  
(พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ) และมอบหมายใหปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานดานความมั่นคงของประเทศ
ในการอํานวยการและประสานการปฏิบัติตามนโยบายและยุทธศาสตรความม่ันคงแหงชาติกับหนวยงาน
ของรัฐ ภาคเอกชน สถาบันวิชาการและสถาบันการศึกษาใหสอดคลองกันและมีบูรณาการและเสนอแนะ
และจัดทํานโยบาย  อํานวยการ  พัฒนา  ประสานการจัดการและติดตามประเมินผลดานการขาวกรอง  
การตอตานการขาวกรอง  การรักษาความปลอดภัยแหงชาติ  รวมทั้งเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา



226 วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 16  เล่มที่ 47  เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2557

  
 
 
 

-  ๓๘  -  
 

นโยบายอํานวยการขาวกรอง  การพัฒนาองคกรขาวกรองและการตอตานการขาวกรอง รวมท้ัง 
การปฏิบัติราชการดานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  ซึ่งผูถูกรองรับทราบและเห็นชอบใหดําเนินการ
ตอไปตามท่ีเสนอ  และตามคําสั่งสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ท่ี  ๑๖๖/๒๕๕๕  ลงวันท่ี  ๖  กันยายน  
๒๕๕๕   เรื่อง  มอบหมายใหท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํารับผิดชอบปฏิบัติราชการ  
ใหนายถวิล  เปลี่ยนศรี รับผิดชอบการติดตามนโยบายของรัฐบาลท่ีไดแถลงไวตอรัฐสภา  เก่ียวกับ
นโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  นโยบายพัฒนาระบบประกันสุขภาพ  การดําเนินการตาม
ยุทธศาสตรดานการคา  การลงทุน  และความรวมมือในการพัฒนาระหวางประเทศ  เห็นไดวา  เหตุผล
ตามขออางของผูถูกรองยังไมเพียงพอจะรับฟงไดวา  การออกคําสั่งใหนายถวิล  เปลี่ยนศรี  ไปปฏิบัติ
ราชการสํานักนายกรัฐมนตรีเปนไปเพ่ือประโยชนแกราชการตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงไว
ตอรัฐสภา  ประกอบกับกระบวนการโอนนายถวิล  เปลี่ยนศรี  ก็ดําเนินการอยางเรงรีบ ไมเปนไปตาม
การปฏิบัติราชการตามปกติ  จึงมีเหตุอันควรเชื่อไดวาปจจัยอันเปนท่ีมาของการโอนนายถวิล  เปลี่ยนศรี  
จากการดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติไปดํารงตําแหนงท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี 
ฝายขาราชการประจํา  คือความประสงคใหตําแหนงเลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติวางลง 
เพ่ือโอนยายผูบัญชาการตํารวจแหงชาติท่ีพลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี ดํารงอยูในขณะน้ันมาดํารง
ตําแหนงแทน  อันจะทําใหตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติวางลง  เปดโอกาสใหสามารถแตงต้ัง
เครือญาติของผูถูกรองขึ้นดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติแทน  
 ขอเท็จจริงในชั้นไตสวนรับฟงไดวา  พลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  ในฐานะพยาน 
ไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ  ใหดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติเมื่อวันท่ี  ๖  
กันยายน  ๒๕๕๓  โดยมีผลต้ังแตวันท่ี  ๒  กันยายน  ๒๕๕๓  และมีกําหนดเกษียณอายุราชการในวันท่ี  
๓๐  กันยายน  ๒๕๕๖  ในขณะที่พลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  มีกําหนดเกษียณอายุราชการ 
ในวันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕  ขอเท็จจริงในขณะท่ีเปนเหตุแหงคํารองนี้  พลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี   
ยังมีอายุราชการคงเหลืออีกกวาสองป  หากมีความตองการใหพลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ   
ซึ่งมีกําหนดเกษียณอายุราชการกอนพลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  ขึ้นดํารงตําแหนงผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติแทนได  ก็จะตองมีการโอนใหพลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  ไปดํารงตําแหนง 
ในสวนราชการอื่นแทน  แตเนื่องจากพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  มาตรา  ๖๒   
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บัญญัติวา  “การโอนขาราชการตํารวจไปรับราชการในสวนราชการหรือหนวยงานอื่นจะกระทําได 
เมื่อเจาตัวสมัครใจและสวนราชการหรือหนวยงานตองการจะรับโอนผูน้ัน  โดยใหสวนราชการหรือ
หนวยงานท่ีขอรับโอนทําความตกลงกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ”  ซึ่งถึงแมพยานจะรับสมอางวา 
การโอนยายไปดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติเปนความสมัครใจของพยานเองตาม
พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  มาตรา  ๖๒  ก็ตาม  แตพยานก็ใหการดวยวา  พยานต้ังใจ
จะปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติจนครบเกษียณอายุราชการ  แตจะไมยึดติดกับ
ตําแหนงหนาท่ีราชการและจะปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมตอประเทศชาติ  
ประชาชน  และองคกร  โดยพรอมท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีตามนโยบายรัฐบาลภายใตกรอบกฎหมายและความ
ถูกตอง  ซึ่งหากผูบังคับบัญชาตองการใหปฏิบัติหนาท่ีราชการในตําแหนงใดที่คิดวาจะเกิดผลดี  ก็พรอม
ท่ีจะปฏิบัติตาม  แสดงใหเห็นวาการตัดสินใจของพยานนั้นขึ้นอยูกับความประสงคของผูบังคับบัญชา 
ซึ่งก็คือผูถูกรองดวย  หากตองการใหพยานไปปฏิบัติหนาท่ีราชการในตําแหนงใด  พยานก็พรอมท่ีจะ
ปฏิบัติตาม  จึงเห็นไดวา  การดําเนินการใหนายถวิล  เปลี่ยนศรี  พนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความม่ันคง
แหงชาติ   และตอมาก็ไดมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีใหพลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  พนจาก
ตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  และแตงต้ังใหดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  
ต้ังแตวันท่ี  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๔  แทนนายถวิล  เปลี่ยนศรี  ทําใหตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
ในขณะนั้นวางลง  นั้น  ก็ดวยความประสงคท่ีจะใหมีการดําเนินการแตงต้ังผูบัญชาการตํารวจแหงชาติคนใหม   
 พิจารณาพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  มาตรา  ๕๓  (๑)  ท่ีบัญญัติใหการ
แตงต้ังขาราชการตํารวจใหดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  ใหนายกรัฐมนตรีคัดเลือกรายช่ือ
ขาราชการตํารวจ  แลวเสนอ  ก.ต.ช.  ซึ่งประกอบดวย  นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงมหาดไทย  
ปลัดกระทรวงยุติธรรม  เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  เปนกรรมการ
โดยตําแหนง   และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ   จํานวนสี่คน    เ พ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบกอน   
แลวใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ัง  แลวเห็นวา    
การแตงต้ังผูบัญชาการตํารวจแหงชาติจะเร่ิมตนจากนายกรัฐมนตรีคัดเลือกขาราชการตํารวจผูมียศ 
พลตํารวจเอก  เพ่ือเสนอตอ  ก.ต.ช.  พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป  ซึ่งขอเท็จจริงปรากฏตอมาวา  
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วันท่ี  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๕๔  ผูถูกรองในฐานะประธาน  ก.ต.ช.  ไดเปนประธานการประชุม  ก.ต.ช.   
ครั้งท่ี  ๕/๒๕๕๔  เพ่ือพิจารณาวาระการแตงต้ังพลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  ใหดํารงตําแหนง
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  แทนพลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  ท่ียายไปดํารงตําแหนงเลขาธิการ
สภาความม่ันคงแหงชาติ  ซึ่ง  ก.ต.ช.  ก็ไดมีมติเอกฉันทใหพลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ   
ขึ้นเปนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติตามท่ีผูถูกรองเสนอ  ตอมาก็ไดมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
ใหพลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  พนจากตําแหนงรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  และแตงต้ัง
ใหดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  ต้ังแตวันท่ี  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๔  จึงมีเหตุใหเชื่อไดวา 
การกระทําของผูถูกรองเปนการกระทําเพ่ือประโยชนของตนเองในทางการเมือง  เพ่ือประโยชน 
ของผูอื่น  คือ  พลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  ซึ่งเปนเครือญาติของผูถูกรอง  เขามาดํารงตําแหนง
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  อันเปนการกาวกาย  แทรกแซง  การบรรจุ  แตงต้ัง  การโยกยาย  และการให
ขาราชการประจําพนจากตําแหนงโดยตรง   เ น่ืองดวยปรากฏขอเท็จจริง ท่ีรูกันโดยท่ัวไปวา   
พลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  เปนพ่ีชายของคุณหญิงพจมาน  ณ  ปอมเพชร  อดีตภริยาของ 
พันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร  พ่ีชายของผูถูกรอง  และเปนลุงของหลานอาของผูถูกรองยอมถือวา   
พลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  เปนเครือญาติของผูถูกรอง  จึงมีเหตุใหเชื่อไดวา  การกระทํา
ท้ังหมดของผูถูกรองมิไดเปนไปเพื่อประโยชนของประเทศชาติและของประชาชนแตอยางใด  แตเปน
การกระทําท่ีมีเจตนาอําพรางหรือแอบแฝงเพ่ือประโยชนของตนเองหรือพวกพอง  อันเปนการกระทําท่ี
ขาดจริยธรรม  คุณธรรม  และความถูกตองชอบธรรมในการใชอํานาจหนาท่ีภายใตวัตถุประสงคของ
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  ท่ีกําหนดหลักเกณฑในการใชอํานาจหนาท่ี
ของผูบริหารงานบุคคลภาครัฐไวซึ่งมีเจตนารมณท่ีชัดเจนวา  บริหารบุคคลโดยระบบคุณธรรม  ราชการ
ตองปฏิบัติตอขาราชการดวยระบบบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีคํานึงถึงความรูความสามารถ  ความเสมอ
ภาค  ความเปนธรรม  ไมเลือกปฏิบัติ  ปราศจากอคติ  และมีความเปนกลางทางการเมือง  
 เมื่อพิจารณาพยานหลักฐานและพฤติการณ ท้ังปวงแหงคดีประกอบกันแลว   เ ห็นวา   
การดําเนินการแตงต้ัง  โยกยาย  และใหนายถวิล  เปลี่ยนศรี  พนจากตําแหนง  เปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการเดียวกันและมีความเชื่อมโยงกันกับการบรรจุแตงต้ังพลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  
ขึ้นดํารงตําแหนงผู บัญชาการตํารวจแหงชาติ  อันแสดงใหเห็นถึงการมีผลประโยชนทับซอน   
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และมีวาระซอนเรน  โดยที่ผูถูกรองไดเขาไปมีสวนเก่ียวของ  ถือไดวาเปนการเขาไปแทรกแซงและ 
กาวกายการแตงต้ัง โยกยาย หรือการใหพนจากตําแหนงของขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือน
ประจําและมิใชขาราชการการเมือง  และเปนไปเพ่ือประโยชนของผูอื่น  คือ  พลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  
ดามาพงศ  ซึ่งเปนเครือญาติของผูถูกรอง  อันเปนการกระทําท่ีตองหามตามรัฐธรรมนูญ   มาตรา  ๒๖๘  
ประกอบมาตรา  ๒๖๖  (๒)  และ  (๓) 
 สําหรับขออางท่ีผูถูกรองไดอางในคําชี้แจงแกขอกลาวหาวา  เปนการกระทําตามท่ีกฎหมาย 
ใหอํานาจไว  น้ัน  เห็นวา  มิไดเปนไปตามท่ีผูถูกรองกลาวอาง  โดยศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัยไวแลววา  
ผู ถู กรองในฐานะหัวหน ารัฐบาลและในฐานะผู บั งคับบัญชาสูงสุดของข าราชการประจํ า 
ของราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาค  ยอมมีอํานาจดุลพินิจในการบริหารงานบุคคล 
หมุนเวียนสับเปลี่ยนบทบาทหรือการทําหนาท่ีของขาราชการเพ่ือใหการบริหารราชการแผนดิน 
เปนไปตามแนวนโยบายท่ีผูถูกรองไดแถลงไวตอรัฐสภาได  แตในการใชอํานาจดุลพินิจดังกลาว 
ของผูถูกรอง  น้ัน   นอกจากจะตองคํานึงถึงวัตถุประสงคของกฎหมายและอยูภายในขอบเขต 
ของกฎหมายแลว  ยังจะตองมีเหตุผลรองรับท่ีมีอยูจริงและอธิบายได  ซึ่งไมปรากฏขอเท็จจริงวาผูถูกรอง
ไดอางเหตุผลในการโอน นายถวิล  เปลี่ยนศรี วานายถวิล  เปลี่ยนศรี  ไดปฏิบัติหนาท่ีโดยไมมี
ประสิทธิภาพ มีขอบกพรองหรือไมสนองนโยบายของรัฐบาลซึ่งจะถือไดวามีเหตุผลอันสมควร  
ท่ีผูบังคับบัญชาสามารถสั่งโอนไดตามความเหมาะสม  จึงถือไดวาเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ 
อันเปนเหตุแหงความไมชอบดวยกฎหมายประการหนึ่งตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและ 
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑)  ดังน้ัน  การโอนนายถวิล  เปลี่ยนศรี   
จากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติมาแตงต้ังใหดํารงตําแหนงท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี 
ฝายขาราชการประจําตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔  จึงเปนการกระทํา
ท่ีไมชอบดวยกฎหมาย 
 สวนขอโตแยงของผูถูกรองที่วา  ผูถูกรองมิไดเขาไปกาวกายหรือแทรกแซง  การบรรจุ   
แตงต้ัง  โยกยาย  โอน  หรือใหขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง  
พนจากตําแหนง  หากแตเปนการใชอํานาจหนาท่ีในตําแหนงของผูถูกรองและคณะรัฐมนตรีเองน้ัน   
เห็นวา  แมเพียงแคการเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงผูอื่น  ยังตองหามมิใหกระทํา  ดังน้ัน  การเขาไป
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กระทําการอันมิชอบดวยกฎหมายดังกลาวเสียเอง  เพ่ือประโยชนของตนเอง  ของผูอื่น  หรือของพรรค
การเมือง  จึงยิ่งตองถูกหามไปดวย  ความสําคัญของขอหามอยูท่ีเปนการใชสถานะหรือตําแหนงทาง
การเมืองเขาไปแทรกแซงหรือกระทําการบรรจุ  แตงต้ัง  โยกยาย  โอน  หรือใหขาราชการประจําพนจาก
ตําแหนง  “เพ่ือประโยชนของตนเอง  ของผูอื่น  หรือของพรรคการเมือง  ไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออม”  หรือไม  หากเปนการกระทําเพ่ือประโยชนสวนรวมของประเทศชาติและประชาชน  มิไดมี
ผลประโยชนทับซอน   หรือวาระซอนเรน   เ พ่ือประโยชนสวนบุคคลของตนเอง   ของผูอื่น   
หรือของพรรคการเมืองใด  แอบแฝงอยู  การกระทํานั้นก็เขาขอยกเวนใหกระทําไดตามรัฐธรรมนูญ  
มาตรา  ๒๖๘  ตอนทาย  เพราะถือวาเปนการกระทําตามอํานาจหนาท่ีโดยชอบดวยกฎหมาย  แตถามิได
กระทําไปโดยสุจริต  เพราะมีผลประโยชนทับซอน  หรือมีวาระซอนเรนแอบแฝงอยู  เพ่ือประโยชน 
สวนบุคคลของผูใดหรือพรรคการเมืองใดก็ตาม  ยอมมิใชเปนการกระทําตามอํานาจหนาท่ีโดยชอบ 
ดวยกฎหมาย  ไมไดรับยกเวนใหกระทําการไดตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  ตอนทาย 
 ดวยเหตุผลดังท่ีไดกลาวมาขางตน  ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีมติวา  ผูถูกรองใชสถานะหรือตําแหนง
การเปนนายกรัฐมนตรีเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงเพ่ือประโยชนของตนเอง ของผูอื่น หรือของพรรคการเมือง  
ในเรื่องการบรรจุ แตงต้ัง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง  เลื่อนเงินเดือนหรือการพนจากตําแหนงของ
ขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง  จึงตองดวยรัฐธรรมนูญ  
มาตรา  ๒๖๖  (๒)  และ  (๓)  และถือเปนการกระทําตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  อันมีผลทําให 
ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงเปนการเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง   (๗) 
 มีปญหาตองพิจารณาตอไปวา  เมื่อความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงเปนการเฉพาะตัว 
ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหน่ึง  (๗)  แลว  ผูถูกรองยังคงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาท่ี
ตอไปตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๑  ไดหรือไม 
  พิจารณาแลวเห็นวา  รัฐธรรมนูญ   มาตรา  ๑๘๑  วรรคหน่ึง  บัญญัติวา  “คณะรัฐมนตรีท่ีพนจาก
ตําแหนง ตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีท่ีต้ังขึ้นใหมจะเขารับหนาท่ี ...”  
สวนมาตรา  ๑๘๒  วรรคหน่ึง  บัญญัติวา  “ความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว  เมื่อ ...  (๗)  กระทํา
การอันตองหามตามมาตรา  ๒๖๗  มาตรา  ๒๖๘  หรือมาตรา  ๒๖๙”  จากขอความที่ปรากฏ 
ในบทบัญญัติท้ังสองมาตราแสดงใหเห็นวา  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๑  ไดบัญญัติใหเฉพาะกรณีท่ี
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คณะรัฐมนตรีท่ีพนจากตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  เทานั้น  ท่ีตองอยูในตําแหนง
เพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีท่ีต้ังขึ้นใหมจะเขารับหนาท่ี  แตมิไดหมายความรวมถึงกรณี
ท่ีความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเปนการเฉพาะตัวตามมาตรา   ๑๘๒   ดวย   ดัง น้ัน   คดี น้ี เมื่อ 
ผูถูกรองไดกระทําการอันตองหามตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  ประกอบมาตรา  ๒๖๖  วรรคหนึ่ง  
(๒)  และ  (๓)  เปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  
๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  แลวผูถูกรองจึงไมอาจจะอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตามรัฐธรรมนูญ   
มาตรา  ๑๘๑  ไดอีกตอไป 
 มีปญหาท่ีตองพิจารณาตอไปในประเด็นท่ีสามวา  เม่ือความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลง  
ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  แลว  จะเปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีของรัฐมนตรี 
ท้ังคณะสิ้นสุดลงดวย  หรือไม     
  พิจารณาแลวเห็นวา  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  วรรคหน่ึง  (๑)  บัญญัติวา  รัฐมนตรีท้ังคณะ 
พนจากตําแหนงเมื่อความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา  ๑๘๒  และมาตรา  ๑๘๑  
บัญญัติวา  คณะรัฐมนตรีท่ีพนจากตําแหนง  ตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวา
คณะรัฐมนตรีท่ีต้ังขึ้นใหมจะเขารับหนาท่ี  จึงเปนกรณีท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดไวเปนการเฉพาะ 
ใหคณะรัฐมนตรีท่ีพนจากตําแหนงเนื่องจากความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตาม   
มาตรา  ๑๘๒  ยังคงตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีท่ีต้ังขึ้นใหม 
จะเขารับหนาที่ 
  ศาลรัฐธรรมนูญได เคยวินิจฉัยไวในคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท่ี   ๑๒  - ๑๓ /๒๕๕๑   
ลงวันท่ี  ๙   กันยายน   ๒๕๕๑  เรื่อง ประธานวุฒิสภาสงคํารองของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อขอให 
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยการสิ้นสุดความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี   ซึ่งวินิจฉัยวา   
ผูถูกรองกระทําการอันตองหามตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๗  มีผลใหความเปนรัฐมนตรีของ 
นายสมัคร  สุนทรเวช  นายกรัฐมนตรี  ผูถูกรอง  สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  
วรรคหนึ่ง  (๗)  และเม่ือศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา  นายกรัฐมนตรี  ผูถูกรอง  กระทําการอันตองหาม
ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๗  เปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว  และเมื่อความเปน
รัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  จึงเปนเหตุใหรัฐมนตรีท้ังคณะ 
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-  ๔๔  -  
 

พนจากตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  วรรคหน่ึง  (๑)  แตดวยความเปนรัฐมนตรีของ
นายกรัฐมนตรีเปนการสิ้นสุดลงเฉพาะตัว  ทําใหรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีท่ีเหลือ  จึงอยูในตําแหนง 
เ พ่ือปฏิบัติหนา ท่ีตอไปไดจนกวาคณะรัฐมนตรี ท่ี ต้ังขึ้นใหมจะเขารับหนา ท่ีตามรัฐธรรมนูญ   
มาตรา ๑๘๑  และคําสั่งศาลรัฐธรรมนูญท่ี  ๔๔/๒๕๕๑  ลงวันท่ี ๑๖ ธันวาคม  ๒๕๕๑  เรื่อง  ประธาน
วุฒิสภาสงคํารองของสมาชิกวุฒิสภา  ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวา  ความเปนรัฐมนตรีของ
คณะรัฐมนตรีสิ้นสุดลง  ซึ่งวินิจฉัยวา  ตามคํารองเปนกรณีท่ีผู รองใชสิทธิรองตอศาลรัฐธรรมนูญตาม
รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหน่ึง  (๕)  และวรรคสาม  ประกอบมาตรา  ๙๑  วา ความเปนรัฐมนตรี
สิ้นสุดลงเฉพาะตัวเมื่อใด  ซึ่งการที่รัฐมนตรีท้ังคณะตองพนจากตําแหนงเมื่อใดน้ัน  เปนไปตามเง่ือนไข
ของรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  และศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยท่ี  ๑๒ - ๑๓/๒๕๕๑  ลงวันท่ี  ๙ 
กนัยายน  ๒๕๕๑  ไวแลววา  เมื่อความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเปนการเฉพาะตัวตาม
รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  แลว  ยอมเปนเหตุใหรัฐมนตรีท้ังคณะพนจากตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ  
มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  (๑)  แตดวยความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเปนการเฉพาะตัว  
จึงทําใหเฉพาะรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีท่ีเหลืออยูยังคงตองปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรี
ท่ีต้ังขึ้นใหมจะเขารับหนาท่ีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑  ดังน้ัน  เมื่อศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยท่ี  
๒๐/๒๕๕๑  ลงวันท่ี  ๒  ธันวาคม  ๒๕๕๑  ใหยุบพรรคพลังประชาชน  เปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรี
ของนายสมชาย  วงศ สวัสด์ิ กรรมการบริหารพรรค ซึ่งดํารงตําแหน งนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลง 
เปนการเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  แลว  และรัฐมนตรีท่ีเหลืออยูซึ่งไมขาดคุณสมบัติหรือ
มีลักษณะตองหามของความเปนรัฐมนตรี  จึงต องอยู ในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหน าท่ีต อไปจนกวา
คณะรัฐมนตรีท่ีต้ังขึ้นใหมจะเขารับหนาท่ี 
  ดังน้ัน  เมื่อความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองในคดีน้ีสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  
วรรคหน่ึง  (๗)  เปนเหตุใหรัฐมนตรีท้ังคณะพนจากตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  (๑)  
แตดวยความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว  ยอมทําใหรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรี 
ท่ีเหลืออยูซึ่งไมขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามของความเปนรัฐมนตรี  อยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติ
หนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีท่ีต้ังขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๑  ได   
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-  ๔๕  -  
 

  อยางไรก็ตาม  หากรัฐมนตรีคนใดไดกระทําการอันเปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลง 
เปนการเฉพาะตัว  ตามท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติไวในมาตรา  ๑๘๒  วรรคหน่ึง  (๑)  ถึง  (๘)  ก็ยอมมีผลให
รัฐมนตรีคนนั้นไมอาจอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีท่ีต้ังขึ้นใหมจะเขารับ
หนาท่ีตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๑  ไดเชนกัน  ในกรณีการแตงต้ังโยกยายขาราชการประจําระดับสูง
จะตองไดรับอนุมั ติจากคณะรัฐมนตรีกอน   ดังน้ัน   ในคดีน้ี   หากรัฐมนตรีคนใดมีสวนรวม 
ในการลงมติอันเปนการกาวกายหรือแทรกแซงขาราชการประจํา  โดยการโอนยายนายถวิล  เปลี่ยนศรี  
ซึ่งเปนการกระทําการอันตองหามตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  ประกอบมาตรา  ๒๖๖  ดวยไมวา 
โดยทางตรงหรือทางออมยอมเปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีของรัฐมนตรีผู น้ันสิ้นสุดลงเปนการ
เฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหน่ึง  (๗)  ตามไปดวย  และไมอาจอยูในตําแหนง 
เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีท่ีต้ังขึ้นใหมจะเขารับหนาท่ีตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๑   
ไดอีกตอไป 
 เม่ือขอเท็จจริงปรากฏชัดเจนวา  มีการนําเรื่องการโยกยายนายถวิล  เปลี่ยนศรี  และการให 
นายถวิล  เปลี่ยนศรี  พนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  เขาสูการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีเ พ่ือขออนุมั ติอยางเรงรีบ   รวบรัด   ในลักษณะท่ีไม เปนไปตามปกติ   เปนวาระ 
เพ่ือทราบจรเมื่อวันท่ี  ๖  กันยายน  ๒๕๕๔  และคณะรัฐมนตรีก็ไดมีมติเอกฉันทอนุมัติใหกระทําการ
โยกยาย  และใหขาราชการประจําพนจากตําแหนงโดยไมชอบดวยกฎหมายไปในวันเดียวกันน้ันเอง  
รัฐมนตรีทุกคนที่รวมประชุมและลงมติในวันน้ัน   จึงมีสวนรวมโดยทางออมในการกาวกาย   
และแทรกแซงขาราชการประจํา  อันเปนการกระทําท่ีตองหามตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  ประกอบ
มาตรา  ๒๖๖  (๒)  และ  (๓)  เปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีของรัฐมนตรีเหลาน้ันตองสิ้นสุดลง 
เปนการเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  ไปดวย 
 สําหรับประเด็นตามคําขอของผูรองที่ขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยใหดําเนินการแตงต้ัง
นายกรัฐมนตรีคนใหมตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๗๒  และมาตรา  ๑๗๓  โดยอนุโลมนั้น  ไมอยูใน
ขอบเขตการเสนอคํารองใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยในคดีน้ี  ศาลรัฐธรรมนูญไมรับพิจารณา
วินิจฉัย  จึงใหยกคําขอในสวนน้ี 
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รูปแบบการน�าเสนอบทความเพื่อจัดพิมพ์ลงในวารสารศาลรัฐธรรมนูญ

1. เป็นบทความวจิยัหรอืบทความทางวชิาการทัว่ไป หรือเกีย่วกบัรัฐธรรมนญู หรือสิทธเิสรีภาพ

ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ

2. เป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อนหรือไม่อยู่ระหว่างการเสนอขอลงพิมพ์ในวารสาร 

หรือสิ่งพิมพ์อื่น

3.	 แบบตวัอกัษร แบบตวัอกัษรในบทความ ใช้แบบอกัษร Angsana New หรือ TH SarabunPSK

4.	 ขนาดตัวอักษร

 4.1 ขนาดตัวอักษรของชื่อเรื่องบทความ ใช้ตัวอักษรขนาด 20 พอยน์

 4.2 ขนาดตัวอักษรในบทความ ใช้ตัวอักษรขนาด 16 พอยน์

5.	 ระยะห่างของกระดาษ

 5.1 หัวกระดาษและท้ายกระดาษ ประมาณ 2.5 เซนติเมตร

 5.2 กั้นหน้าและกั้นหลัง ประมาณ 2.5 เซนติเมตร

6.	 ผู้เขียนบทความ ชื่อและนามสกุลท้ายชื่อบทความโดยมีสัญลักษณ์ดอกจันบนนามสกุล และ

ในเชิงอรรถหน้าเดียวกันให้ใส่ข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับต�าแหน่ง วุฒิการศึกษา (โดยย่อ)

7.	 การแยกหัวข้อย่อย การแยกหัวข้อย่อย ควรขึ้นบรรทัดใหม่และย่อหน้าขึ้นตัวเลข พร้อมชื่อ

หัวข้อย่อยด้วยตัวหนา บรรทัดต่อไปจึงเป็นข้อความรายละเอียดของหัวข้อย่อยที่มีระยะในการย่อหน้า

เท่ากับย่อหน้าของชื่อหัวข้อย่อย

8.	 การอ้างอิง

 การอ้างอิงในเนื้อเรื่อง ใช้รูปแบบของการใส่เชิงอรรถตัวเลข

 ภาษาไทย

 8.1 ชื่อ - สกุล. // ชื่อเรื่อง. // เมืองที่พิมพ์. // ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์. // ปีที่พิมพ์. // 

หน้าที่อ้างอิง.

 ภาษาอังกฤษ

 8.2 ชื่อ - สกุล. // ชื่อเรื่อง. // ครั้งที่พิมพ์. // เมืองที่พิมพ์. // ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์. // 

ปีที่พิมพ์.

9.	 เงื่อนไขการรับบทความ

 9.1 บทความท่ีได้รับการพิจารณาให้ลงพิมพ์ในวารสารศาลรัฐธรรมนูญ ต้องผ่านความ 

เห็นชอบและหรือผู้เขียนได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกองบรรณาธิการ

 9.2 ผู้เขียนบทความที่ได้รับการคัดเลือกให้ลงพิมพ์ในวารสารศาลรัฐธรรมนูญ จะได้รับ 

ค่าตอบแทนส�าหรับบทความภาษาไทยหน้าละ 200 บาท แต่ไม่เกิน 5,000 บาท และส�าหรับบทความ
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