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          วารสารศาลรัฐธรรมนญู เปนส่ือทางวชิาการสําหรับเผยแพรบทความทางวชิาการทีเ่ปนองคความรู

ใหม ๆ เก่ียวกับรัฐธรรมนูญ กฎหมายมหาชนและกฎหมายอื่น ๆ รวมถึงเปนชองทางหนึ่งในการสราง

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทและอํานาจหนาท่ีของศาลรัฐธรรมนูญและภารกิจของสํานักงาน

ศาลรัฐธรรมนูญ 

          วารสารศาลรัฐธรรมนญูเลมนี ้เปนปที ่17 เลมที ่49 เดอืนมกราคม – เมษายน 2558 กองบรรณาธกิาร

ไดคัดสรรบทความทางวชิาการทีม่คีณุคาดานรฐัธรรมนญู กฎหมายมหาชนและอืน่ๆจากผูทรงคณุวฒุแิละ

นกัวิชาการทางดานกฎหมาย โดยเฉพาะจากผูเขารบัการอบรมหลกัสูตร “หลักนติธิรรมเพือ่ประชาธปิไตย” 

(นธป.) รุนที่ 1 ซึ่งเปนบทความท่ีใหความรูและแนวคิดที่เปนประโยชน มีคุณคาในการศึกษาคนควาและ

อางอิงทางวชิาการ ประกอบดวย บทความเรือ่ง “ประชาธปิไตยกบัขอบเขตของสิทธแิละเสรีภาพในการ

ประกอบธรุกจิ” โดย นายเชาวน กาญจนะไพบูลย กรรมการกฎหมายธรุกจิ สภาหอการคาแหงประเทศไทย 

เปนเรื่องเกี่ยวกับเสรีภาพและประเด็นปญหาท่ีเกี่ยวของกับการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและ

การแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรมภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 43 

ซึง่ปญหาอาจเกิดขึน้เมือ่ประเทศไทยเขาสูประชาคมอาเซียน ตลอดจน คาํวา “บุคคล” ตามมาตราดงักลาว

วามคีวามหมายครอบคลมุแคไหน อยางไร บทความเร่ือง “ศาลรัฐธรรมนญูและความมสีวนรวมในนิติรัฐ” 

โดย นายธนวฒัน เนตโิพธิ ์ผูเชีย่วชาญประจาํตลุาการศาลรฐัธรรมนญู ไดกลาวถึงศาลรฐัธรรมนญูในอนัที่

จะมีสวนรวมในความเปนนิติรัฐไวในหลายแงมุม ไมวาการตีความกฎหมายใหเปนที่ยอมรับของสังคม 

การใชดุลยพนิจิและความเปนกลางของตลุาการ จรยิธรรมของตุลาการ เปนตน บทความเรือ่ง “แนวทาง

การพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย” โดย นายธีระพงศ จิระภาค ผูพิพากษาหวัหนา

คณะในศาลฎกีา มกีารนาํเสนอเกีย่วกบัมาตรการตางๆ ทีอ่าจใชในการแกไขปญหาความขดัแยงของคนใน

สงัคมเกีย่วกบัประเด็นของรปูแบบการปกครองประเทศและความเหมาะสมของผูบริหารประเทศทีเ่กิดข้ึน

ตลอดมาตัง้แตอดตีจนถึงปจจบัุน บทความเรือ่ง “หนาทีพ่ลเมอืงกบัการปกครองในระบอบประชาธปิไตย” 

โดยพลตาํรวจเอก นสิสยั บุญศริ ิทีป่รกึษาตลุาการศาลรฐัธรรมนญู เสนอแนวทางการพัฒนาสาํนึกพลเมอืง

ในสังคมไทย ที่เคารพตอความแตกตางและเคารพวาพื้นที่และผลประโยชนสวนตัวยอมอยูภายใตพื้นที่ /

ประโยชนสาธารณะของสวนรวม และการมสีวนรวมในการบริหารกจิการบานเมอืง บทความเรือ่ง “ปญหา

กฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะ” โดย นายประเสริฐ โอนพรัตนวิบูล รองประธานศาลฎีกา 

เปนการศกึษาปญหาและหาแนวทางในการปรบัปรงุรางพระราชบญัญติัการชมุนมุสาธารณะ พ.ศ. ....ทีเ่หมาะสม 

บทความเร่ือง “ระบอบประชาธปิไตยในอุดมคต”ิ โดย นางภรณ ีลนีตุพงษ อดีตรองประธานสภาท่ีปรกึษา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เสนอวาการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยใหมีความเขมแข็งม่ันคง
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และยัง่ยนื คือ การทาํใหอํานาจสูงสดุในการปกครองประเทศเปนของประชาชนและประชาชนสามารถที่

จะใชอาํนาจนัน้ไดอยางแทจรงิ และการสรางประชาธปิไตยในอดุมคติ จงึตองยกเลกิระบอบเผดจ็การและ

การปกครองเผดจ็การโดยสิน้เชงิ บทความเรือ่ง“รปูแบบของวฒุสิภาทีเ่หมาะสมสําหรับประเทศไทยกบั

ความสอดคลองตามหลักประชาธิปไตย” โดย นางสาววราภรณ  มีเปรมปรีด์ิ รองเลขาธิการวุฒิสภา 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่องเกี่ยวกับรูปแบบของวุฒิสภาท่ีเหมาะสมตามหลักประชาธิปไตยซ่ึงตอง

ใหความสําคัญกับกระบวนการไดมาของสมาชิกวุฒิสภา บทบาทและอํานาจหนาที่ของวุฒิสภาวาจะออก

แบบใหวฒุสิภาเปนองคกรทีม่บีทบาทเปนแบบใด บทความเรือ่ง “ประชาธปิไตย : “ประวตัศิาสตร แนวคดิ 

ปญหา แนวทางแกไขและพฒันา” โดย นายวิรชั ชินวินิจกุล รองประธานศาลฎกีา คนไทยสวนมากมไิด

เขาใจถงึแนวคิดหรอืวถิทีางทีแ่ทจรงิของระบอบประชาธปิไตย ทาํใหเกิดปญหาตามมามากมาย ทัง้ปญหา

สังคมและการเมือง หากจะพัฒนาระบอบประชาธิปไตยจะตองแกไขปญหาดวยการสงเสริมคุณธรรม

จรยิธรรมและปลกูฝงจติสาํนกึและวฒันธรรมทางการเมอืงทีถ่กูตองในระบอบประชาธปิไตยบทความเรือ่ง 

“การกระทําทางนติิบัญญตัใินระบอบประชาธปิไตย” โดยพลเอก สถาพร เกียรติภญิโญกรรมการตุลาการ

ทหารทรงคุณวุฒิ นําเสนอการกระทําทางนิติบัญญัติในระบอบประชาธิปไตย ตองอยูภายใตหลักการ คือ 

เนื้อหา รูปแบบ และกระบวนการตรากฎหมายของรัฐสภาตองชอบดวยรัฐธรรมนูญ มิฉะนั้นแลวจะตอง

ตกอยูภายใตมาตรการในการคุมครองความเปนกฎหมายสงูสดุของรฐัธรรมนูญ  บทความเรือ่ง “ประชาธิปไตย

แนวพุทธ” โดย นายสมผล ตระกูลรุง ผูเช่ียวชาญประจําตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นําเสนอใหเห็นวา

การปกครองในทางพุทธศาสนาใช ธรรมาธิปไตย คือ“การปกครองโดยถือเอาธรรมเปนใหญการตัดสินใจ

ไมขึน้อยูกับบุคคลใดๆ ไมวาคนเดยีวหรือหลายคนแตขึน้อยูกับธรรมคือความถกูตอง”สวนระบอบประชาธิปไตย

คือการปกครองโดยถือเอาเสยีงขางมากในการตดัสนิใจ ฉะนัน้เมือ่หวัใจของการปกครองทัง้ในทางโลกและ

ทางธรรมคืออํานาจการตดัสนิใจ สิง่สาํคัญท่ีสดุท่ีจะทําใหประเทศเจริญรุงเรืองหรือพนิาศจึงขึน้อยูกบัคณุภาพ

ของประชาชนซึง่เปนผูใชอาํนาจนัน้ บทความเรือ่ง “หลักประชาธปิไตยตามกฎหมายรฐัธรรมนญู” โดย 

ศาสตราจารย (พเิศษ) สิทธโิชค ศรเีจรญิ ทนายความอาวโุส สํานกังานสทิธิโชค ศรีเจรญิ ทนายความ จาํกดั 

การมีกฎหมายเพ่ือการปกครองประเทศในระบอบประชาธปิไตยแตเพยีงอยางเดยีวยังไมเพยีงพอ แตประชาชน

ตองมีความรักชาติ ศาสน กษัตริย เคารพและปฏิบัติตามหลักระชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญอยางครบถวน

ถกูตองจงึจะสมบรูณ บทความเรือ่ง “ความเขาใจการเลอืกตัง้ตามระบอบประชาธปิไตยของประชาชนชาวไทย” 

โดย ดร.สทิธพิร ประวตัริุงเรอืง รองอธกิารบดฝีายวิชาการ มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ นําเสนอแนวทาง

ในการเสริมสรางความเขมแข็งทางดานประชาธิปไตย โดยมุงเนนเพื่อใหเกิดความเขาใจในการเลือกตั้ง 

บทความเรื่อง “บทบาทของรัฐสภาในการเสริมสรางประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมทางการเมืองของ

ประชาชน” โดย นายสุวิจักขณ นาควัชระชัย ท่ีปรึกษาประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เสนอใหรัฐสภาไทย

ดาํเนนิงานเชงิรกุ โดยปรบับทบาทนติบิญัญตัใิหเปนสถาบนัหลักอกีสถาบนัหนึง่ในการทําหนาทีเ่สรมิสราง

และสนับสนุนการมสีวนรวมทางการเมอืงใหเกดิข้ึนกบัประชาชนในทกุระดบั บทความเรือ่ง “การเลือกต้ัง
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เชงิสมานฉนัทกบัการพัฒนาประชาธปิไตย” โดย นายอภชิาติ สขุคัคานนท อดีตประธานคณะกรรมการ

การเลอืกตัง้ นําเสนอเก่ียวกบัการเลอืกตัง้เชงิสมานฉนัท ซึง่ประกอบดวยกลไกหลกัสาํคญั 2 ประการ คอื 

การสรางความรูความเขาใจและจติสาํนกึแกผูสมัครรับเลอืกตัง้และผูทีเ่กีย่วของกบัการเลือกตัง้ ประการทีส่อง 

คือ กระบวนการสรางความสมานฉันท ซึ่งกระบวนการดังกลาวมีเปาหมายเพ่ือการแกไขความขัดแยง

ทางการเมอืง บทความเรือ่ง “การแกไขบทบญัญติัของกฎหมายเกีย่วกบัความรบัผดิของนติบิคุคลและ

ผูแทนนติบิคุคลในกฎหมายเกีย่วกบัการศกึษาใหสอดคลองกบัคาํวนิจิฉยัศาลรฐัธรรมนูญ ที ่12/2555” 

โดย นายอภิมุข สุขประสิทธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

อธิบายผลของคาํวนิิจฉยัศาลรฐัธรรมนูญท่ีมผีลผูกพนัตอบคุคลทีส่ามซึง่ไมไดเปนคูความ คูกรณี หรอืผูรอง

ตอศาลรัฐธรรมนูญตามท่ีบัญญัตไิวในมาตรา 216 และคาํวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญูยอมไดรบัความคุมครอง

และผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานของรัฐโดยตรง

ในการตรากฎหมาย 

          นอกจากนั้น ยังมีบทความเรื่อง “ศึกษาวิเคราะหการสั่งไมรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยของ

ศาลรฐัธรรมนูญตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 มาตรา 68” โดย นางสาว

รมปรางค สวมประคํา ผูอํานวยการกลุมงานคดี 3 สํานักคดี 2 สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ การวิเคราะห

กรณีการสั่งไมรับคํารองของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2550 มาตรา 68 ไวพิจารณา

วินิจฉัย และบทความสุดทายเรื่อง “The Independence of the constitutional Court in the 

Modern World” โดย นายปญญา อดุชาชน เลขาธกิารสาํนกังานศาลรฐัธรรมนญู นาํเสนอเนือ้หาเกีย่วกับ

ความเปนอิสระของศาลรัฐธรรมนูญของประเทศตางๆ ในโลกปจจุบัน ซึ่งนําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับที่มา 

องคประกอบ และอํานาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญไทยและตางประเทศ

          กองบรรณาธิการขอขอบคุณสมาชิกและผูมีอุปการคุณทุกทานที่ไดใหความสนใจและติดตาม

วารสารศาลรฐัธรรมนญูตลอดมา และวารสารศาลรฐัธรรมนญูเลมตอไปจะไดคดัสรรบทความทางวชิาการ

อนัทรงคณุคา มีประโยชนและนาสนใจ มาเผยแพรใหแกสมาชกิและผูมอีปุการคณุทกุทาน และในโอกาส

น้ีใครขอเชิญชวนสมาชิกวารสารศาลรัฐธรรมนูญและผูท่ีสนใจไดเขียนบทความวิชาการท่ีเปนองคความรู

เกีย่วกับรฐัธรรมนูญและกฎหมายมหาชน เพือ่ประโยชนแกผูอานในวงกวางตอไป และหวงัเปนอยางยิง่วา

วารสารฉบบันีจ้ะเปนประโยชนกบัทานในการศกึษาคนควาและตอยอดความรูในทางวชิาการเพิม่เติมทัง้นี ้

หากมขีอเสนอแนะประการใดอนัจะเปนประโยชนตอการจดัทาํวารสารฯ แลว กองบรรณาธกิารขอนอมรบั

ดวยความยินดียิ่ง
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1. ที่มาและสภาพปญหา

          เนื่องจากในสภาวการณปจจุบันประเทศไทยมีการประกอบธุรกิจจากภาคเอกชนเปนปจจัยหลัก

ในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศ ไมวาจะเปนธรุกิจขนาดใหญ ขนาดกลาง หรอืขนาดยอม ลวนแลว

แตมอีทิธพิลตอทัง้ภาคเอกชนและภาครฐั กลาวคอื การประกอบธรุกจิของภาคเอกชนกจ็ะเปนการอาํนวย

ความสะดวกใหกับประชาชน และเปนการเกื้อหนุนกันเองระหวางภาคเอกชน สวนในภาครัฐนั้น รัฐก็จะ

ไดเก็บภาษีจากเอกชนเพื่อนําไปพัฒนาประเทศตอไป ทําใหไมวาจะมองในดานใดการประกอบธุรกิจของ

ภาคเอกชนนั้นยอมกอใหเกิดประโยชนตอสวนรวมเปนอยางยิ่ง

          นอกจากน้ีในปพุทธศกัราช 2558 ประเทศไทยจะเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน ซึง่จะทาํใหเกิด

การเขามาประกอบธรุกจิของคนตางชาตมิากขึน้ ยอมสงผลตอสภาวะเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย

ทัง้ในดานบวก และดานลบ เชน การเขาเมอืงท่ีลดความเขมงวดลงอาจทาํใหเกดิการนําเขาสิง่ผดิกฎหมาย

ไดงายขึ้น เปนตน ดังนั้นรัฐจึงจําเปนท่ีจะตองมีการสรางกระบวนการขึ้นมาเพื่อตรวจสอบเปนพิเศษ

นอกเหนอืไปจากกระบวนตามปกตธิรรมดาท่ีไดใชอยูในปจจบุนั ทัง้นีห้ลักการเสรภีาพในการประกอบธุรกจิ

เปนหลกัการหนึง่ภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 โดยมาตรา 43 กําหนดวา “บคุคล

ยอมมเีสรภีาพในการประกอบกจิการหรอืประกอบอาชพีและการแขงขนัโดยเสรีอยางเปนธรรม” ซ่ึงปญหา

ยอมเกิดขึน้เมือ่ประเทศไทยเขาสูประชาคมอาเซยีนแลววา คําวา “บคุคล” ตามมาตรา 43 ของรฐัธรรมนูญ

นีม้คีวามหมายแคไหน อยางไร เพราะเมือ่เริม่มกีารลงทนุจากตางชาตมิากขึน้แลว ยอมกอใหเกดิการแขงขนั

มากขึน้ตามไปดวย หากตีความโดยใหเสรภีาพเปนการทัว่ไป ยอมเทากบัเปนการไมคุมครองประชาชนใน

ประเทศหรือไม หรือหากจะไมใหเสรีภาพแกนักลงทุนขามชาติ ยอมเทากับเปนการสรางเงื่อนไขที่ขัดตอ

วตัถุประสงคของประชาคมอาเซยีนหรือไม สิง่เหลานีย้อมเกดิขึน้จึงทาํใหจะตองมกีารศกึษาและสรางความ

เขาใจในมาตราดังกลาวของรัฐธรรมนูญ แมหลักการดังกลาวจะใหเสรีภาพแกบุคคลไว แตก็ยังคงวาง

ขอยกเวนไวดวยวา “การจาํกดัเสรภีาพตามวรรคหน่ึงจะกระทาํมไิด เวนแตโดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญตัิ

แหงกฎหมาย เฉพาะเพือ่ประโยชนในการรกัษาความมัน่คงของรฐัหรือเศรษฐกจิของประเทศ การคุมครอง
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ของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ประชาธิปไตยกับขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพ

ในการประกอบธุรกิจ



ประชาชนในดานสาธารณปูโภค การรักษาความสงบเรยีบรอยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน การจดัระเบยีบ

การประกอบอาชีพ การคุมครองผูบรโิภค การผงัเมอืง การรกัษาทรพัยากรธรรมชาตหิรอืสิง่แวดลอม สวสัดิภาพ

ของประชาชน หรือเพื่อปองกันการผูกขาดหรือขจัดความไมเปนธรรมในการแขงขัน” ซึ่งจะเห็นไดวา

ขอยกเวนดังกลาวน้ันมีมากจนอาจทําใหเกิดอุปสรรคตอการลงทุนภายใตกรอบของประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซยีน โดยอาจทาํใหสภาวะเศรษฐกจิของประเทศไทยไมขยายตัวเทาทีค่วรเมือ่เขาสูประชาคมเศษฐกจิ

อาเซียนแลว จึงจําเปนที่จะตองมีการศึกษาวาบทบัญญัติดังกลาวมีความเหมาะสมตอสภาพสังคม และ

เศรษฐกิจที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม

          ดังน้ันประเด็นในการศึกษาของบทความนี้จึงมีอยูดวยกัน 2 ประเด็น โดยประเด็นแรก คือ 

ตามบทบญัญัตมิาตรา 43 วรรคแรก ของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 นัน้ไดใหเสรภีาพ

แกบุคคลในการประกอบธุรกิจ หรือประกอบอาชีพ ซ่ึงคําวา “บุคคล” นี้จะมีความหมายกวางเพียงไร 

จะรวมถึงนกัลงทนุขามชาตดิวยหรอืไม และจะสงผลกระทบตอนักธรุกจิภายในประเทศอยางไร ซ่ึงความหมาย

ของคาํวา “บคุคล” นีย้อมจะแสดงใหเห็นถงึแนวทางในการปรับใชกฎหมายแมบทตอนกัลงทนุตางชาตติอไป

          ประเดน็ตอมา คอื ขอยกเวนบทหลกัในมาตรา 43 วรรคสองนัน้ ไดบญัญติัขอยกเวนไวหลายประการ

จนอาจจะกอใหเกิดเปนอุปสรรคตอการรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะสงผลตอการลงทุนใน

ประเทศไทยที่อาจจะไมขยายตัวเทาที่ควร ดังนั้นจึงควรที่จะศึกษาถึงความจําเปนที่จะตองมีบทบัญญัติ

ยกเวนเสรีภาพในการประกอบอาชีพดังกลาวใหเหมาะสมกับสภาวการณทางเศรษฐกิจและสังคมท่ี

เปลี่ยนแปลงไป

          บทความน้ีจึงจะกลาวถึงเรือ่งท่ีเก่ียวกบัสทิธิและเสรภีาพในการประกอบอาชพีและประเดน็ปญหา

ดังกลาวเพื่อเปนประโยชนตอผูอานที่จะตองการศึกษาตอไป

2. ความหมาย ประวติัความเปนมา และกฎหมายทีเ่ก่ียวของกับสทิธแิละเสรภีาพในการประกอบธรุกิจ

          กอนที่เราจะพิจารณาถึงปญหาเกี่ยวกับขอบเขตของสิทธิ และเสรีภาพในการประกอบธุรกิจ 

การทราบถงึความหมาย ประวตัคิวามเปนมา รวมถงึแนวคดิทฤษฎตีางๆ ทีเ่กีย่วของกบัสทิธ ิและเสรภีาพ 

เพือ่ใหเขาใจถงึขอบเขตในทางทฤษฎขีองสทิธแิละเสรภีาพในสวนทีเ่กีย่วของกบัการประกอบธรุกจิดงักลาว 

ซึ่งสามารถอธิบายไดดังตอไปนี้

          2.1 ความหมายของสิทธิและเสรีภาพ

          “สทิธแิละเสรภีาพ” โดยสวนใหญแลวจะถกูนาํมาอางในการกระทาํการ หรอืหามมใิหกระทาํการ 

รวมทั้งเรียกรองใหรัฐกระทําการหรือโตแยงการกระทําการอยางหนึ่งอยางใดของรัฐ ซึ่งเมื่อพิจารณาแลว

จะเห็นไดวา ความชัดเจนในความหมายของคําทั้งสองคําดังกลาวนั้น ยังคงคลุมเครือ และตองการ 

การอธิบายที่ชัดเจนเพื่อเปนประโยชนตอทั้งทางทฤษฎี และปฏิบัติ โดยคําวา “สิทธิ” น้ัน นักนิติศาสตร

หลายทานไดใหความหมายไวดังนี้
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         ขนุประเสริฐศุภมาตรา ไดอธบิายวา “สทิธ ิหมายถงึ อาํนาจหรอืความสามารถซึง่กฎหมายรบัรอง

ปองกันใหบุคคลผูหนึ่งมีอํานาจรองขอใหผูอื่นมีหนาที่ตองเคารพ” 

          ศาสตราจารย ดร.หยุด แสงอุทัย ไดอธิบายวา “สิทธิเปนการกอใหเกิดหนาท่ีแกบุคคลอื่นในอัน

ทีจ่ะตองปฏิบัติการใหเปนไปตามประโยชนท่ีกฎหมายรบัรองและคุมครองให รวมถงึมหีนาทีท่ีจ่ะไมรบกวน

ตอสทิธหิรอืหนาทีท่ีจ่ะกระทําการหรอืงดเวนกระทําอยางหนึง่อยางใดใหเปนไปตามสทิธิ ทัง้นี ้แลวแตประเภท

ของสิทธินั้นๆ ดวย” 

          รองศาสตราจารย ดร.โภคิน พลกุล ไดใหความหมายวา “สิทธิ หมายถึง อํานาจหรือประโยชนที่

กฎหมายรับรองและคุมครองให” 

 คณนิ บญุสวุรรณ ใหความหมายไววา “สทิธ ิหมายถงึ อาํนาจอนัชอบธรรมทีบ่คุคลสามารถทีจ่ะ

มหีรอืกระทาํอะไรกไ็ดทีม่กีฎหมายรองรบั แตคาํวาจะทาํอะไรกไ็ดในทีน่ี ้มไิดหมายความวา ทาํอะไรไดตามใจ 

เพราะหากทําอะไรลงไปแลวเกิดไปกระทบสิทธิของคนอื่นหรือทําใหคนอื่นตองเดือดรอนเสียหาย 

หรอืสญูเสียอะไรบางอยาง การกระทาํดงักลาวกเ็ปนสิง่ท่ีตองหาม เชน สิทธิในการมทีรัพยสินสวนตัว สิทธใินท่ีดิน 

สิทธิในการปองกันตัวเอง หรือสิทธิในการใชรถใชถนน สิทธิในความเปนอยูสวนตัว เปนตน” 

 รองศาสตราจารย ดร. วรพจน วิศรุตพิชญ อธิบายวา “สิทธิ คืออํานาจที่กฎหมายรับรองใหแก

บุคคลในอันที่จะกระทําการเกี่ยวของกับทรัพยสินหรือบุคคลอื่น ( เชน สิทธิทางหนี้ กรรมสิทธิ์ฯลฯ ) 

เปนอาํนาจทีก่ฎหมายรบัรองใหแกบุคคลหนึง่ในอนัทีจ่ะเรยีกรองใหผูอืน่อกีคนหนึง่หรอืหลายคนกระทาํการ

บางอยางบางประการใหเกิดประโยชนแกตน หรือใหละเวนกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง” 

 จากแนวทางของนักนติศิาสตรหลายทานทีไ่ดกลาวมาแลวจะเหน็ไดวา “สทิธ”ิ นัน้เปนคาํทีใ่ชเรยีก

อํานาจหรือประโยชนท่ีบคุคลควรจะไดรบัภายใตหลักการพืน้ฐานของเหตุและผล เพือ่ใชยนัตอบคุคลอืน่ๆ 

และยอมเกิดหนาที่ตอบุคคลผูซึ่งมิใชเจาของสิทธิ เชน ในทางแพงหากเกิดสิทธิแกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

ยอมเกดิภาระหนาทีแ่กบุคคลอกีบุคคลหนึง่ หรอืบคุคลอืน่ๆ ทัง้ในทางทรพัย และทางการกระทาํ เปนตน 

เมือ่สิทธเิปนอํานาจของบุคคลทีส่ามารถใชบงัคบับุคคลอืน่ๆ ท่ีมิใชผูทรงสิทธไิด ทาํใหจําเปนท่ีจะตองมกีฎหมาย

รับรองอํานาจหรือประโยชนของบุคคลที่เรียกวา “สิทธิ” นี้ เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการบังคับใชสิทธิ

ของบุคคล และไมเปนการใชสิทธิที่ขัดตอหลักการพื้นฐานของกฎหมาย จึงกําหนดใหใชสิทธิไดเฉพาะที่

กฎหมายกําหนดไวเทานั้น แมบุคคลนั้นควรจะมีสิทธิในการกระทําการอยางใดอยางหน่ึง หากแตถาไมมี

กฎหมายรับรองไวก็ไมสามารถใชสิทธินั้นได ดังนั้นจึงสามารถสรุปลักษณะของสิทธิได 3 ประการ ดังนี้
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          1. สิทธิเปนอํานาจ หรือประโยชนของบุคคล

          2. อํานาจ หรือประโยชนนั้นมีขึ้นเพื่อใชยันตอบุคคลอื่น ที่มิใชผูทรงสิทธิ

          3. จะตองมีกฎหมายรับรองสิทธินั้นไวจึงจะสามารถใชบังคับผูอื่นได

 สวนคําวา “เสรีภาพ” นั้นนักนิติศาสตรไดใหความหมายไวดังตอไปนี้

          รองศาสตราจารย ดร. โภคิน พลกุล ไดอธิบายไววา “เสรีภาพ หมายถึง สถานภาพของมนุษยท่ี

จะไมตกอยูภายใตการบงัคบับัญชาของใครหรอืกลาวอกีนยัหนึง่คอื เปนอาํนาจทีจ่ะกระทาํการอยางหนึง่

อยางใดหรือที่จะไมกระทําการอยางหนึ่งอยางใด” 

          รองศาสตราจารย ดร. วรพจน วิศรุตพิชญ อธิบายวา “เสรีภาพ คือ ภาวะของมนุษยที่ไมอยู

ภายใตการครอบงําของผูอื่น เปนภาวะที่ปราศจากการถูกหนวงเหน่ียวขัดขวาง บุคคลใดบุคคลหนึ่งยอม

มีเสรีภาพอยูตราบเทาท่ีเขาไมถูกบังคับใหกระทําในสิ่งที่เขาไมประสงคจะกระทําและไมถูกหนวงเหนี่ยว

ขดัขวางไมใหกระทาํในส่ิงทีเ่ขาประสงคจะกระทาํ โดยสรุปแลว เสรีภาพ คอื อาํนาจของบคุคลในอันท่ีจะกาํหนด

ตนเอง โดยอาํนาจนีบุ้คคลยอมเลอืกวถีิชีวติของตนเองไดดวยตนเองตามใจปรารถนา เสรีภาพจงึเปนอาํนาจ

ที่บุคคลมีอยูเหนือตนเอง” 

          วิษณุ เครืองาม ไดใหความหมายไววา “เสรีภาพ หมายถึง ความมีอิสระที่จะกระทําการหรือ

งดเวนกระทําการ” 

          ดังนั้นโดยสรุปแลว เสรีภาพยอมหมายความวา ความมีเสรีหรือสภาพท่ีทําไดโดยปลอดอุปสรรค 

สภาพที่มีสิทธิที่จะทํา จะพูดไดโดยไมละเมิดสิทธิของผูอื่น กลาวขยายความไดวา เสรีภาพเปนอํานาจอัน

ชอบธรรมทีก่ฎหมายรบัรอง และคุมครองแกบคุคลทีจ่ะกระทาํการหรือไมกระทําการใดๆ ตามท่ีบคุคลนัน้

ตองการไดโดยอสิระ หรอืโดยปลอดจากอปุสรรคหรอืการบังคบัขัดขวาง เสรภีาพจงึกอหนาทีต่ามกฎหมาย

ใหรัฐและบุคคลอื่นที่จะตองเคารพและไมไปรบกวน ขัดขวางการใชเสรีภาพดังกลาว

          2.2 ประวัติความเปนมาของสิทธิและเสรีภาพ 

          ในอดตีเปนเวลานานหลายศตวรรษท่ีมนษุยพยายามหาคาํตอบทีว่ามนษุยทกุคนควรมสีทิธปิระเภท

หนึง่อันเปนสทิธปิระจาํตวั ไมสามารถโอนใหแกกันได และไมอาจถกูทาํลายลงไดโดยอํานาจใดๆ ขณะเดียว

กนักไ็ดมีการตอสูดิน้รนเพือ่ใหไดมาซึง่สทิธเิชนวานัน้ตลอดมาระหวางผูใตปกครองและผูมอีาํนาจปกครอง 

ดังนัน้ จงึเกดิแนวความคดิในเรือ่งของ “กฎหมายธรรมชาติ (Natural Law) และสทิธติามธรรมชาติ (Natural 

Rights)” ซึ่งความมุงหมายที่แทจริงท่ีไดมีการเสนอความคิดเรื่องสิทธิตามธรรมชาติขึ้นมา ก็เพื่อจํากัด

อํานาจของรัฐ เนื่องจากผูใชอํานาจปกครอง และผูอยูใตปกครองมักมีความขัดแยงกันอยูเสมอ เนื่องจาก 

ผูอยูใตอาํนาจปกครองของรฐัพยายามดิน้รนทีจ่ะมสีทิธเิสรภีาพใหมากทีส่ดุเทาท่ีจะมีได แตในขณะเดยีวกัน
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ผูมีอํานาจปกครองรัฐก็มีแนวโนมที่จะใชอํานาจอยางเต็มที่เสมอ

          แนวความคิดกฎหมายธรรมชาติ เชื่อวา สิทธิทั้งหลายเกิดขึ้นตามธรรมชาติพรอมๆ กับมนุษย 

และถือวาความยุติธรรมมากอนตัวบทกฎหมาย นับแตสมัยโบราณมาแลวท่ีไดเกิดมีความคิดวากฎหมาย

ตามธรรมชาตมีิอยูจรงิแมมไิดบญัญตัไิวเปนลายลกัษณอกัษร แตกเ็ปนกฎหมายทีส่งูสง ควรแกการเคารพ

ยิง่ไปกวากฎหมายทีต่ราขึน้โดยผูปกครองประเทศ สทิธิทัง้หลายแหงมนษุยชาติเกิดมขีึน้ตามกฎหมายธรรมชาติ 

สวนกฎหมายทีต่ราขึน้ในภายหลงันัน้ เปนเพยีงการยอมรบัหรอืรบัรองสทิธทิีไ่ดมอียูแลววา มอียูจรงิ และ

รัฐบังคับคุมครองใหเทานั้น ไมไดเปนผูกอตั้ง หรือ ประกาศสิทธิใหมนุษยแตอยางใด เชน สิทธิในชีวิต 

เสรภีาพในรางกาย สทิธใินทรพัยสนิ และความเสมอภาคซ่ึงเปนสิทธทิีไ่มสามารถโอนใหแกกนัได และใคร

ผูใดจะลวงละเมดิมไิด ซึง่ตอมามกีารขยายความหมายครอบคลมุไปถึง สิทธท่ีิจะไดรับการคุมครองปองกนั

ไมใหถูกจับกุมคุมขงัโดยอาํเภอใจ สิทธิทีจ่ะไมถูกลวงละเมดิในเคหะสถาน สิทธิท่ีจะมเีสรภีาพในการเคล่ือน

ยายถิน่ทีอ่ยู สทิธเิสรีภาพในการสือ่สาร สทิธเิสรีภาพในความคิดเหน็ และสทิธเิสรภีาพในการนับถอืศาสนา 

สิทธิเสรีภาพในทางเศรษฐกิจ

          ตอมาแนวความคดิในเร่ืองสทิธิตามธรรมชาตดัิงกลาว ไดมกีารอธิบายขยายความจนกลายเปนสทิธิ

ในการจาํกดัอาํนาจรฐั โดยใหเหตผุลวาประชาชน มีอาณาเขตหนึง่ท่ีหามมใิหผูใชอาํนาจปกครองรัฐลวงล้ํา

เขาไปใชอาํนาจรัฐได เมือ่ผูใชอํานาจปกครองรฐัมีพนัธะกรณีทีจ่ะตองงดเวนไมใชอาํนาจรัฐ จึงเทากับประชาชน

ของรัฐมีสิทธิในการจํากัดอํานาจรัฐนั่นเอง และนอกจากจะเปนการจํากัดอํานาจรัฐไมใหลวงละเมิดสิทธิ

เสรภีาพของประชาชนแลว สทิธเิสรภีาพของแตละบคุคล กจ็ะตองไมถกูลวงละเมดิจากการใชสทิธเิสรภีาพ

ของบุคคลอื่นดวย นั่นก็หมายความวาการใชสิทธิเสรีภาพของแตละบุคคลจะตองใชภายในปริมณฑล

เขตแดนของสิทธเิสรภีาพแหงตน และตองไมลวงเขาไปในปรมิณฑลเขตแดนของสทิธเิสรีภาพของบคุคลอืน่นัน่เอง

          2.3 ขอสังเกตุที่เกี่ยวของกับสิทธิและเสรีภาพ

          จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาสิทธิกับเสรีภาพ มีความคลายคลึงกันในขอที่วาตางก็เปนอํานาจอัน

ชอบธรรมที่กฎหมายรับรองใหแกบุคคล และยังมีความเกี่ยวพันอีกหลายประการ กลาวคือ สิทธินั้น

หมายความรวมถึง สิทธิท่ีจะมีเสรีภาพตางๆ ตามควรแกสภาพและฐานะของบุคคลดวย และเสรีภาพนั้น 

ท่ีสําคัญคือเสรีภาพที่จะกระทําการหรือไมกระทําการใดๆ ไดตามสิทธิของตน สิทธิยังเปนตัวบงชี้สําคัญ

ถงึระดับความมเีสรภีาพ เนือ่งจากความหมายของสทิธแิละเสรีภาพใกลเคยีงกนั และสัมพันธกนัอยางใกลชดิ 

แตอยางไรก็ตามเสรีภาพมีความแตกตางจากสิทธิ เนื่องจากสิทธิเปนอํานาจที่บุคคลใชในความสัมพันธ

ระหวางตนเองกบัผูอืน่ โดยการเรยีกรองใหผูอืน่กระทําการหรอืละเวนกระทําการอยางใดอยางหนึง่ใหเปน

ประโยชนแกตน แมวาการทีก่ฎหมายรับรองเสรภีาพอยางใดอยางหน่ึงใหแกบคุคลยอมมผีลกอใหเกดิหนาที่

แกผูอื่นดวยเหมือนกัน แตหนาที่ที่เกิดขึ้นแกผูอื่นอันเนื่องมาจากกฎหมายรับรองเสรีภาพใหแกบุคคล

คนหนึง่นี ้เปนแตเพยีงหนาทีท่ี่จะตองเคารพเสรภีาพของเขา ผูทรงเสรีภาพคงมอํีานาจแตเพียงท่ีจะเรียกรอง

ใหผูอืน่ละเวนจากการรบกวนขดัขวางการใชเสรภีาพของตนเทานัน้ หาไดมอํีานาจตามกฎหมายทีจ่ะเรียกรอง

เชาวน กาญจนไพบูลย
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ใหผูอื่นกระทําการอยางใดอยางหน่ึงซ่ึงมีลักษณะเปนการสงเสริมการใชเสรีภาพของตน หรือเอื้ออํานวย

ใหตนใชเสรีภาพไดสะดวกขึ้นไม 

          โดยศาสตราจารย ดร.อมร รกัษาสัตย ไดใหความเหน็ไวในทํานองเดยีวกนัวา “สทิธแิละเสรภีาพ

มีผลบังคับใชตางกัน ในหลักการสิ่งใดที่เปนสิทธิของประชาชนหมายความวาประชาชนมีสิทธิเลือกที่จะ

เรยีกรองใหตนไดรบัสทิธิน้ันมาใชอยางจริงจงัโดยรัฐบาลจะตองจดับรกิารหรือใหความคุมครองพทัิกษรักษา

ใหไดใชสทิธนิัน้โดยชอบดวยกฎหมาย ในอีกทัศนะหนึง่สิทธเิปนผลประโยชนสาํคญัของบุคคลหน่ึงซ่ึงบุคคล

อืน่จะมหีนาทีจ่ดัหรือยอมใหบุคคลน้ันไดรับสทิธิ สวนคาํวาเสรภีาพ หมายถึง ความอสิระท่ีจะเลอืกกระทาํ

การใดๆ ภายในกรอบของกฎหมายหรอืเทาทีจ่ะไมไปละเมดิสทิธเิสรภีาพของผูอ่ืน ทัง้นี ้แลวแตบคุคลนัน้

จะเลือกใชเสรภีาพนัน้หรอืไมกไ็ดโดยไมผกูมดัวารฐัจะตองจดัใหบคุคลใชเสรภีาพน้ันเพราะการใชเสรภีาพ

นั้นมักตองใชทรัพยากรและมักจะไปกระทบกระเทือนผูอื่นหรือสิ่งขัดขวางอื่น” 

          ดงันัน้จะเหน็ไดวา สทิธแิละเสรภีาพนัน้มคีวามเหมอืนกนัในรูปแบบ แตแตกตางกนัในสาระสาํคญั 

กลาวคือ สทิธินัน้เปนลกัษณะของอาํนาจท่ีจะตองมกีฎหมายรบัรองไว และจะตองมกีารแสดงออก (Active) 

วาผูทรงสิทธิมีสิทธินั้นอยู ไมวาจะเปนโดยชัดแจงหรือโดยปริยายก็ตาม แตเสรีภาพนั้นเปนลักษณะของ

อํานาจที่บุคคลมีติดตัวอยู (Passive) กฎหมายเพียงรับรองไวเพื่อความชัดแจงในการบังคับใชเทานั้น 

ซึง่หากเปนการแสดงออกเพือ่บงัคบัผูอืน่ใหเคารพในเสรีภาพของผูทรงจะเรียกวา “สิทธใินเสรีภาพ” ซ่ึงก็จะ

ตองมีกฎหมายบญัญตัใิหอํานาจไวเชนกัน โดยท่ีทัง้สทิธแิละเสรีภาพนัน้มขีึน้มาเพือ่ทาํใหการดาํรงอยูของ

มนุษยน้ันปราศจากการถูกบังคับในสิ่งซ่ึงเปนสาระสําคัญของการดํารงชีวิต โดยเฉพาะอยางยิ่งในการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย

          2.4 เสรีภาพในการประกอบอาชีพ

          รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 43 บัญญัติวา “บุคคลยอมมี

เสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม

          การจาํกดัเสรีภาพตามวรรคหนึง่จะกระทาํมไิด เวนแตโดยอาศยัอาํนาจตามบทบัญญตัแิหงกฎหมาย 

เฉพาะเพือ่ประโยชนในการรกัษาความมัน่คงของรฐัหรือเศรษฐกจิของประเทศ การคุมครองประชาชนใน

ดานสาธารณปูโภค การรกัษาความสงบเรยีบรอยหรอืศีลธรรมอนัดีของประชาชนการจดัระเบยีบการประกอบ

อาชีพ การคุมครองผูบริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม สวัสดิภาพของ

ประชาชน หรอืเพือ่ปองกันการผกูขาดหรอืขจดัความไมเปนธรรมในการแขงขนั” 

          จากบทบญัญัตดัิงกลาวสามารถวิเคราะหไดวา รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทยซ่ึงเปนกฎหมาย

สงูสดุน้ันมีเจตนารมณทีจ่ะปกปองเสรีภาพในการประกอบอาชพีของปจเจกชน ซึง่หมายความถงึ ปกปอง

เสรีภาพในการประกอบอาชีพของบุคคลแตละคน ทั้งในสวนที่เปนเอกลักษณเฉพาะบุคคล และรวมถึง

แนวความคิด อุดมการณดวย โดยการแขงขันกันในทางธุรกิจนั้นจะตองเปนไปอยางเสรีและเปนธรรม 

ประชาธิปไตยกับขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพในการประกอบธุรกิจ
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ซึง่การจาํกดัเสรีภาพดงักลาวนัน้จะกระทาํไมไดเลย เวนแตอาศัยอาํนาจตามบทบญัญตัแิหงกฎหมายเทาน้ัน 

และกฎหมายทีจ่ะจาํกดัเสรภีาพในการประกอบอาชีพนั้นจะตองมีเจตจารมณเพื่อ

          1. ประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ 

          2. การคุมครองประชาชนในดานสาธารณูปโภค 

          3. การรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

          4. การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ 

          5. การคุมครองผูบริโภค 

          6. การผังเมือง 

          7. การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม 

          8. สวัสดิภาพของประชาชน หรือ

          9. ปองกันการผูกขาด หรือขจัดความไมเปนธรรมในการแขงขัน

          ดังนี้การที่รัฐจะจํากัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพไดนั้นนอกจากจะตองตราเปนกฎหมายแลว

ยังจะตองมีเจตนารมณดังท่ีไดกลาวมาแลวอีกดวย แตถาหากเปนกรณีการใชสิทธิของปจเจกชนเองมีก็มี

ขอบเขตของการใชเสรีภาพดังตอไปนี้

          ประการแรก การใชเสรภีาพของตนเองจะตองไมละเมดิเสรีภาพของผูอืน่ เพราะแตละบคุคลก็ยอม

มีขอบเขตเสรีภาพของตน และอาจจะใชเสรีภาพของตนได ตราบเทาที่การใชเสรีภาพนั้นมิไดไปละเมิด

เสรภีาพของบุคคลอื่นนั่นเอง

          ประการที่สอง การใชเสรีภาพของปจเจกชนนั้นจะตองไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ ซ่ึงการใช

เสรีภาพที่อันอาจจะถือไดวาเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญนั้น ไดแก การใชเสรีภาพเพ่ือลมลางรัฐธรรมนูญ 

การใชเสรภีาพเพือ่เปลีย่นแปลงระบอบการปกครอง หรอืการใชเสรภีาพเพือ่เปนการเปลีย่นแปลงรปูแบบ

ของรัฐ ซึ่งที่กลาวมานี้ยอมถือวาเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญทั้งสิ้น

          ประการที่สาม การใชเสรีภาพตองไมขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน ซ่ึงคําวา “ศีลธรรมอันดี

ของประชาชน” น้ี เปนทัศนะในดานจรยิธรรมของมหาชนในสงัคมซึง่อาจมคีวามหมายแตกตางกันสาํหรบั

แตละสงัคมและเปลีย่นแปลงไปตามกาลสมยั และยอมขึน้อยูกบัความรูสกึรวมกนัของบคุคลในสงัคมหนึง่ๆ 

ตอเรื่องนั้น 

 2.5 หลักการในการจํากัดเสรีภาพ

 เสรภีาพในการประกอบอาชีพน้ันเปนหลักการสากลท่ีประเทศทีป่กครองในระบอบประชาธปิไตย

และมรีะบบเศรษฐกจิแบบเสรนียิมจะตองมกีารบญัญตัริบัรองเสรภีาพนี ้โดยหลกัการแลวรฐัไมมหีนาทีด่าํเนนิ

การทางเศรษฐกิจจะตองปลอยใหเปนไปตามกลไกตลาด หากแตบางครั้งอาจเกิดเหตุที่ทําใหเกิดความไม

ม่ันคงในระบบเศรษฐกิจของประเทศจึงจําเปนท่ีจะตองมีมาตรการในการควบคุมปญหาดังกลาว ในการ
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จํากัดสิทธิและเสรีภาพนั้น รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 23 ไดวางหลัก

การไว 5 ประการ ดังนี้

           (1) การจาํกดัสทิธิและเสรภีาพตามรัฐธรรมนูญจะกระทําไดเฉพาะโดยอาศัยอาํนาจตามบทบญัญติั

แหงกฎหมายเฉพาะ เพื่อการที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว

 (2) การจํากัดสิทธิและเสรีภาพกระทําไดเทาที่จําเปนเทานั้น

 (3) การจํากัดสิทธิและเสรีภาพจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพมิได

 (4) การจํากัดสิทธิและเสรีภาพจะตองกระทําเปนกฎหมายที่มีผลบังคับเปนการทั่วไป และไมมุง

หมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง 

          (5) การจํากดัสทิธิและเสรีภาพจะตองระบุบทบัญญัตแิหงรฐัธรรมนญูทีใ่หอํานาจในการตรากฎหมายน้ัน

          จากการกําหนดบทบัญญัติดังกลาวนั้นจะทําใหเห็นไดวามีหลักกฎหมายที่สําคัญ 2 หลักการ คือ 

หลักความจําเปน และหลกัความเสมอภาค ซึง่สามารถอธบิายไดดงัตอไปน้ี

          หลกัความจาํเปน ในกรณขีองการจาํกดัเสรภีาพในการประกอบอาชพีนัน้ยอมขึน้อยูบทบญัญตัทิี่

รฐัตราออกมาวามีความจาํเปนตอเปาหมาย หรือวตัถปุระสงคของรัฐในเรือ่งนัน้ๆ หรือมวีธิกีารอืน่ทีจ่าํกดั

เสรีภาพนอยกวามาตรการที่รัฐออกมามากนอยเพียงไร และกระทบตอสาระสําคัญของเสรีภาพในการ

ประกอบอาชีพหรือไม

 หลักความเสมอภาค ในสวนท่ีเก่ียวกบัการจาํกดัเสรีภาพในการประกอบอาชีพนี ้คือการพจิารณา

จากการบงัคับใชกฎหมายท่ีจาํกดัเสรภีาพดงักลาวนัน้วามกีารบงัคบัใชเปนการทัว่ไปหรือไม เปนการเลอืก

ปฏิบตัหิรอืไม ซึง่สิง่ทีมี่สาระสาํคญัเหมือนกนัยอมตองปฏบิติัเหมอืนกัน แตส่ิงทีมี่สาระสําคญัแตกตางกนั

จะตองมีการปฏิบัติที่แตกตางกันดวย

 

3. วเิคราะหปญหาเกีย่วกบัประชาธปิไตยกบัขอบเขตของสทิธิและเสรภีาพในการประกอบธรุกจิ

          การใชเสรีภาพในการประกอบอาชีพตามมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 นั้น ปจเจกชนจะตองคํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของตนภายใตขอบเขตแหงกฎหมาย 

หรือตามที่กฎหมายบัญญัติไว ซึ่งการใชเสรีภาพของบุคคลดังกลาวนั้นสามารถอธิบายไดดังตอไปนี้

 3.1 ความหมายของคําวา “บุคคล” ตามมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 

          เม่ือไดศึกษาแลวพบวา สทิธแิละเสรีภาพนัน้เปนสิง่ทีต่ดิตวัมนษุยมาตัง้แตเกดิ ซึง่อดตีการใชสทิธิ

และเสรภีาพดงักลาวน้ันกเ็ปนไปเพือ่ความดํารงอยูของมนษุย โดยทีใ่นปจจบุนัสทิธิและเสรีภาพของมนษุย

ถกูจํากัดใหอยูภายใตกฎหมายทีซ่ึง่ในแตละประเทศกว็างขอบเขตของสทิธแิละเสรภีาพไวอาจเหมือนหรอื

แตกตางกัน หากแตโดยเนื้อแทของสิทธิและเสรีภาพแลวมีความเหมือนกันในสาระสําคัญเนื่องจากเปน

สิทธิและเสรีภาพของมนุษยนั่นเอง
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ประชาธิปไตยกับขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพในการประกอบธุรกิจ



          ซ่ึงความหมายของสิทธิและเสรีภาพนี้พอจะกลาวไดดังนี้ คําวา “สิทธิ” นั้น นักนิติศาสตรไดให

ความเห็นไวในหลายแนวทาง หากแตมีลักษณะที่มีความคลายคลึงกันในสวนที่เปนสาระสําคัญ คือ

สิทธิเปนคําที่ใชเรียกอํานาจหรือประโยชนที่บุคคลควรจะไดรับภายใตหลักการพ้ืนฐานของเหตุและผล 

เพ่ือใชยนัตอบคุคลอืน่ๆ และยอมเกดิหนาทีต่อบุคคลผูซ่ึงมใิชเจาของสิทธ ิซ่ึงในปจจุบันจะตองมีการรับรอง

และคุมครองสิทธินั้นโดยกฎหมาย

          สวนคําวา “เสรีภาพ” นั้น หมายถึง ความมีเสรีหรือสภาพที่ทําไดโดยปลอดอุปสรรค ในการใดๆ 

ตามแตผูทรงเสรีภาพนั้นตองการ โดยในปจจุบันจะตองอยูภายใตกรอบของกฎหมาย

          ดงันัน้คาํวา “สทิธ”ิ และ “เสรภีาพ” ในมกัจะใชคูกนัเพ่ือแสดงถงึประโยชน และอสิระของปจเจกชน

ในการกระทําการอยางใดอยางหน่ึงภายใตอํานาจของกฎหมาย หรือท่ีกฎหมายรับรองและคุมครองไว

ใหนั่นเอง หากแตในเน้ือแทของสิทธิและเสรีภาพนั้นมีความแตกตางกัน คือ สิทธินั้นเปนลักษณะของ

อํานาจที่จะตองมีกฎหมายรับรองไวและจะตองมีการแสดงออก (Active) วาเปนผูทรงสิทธิมีสิทธินั้นอยู 

ไมวาจะเปนโดยชัดแจงหรือโดยปริยายก็ตาม แตเสรีภาพนั้นเปนลักษณะของอํานาจที่บุคคลมีติดตัว 

(Passive) อยูกฎหมายเพียงรับรองไวเพื่อความชัดแจงในการบังคับใชเทานั้น 

          จากความหมายของคาํวา “เสรีภาพ” นีเ้อง เมือ่นํามารวมกบัการประกอบอาชพีจึงทําใหวเิคราะห

ถงึหลกัในการประกอบอาชพีไดวา เสรภีาพในการประกอบอาชพีนัน้เปนพ้ืนฐานในการดํารงอยูของมนษุย

ทกุชนชาติ การใหเสรภีาพในการประกอบอาชีพน้ันยอมไมจาํกดัอยูแตเฉพาะบคุคลใด หรอืชนชาตใิดเทานัน้ 

ดังนั้นคําวา “บุคคล” ในความหมายของมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550 น้ัน หมายความถงึ บคุคลทกุคนทีอ่ยูภายใตขอบเขตอาํนาจของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย 

ไมวาจะมีเชื้อชาติ สัญชาติ หรือนับถือศาสนาใดๆ ก็ตาม หากเขามาในประเทศไทยแลว ยอมไดรับการ

รบัรองและคุมครองตามบทบัญญตัแิหงรฐัธรรมนญูนี ้อกีประการหนึง่ หากพจิารณาถงึคาํวา“บุคคล”ทีใ่ช

ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จะเห็นไดวานาจะมีความหมายที่หมายถึงทั้ง

บคุคลทีเ่ปนชนชาวไทยเทานัน้ เชน  หมวด 3 สทิธแิละเสรภีาพของชนชาวไทย สวนที ่8 สิทธแิละเสรภีาพ

ในการศึกษา สวนที่ 9 สิทธิในการไดรับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ ฯลฯ และไมจําตองเปน

ชนชาวไทย เชน หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย สวนที่ 1 บททั่วไป สวนที่ 2 ความเสมอภาค 

สวนที ่3 สทิธแิละเสรภีาพสวนบุคคล สวนท่ี 6 สทิธแิละเสรีภาพในการประกอบอาชีพ ฯลฯ อยางไรก็ตาม

บทความนี้ยังมีความเห็นใหมีการแกไขปรับปรุงเพื่อใหเกิดความชัดเจนของคําวา”บุคคล”ตอไป

          3.2 ปญหาขอจํากดัเสรีภาพตามมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

          จากบทบัญญัติมาตรา 43 วรรค 2 ที่วา “การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแต

โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือ

เศรษฐกิจของประเทศ การคุมครองประชาชนในดานสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบรอยหรือ

ศีลธรรมอันดีของประชาชนการจัดระเบียบการประกอบอาชีพ การคุมครองผูบริโภค การผังเมือง 
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การรกัษาทรพัยากรธรรมชาตหิรอืสิง่แวดลอม สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพ่ือปองกนัการผูกขาดหรือ

ขจัดความไมเปนธรรมในการแขงขนั” จะเห็นไดวาในการจาํกดัเสรีภาพในการประกอบอาชพีนัน้ รัฐจะตอง

ตราเปนกฎหมาย อนัเปนเงือ่นไขทีส่าํคญัประการหนึง่ในการจํากดัเสรีภาพโดยรัฐ และนอกจากนัน้กฎหมาย

ที่ตราขึ้นจะตองมีเจตนารมณเปนการเฉพาะ ซึ่งนับรวมได 9 ประการไดแก

               1. ประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ 

               2. การคุมครองประชาชนในดานสาธารณูปโภค 

               3. การรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

               4. การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ 

               5. การคุมครองผูบริโภค 

               6. การผังเมือง 

               7. การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม 

               8. สวัสดิภาพของประชาชน หรือ

               9. ปองกันการผูกขาด หรือขจัดความไมเปนธรรมในการแขงขัน

          ซึง่จะเห็นไดวา การจาํกดัขอบเขตของรฐัดงักลาวนัน้ มขีอบเขตทีก่วาง และอาจเปนผลเสยีตอสภาวะ

เศรษฐกิจของประเทศท่ีกําลังเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เนื่องจากความชัดเจนการจํากัดเสรีภาพ

ดงักลาวนัน้ครอบคลมุทุกกลุมอาชพี จนเปนการเปดชองใหรฐัสามารถตรากฎหมายจาํกดัเสรภีาพในการประกอบ

อาชพีไดทกุประเภทอาชพี ซึง่ในสวนสาระสาํคญัของการจํากดัเสรีภาพในการประกอบอาชพีน้ัน หากเปน

สวนทีก่ระทบกระเทอืนตอความมัน่คงทางเศรษฐกจิของรัฐ หรือความสงบเรยีบรอยหรือศลีธรรมอนัดีของ

ประชาชนยอมมีความสาํคญัเพยีงพอทีจ่ะกําหนดใหรฐัสามารถจาํกดัเสรภีาพดงักลาวได แตหากเปนเรือ่ง

ของความสะดวกของรฐัในการบริหารจดัการอาชีพตางๆ นัน้ ยงัไมมคีวามจําเปนเพยีงพอทีจ่ะใหรัฐมีอาํนาจ

ในการจํากัดเสรีภาพดังกลาว สวนในกรณีของการผูกขาด หรือขจัดความไมเปนธรรมในการแขงขันนั้น 

ในสวนนี้ถือไดวามีสวนเกี่ยวของกับการเขาสูประชาคมอาเซียนมากท่ีสุด เนื่องจากในการลงทุนขามชาติ

ของนกัธรุกจิตางๆ ยอมจะเขามาแขงขนักับนกัธุรกจิภายในประเทศ ซึง่หากเปนการแขงขันกบัผูประกอบการ

ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจใกลเคียงกันก็จะทําใหเปนการแขงขันที่เปนธรรม หากแตถาเปนการแขงขันกับ

ผูประกอบการที่มีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีดอยกวามากยอมทําใหการแขงขันนั้นเกิดความไมเปนธรรมขึ้น 

ซึง่รฐัอาจตรากฎหมายจาํกดัเสรภีาพในการประกอบธรุกจิดงักลาวได และหากมองในทางเสรภีาพแลวการ

แทรกแซงกลไกลตลาดของรัฐดังกลาวอาจทําใหเกิดการริดรอนเสรีภาพได ดังน้ันจึงจะตองมีการแกไข

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 43 นี้ โดยเฉพาะในสวนท่ีเกี่ยวของกับบทจํากัด

เสรีภาพในการประกอบอาชพีเพือ่ใหสอดคลองกบัการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน ซึง่ในสวนทีใ่หอํานาจ

เขาจํากัดเสรีภาพเพื่อเปนการสะดวกแกรัฐในการบริหารจัดการอาชีพ เชน การจัดระเบียบการประกอบ

อาชีพ เปนตน จําเปนที่จะตองมีการแกไขตามเหตุผลดังที่ไดกลาวแลว
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4. สรุปและเสนอแนะ

          4.1 สรุป

          เม่ือประเทศไทยเขาสูประชาคมอาเซียนในป พุทธศักราช  2558  แลว จะทําใหภาคธุรกิจของ

ประเทศไดรบัผลกระทบเปนอยางมากท้ังในดานอตุสาหกรรม การคา และบรกิาร รฐัจงึจําเปนทีจ่ะตองมี

การเตรียมพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว และจะตองนําพาผูประกอบธุรกิจภายในประเทศให

สามารถแขงขนักบัผูประกอบธุรกิจในอาเซียนใหได ซึง่ก็จะตองไดรับแรงสนับสนนุจากภาครัฐถงึแนวทาง 

และวิธีการในการพัฒนาธุรกิจของตน อีกทั้งการไดรับการสงเสริมจากภาครัฐยังจะทําใหการเจริญเติบโต

ของเศรษฐกิจภายในประเทศมีความมั่นคงขึ้นอีกดวย มาตรการหนึ่งที่รัฐจะสามารถใชไดในการควบคุม 

หรือชวยเหลือผูประกอบการภายในประเทศท่ีทําการแขงขันกับผูประกอบการอาเซียนที่เขามาลงทุนใน

ประเทศไทยไดแก การจาํกดัเสรภีาพในการประกอบอาชพี ซึง่คาํวา “สทิธ”ิ และ “เสรภีาพ” นัน้มคีวาม

แตกตางกันโดยที่สิทธินั้นเปนอํานาจ หรือประโยชนท่ีกฎหมายรับรองใหจึงเกิดเปนการบังคับแกผูอื่นที่

มใิชผูทรงสทิธิ ใหเคารพตอผูทรงสิทธนิัน้ แตเสรีภาพเปนความมอีสิระในการกระทําการตางๆ โดยชอบดวย

กฎหมาย โดยที่ไมละเมิดตอเสรีภาพของผูอื่น และผูอื่นก็ตองเคารพตอเสรีภาพของผูทรงเสรีภาพเชนกัน 

ทําใหรัฐจําเปนที่จะตองเขามามีบทบาทในการจํากัดเสรีภาพในบางกรณีที่ปจเจกชนไดกระทําการโดยใช

เสรภีาพทีอ่าจกอใหเกดิความเสยีหายแกรฐั ซึง่การทีร่ฐัจะกระทาํการใดๆ อนัเปนการจาํกดัเสรภีาพไดน้ัน

จะตองมีอํานาจกระทําตามที่กฎหมายไดบัญญัติใหอํานาจไว และการตรากฎหมายใหอํานาจแกรัฐนั้นจะ

ตองเปนไปตามหลกัการทางกฎหมาย กลาวคอื จะตองมคีวามจําเปน และบงัคบัใชไดโดยเสมอภาค ดังนัน้ 

เสรีภาพในการประกอบอาชีพตามท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดบัญญัติไว

นั้นจึงไมไดจํากัดอยูแตเฉพาะบุคคลที่มีสัญชาติไทยเทานั้น หากแตยอมหมายความรวมถึงบุคคลทุกคนที่

เขามาประกอบอาชีพในประเทศไทย ทีอ่าจถกูจาํกดัเสรีภาพดังกลาวได แตทัง้นีใ้นสวนของรัฐก็จะตองไม

ตรากฎหมายที่ขัดตอสาระสําคัญของเสรีภาพน้ัน และจะตองมีความจําเปนในการตรากฎหมายดังกลาว 

อีกทั้งจะตองสามารถบังคับไดเปนการทั่วไปอีกดวย และในสวนของบทกฎหมายที่เปนการจํากัดเสรีภาพ 

หรือใหอํานาจรัฐในการตรากฎหมายที่เปนการจํากัดเสรีภาพ เชน มาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 2550 นัน้ จะตองมคีวามชดัเจนและไมเปนการแทรกแซงระบบเศรษฐกจิ

ของประเทศมากเกนิความจาํเปน แตทัง้นีย้อมไมกระทบตอการสงเสรมิของภาครัฐทีจ่ะสนบัสนนุผูประกอบ

การภายในประเทศที่แขงขันกับตางประเทศเพื่อใหเกิดการแขงขันอยางเปนธรรม

          ในปจจบุนัไดมกีารตัง้คณะทํางานจากหลายหนวยงานเพือ่การพัฒนากฎหมายของประเทศในการ

เตรยีมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซยีนและเสรมิสรางศกัยภาพในการแขงขนัประเทศโดยหลายหนวยงาน 

จึงเห็นสมควรใหมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายภายในเพ่ือเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันโดยคํานึงถึง

ประโยชนของชาติเปนหลัก อยางไรก็ตาม อาจมีกฎหมายบางฉบับที่รองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน เชน พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคนตางดาว พ.ศ.2542 อยางไรก็ตาม ธุรกิจบริการ 
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(ตามบญัช ี3) ยงัคงอาจมีประเดน็ประเภทธุรกจิบรกิารบางประเภท ทีไ่มควรไดรบัการพจิารณา ใหเปนธรุกจิ

บริการ เนื่องจาก ในขอท่ี 21 ตามบัญชี 3 กําหนดใหบริการอื่นๆ นอกจากที่กําหนดไวขางตน (ขอ 1 ถึง 

20) ใหเปนธรุกิจบรกิารท่ีตองขออนญุาต เวนแตธรุกจิทีก่าํหนดโดยกฏกระทรวง ซ่ึงขณะนีย้งัไมมกีฎกระทรวง

เชนวานี ้ดงันัน้การกาํหนดกฎกระทรวงดงักลาวจงึควรพิจารณาถึงความพรอมของคนไทยท่ีจะตองแขงขัน

กบัคนตางดาวท่ีประกอบธุรกจิบรกิารนัน้ๆในภาพรวม เนือ่งจากกฎกระทรวงทีจ่ะกาํหนด จะมผีลไมเฉพาะ

แตประเทศในประชาคมอาเซียนเทานั้น แตยังคงมีผลเปนการทั่วไปกับทุกๆประเทศอีกดวย

           4.2 ขอเสนอแนะ

          จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

มาตรา 43 นั้นยังจะตองมีการแกไขในประเด็นดังตอไปนี้

          1.   ความชดัเจนของคําวา”บคุคล”ทีอ่ยูใตบงัคบัแหงรัฐธรรมนูญน้ีเมือ่มกีารเขาสูประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซียนแลว โดยการแกไขปรับปรุงใหเกิดความชัดเจนในความหมายของคําวาบุคคลในแตละบริบทให

ชดัเจน เน่ืองจากคําวา”บคุคล”ทีใ่ชในรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 จะเหน็ไดวา

นาจะมีความหมายที่หมายถึงทั้งบุคคลที่เปนชนชาวไทยเทานั้น และไมจําตองเปนชนชาวไทย 

          2.   ในปจจุบันไดมีการตั้งคณะทํางานจากหลายหนวยงานเพื่อการพัฒนากฎหมายของประเทศ

ในการเตรยีมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซยีน และเสรมิสรางศกัยภาพในการแขงขนัประเทศโดยหลาย

หนวยงาน จงึเหน็ควรใหมกีารบรูณาการ การทาํงานหนวยงานตางๆเขาดวยกนั เพือ่กอใหเกดิประสทิธภิาพ

สงูสดุ ถงึแมมีกฎหมายบางฉบบัทีอ่าจรองรบัการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน เชน พระราชบญัญติัการ

ประกอบธรุกิจคนตางดาว พ.ศ.2542 อยางไรกต็าม ธรุกจิบริการ (ตาม บญัช ี3) ยงัคงอาจมปีระเด็นประเภท

ธรุกจิบรกิารบางประเภท ท่ีไมควรไดรบัการพจิารณา ใหเปนธรุกจิบรกิาร เนือ่งจาก ในขอที ่21 ตามบญัช ี3 

กําหนดใหบริการอื่นๆ นอกจากที่กําหนดไวขางตน (ขอ 1 ถึง 20) ใหเปนธุรกิจบริการที่ตองขออนุญาต 

เวนแตธรุกจิทีก่าํหนดโดยกฏกระทรวง ซ่ึงขณะนีย้งัไมมกีฎกระทรวงเชนวานี ้ดังนัน้การกาํหนดกฎกระทรวง

ดังกลาวจึงควรพิจารณาถึงความพรอมของคนไทยที่จะตองแขงขันกับคนตางดาวที่ประกอบธุรกิจบริการ

นั้นๆ ในภาพรวม เนื่องจากกฎกระทรวงที่จะกําหนด จะมีผลไมเฉพาะแตประเทศในประชาคมอาเซียน

เทานั้น แตยังคงมีผลเปนการทั่วไปกับทุกๆประเทศอีกดวย

          3.   ในสวนของขอจาํกดัเสรีภาพจะตองแกไขบทบัญญตัเิพือ่ใหรฐัเขาแทรกแซงกลไกตลาดใหนอยทีส่ดุ

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปที่ 17 เลมที่ 49 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2558

ประชาธิปไตยกับขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพในการประกอบธุรกิจ
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บทนํา

          นิติรัฐคือรัฐที่ปกครองโดยกฎหมาย ไมใชโดยมนุษย (government of law and not of men) 

ดูจะเปนการใหความหมายของนิติรัฐในเบื้องตนที่ตรงที่สุดในแงของประวัติศาสตรการเมืองการปกครอง

แนวความคิดวาดวยนิติรัฐเริ่มตนขึ้นในชวงศตวรรษที่ 17 ในฐานะที่เปนปฏิกิริยาที่มีตอการปกครองใน

ระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชย อาจกลาวไดวาเสาหลกัทีค่ํา้จนุนติิรฐัไวก็คือการปกปองบคุคลจากการกระทาํ

ตามอําเภอใจของรัฐหรือผูปกครองแนวความคิดนี้สอดคลองตองกันกับพัฒนาการและความเชื่อท่ีมีมา

ตัง้แตยคุกลางวาสนัตสิขุและความยตุธิรรมจะเกิดขึน้ไดยอมตองอาศยักฎหมายหากคนในสังคมไมยอมปฏบิติั

ตามกฎหมาย ก็จะทาํใหความเปนนติริฐัสิน้สดุลงได ในเรือ่งสาเหตุทีค่นไมยอมรบัปฏบิตัติามกฎหมายนัน้ 

ทานศาสตราจารย ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช ไดอธิบายไววาเกิดจากสาเหตุสําคัญ 4 ประการ คือ

               1.   ความบกพรอง ความไมดขีองกฎหมาย อนัเกิดจากสาระเนือ้หาทีไ่มเปนธรรม เปนกฎหมาย

ที่ออกมาตามอําเภอใจของผูปกครอง  เกิดจากการใชกฎหมาย ผิดกาละเทศะ และเกิดจากมีกฎหมาย 

มากจนเกินไปจนทําใหคนไมแนใจวาการกระทําของตนจะผิดกฎหมายใดบางก็หมดความนับถือกฎหมาย

               2.   เนื่องจากผูออกกฎหมาย บําเพ็ญตนอยูเหนือกฎหมายเสียเอง

               3.   ไมมีการอธิบายเหตุผล หรือประโยชนของกฎหมายใหคนทั่วไปเขาใจ

               4.   กฎหมาย นัน้มไิดออกมาเพ่ือประโยชนของประชาชนหรือมไิดรับความยนิยอมจากประชาชน

          ศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกรที่มีความสําคัญควบคูไปกับการใหความเปนธรรมและการธํารงความ

เปนนิติรัฐไว ในบทความนี้มุงประสงคจะกลาวถึงศาลรัฐธรรมนูญในอันที่จะมีสวนรวมในความเปนนิติรัฐ

ไวในหลายแงมุม ไมวาในเรื่องของการตีความกฎหมายใหเปนที่ยอมรับรองสังคม ในเรื่องการใชดุลยพินิจ

และความเปนกลางของตุลาการ จริยธรรมของตุลาการ ฯลฯ ซึ่งเหลานี้ยอมประกอบกันเปนสวนที่ทําให

กฎหมายมีผลศักดิ์สิทธิ์และไดรับความเชื่อฟงนอมตามของประชาชนในสังคมโดยรวม

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปที่ 17 เลมที่ 49 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2558

*ผูเชี่ยวชาญประจําตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ, ผูเขารับการอบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพ่ือประชาธิปไตย" รุนที่ 1 ของสํานักงาน

ศาลรัฐธรรมนูญ

ธนวัฒน  เนติโพธิ์*

ศาลรัฐธรรมนูญและความมีสวนรวมในนิติรัฐ 
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1. หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับนิติรัฐ

          หลกันิตรัิฐเปนหลกัทีศ่าลรฐัธรรมนูญนาํมาใชเปนหลักในการวนิจิฉัยชีข้าดคดี ซ่ึงหลักนิติรัฐนัน้มี

ประเด็นที่ตองศึกษาไวเปนเบ้ืองตน แตเนื่องจากคําวา “นิติรัฐ” นี้ไดกลาวกันไวมาแลวท้ังในชั่วโมงเรียน

ของหลกัสตูร และในบทความตาง ๆ ทีเ่พ่ือนนกัศึกษาไดนาํเสนอ ฉะนัน้ในบทความบทความนีจ้ะนาํเสนอ

แตเพียงโดยยอ เฉพาะในประเด็นตาง ๆ ดังตอไปนี้เทานั้น คือ

          1.   พัฒนาการของหลักนิติรัฐ

          2.   ความหมายของหลักนิติรัฐ

          3.   องคประกอบของหลักนิติรัฐ

               1.)   พัฒนาการของหลักนิติรัฐ

               คําวา “นติริฐั” เปนคาํทีแ่ปลมาจากภาษาเยอรมนัวา “Rechtsstaat” คาํวา “Rechtsstaat” 

ประกอบขึ้นจากคําสองคํา คือ คําวา Recht ที่แปลวา กฎหมาย (ในภาษาเยอรมันคําๆนี้สามารถแปลวา 

“สทิธ”ิ ไดดวย) และคาํวา Staat ทีแ่ปลวา รฐั แตคาํสองคาํนีเ้มือ่มารวมกนัแลวไดกลายเปนคาํศพัททาง

นติศิาสตรในระบบกฎหมายเยอรมนัซึง่ยากจะหาคาํในภาษาตางประเทศทีแ่ปลแลวใหความหมายไดตรง

กบัคาํในภาษาเดมิ ตาํราทีเ่ขยีนเปนภาษาองักฤษจาํนวนหนึง่ไดใชคาํๆนีทั้บศัพทภาษาเยอรมนัโดยไมแปล 

อยางไรกต็ามมคีวามพยายามในการแปลคาํวา Rechtsstaat อยูเชนกันถงึแมวาคาํแปลทีพ่ยายามคิดกนั

ข้ึนนั้นไมสามารถสื่อความหมายของคําวา Rechtsstaat ไดอยางสมบูรณก็ตาม เชน ในระบบกฎหมาย

อังกฤษ แปลคาํวา Rechtsstaat วา rule of law หรือ state-under-law  ระบบกฎหมายฝร่ังเศสแปลวา 

état constitutionnel แตตาํรากฎหมายฝรัง่เศสยคุหลงัๆมกัแปลวา état de droit ซ่ึงเปนแนวโนมการ

แปลในภาษาอื่นๆดวย คือแปลตรงตัว เชน ระบบกฎหมายอิตาลี แปลวา Stato di diritto หรือระบบ

กฎหมายสเปนแปลวา Estato de derecho เปนตนสําหรบัในสหรฐัอเมริกาหากไมแปลคาํวา Rechtsstaat 

วา rule of law ก็มักจะยกเอาหลักการในทางกฎหมายที่มีเนื้อหาบางสวนที่คลายคลึงกับ Rechtsstaat 

มาเทียบเคียง เชน  due-process-clause หรือการกลาวถึง limited government ในฐานะมโนทัศน

ทางกฎหมายที่ใกลเคียงกับ Rechtsstaat เปนตน

               ในทางวชิาการ ไมวาจะแปลคาํวา Rechtsstaat วาอยางไรก็ตามประเด็นสําคญัยอมอยูท่ีความ

หมายอันเปนแกนแทของหลักการนี้ กลาวคือ การปกครองใน Rechtsstaat หรือนิติรัฐนั้น กฎหมายจะ

ตองไมเปดโอกาสใหผูปกครองใชอาํนาจตามอาํเภอใจภายใตกฎหมาย บคุคลทกุคนตองเสมอภาคกนัและ

บคุคลจะตองสามารถทราบกอนลวงหนาวากฎหมายมุงประสงคจะบงัคบัใหตนทาํอะไรหรอืไมใหตนทาํอะไร

ผลรายอันเกิดจากการฝาฝนกฎหมายคืออะไร ทั้งนี้เพ่ือท่ีจะบุคคลไดปฏิบัติตนใหถูกตองสอดคลองกับ
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กฎหมายแนวความคิดพื้นฐานดังกลาวนี้ยอมจะกอใหเกิดหลักตางๆตามมาในทางกฎหมายมากมาย เชน

หลักไมมคีวามผดิ ไมมโีทษ โดยปราศจากกฎหมาย (nulla poena sine lege) หลักการหามลงโทษซ้ําซอน 

หลักการหามตรากฎหมายยอนหลังกําหนดโทษแกบุคคลเปนตน

          นิตรัิฐคือรฐัทีป่กครองโดยกฎหมาย ไมใชโดยมนษุย (government of law and not of men) 

ดูจะเปนการใหความหมายของนิติรัฐในเบื้องตนท่ีตรงที่สุดในแงของประวัติศาสตรการเมืองการปกครอง

แนวความคิดวาดวยนิติรัฐเริ่มตนขึ้นในชวงศตวรรษที่ 17 ในฐานะที่เปนปฏิกิริยาที่มีตอการปกครองใน

ระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชยอาจกลาวไดวาเสาหลกัทีค่ํา้จุนนติริฐัไวกค็อืการปกปองบคุคลจากการกระทํา

ตามอําเภอใจของรัฐหรือผูปกครองแนวความคิดนี้สอดคลองตองกันกับพัฒนาการและความเช่ือที่มีมา

ตัง้แตยุคกลางวาสันติสุขและความยุติธรรมจะเกิดขึ้นไดยอมตองอาศัยกฎหมาย

          พัฒนาการของความคิดเรื่องนิติรัฐเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นในตอนปลายศตวรรษท่ี 18 เมื่อรัฐ

สมยัใหมในยโุรปพฒันาจากรฐัสมบรูณาญาสทิธริาชยไปสูความเปนรฐัสมบรูณาญาสทิธริาชยทีถ่กูเรยีกรอง

มากขึ้นในแงของเหตุผลกลาวคือ ถึงแมวากษัตริยซึ่งเปนผูปกครองจะยังมีอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดก็ตาม

แตในการใชอํานาจนั้นมีการเรียกรองใหกษัตริยตองคํานึงถึงเหตุผลดวยปรัชญาวาดวยรัฐในยุคสมัยแหง

พทุธปิญญานีไ้ดรบัอทิธพิลอยางมากจากนกัคดิอยาง Immanuel Kant ซ่ึงนาํเอาความคดิวาดวยเสรภีาพ

และเหตผุลมาเปนศนูยกลางของปรัชญาของตน อยางไรก็ตามมขีอสังเกตวา Kant ไมไดเนนเสรีภาพของ

บคุคลไปทีเ่สรภีาพทางการเมอืงเหมอืนกบัทีป่รากฏในหลายๆประเทศแตเนนไปท่ีเสรีภาพในทางความคดิ 

การมุงเนนในประเดน็ดงักลาวของ Kant น่ีเองทีท่าํใหมโนทศันวาดวยนติริฐั แมจะเปนมโนทัศนทีส่นับสนนุ

เสรภีาพแตกข็าดลกัษณะประชาธิปไตย เราจะเหน็ไดจากประวติัศาสตรของชาติเยอรมนัวาในหวงเวลานัน้

ไมมีคําอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธในทางอํานาจระหวางรัฐกับราษฎรดังเชนที่ปรากฏในฝรั่งเศสเลย

ในขณะทีน่กัคดิในเยอรมนัคงมุงเนนเรือ่งเสรภีาพในทางความคิดนัน้ชาวฝร่ังเศสกลบัมุงความสนใจไปทีเ่สรภีาพ

ในทางการเมืองและในท่ีสุดชนชาติฝรั่งเศสก็สามารถปลดปลอยตนเองใหพนจากระบอบสมบูรณาญา

สิทธิราชยไดเมื่อมีการปฏิวัติใหญในค.ศ. 1789

          การเริม่ตระหนกัรูถึงสทิธท่ีิกลาวมานี ้ทําใหในราวปลายศตวรรษที ่18 ตอเนือ่งมาจนตนศตวรรษ

ที ่19 ราษฎรไดเรยีกรองใหรฐัปกปองคุมครองสทิธิในทรพัยสนิตลอดจนเสรภีาพของตนมากขึน้เมือ่พจิารณา

จากพัฒนาการทางการเมอืงการเรยีกรองดงักลาวไมใชเรือ่งทีอ่ยูเหนอืความคาดหมายเพราะในชวงเวลานัน้

ราษฎรที่เปนสามัญชนเริ่มมีพลังอํานาจทางเศรษฐกิจมากขึ้นเมื่อราษฎรตางเร่ิมมีทรัพยสินมากข้ึนก็ยอม

ตองการความม่ันคงปลอดภัยในทรัพยสินท่ีตนหามาไดเปนธรรมดาราษฎรเหลานี้ตางเห็นวาการปกปอง

คุมครองสิทธิและเสรีภาพดังกลาวจะปรากฏเปนจริงไดก็ตอเมื่อมีรัฐธรรมนูญที่กําหนดใหอํานาจของรัฐ

ตองผูกพันอยูกับกฎหมาย กฎหมายยอมจะตองเปนกฎเกณฑทีก่าํหนดขอบเขตภารกจิของรฐักฎหมายจะ

ตองสรางกลไกในการควบคมุการใชอํานาจของรฐัและกฎหมายจะตองประกนัสทิธแิละเสรภีาพของปจเจกบคุคล
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          ในราวปลายศตวรรษท่ี 19 ซึง่ยงัเปนชวงทีเ่ยอรมนอียูภายใตการปกครองของจกัรพรรด์ิ พฒันาการ

เกี่ยวกับความคิดวาดวยนิติรัฐเกิดการหักเหขึ้นที่วาเกิดการหักเหก็เนื่องจากในชวงเวลานี้มโนทัศนวาดวย

นิติรัฐถูกจํากัดลงเหลือแตเพียงองคประกอบในทางรูปแบบเทานั้น เหตุที่เปนเชนนี้ก็เนื่องจากในเวลา

น้ันคาํสอนในทางปรัชญากฎหมายของสํานกักฎหมายบานเมอืงหรอืสาํนกัปฏฐิานนยิมทางกฎหมาย (Legal 

Positivism) เจริญงอกงามเฟองฟูขึ้น แนวคิดหลักของสํานักคิดดังกลาวเปนแนวคิดที่ตองการสรางความ

ชัดเจน ความมัน่คงและความแนนอนใหเกดิขึน้ในระบบกฎหมาย สาํนกัคดินีป้ฏเิสธคําสอนวาดวยกฎหมาย

ของปจเจกชน (ที่เกิดจากกฎหมายที่ตราขึ้น)จากการลวงละเมิดของฝายปกครองโดยองคกรตุลาการ

เทานัน้ แมวารฐัชนดิน้ีจะใชกฎหมายเปนเครือ่งมอืในการปกครองแตโดยทีไ่มมกีารพดูถงึองคประกอบในทาง

เนื้อหาโดยเฉพาะอยางยิ่งความยุติธรรมตํารากฎหมายจํานวนหนึ่งจึงเรียกรัฐชนิดนี้วา Gesetzesstaat  

( คาํวา Gesetz ในภาษาเยอรมนัแปลวา กฎหมาย เหมอืนกบัคาํวา Recht แต Gesetz มุงหมายถงึกฎหมาย

ที่ไดรับการบัญญัติขึ้นเปนสําคัญ) รัฐที่สนใจแตเพียงกฎหมายในทางรูปแบบเชนนี้เองที่ทําใหในที่สุดเกิด

รฐัตาํรวจ (Polizeistaat) ขึน้ ในรฐัชนดินีฝ้ายปกครองกผ็กูพันตนตอกฎหมายแตไมตองสนใจวากฎหมาย

นั้นถูกตองเปนธรรมหรือไม โดยปรากฏการณเชนนี้ คําวา “รัฐตํารวจ” จึงไดกลายเปนคําตรงกันขามกับ

คําวา “นิติรัฐ” ผลพวงจากการเกิดขึ้นของรัฐตํารวจ ทําใหในเวลาตอมาเกิดแรงตานจากฝายเสรีนิยมจน

ในทีส่ดุมโนทศันวาดวยนติริฐัก็ไดรบัการพฒันาใหครอบคลมุองคประกอบในทางเนือ้หาดวยคอืเปนนติริฐั

ที่เปนเสรีนิยม คํานึงถึงความยุติธรรมและทําใหในปจจุบันนี้เมื่อกลาวถึงนิติรัฐจะตองพูดถึงองคประกอบ

ทัง้สองดาน คือทัง้ในทางรปูแบบ และในทางเนือ้หา การกลาววานติิรฐัเปนรฐัทีป่กครองโดยกฎหมายอาจ

จะนาํไปสูความเขาใจผิดไดโดยเฉพาะอยางยิง่ในประเทศไทยทีว่งการกฎหมายไทยตลอดจนองคกรตลุาการ

ยอมรับบรรดาคําสั่งของคณะรัฐประหารทั้งปวงวาเปนกฎหมายโดยที่ไมไดตั้งคําถามในทางเนื้อหาเลยวา

สิ่งที่เกิดจากการประกาศของคณะรัฐประหารนั้นมีเนื้อหาที่สอดรับกับความถูกตองเปนธรรมและสมควร

จะไดชื่อวาเปน “กฎหมาย” ที่ผูกพันองคกรของรัฐใหตองปฏิบัติตามหรือไม

          ในประเทศเยอรมน ีภายหลงัจากพายแพสงครามโลกครัง้ท่ีหนึง่ไดมกีารพดูถึงนติิรัฐในทางเนือ้หา

มากขึน้ แตการขึน้ครองอาํนาจของ Adolf  Hitler กทํ็าใหพัฒนาการในเร่ืองนีส้ะดุดลงจนกระท่ังประเทศ

เยอรมนีพายแพสงครามโลกคร้ังที่สองแนวความคิดดังกลาวจึงพัฒนาตอไปภายใตรัฐธรรมนูญฉบับใหม

ไดกลาวมาแลววาแนวความคดิพืน้ฐานของนติริฐัก็คอืการจํากัดอาํนาจของรัฐโดยกฎหมายการทาํใหรัฐตอง

ผกูพนัอยูกบัหลกัการพืน้ฐานและคณุคาทางกฎหมายโดยไมอาจบิดพร้ิวได ดวยเหตุน้ีหลักนติิรัฐจึงไมมคีวาม

หมายแคเพียงการบังคับใหรัฐตองคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลเทานั้นแตยังเรียกรองใหรัฐตองดําเนิน

การในดานตางๆเพื่อใหเกิดความเปนธรรมข้ึนอยางแทจริงในสังคมดวยวัตถุประสงคดังกลาวจะบรรลุได

ก็แตโดยการสรางระบบการปกปองคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลที่มีประสิทธิภาพและการยอมรับใหมี

องคกรตลุาการขึน้มาโดยเฉพาะ (ศาลรฐัธรรมนญู) ใหองคกรดังกลาวพิทกัษปกปองคณุคาในรัฐธรรมนญู
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รฐัธรรมนญูของเยอรมนหีลงัสงครามโลกครัง้ท่ีสองทีเ่รยีกวา “กฎหมายพืน้ฐาน” (Grundgesetz) ไดเดิน

ตามแนวทางนี้และไดบัญญัติใหหลักนิติรัฐเปนหลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญ

          2.)   ความหมายของหลักนิติรัฐ

          “ นิตริฐั  (Etat de droit หรอื Rechtsstat) เปนรัฐท่ีตองยอมตนอยูใตกฎเกณฑท่ีรัฐกาํหนดการ

กระทําของงรัฐตอปจเจกชนในสองนัย คือ กฎเกณฑประเภทแรก กําหนดสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

และกฎเกณฑประเภทท่ีสอง กาํหนดวธิกีารและมาตรการซ่ึงรัฐหรือหนวยงานสามารถใชเพ่ือบรรลุวตัถปุระสงค

ทีกํ่าหนด รวมเปนกฎเกณฑสองชนดิทีม่ผีลรวมกนั นัน่กค็อืการจาํกดัอาํนาจของรฐั โดยการใหอาํนาจนัน้

อยูภายใตระบบกฎหมายที่รัฐกําหนด ลักษณะเดนที่สุดประการหนึ่งของนิติรัฐก็คือ รัฐที่ไมสามารถใช

วธิกีารอืน่นอกไปจากทีร่ะบบกฎหมายทีใ่ชบงัคบัอยูในเวลานัน้ โดยเฉพาะอยางยิง่ กฎหมายท่ีรฐัสภาตราข้ึน 

กระทําการใดๆตอปจเจกชนได หลักน้ีสงผลโดยปริยายใหเกิดขึ้นสองประการ คือ ประการแรก เมื่อรัฐ

เขาไปมีนิติสัมพันธกับปจเจกชนรัฐหาอาจกระทําการฝาฝน หรือหลีกเลี่ยงกฎหมายที่ใชบังคับอยูไดไม 

ประการทีส่อง คือในนติริฐัท่ีพฒันาจนสมบูรณแบบแลวนัน้ รัฐไมอาจกระทาํการใดเปนการบงัคับปจเจกชน

โดยเขาไมสมคัรใจได เวนแตจะมกีฎหมายทีรั่ฐสภาตราขึน้ (loi) ใหอาํนาจไวเทาน้ัน กลาวอกีนยัหนึง่กค็อื 

รฐัไมสามารถใชมาตรการใดๆตอประชาชนได เวนแตกฎหมายทีร่ฐัสภาตราขึน้จะใหอาํนาจไวโดยตรงหรอื

โดยปริยาย”

          หลักนิติรัฐ จึงหมายถึง รัฐเสรีประชาธิปไตยยอมรับรองและใหความคุมครองสิทธิเสรีภาพ

ขั้นมูลฐานของราษฎรไวในรัฐธรรมนูญโดยอาจจําแนกสิทธิและเสรีภาพดังกลาวไดเปน 3 ประเภท คือ

               (1) สทิธเิสรภีาพสวนบุคคลโดยแท อนัไดแก สิทธเิสรภีาพในชวีติรางกาย สทิธเิสรภีาพในเคหสถาน 

สิทธิเสรีภาพในการติดตอสื่อสารถึงกันและกัน สิทธิเสรีภาพในการเดินทางการเลือกถิ่นที่อยู สิทธิในการ

นับถือศาสนา และสิทธิเสรีภาพในครอบครัว

               (2) สทิธเิสรภีาพในทางเศรษฐกจิ อนัไดแก สิทธเิสรีภาพในการประกอบอาชพี สิทธเิสรีภาพ

ในการมีและใชทรัพยสิน และสิทธิเสรีภาพในการทําสัญญา

               (3) สทิธแิละเสรภีาพในการมสีวนรวมทางการเมอืง อนัไดแก สทิธเิสรภีาพในการแสดงความ

คิดเห็นทางการเมือง สิทธิเสรีภาพในการรวมตัวกันเปนสมาคมหรือพรรคการเมือง และสิทธิเสรีภาพใน

การลงคะแนนเสียงเลอืกตัง้และสมคัรรบัเลอืกตัง้ อยางไรกด็ ีรฐัจะตองธาํรงรกัษาไวซึง่ประโยชนสวนรวม

หรือประโยชนสาธารณะ ซึ่งในบางกรณีรัฐจําตองบังคับใหราษฎรกระทําการหรือละเวนไมกระทําการ

บางอยาง โดยองคกรหรือเจาหนาท่ีของรัฐสามารถลวงล้ําเขาไปในแดนสิทธิเสรีภาพของราษฎรได แตรัฐ

ใหคาํมัน่ตอราษฎรวาองคกรเจาหนาทีข่องรฐัจะกล้ํากรายสิทธเิสรีภาพของราษฎรได ก็ตอเม่ือมกีฎหมาย
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บญัญติัไวโดยชดัแจงและเปนการทัว่ไปวาใหองคกรหรือ เจาหนาทีข่องรัฐกล้ํากรายสิทธเิสรีภาพของราษฎร

ไดในกรณใีดและภายในขอบเขตอยางไร

          3.)   องคประกอบในทางเนื้อหาของนิติรัฐ

          ปจจุบันเปนท่ียอมรับกันทั่วไปในระบบกฎหมายเยอรมันวาหลักนิติรัฐมีองคประกอบสําคัญสอง

สวน คือ องคประกอบในทางรูปแบบและองคประกอบในทางเน้ือหา ความเปนนิติรัฐในทางรูปแบบ คือ

การทีรั่ฐผกูพนัตนเองไวกับกฎหมายทีอ่งคกรของรฐัตราขึน้ตามกระบวนการทีร่ฐัธรรมนญูกาํหนดขึน้หรอื

ทีร่ฐัธรรมนญูมอบอาํนาจไวทัง้นีเ้พือ่จาํกดัอาํนาจของรัฐลง เมือ่พิจารณาในทางรูปแบบแลวยอมจะเหน็ได

วาหลักนิติรัฐมุงประกันความมั่นคงแนนอนแหงนิติฐานะของบุคคลสวนความเปนนิติรัฐ ความเปนนิติรัฐ

ในทางเนือ้หานัน้ กค็อื การทีร่ฐัประกนัสทิธเิสรภีาพขัน้พืน้ฐานของราษฎรโดยกาํหนดใหบทบญัญตัวิาดวย

สทิธเิสรีภาพมคีาบงัคบัในระดบัรฐัธรรมนญูเรยีกรองใหรฐัตองกระทาํการโดยยติุธรรมและถกูตอง พิจารณา

ในทางเนื้อหา นิติรัฐยอมตองเปนยุติธรรมรัฐ (Gerechtigkeitsstaat)

          ในทางปฏิบัติเปนไปไดเสมอที่หลักความมั่นคงแนนอนแหงนิติฐานะกับหลักความยุติธรรมอาจ

จะขัดแยงกันเปนหนาที่ขององคกรนิติบัญญัติที่จะพยายามประสานสองหลักการนี้เขาดวยกันและในบาง

กรณีจะตองตัดสินใจวาจะใชหลักการใดเปนหลักการนําบอยครั้งที่องคกรนิติบัญญัติตัดสินใจเลือกหลัก

ความมัน่คงแนนอนแหงนติฐิานะเพือ่ประกนัความมัน่คงในระบบกฎหมายเชน การกาํหนดบทบญัญัตเิกีย่ว

กับอายุความไวในระบบกฎหมายเปนตน

          (1) องคประกอบในทางรูปแบบของหลักนิติรัฐ  

          พิจารณาในทางรูปแบบ หลักนิติรัฐประกอบไปดวยหลักการยอยๆ หลายประการที่สําคัญไดแก 

หลักการแบงแยกอํานาจหลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทําขององคกรของรัฐ หลักการประกัน

สิทธิในกระบวนการพิจารณาคดี ตลอดจนหลักการประกันสิทธิของปจเจกบุคคลในการเขาถึงกระบวน

การยุติธรรม

          หลกัการแบงแยกอาํนาจเรยีกรองมใิหอาํนาจของรฐัรวมศนูยอยูทีอ่งคกรใดองคกรหนึง่แตใหมกีาร

แบงแยกการใชอํานาจหรอืกระจายการใชอาํนาจของรฐัใหองคกรตางองคกรกนัเปนผูใชเพือ่ใหเกดิการดลุ

และคานอํานาจกัน โดยทั่วไปรัฐธรรมนูญของนิติรัฐจะแบงแยกองคกรที่ใชอํานาจรัฐออกเปนองคกรที่ใช

อํานาจนิติบัญญัติองคกรที่ใชอํานาจบริหารและองคกรที่ใชอํานาจตุลาการ

          หลกัความชอบดวยกฎหมายของการกระทาํขององคกรของรฐัเรยีกรองใหการกระทาํขององคกร

นิตบิญัญตัติองผกูพันอยูกบัรัฐธรรมนูญ กลาวคือ ในการตรากฎหมายขึน้ใชบงัคบัในรฐันัน้องคกรนิติบญัญติั
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จะตรากฎหมายลวงกรอบท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติไวไมได หลักการดังกลาวนี้ยังเรียกรององคกรบริหาร 

(โดยเฉพาะอยางยิง่องคกรฝายปกครอง) และองคกรตลุาการใหตองผกูพันตอกฎหมายซึง่หมายถงึตองผกูพนั

ตอรฐัธรรมนูญและบรรดากฎหมายตางๆท่ีใชบังคับอยูจรงิในบานเมอืงโดยเฉพาะอยางยิง่กฎหมายทีอ่งคกร

นติบัิญญัตไิดตราขึน้กลาวเฉพาะฝายปกครอง หลกัการดงักลาวนีเ้รยีกรองใหฝายปกครองตองกระทาํการ

โดยไมขัดตอกฎหมายและในกรณีที่การกระทําทางปกครองมีผลกาวลวงสิทธิเสรีภาพของราษฎรยอมจะ

ตองมีกฎหมายใหอํานาจฝายปกครองกระทําการเชนน้ันได หากไมมีกฎหมายใหอํานาจแลว การกระทํา

ทางปกครองนั้นยอมไมชอบดวยกฎหมาย

          หลกัการประกันสทิธใินกระบวนการพจิารณาในชัน้เจาหนาท่ีและศาลเรยีกรองใหรฐัตองเปดโอกาส

ใหราษฎรไดตอสูปองกันสิทธิของตนในกระบวนการพิจารณาตางๆของรัฐไดอยางเต็มที่ ดวยเหตุนี้ระบบ

กฎหมายของรัฐจึงกําหนดใหองคกรของรัฐตองรับฟงบุคคลเปดโอกาสใหบุคคลนําพยานหลักฐานเขา

หักลางขอกลาวหาตางๆกอนที่จะตัดสินใจกําหนดมาตรการทางกฎหมายท่ีเปนผลรายแกบุคคลนั้น ท้ังนี้

กระบวนการพิจารณาที่ไดรับการออกแบบขึ้นจะตองเปนกระบวนพิจารณาท่ีเปนธรรม (fair) ดวย 

อนึ่งในกรณีที่ราษฎรไดความเสียหายจากการใชอํานาจมหาชนขององคกรของรัฐรัฐจะตองเปดโอกาสให

ราษฎรสามารถฟององคกรของรัฐที่กอใหเกิดความเสียหายแกตนตอศาลได

          สําหรับหลักการประกันสิทธิของปจเจกบุคคลในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมนั้นเรียกรองให

รฐักาํหนดกระบวนการวินิจฉยัชีข้าดขอพพิาทท่ีเกดิขึน้ระหวางเอกชนกับเอกชนดวยกนัอยางมปีระสทิธภิาพ

เอกชนทีพ่พิาทกนัเองตองมหีนทางในการนาํขอพพิาทน้ันไปสูศาลและกฎหมายวธิพิีจารณาคดีในชัน้ศาล

จะตองไดรบัการออกแบบใหการพจิารณาคดเีปนไปอยางรอบดานตลอดจนกาํหนดผลผกูพนัเด็ดขาดของ

คําพิพากษาไวเพื่อใหเกิดความมั่นคงแนนอนในระบบกฎหมาย

          (2) องคประกอบในทางเนื้อหาของนิติรัฐ

          ลาํพงัแตการเรียกรองใหองคกรของรฐัตองผกูพันตอกฎหมายในการกระทําการตางๆนัน้ยงัไมเพยีง

พอท่ีจะชวยปกปองคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลได หากกฎหมายที่ไดรับการตราขึ้นนั้นไมสอดคลอง

กบัความถูกตองเปนธรรม ดวยเหตน้ีุหลกันติริฐัจงึเรยีกรองตอไปอกีวาในการตรากฎหมายขึน้ใชบงัคบักบั

ราษฎรนัน้กฎหมายทีไ่ดรบัการตราขึน้จะตองมคีวามชดัเจนและแนนอนเพยีงพอทีร่าษฎรจะเขาใจได ยิง่ไป

กวานั้นระบบกฎหมายจะตองคุมครองความเชื่อถือและไววางใจท่ีบุคคลมีตอกฎหมาย การตรากฎหมาย

ยอนหลังไปเปนผลรายแกบุคคลทั้งๆที่จะตองคุมครองความไวเนื้อเชื่อใจที่บุคคลมีตอกฎหมายโดยหลัก

แลวไมอาจกระทาํได หลกัการดังกลาวนีเ้ปนหลักการท่ีบงัคบัใชโดยไมมขีอยกเวนในกรณขีองกฎหมายอาญา

สารบญัญัต ิอยางไรกต็ามไมไดหมายความวาหากผลรายทีเ่กดิขึน้กบัปจเจกบคุคลไมใชโทษทางอาญาแลว

รฐัสามารถตรากฎหมายยอนหลงัไปเปนผลรายแกบุคลไดทกุกรณดีงัทีเ่ขาใจผดิพลาดกนัอยูในวงการกฎหมาย

ไทยแตอยางใดไม การวินิจฉัยวาการตรากฎหมายยอนหลังเปนผลรายแกบุคลจะกระทําไดหรือไมจะตอง
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พิจารณาองคประกอบในแงความไวเนื้อเชื่อใจที่บุคคลมีตอระบบกฎหมายตลอดจนการคาดหมายความ

คุมครองจากระบบกฎหมายของบุคคลประกอบกัน โดยหลักทั่วไปแลวในกรณีท่ีบุคคลไดกระทําการจบ

สิ้นไปแลวในอดีตไมสามารถหวนกลับไปแกไขเปลี่ยนแปลงการกระทําของตนไดแลวการตรากฎหมายไป

กําหนดองคประกอบความผิดขึ้นใหมกําหนดโทษขึ้นใหมหรือเปลี่ยนแปลงโทษที่มีอยูในกฎหมายในขณะ

ที่ไดกระทําการแมโทษนั้นจะไมใชโทษอาญาก็กระทําไมได

          นอกจากหลักนิติรัฐในทางเนื้อหาจะเรียกรองการคุมครองความไวเน้ือเชื่อใจที่บุคคลมีตอระบบ

กฎหมายแลว หลักการดังกลาวยังกําหนดใหสิทธิขั้นพ้ืนฐานของบุคคลมีคาบังคับทางกฎหมายในระดับ

รฐัธรรมนญูและถอืวาบทบัญญตัวิาดวยสทิธขิัน้พืน้ฐานเปนกฎหมายโดยตรงอกีดวย บทบญัญตัวิาดวยสทิธิ

ขั้นพื้นฐานของบุคคลตามหลักนิติรัฐที่ปรากฏในเยอรมนีจึงมีสองมิติคือ มิติแรกสิทธิขั้นพื้นฐานมีลักษณะ

เปนสทิธหิรอือาํนาจทีป่จเจกบคุคลสามารถยกขึน้ใชยันรัฐไดโดยทัว่ไป สิทธขิัน้พ้ืนฐานมลัีกษณะเปนสิทธิ

ของปจเจกบคุคลทีจ่ะปองกนัตนจากการลวงละเมดิโดยรฐัเชน สทิธิในชวีติ สทิธใินรางกาย สทิธใินทรพัยสิน 

แตในบางกรณีโดยเฉพาะอยางยิ่งในรัฐที่เปนสังคมรัฐหรือรัฐสวัสดิการ (Sozialstaat) สิทธิขั้นพื้นฐานยัง

มีลกัษณะเปนสทิธทิีป่จเจกบุคคลสามารถเรยีกรองใหรัฐกระทําการทีเ่ปนประโยชนแกตนดวยเชน สิทธิที่

จะไดรับการรักษาพยาบาล เปนตน สําหรับอีกมิติหนึ่งหนึ่งสิทธิขั้นพื้นฐานยอมมีฐานะเปน “กฎหมาย”  

ที่มีผลผูกพันองคกรผูใชอํานาจรัฐทุกองคกรโดยตรง

          หลกัการสาํคญัอกีประการหนึง่ในทางเนือ้หาของนติิรัฐ คอื หลกัความพอสมควรแกเหตุ หลกัการ

นีเ้รียกรองใหการใชอํานาจของรฐัจะตองเปนไปโดยพอเหมาะพอประมาณเพือ่ใหบรรลวุตัถปุระสงคทีช่อบ

ธรรมในนติริฐั รฐัไมอาจใชมาตรการใดๆกไ็ดเพือ่ทีจ่ะบรรลุวตัถปุระสงคทีต่นตองการ (ดวยเหตุนีแ้นวความ

คดิ The end justifies the means จงึไปดวยกนัไมไดกับนติริฐั) การบรรลวุตัถปุระสงคทีช่อบธรรมตอง

ใชเครือ่งมอืหรอืมาตรการทางกฎหมายทีถ่กูตองพอเหมาะพอประมาณดวย ดังนัน้แมวาระบบกฎหมายจะ

มอบเคร่ืองมอืหรอืมาตรการทางกฎหมายใหองคกรของรฐัดาํเนนิการ แตหากการใชเคร่ืองมอืหรอืมาตรการ

นั้นไมอาจบรรลุวัตถุประสงคไดหรือวัตถุประสงคนั้นอาจบรรลุไดเพียงแคใชเครื่องมือหรือมาตรการทาง

กฎหมายที่รุนแรงนอยกวาหรือแมในที่สุดแมไมมีเคร่ืองมือหรือมาตรการทางกฎหมายที่รุนแรงนอยกวา

แตการทีจ่ะบรรลวุตัถปุระสงคนัน้ปรากฏวาทาํใหปจเจกบคุคลไดรบัผลรายอยางรนุแรงตองเสียหายเกนิกวา

ทีจ่ะคาดหมายจากบุคคลนัน้ไมไดสดัสวนกบัประโยชนทีส่าธารณะจะไดรบัการใชเครือ่งมอืหรอืมาตรการ

ทางกฎหมายนัน้ก็ยอมไมอาจกระทาํไดในนติริฐันอกจากหลกัความพอสมควรแกเหตุแลว ในแงเนือ้หาหลัก

นิติรัฐยังหามการกระทําตามอําเภอใจของรัฐเรียกรองใหรัฐตองกระทําการโดยเคารพตอหลักความเสมอ

ภาค กลาวคือเรียกรองรฐัตองปฏิบัติตอสิง่ท่ีมีสาระสาํคญัเหมือนกันใหเหมือนกนัและปฏิบตัติอสิง่ทีมี่สาระ

สําคัญแตกตางกันใหแตกตางกันออกไปตามสภาพของสิ่งนั้นๆดวย

          การเกิดขึ้นของนิติรัฐในรัฐใดรัฐหนึ่งจะเปนเรื่องที่เกิดขึ้นไดยากแลว แตการรักษาไวซึ่งความเปน

นิติรัฐนั้นยิ่งยากยิ่งกวา จึงมีการสรางในการคุมครองหรือหลักประกันความเปนนิติรัฐขึ้น เพื่อใหหลักการ
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ดงักลาวนีส้ามารถบงัคบัใชอยางตอเน่ืองยาวนานทีส่ดุเทาทีจ่ะเปนไปได ซึง่ศาลรฐัธรรมนญูเปนองคกรหนึง่

ที่จะชวยรักษาหลักนิติรัฐใหกับประเทศได โดยตองคํานึงถึงเรื่องตอไปนี้

               (1) รกัษาใหกฎหมายอยูเหนอืสิง่อืน่ใด ทัง้นีเ้พือ่ใหกฎหมายเปนตวักาํหนดบทบาทและคุมครอง

สิทธิเสรีภาพของประชาชนผูอยูใตการปกครอง โดยในการกระทําทางการปกครองใดๆ ตองเปนไปตาม

กฎหมายและตองชอบดวยกฎหมาย เมื่อหลักประกันสิทธิของประชาชนอยูที่กฎหมายหากเจาหนาที่ของ

รฐัไดกลํา้กรายเขามาในสทิธเิสรภีาพของประชาชนโดยปราศจากกฎหมายทีใ่หอํานาจไว เจาหนาทีข่องรฐั

ยอมอาจตองรบัผิดในความเสยีหายท่ีเกิดข้ึนกับประชาชนผูถูกละเมิดนัน้ แสดงออกโดยการตรวจสอบการ

กระทาํของเจาหนาทีรั่ฐผานทางศาล ซึง่อาจเปนศาลยติุธรรม ศาลปกครอง หรอืแมแตกระทัง่ศาลรฐัธรรมนญู 

แลวแตกรณี

               (2) ตองกําหนดขอบเขตอํานาจไวใหแนนอน โดยการเร่ิมต้ังแตการแบงแยกอํานาจอธิปไตย 

การวางกรอบอํานาจของฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ และฝายตุลาการ การวางกรอบอํานาจของรัฐหรือ

เจาพนกังานของรัฐ ซึง่อาํนาจเหลาน้ีมกัจะลดหลัน่กันมาตามลําดับชัน้ นอกจากนีย้งัตองมีการควบคุมให

มีการใชอํานาจภายในขอบเขตและแนนอน โดยกรอบอํานาจตางๆนี้จะถูกบัญญัติไวในกฎหมายตั้งแต

รัฐธรรมนูญจนกระทั่งถึงกฎหมายลําดับรอง

               (3) ตองประกันความเปนอิสระของผูพิพากษาในการพิพากษาอรรถคดีตางๆ ดังที่กลาวมา

แลวจะเห็นไดวาองคกรตุลาการมีหนาที่สําคัญในการตรวจสอบและควบคุมการใชอํานาจของรัฐ เมื่อเปน

เชนน้ีหากรัฐใดไมใหความสําคัญตอความเปนอิสระของผูพิพากษาแลว หรือพยายามแทรกแซงกระบวน

การพิจารณาในศาล ยอมทําใหหลักประกันหรือการคุมครองสิทธิของประชาชนไมอาจใชบังคับไดจริง 

และจะทําใหหลักนิติรัฐสั่นคลอนในที่สุด

          กลาวโดยสรุปหลักนิติรัฐเปนหลกัทีม่คีวามมุงหมายในการคุมครองสทิธขิองปจเจกบุคคลจากการ

ใชอํานาจมหาชนของรัฐ ทั้งนั้นไมวาจะพิจารณาจากหลักการสําคัญหรือหลักยอยๆในหลักนิติรัฐแลว 

จะเห็นไดวาลวนแตมีวัตถุประสงคเพื่อที่จะจํากัดอํานาจของรัฐ หรือเพื่อถวงดุลตรวจสอบการใชอํานาจ

ของรฐั โดยรฐัตองยอมผกูพนัตนในการใชอาํนาจใหอยูภายใตตัวบทกฎหมาย

2. ศาลรัฐธรรมนูญกับความมีสวนรวมในนิติรัฐ

          ศาลรัฐธรรมนญูเปนองคกรท่ีไดรับความเชือ่มัน่และความหวงัจากประชาชนใหเปนทีพ่ึ่งในการธาํรง

ใหสังคมมีความสุข มีความสงบและสามัคคี อยางไรก็ตามเนื่องจากผลแหงคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

มผีลกระทบทางการเมอืงไมวาจะเปนคดทีีข่อใหพิจารณาวนิจิฉัยสัง่ยบุพรรคการเมอืง คดีท่ีขอใหพิจารณา

วินิจฉัยวาสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหน่ึงสิ้นสุดลงตามที่

รฐัธรรมนญูบญัญตัไิว คดีทีข่อใหพิจารณาวนิจิฉยัความชอบดวยรฐัธรรมนญูของรางพระราชบัญญัตปิระกอบ

รฐัธรรมนูญทีร่ฐัสภาใหความเหน็ชอบแลว หรอืคดท่ีีวนิจิฉยัวากฎหมายใดขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญู เปนตน 
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          ในประเด็นปญหาเหลานี ้โดยเฉพาะคดทีีเ่กีย่วของกบันกัการเมอืงและพรรคการเมอืง แตละฝาย

ตางกม็ผีูสนบัสนนุ ฉะนัน้ ไมวาผลคาํวนิจิฉยัจะออกมาในรปูใดกจ็ะมทีัง้ผูทีไ่ดประโยชนและเสยีประโยชน 

ผูที่เห็นดวยและไมเห็นดวย ผูที่ชื่นชมยินดีและผูที่ผิดหวัง ไมมีทางที่คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

จะถกูใจคนทกุฝายไดอยางแนนอน คนทีไ่ดประโยชนกย็นิดทีีจ่ะปฏบิติัตามคําวินจิฉยั สวนคนทีเ่สยีประโยชน

ก็ไมยอมปฏิบัติตาม และหาทางทําลายความนาเชื่อถือของศาล ของตุลาการ เพ่ือท่ีจะนําไปสูความชอบ

ธรรมที่จะไมปฏิบัติในคําวินิจฉัยที่ฝายตนเสียประโยชน

          ฉะน้ัน ทาํอยางไรจะใหทกุฝายทีม่ผีลประโยชนขดักนัเขาใจและยอมรบัคาํวนิจิฉัยนี ้จงึเปนปญหา

ที่ยากมาก ยากทั้งทางออกและยากทั้งการปฏิบัติ

          ผูเขยีนเหน็วา สิง่ทีส่าํคญัทีส่ดุทีจ่ะตองแสดงใหปรากฏแกประชาชนและสังคมคอื จะตองทาํใหผู

คนมีความเชื่อถือในกระบวนการพิจารณาวาเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ จะตองทําใหผูคนเชื่อวาตุลาการมี

ความเปนกลางและมีความอิสระในการตัดสินวินิจฉัยอรรถคดีอยางแทจริง สิ่งเหลานี้เปนพื้นฐานสําคัญที่

จะนาํไปสูการยอมรบัปฏิบัตติามคาํวนิิจฉยั ปฏบัิตติามกฎหมาย และสดุทายคอืการธาํรงอยูของความเปน

นิติรัฐนั่นเอง ดังจะไดนําเสนอตอไป

          1.) ตองทําเพื่อใหเกิดความเปนธรรมในสังคม

          ตองทําความเขาใจใหตรงกันเสียกอนวาความเปนธรรมในสังคม หรือเรียกอีกอยางไดวาความ

ยุติธรรมคืออะไร

          ความเปนธรรมในสังคมหรือความยุติธรรม ตางก็มีความหมายเดียวกัน คือเปนความยุติธรรมใน

การแบงสรรปนสวน หรอืเรยีกวา ความยตุธิรรมทางเศรษฐกจิ และ เปนผลสัมพันธของความอดอยากขาด

แคลนและการไดรับสิทธิเรียกรองในสิ่งจําเปนในชีวิตท่ีไมเทาเทียมกัน สาเหตุความไมเทาเทียมกันอยูที่

การจัดสรรประโยชน ไมใชจํากดัอยูกบัวตัถเุชนทรพัยสินเทานัน้ แตหมายรวมถงึผลประโยชนเปนนามธรรม

ดวย เชน ความสุข, การไดรับในสิ่งที่ตองการแบบพื้นฐาน,การไดรับการศึกษา ฯลฯ

          นักปรัชญา จอหน รอลส (John Rawls) กลาววา นอกจากรายไดแลว อิสรภาพ, โอกาส นับได

วาเปนสิ่งที่มีคุณคาในสังคมซึ่งเปนวัตถุอันควรแกการแบงสรรในสังคมอยางเปนธรรม และเสมอภาค 

หลกัการอยูที่การปฏิบัติคือให, แบงสรรปนสวน, ตอบแทน โดยยึดหลักผลงานหรือการทํางานของบุคคล

          อุดมการณทางเศรษฐกิจ เปนแงคิดท่ีมีจุดรวมกับทรรศนะของมารกซ (Marx) เร่ืองการ

แบงสรรปนสวน เปนผลของการแจกแจงเงือ่นไขของการผลิต ในความเปนจรงิขึน้อยูกบัการผลติ มิใชปญหา

ที่อยูเหนือเศรษฐกิจ มีความเห็นพองวาความยุติธรรมทางสังคม ไมใชเปนเรื่องนามธรรมลอยๆที่ตัดขาด

จากระบบสงัคมคอื เศรษฐกิจ การสรางความยตุธิรรมใหเกดิขึน้จรงิ จงึผกูพันกับบทบาทของรฐัทีมี่ตอเอกชน 

ไฮเยค (Hayek) และนอสกิค (Nozick) คดัคานแนวคดิความยตุธิรรมทางสงัคม (ทีเ่นนความเสมอภาคในสงัคม) 
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เพราะ ไมไวใจสถาบันทางกฎหมาย (การเมอืง) ไฮเยกมองวา  เร่ืองความยติุธรรมทางสงัคม เปนเรือ่งตาง

คนตางคิดเองตามอําเภอใจ เปนเรื่องการกดขี่, ละเมิดเสรีภาพสวนบุคคล ซึ่งขัดตอหลักนิติธรรม 

          ความยุตธิรรมทางสังคม ขดัแยงกบัความยตุธิรรมทางกฎหมาย เชน การใหสทิธพิิเศษแกคนกลุม

นอยที่เสียเปรียบ สรุปความยุติธรรมตามกฎหมายที่แทจริงเกิดจากความยุติธรรมทางสังคม และหากพน

ลักษณะน้ี ก็ไมเปนความยุติธรรมตามกฎหมายใดๆเลย ความยุติธรรมตามกฎหมายจึงอยูใตบังคับความ

ยติุธรรมทางสงัคม ไมอยูโดยอิสระได ความขดัแยงระหวางความยติุธรรมสองเร่ืองนีจึ้งเปนเร่ืองความสับสน

ในความสัมพันธที่แทจริงของความยุติธรรมดังกลาว

          2.) กระบวนพิจารณาตองเปนธรรม และไมเลือกปฏิบัติ

          การทีจ่ะทาํใหประชาชนยอมรบัผลแหงคาํวนิจิฉยั ขอแรกคอืจะตองทาํใหเกิดความเช่ือมัน่แกสงัคม

วาคดขีองเขาไดรบัการพจิารณาตองเปนธรรม และไมเลือกปฏบิตั ิน่ันคอืตองใหเกิดความเชือ่มัน่กบักระบวน

พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเสียกอน

          กระบวนพจิารณาทีด่ ีทีเ่ปนธรรมและไมเลอืกปฏบัิตจิะตองประกอบดวยองคประกอบดงัตอไปนี้

คือ

               1. ตองเปดโอกาสใหทกุฝายสามารถนาํพยานบคุคลเขาสบืแสดงตอศาลไดอยางทัว่ถึงและตอง

ไมไดเปรียบหรือเสียเปรียบกันเพราะความรูหรือจังหวะในการดําเนินกระบวนพิจารณาของทนายความ

นั่นคือ ศาลจะตองใชระบบการแสวงหาขอเท็จจริงดวยตนเอง หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวาตองใชกระบวน

พิจารณคดีดวยระบบไตสวน

               หมายความวาแทนที่จะใหเปนหนาที่ของผูฟองคดีท่ีจะตองพิสูจนขอเท็จจริงใหศาลเชื่อวามี

อยูจริงตามคําฟองหรือคํารอง หากไมพิสูจนหรือพิสูจนแตศาลไมอาจรับฟงไดวาเปนจริงตามที่ผูฟองคดี

อางแลว หรือเกิดขอสงสัยอันจําตองยกประโยชนใหแกจําเลย ศาลก็จะยกฟองนั้น แตในระบบไตสวน

นี้ศาลมีอํานาจที่จะแสวงหาขอเท็จจริงอยางใด ๆ ก็ไดทั้งส้ิน ไมวาจะโดยการที่ผูฟองคดี ผูถูกฟองคดี 

นําสืบตอศาลหรือแมเปนขอเท็จจริงอ่ืนท่ีศาลแสวงหามาเองก็ไดทั้งสิ้น ฉะนั้นในระบบไตสวนนี้ จึงไมมี

ขอจาํกัดเรื่องการนําพยานหลักฐานมาพิสูจนในชั้นศาลมากเทากับในระบบกลาวหา

               และเชนเดียวกันระบบไตสวนน้ี ไมควรมีคําวินิจฉัยที่เขียนไปในทํานองวา ผูฟองคดีไมนําสืบ

ใหไดความตามฟอง หรือขอเท็จจริงยังไมกระจางจึงยกประโยชนแหงความสงสัยน้ีใหเปนประโยชนแก

ผูถูกฟอง 

               2. ศาลตองมีอํานาจอยางกวางขวางในการที่จะดําเนินการเปนไปเพ่ือประโยชนแหงความ

ยุติธรรม เชน ศาลมีอํานาจที่จะขยายหรือยนระเวลาที่กําหนดไวในขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธี

พิจารณาและการทําคําวินิจฉัย ระยะเวลาที่กําหนดไวในขอกําหนด ฯ เปนเพียงระยะเวลาเรงรัด ดังน้ัน
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เพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจยนหรือขยายไดตามความจําเปน ซ่ึงเปน

หลักการเดียวกับที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงนั่นเอง

               อํานาจท่ีจะแกไขเปลี่ยนแปลงกระบวนพิจารณาที่ไดกระทําไปแลวไดทั้งสิ้นเพื่อประโยชน

แหงความยตุธิรรม ศาลหรอืตลุาการประจาํคด ีแลวแตกรณ ีอาจมคีาํสัง่ใหคูกรณทีีดํ่าเนินกระบวนพจิารณา

ไมถูกตอง ดําเนินกระบวนพิจารณาใหถูกตองไดภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่เห็นสมควร อํานาจที่จะ

รับฟงพยานที่เพิ่มเติมนอกเหนือไปจากที่กําหนดไวในขอกําหนด ฯ 

               ในกรณีท่ีคาํวินิจฉยัหรอืคาํสัง่ของศาลมีขอผดิพลาดหรอืผดิหลง เมือ่ศาลเหน็เองหรอืเมือ่คูกรณี

รองขอและศาลเห็นสมควร ศาลจะมีคําสั่งแกไขเพิ่มเติมขอผิดพลาด หรือผิดหลงเชนวานั้นใหถูกตองก็ได

               3. ศาลตองมีความเปนกลาง โปรงใสและอาจถูกคัดคานหรือถอนตัวจากองคคณะได โดยจะ

ตองวางกรอบเกี่ยวกับการที่คูความจะคัดคานตุลาการคนหนึ่งคนใดไวไดเมื่อปรากฏวามีสวนไดเสียเกี่ยว

ของในคาํรองท่ีขอใหวินิจฉยั หรอืมคีวามสนิทสนมกบัคูกรณฝีายใดฝายหนึง่เปนพิเศษ หรอืเคยแสดงความ

เหน็ในฐานะเปนผูเช่ียวชาญมคีวามรูเปนพิเศษในปญหาขอกฎหมายเกีย่วของกับคาํรองนัน้มากอน เปนตน 

และในทํานองเดยีวกนั ตลุาการกอ็าจพจิารณาถอนตนจากคดีนัน้เสยีไดเมือ่ปรากฏวามขีอเทจ็จรงิขางตน

เกิดขึ้นโดยไมตองรอใหคูความคัดคานกอน

               4. การพิจารณาตองกระชับและรวดเร็ว ศาลมีอํานาจตัดขั้นตอนพิจารณาไดเสมอ หากศาล

เห็นวาคดีใดมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได ศาลอาจประชุมปรึกษาเพื่อพิจารณาและ

วินิจฉัยโดยไมทําการไตสวนก็ได เพื่อใหการพิจารณาคดีเปนไปดวยความรวดเร็วและเปนธรรม ศาลอาจ

กําหนดใหมีการตรวจพยานหลักฐานกอนก็ได ในการไตสวนของศาล หากศาลเห็นวาคดีใดมีขอเท็จจริง

และพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได ศาลจะงดการไตสวนก็ได

               5. คําวินจิฉยั หรอืคําสัง่ จะตองเปดเผย โปรงใสและอาจถกูตรวจสอบได คาํวนิจิฉยัของศาล

อยางนอยตองประกอบดวยความเปนมาหรอืคาํกลาวหา สรปุขอเทจ็จริงทีไ่ดมาจากการพจิารณา เหตผุล

ในการวินิจฉัยในปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ยกขึ้น

อางอิง

               ตุลาการซึ่งเปนองคคณะทุกคนจะตองทําความเห็นในการวินิจฉัยในสวนของตนเปนหนังสือ 

พรอมแถลงดวยวาจาตอทีป่ระชมุกอนการลงมต ิเมือ่การลงมตเิสรจ็สิน้ ใหตลุาการซึง่เปนองคคณะจดัทาํ

คําวินิจฉัยของศาล

               คาํวนิจิฉยัของศาลและความเหน็ในการวนิจิฉยัของตลุาการทีเ่ปนองคคณะทกุคน ใหประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา

               คําสั่งจําหนายคํารองหรือคําสั่งไมรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยตามทุกคําสั่งจะตองประกอบ

ดวยความเปนมาโดยยอของคํารอง ความเห็นประกอบและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ยก

ขึ้นอางอิง
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          3.) ตองใหเกิดความเชื่อมั่นวาตุลาการมีความเปนอิสระในการพิจารณาวินิจฉัย

          ขอนี้เริ่มจะเปนความยากในการทําใหเกิดความเชื่อมั่น เพราะความเปนอิสระนั้นแทจริงแลวเปน

นามธรรม จับตองและชั่งตวงวัดไมได แมแตนักนิติศาสตรไทย ไดใหความหมายของหลักการดังกลาว

แตกตางกันไปหลายนัย โดยหลวงจักรปาณีศรีศีลวิสุทธิ์ไดแสดงความเห็นในเรื่องความเปนอิสระของ

ผูพิพากษาวาอาํนาจวนิจิฉยัอรรถคดเีปนอาํนาจของศาลโดยเฉพาะ ผูใชอํานาจบริหารจะแยงเอาอาํนาจนี้

ไปจากศาลยติุธรรมไมได และผูพพิากษาตองมอีสิระในการพจิารณาพพิากษาอรรคดีใหเปนไปตามกฎหมาย 

โดยในการปฏิบัติหนาที่นั้น ผูพิพากษามีสิทธิที่จะออกความคิดเห็นไดโดยไมถูกรบกวนจากอํานาจอื่น 

อกีทัง้ไดรบัความคุมกนั ไมตองมคีวามรบัผดิสวนตวั ถาผูพพิากษาไมมคีวามเปนอสิระในการปฏบิตัหินาที ่

ราษฎรก็จะไมมโีอกาสไดรบัความยตุธิรรมอยางเตม็ท่ีและอาจถกูเจาหนาทีฝ่ายบรหิารกดขีข่มเหงโดยไมมทีางแกไข

          บางทานแสดงความเห็นวา ความเปนอิสระของผูพิพากษามีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ซ่ึงบัญญัติ

ถงึความเปนอสิระในการพจิารณาพพิากษาอรรถคดอีนัเปนความประสงคของรฐัธรรมนญูทีจ่ะใหเปนหลกั

ประกันเสรีภาพของบุคคล และเปนหลักประกันที่แนนอนวา พระมหากษัตริยหรือรัฐบาลจะต้ังศาลเตี้ย

ชําระความไมได ศาลใดๆ จะต้ังขึน้กแ็ตโดยพระราชบญัญตัแิละเมือ่คดมีาสูศาลแลว ผูพิพากษายอมมีความ

เปนอิสระในการวินิจฉัยนั้นๆ ได นอกจากนี้ ทานยังไดแสดงความเห็นตอไปอีกวา รัฐธรรมนูญบัญญัติให

การแตงตัง้โยกยายและถอดถอนผูพพิากษาจะตองไดรบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตลุาการกอนนัน้ 

เปนหลักประกันอยางดีของผูพิพากษาที่จะพิจารณาคดีใหเปนอิสระเต็มที่ ไมตองเกรงกลัวอิทธิพลใดๆ 

จากฝายบรหิาร เพราะการแตงตัง้โยกยายและถอดถอนผูพิพากษารวมท้ังการเลือ่นตําแหนงกบัการเล่ือน

เงนิเดอืน ถาอยูในมอืฝายบรหิารเดด็ขาดแลวฝายบรหิารยอมใชอทิธพิลเหนอืผูพพิากษาได และความเปน

อิสระของผูพิพากษาจะดํารงอยูไดก็ตองแบงแยกหนาที่ตุลาการใหเสร็จเด็ดขาดไปจากฝายบริหารมิให

ฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติเขามากาวกายใชอํานาจเหนือฝายตุลาการโดยตรงหรือโดยปริยาย

          ทานศาสตราจารยจิตติ  ติงศภัทิย ไดแสดงความเห็นในเรื่องความเปนอิสระของผูพิพากษานั้น 

หมายความวา ไมมีความลําเอียงเพราะการแทรกแซงโดยเฉพาะอยางยิ่งทางการเมือง ซึ่งเปนหลักท่ี

รฐัธรรมนญูทกุฉบบับัญญติัวา ผูพพิากษามอีสิระในการพจิารณาพพิากษาอรรถคดีใหเปนไปตามกฎหมาย 

ซ่ึงมีความสําคัญ 2 ประการคือ ผูพิพากษามิใชมีความอิสระในการอื่นนอกจากการพิจารณาพิพากษาคดี 

และมใิชมคีวามเปนอสิระในการพจิารณาพพิากษาคดีตามใจชอบไมมขีอบเขตจํากดัแตตองพิจารณาพิพากษา

ใหเปนไปตามกฎหมายซ่ึงในเรือ่งนีท้านไดอธบิายวา การทีก่ลาววาผูพพิากษามคีวามเปนอสิระนัน้ มใิชวา

ผูพพิากษาจะมคีวามเปนอสิระไปหมดทกุเรือ่ง แตมคีวามเปนอิสระโดยจาํกดัเฉพาะในการพจิารณาพพิากษา

คดีเทานั้น ซึ่งถามิใชเปนการพิจารณาพิพากษาคดีก็ไมอยูในความหมายนี้ประการหน่ึง และอีกประการ

หนึง่ คือ แมผูพิพากษาจะมคีวามเปนอสิระในการพจิารณาพพิากษาคดกีต็าม กจ็ะตองพิจารณาพพิากษา

คดีตามตัวบทกฎหมายจะพิจารณาคดีตามใจชอบไมได ยกตัวอยางเชน ศาลจะพิจารณาพิพากษาคดีโดย

รับพังพยานหลักฐานนอกสํานวนไมได เปนตน
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          หลักความเปนอิสระของผูพิพากษา ถือเปนอีกหลักการสําคัญอยางหนึ่ง โดยความมุงหมายของ

หลักการดังกลาวมุงคุมครองอํานาจตุลาการมิใหถูกแทรกแซงโดยเฉพาะอยางยิ่งจากอํานาจบริหารและ

อํานาจนิติบัญญัติ ท้ังนี้ ความอิสระของผูพิพากษานั้นจะหมายความวา ผูพิพากษาสามารถปฏิบัติหนาท่ี

ในทางตุลาการไดโดยปราศจากการแทรกแซงใดๆ โดยผูพิพากษามีความผูกพันเฉพาะตอกฎหมายและ

ทําการพิจารณาพิพากษาภายใตมโนธรรมของตนเทานั้นและเพื่อใหการอํานวยความยุติธรรมสัมฤทธิ์ผล 

มคีวามจาํเปนอยางยิง่ท่ีจะตองใหตลุาการมคีวามเปนอสิระในการพิจารณาอรรถคด ีโดยปราศจากอิทธิพล

ทั้งภายนอกและภายใน โดยในเรื่องนี้ถือเปนหลักการสําคัญสําหรับการปฏิบัติหนาที่ของตุลาการ 

          4.) ความโปรงใสและจริยธรรมของตุลาการ

          ตลุาการมหีนาทีใ่นการอาํนวยความยตุธิรรม โดยในเบือ้งตน ตุลาการตองดํารงตนดวยความเท่ียง

ธรรมเสียกอน ทั้งนี้ เน่ืองจากตุลาการมีอํานาจในการพิจารณาอรรถคดีที่เกี่ยวกับชีวิต สิทธิและเสรีภาพ 

ตลอดจนทรัพยสินของประชาชน ความผดิพลาดเพยีงเลก็นอยยอมกอใหเกิดความเสยีหายอยางใหญหลวง 

อยางไรก็ตามหากตลุาการดํารงตนดวยความยตุธิรรมและความรอบคอบแลว ยอมเปนการยากทีจ่ะกอให

เกิดความเสียหายขึ้น

          การทีต่ลุาการจะคดิจะทาํสิง่ใดจะตองคาํนงึถงึหลกัการและความถกูตองเปนอันดับแรก เมือ่คาํนงึ

ถึงหลักการนี้ ความยุติธรรมจึงจะบังคับขึ้น 

               นอกจากนี้ความยุติธรรมตองปราศจากอคติ 4 ประการคือ

               -  ฉันทาคติ หรือ ความรักใครจนเปนเหตุใหลําเอียง 

               -  โทษาคติ หรือความโกรธเปนเหตุใหลําเอียง 

               -  โมหาคติ หรือ ความหลงผิดเปนเหตุใหลําเอียง และประการสุดทาย  

               -  ภยาคติ หรือความกลัวเปนเหตุใหลําเอียง 

          ฉะนั้น ตุลาการจะตองปฏิบัติใหครบถวนทั้ง 3 ประการตอไปนี้คือ

          1. จะตองเปนผูฝกฝนตนเองใหเปนคนที่รอบรูกฎหมาย กลาวคือจะตองรูกฎหมายโดยละเอียด

ถี่ถวนทั้งในกฎหมายสารบัญญัติ และ วิธีสบัญญัติ หากรูกฎหมายไมดี นอกจากจะไมสามารถใหความ

ยตุธิรรมแลว อาจจะกอใหเกดิความเสยีหายแกคูความหรอืผูทีเ่กีย่วของได นอกจากจะตองรูกฎหมายเปน

อยางดีแลว ยังตองมีความรอบรูในวิชาการตางๆท่ีเก่ียวของกับกฎหมายเปนอยางดี รวมตลอดทั้งจะตอง

มีความรอบรูในเหตุการณตางๆ ของบานเมือง

          2. จะตองมีคุณธรรมและจริยธรรม กลาวคือ เมื่อรูกฎหมายและเขาใจวิธีการใชกฎหมายที่ดี

ดงักลาวแลว แตในการประกอบวชิาชพีหรอืปฏิบตัหินาทีห่ากไมมคีณุธรรมหรอืจรยิธรรมแลว กอ็าจทาํให

เรานํากฎหมายไปใชในทางที่ผิด อันจะทําใหเกิดความเสียหายและกอใหเกิดความไมเปนธรรมแกคูความ 

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปที่ 17 เลมที่ 49 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2558

ธนวัฒน  เนติโพธิ์

27



หรอืผูเก่ียวของได ฉะน้ัน นอกจากจะตองรูกฎหมายและวธิกีารใชอยางดแีลว ตลุาการยงัจะตองประกอบ

วิชาชีพของตนในกรอบ คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพของตนที่ดีดวย สําหรับคุณธรรมจริยธรรม

ของผูประกอบวชิาชพีตลุาการนัน้ แมจะไดกาํหนดไวเปนลายลกัษณอกัษรหรอืไมกต็าม สิง่สําคญัทีส่ดุอกี

ประการหน่ึงทีข่าดไมได คอื ความซือ่สตัยสจุรติ หากขาดความซ่ือสตัยสจุรติแลว กไ็มอาจใหความเปนธรรม 

หรือความยุติธรรมแกประชาชน หรือผูเกี่ยวของได

          3. จะตองคงไวซึง่ความซือ่สัตยสจุรติ อนัจะเกดิขึน้ไดโดย ผูปฏบิติัจะตองมสีจัจะทัง้กาย วาจา ใจ 

ยึดมั่นทําแตสิ่งที่ชอบ ไมประสงคในสิ่งท่ีไมถึงไดอันจะนําไปสูความทุจริต ในกรณีของผูประกอบวิชาชีพ

กฎหมายโดยเฉพาะตลุาการนัน้ ความซ่ือสตัยสจุรติมคีวามหมายลึกซ้ึงกวานีม้ากและจะแตกตางจากวชิาชพี

อ่ืน การจะรักษาความซื่อสัตยสุจริตใหคงอยูไวไดตองระมัดระวังและปฏิบัติตนดังตอไปนี้ คือ หลีกเล่ียง

การเปนหนี้บุญคุณของผูอื่น การดํารงตนอยางพอประมาณใหสมฐานานุรูป และใหมีความต้ังใจดีในการ

ทีจ่ะรกัษาคณุธรรม จรยิธรรม และนาํวิชาความรูไปใชในทางทีถู่กตองเพือ่ใหความเปนธรรมกบัประชาชน

3. บทสรุป

          ผูเขยีนเหน็วาเมือ่ตลุาการสามารถทาํใหประชาชนเชือ่ในกระบวนการพิจารณาวาเปนธรรม ไมเลอืก 

เช่ือไดวาตุลาการมีความเปนกลางและมีความอิสระในการตัดสินวินิจฉัยอรรถคดีอยางแทจริงตามกรอบ

ท่ีไดกลาวมาแลวแตตน สิ่งเหลานี้เปนพื้นฐานสําคัญท่ีจะนําไปสูการยอมรับปฏิบัติตามคําวินิจฉัย ปฏิบัติ

ตามกฎหมาย และสุดทายคือการธํารงอยูของความเปนนิติรัฐนั่นเอง
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บทนํา

               พระราชดํารัสในวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวหรือลนเกลาฯ รัชกาลท่ี 7 ของ

ปวงชนชาวไทยทรงมีพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกแกปวงชนชาวไทย 

เม่ือวันที ่10 ธนัวาคม 2475 ความวา “ขาพเจามีความเต็มใจทีจ่ะสละอํานาจอนัเปนของขาพเจาอยูแตเดิม

ใหแกราษฎรโดยทัว่ไป แตขาพเจาไมยนิยอมยกอาํนาจทัง้หลายของขาพเจาใหแกผูใด คณะใด โดยเฉพาะ

เพื่อใชอํานาจนั้นโดยสิทธิขาดและโดยไมฟงเสียงอันแทจริงของประชาราษฎร"  ซึ่งตรงกับหลักการของ

ประชาธปิไตยทีว่า “อาํนาจอธปิไตยเปนของประชาชน แตประชาชนมอบอาํนาจดังกลาวใหแกรัฐเปนผูใช

อํานาจนัน้แทน” ยังคงฝงลึกในใจของประชาชนชาวไทยตลอดมานับแตอดีตจวบจนปจจุบนั  การพัฒนา

การปกครองระบอบประชาธปิไตยของไทยจึงเปนหนาทีส่าํคญัของปวงชนชาวไทย แตหลงัจากนัน้ยงัคงมี

การรัฐประหารอีกหลายครั้ง ซึ่งผูเขียนเห็นวาสมควรนํามาเปนกรณีศึกษาเพื่อทราบวารัฐธรรมนูญของ

ประเทศไทยนัน้มคีวามเหมาะสมกบัสภาพสงัคมหรอืไม มคีวามสอดคลองกบัหลักการและแนวคดิของหลัก

ประชาธปิไตยมากนอยเพยีงใด รวมทัง้พจิารณาถงึสภาพความขัดแยงของสังคมไทยในปจจุบนัเพ่ือนาํเสนอ

แนวทางในการแกปญหาตอไป  

 

แนวคิดประชาธิปไตย

               แนวคดิประชาธปิไตยมจีดุเริม่ตนมาจากหลกัสญัญาประชาคม (Social contract) ซ่ึงเกดิขึน้

โดยรับอิทธิพลตามแนวคิดของนักปราชญท่ีสําคัญ 3 ทาน ไดแก โทมัส ฮอบส (Thomas Hobbes) 

จอหน ล็อก (John Locke) และฌอง-ฌัก รูโซ (Jean Jacques Rousseau)

               โทมัส ฮอบส (Thomas Hobbes) นักปราชญชาวองักฤษทีม่ชีวีติอยูระหวางชวงป ค.ศ. 1588 

ถงึ 1679  ไดอธบิายถงึความชอบธรรมของการปกครองจากธรรมชาติของมนษุย โดยขยายความแนวคิด

ตามทฤษฎีสวามิภักดิ์ (Pactum Subjectiones) ของฌอง โบแดง (Jean Bodin) ที่วา อํานาจอธิปไตย
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แนวทางการพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ในประเทศไทย

ธีระพงศ จิระภาค*
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ของรฐัมาจากการเขาทาํสญัญาตัง้ขึน้ของราษฎร โดยฮอบสอธบิายวามนษุยมีธรรมชาตทิีเ่หน็แกตวัและมี

การตอสูแยงชงิกนัตลอดเวลา การทีม่นุษยเขารวมกนัเปนสงัคมยอมนาํมาซ่ึงความสงบสขุ มนษุยจงึเขาทาํ

สญัญาประชาคมโดยยอมสละสทิธิท้ังปวงอันตนมีอยูตามธรรมชาตใิหแกผูปกครอง และกาํหนดใหผูปกครอง

มีอํานาจเดด็ขาดเพือ่คอยควบคมุดูแลและบังคบั ตลอดจนลงโทษเพือ่รกัษาความสงบไดอยางมปีระสทิธภิาพ 

เคร่ืองมือในการรักษาความสงบของรัฐคือกฎหมาย  หลักการดังกลาวปรากฏในหนังสือ Leviathan 

ซึ่งจัดทําขึ้นในป ค.ศ. 1651 

               จอหน ลอ็ก (John Locke) นกัปราชญชาวองักฤษมีชีวติอยูระหวางป ค.ศ. 1632 ถงึ 1704

เชือ่วามีภาวะตามธรรมชาตท่ีิมนษุยตางคนตางอยู และตางมเีสรภีาพโดยสมบรูณไมมขีอจาํกัด และในภาวะ

เชนนี้มนุษยทุกคนยอมสามารถกระทําการใดๆที่เห็นวาจะนําไปสูการตอบสนองความตองการของตนได 

การมีชีวิตอยูในสภาวะตามธรรมชาติยอมมีอันตรายและความไมสะดวกหลายประการ อันเกิดจากการ

ลวงละเมดิขอบเขตแหงสิทธิของผูอ่ืน มนุษยจงึเขาทาํสัญญากนั เพือ่ปองกนัความไมสงบเรียบรอยดงักลาว 

โดยมนุษยตกลงที่จะอยูรวมกันเปนสังคมและจัดตั้งรัฐบาลขึ้นเพื่อทําหนาที่ปกครอง รักษาความยุติธรรม

และความสงบเรียบรอยในรูปของสัญญาประชาคม  หลักดังกลาวปรากฏในหนังสือ Two Treatises of 

Government ซึ่งจัดทําขึ้นในป ค.ศ. 1689

               แนวความคิดของล็อกกอใหเกิดการพัฒนาแนวคิดสมัยใหม 2 ประการ  ไดแก

               ประการแรก แนวคดิวารฐัมอีาํนาจโดยมีขอจํากดั เปนความคดิทีต่รงกนัขามกบัคาํสอนเร่ือง

อํานาจอธิปไตยเปนอํานาจปกครองสูงสุดที่ไมถูกจํากัดดวยกฎหมายใดๆตามท่ีเขาใจกันอยูในสมัยใหม 

การยนืยนัอาํนาจสงูสดุไมมจีาํกดัเชนนีไ้มวาดวยการอางเทวสทิธิ ์(Devine Right) ของกษตัรยิ หรอือางอาํนาจ

ประชาชน อางผลประโยชนของรฐัของชาต ิหรอือางชัน้กรรมาชพี โดยไมมหีลกัการใดมาจาํกดัอาํนาจนัน้ 

ลวนแตมแีนวโนมในทางเผดจ็การทัง้สิน้ แนวความคดิของลอ็กจงึเนนถงึอาํนาจรฐัอนัมจีาํกดัเพราะมคีวาม

มุงหมายสําคัญเพื่อธํารงไวซึ่งความดีรวมกันของสิทธิในชีวิต เสรีภาพ และทรัพยสินของราษฎร รัฐจึงจะ

ใชอํานาจลวงลํ้าไปทําลายสิทธิดังกลาวของราษฎรไมได  

               ประการทีส่อง  แนวคดิหลกัการแยกอาํนาจอธปิไตยออกจากกนั โดยไมยอมใหอาํนาจนติบิญัญตั ิ

(อํานาจในการบญัญตักิฎหมาย) อาํนาจบริหาร (อาํนาจในการบริหารประเทศ) และอํานาจตลุาการ (อํานาจ

ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี) อยูในมือของคนกลุมเดียวกัน ซ่ึงตอมาไดกลายเปนหลักสําคัญของ

รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา และรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสในเวลาตอมา

               ฌอง-ฌัก รูโซ (Jean-Jacques Rousseau) นกัปรัชญา นกัเขียน และนกัทฤษฎีการเมืองชาว

ฝร่ังเศส มีชีวิตอยูในระหวางป ค.ศ. 1712 ถึง 1778 วางแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีสัญญาประชาคมที่

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปที่ 17 เลมที่ 49 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2558
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แตกตางไปวา ตามธรรมชาติแลวมนษุยมีจติใจโอบออมอาร ีแตการอาศยัอยูโดยลาํพังในธรรมชาตกิอใหเกดิ

ความไมมั่นคงในชีวิตและเสรีภาพเพราะไมมีหลักประกันที่แนนอน จึงมีความพยายามในการสรางหลัก

ประกันที่แนนอนจากการเขาทําสัญญาประชาคมในลักษณะท่ีตางคนตางยอมสละสิทธิและเสรีภาพท่ีตน

มีอยางไมจาํกดั และยอมรบัสภาพท่ีมสีทิธเิสรภีาพโดยมขีอจาํกดัตามกฎหมาย รฐัซ่ึงเกดิจากสญัญาประชาคม

ยอมสามารถแสดงเจตนาในรปูแบบของ “เจตจาํนงทัว่ไป (General Will)”  หลกัดังกลาวปรากฏในหนงัสือ 

Du Contrat social ซึ่งจัดทําขึ้นในป ค.ศ. 1762 

รูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

          แนวคดิสญัญาประชาคมนาํมาซึง่การปกครองในระบอบประชาธปิไตย ซึง่มีหลายรปูแบบแตกตาง

กนัไปตามขนบธรรมเนยีมและประเพณีของแตละประเทศ แตอยางไรกดี็รปูแบบการปกครองดังกลาวตาง

ยดึถอืหลกัการสาํคัญทีว่าอาํนาจอธปิไตยเปนของประชาชน โดยประชาชนเปนผูใชอาํนาจอธิปไตยในการ

ปกครองประเทศโดยตรงหรือโดยผูแทน ลทัธปิระชาธปิไตยแบงเปนหลายระบอบ ไดแก ระบอบการปกครอง

แบบรฐัสภา (Assembly Government) ระบอบการปกครองโดยประธานาธิบดี (Presidential Government) 

และระบอบการปกครองแบบรัฐสภาหรือระบอบรัฐสภา (Parliamentary Government)

          ระบบการปกครองแบบรัฐสภา (Assembly Government) เปนระบอบที่ฝายบริหารมิไดแยก

ออกจากรัฐสภาซึ่งเปนฝายนิติบัญญัติ แตเปนเพียงผูแทนหรือเจาหนาที่สภานิติบัญญัติเทานั้น โดยสภามี

อํานาจแตงตั้งบังคับบัญชา และถอดถอนฝายบริหาร ระบอบการปกครองโดยสภานี้เคยถูกนํามาใชใน

ประเทศฝรั่งเศสหลายครั้งภายหลังวิกฤตการณทางการเมือง เชน หลังการปฏิวัติหรือหลังสงคราม 

เมื่อมีการตั้งสภารางรัฐธรรมนูญข้ึน สภารางรัฐธรรมนูญมีอํานาจในทางนิติบัญญัติและมีอํานาจหนาที่

บงัคบับญัชาฝายบรหิารดวย โดยแตงตัง้บคุคลหรอืคณะบคุคลขึน้ทาํหนาทีฝ่ายบริหารภายใตการควบคุม

และบังคับบัญชาของรัฐสภา ระบอบนี้เคยนํามาใชในประเทศไทยดังปรากฏตามธรรมนูญการปกครอง

แผนดนิสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 หรือรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทย 

          ระบอบการปกครองโดยประธานาธบิดีหรอืระบอบประธานาธบิด ี(Presidential Government) 

เปนระบอบการปกครองทีแ่ยกฝายบริหารออกเปนอิสระจากฝายนติบิญัญตั ิและฝายนติบิญัญตัไิมมอีาํนาจ

ควบคมุฝายบรหิารในการบรหิารกจิการของรฐั คณะบคุคลในฝายบริหารตองไมไดรับการแตงต้ังจากฝาย

นติบิญัญตั ิระบอบดงักลาวอาจใชไดทัง้ในประเทศทีม่พีระมหากษัตริยทรงเปนพระประมขุและในประเทศ

ที่มีประธานาธิบดีเปนประมุข ประเทศไทยเคยนําการปกครองระบอบนี้มาใช ดังปรากฏในธรรมนูญการ

ปกครองราชอาณาจกัร (พ.ศ. 2502) ธรรมนญูการปกครองราชอาณาจกัร พุทธศกัราช 2520 และธรรมนูญ

การปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2534 

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปที่ 17 เลมที่ 49 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2558

ธีรพงษ จิระภาค
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          ระบอบการปกครองแบบรฐัสภาหรือระบอบรัฐสภา (Parliamentary Government) ถือมแีหลง

กําเนิดในประเทศอังกฤษ เปนระบอบท่ีฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ แมจะแยกเปนอิสระจากกัน แตก็

มไิดเปนไปโดยเดด็ขาด หากยงัเกีย่วพนักบัการใชอาํนาจของแตละฝาย ภายใตหลักการดลุและคานอาํนาจ 

(Check and Balance) โดยมีองคกรท่ีสําคัญในการใชอํานาจรวม 3 องคกร ไดแก สภานิติบัญญัติหรือ

รฐัสภา ประมขุของรฐั และคณะรฐัมนตร ีและมหีลกัสําคญัอกีประการหน่ึงท่ีวา“พระมหากษตัริยทรงครองราชย ์

แตมิไดทรงปกครอง (The King reigns but does not govern)” ระบอบนี้ถูกนํามาใชในประเทศไทย

ดังปรากฏในรัฐธรรมนูญสวนใหญ เชน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม (10 ธันวาคม 2475)

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2521 รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2534 รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 

2540  และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  

วิวัฒนาการของการปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย

          เม่ือวันที่ 24 มิถุนายน 2475 กลุมคณะบุคคลที่เรียกวา “คณะราษฎร” ภายใตการนําของ   

หลวงประดิษฐมนูธรรม นาวาตรีหลวงสินธุ สงครามชัย พันตรีหลวงพิบูลสงคราม พันเอกพระยา

พหลพลพยุหเสนา ไดปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราช

มาเปนระบอบประชาธิปไตยและมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทย คือ  “ พระราชบัญญัติ

ธรรมนูญการปกครองแผนดนิสยามชัว่คราว พ.ศ. 2475 ” ซึง่มหีลกัการประชาธปิไตยทีส่าํคญัวา อาํนาจ

สูงสุดในการปกครองประเทศเปนของประชาชนชาวไทย มีสภาผูแทนราษฎร คณะกรรมการราษฎร 

(คณะรฐัมนตร)ี และศาลเปนตวัแทนของประชาชนในการใชอาํนาจอธปิไตยดังกลาว ซ่ึงแสดงถึงการแบง

อํานาจอธิปไตยออกเปน 3 สวน ไดแก อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ จากนั้นมี

การประกาศใชรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทยฉบับถาวร เมือ่วนัท่ี 10 ธนัวาคม 2475 ตอมาเกดิความ

ขัดแยงในกลุมคณะราษฎรเก่ียวกับเรื่องแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจ  จนนําสูการผลักดันใหจอมพล 

ป. พบิลูสงคราม ขึน้ดาํรงตาํแหนงนายกรฐัมนตร ีในป พ.ศ. 2481 แตกต็องลาออกจากตาํแหนงนายกรัฐมนตรี

เพราะรฐับาลแพในการลงมตพิระราชกาํหนดระเบยีบบรหิารราชการ นครเพช็รบรูณและพระราชกาํหนด

จดัสรางพทุธบรุมีณฑล ในเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2487 สงผลใหนายปรีด ีพนมยงคข้ึนมามบีทบาททางการ

เมอืงแทน และมคีวามพยายามในการรางรฐัธรรมนูญ พ.ศ. 2489 เมือ่ถงึสมยัรฐับาลหมอมราชวงศเสนยี ปราโมช 

จงึมกีารประกาศยกเลกิรฐัธรรมนูญ ฉบับวนัที ่10 ธนัวาคม พ.ศ. 2475 เพือ่ใหการปกครองเปน “ประชาธปิไตย

ที่แทจริง” และประกาศใชรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2489 แทน ซึ่งมีสาระสําคัญในการแยกขาราชการ

ประจําออกจากการเมือง เพื่อปองกันมิใหเกิดระบอบการปกครองแบบอํานาจนิยม การกําหนดให

สภานิติบัญญัติประกอบดวยสภาผูแทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง และพฤฒสภาที่มาจากการ

เลือกตั้งโดยออม ตอมารัฐบาลชุดนายควง อภัยวงศ ไดมีการตั้งสภารางรัฐธรรมนูญขึ้นอีกคร้ังหนึ่ง 

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปที่ 17 เลมที่ 49 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2558
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เพือ่รางรฐัธรรมนูญฉบับถาวร แตกอนจะรางเสร็จไดถูกทํารฐัประหารเสียกอน และแตงต้ังจอมพล ป. พบิลูสงคราม

ขึ้นดํารงตําแหนงเปนนายกรัฐมนตรีเปนครั้งท่ีสอง ตอมารัฐธรรนูญฉบับดังกลาวไดรับการประกาศใชใน

เดือนมีนาคม พ.ศ. 2492 โดยมีสาระสําคัญที่จะรักษาหลักการใหสมาชิกวุฒิสภามาจากการแตงตั้งของ

พระมหากษัตรยิ และยงัคงแยกขาราชการประจําและขาราชการการเมือง แตอาํนาจของจอมพล ป. สิน้สุด

ลงดวยการทํารัฐประหารของจอมพลสฤษด ธนะรัชต ในวันที่ 16 กันยายน 2500 ทําใหจอมพล ป. 

ตองลี้ภัยไปอยูตางประเทศ

          ภายหลงัการทํารฐัประหารของจอมพลสฤษด์ิ นายพจน สารสนิ ไดเขาดํารงตําแหนงนายกรฐัมนตร ี

แลวจัดใหมกีารเลอืกตัง้ทัว่ไปขึน้  จอมพลสฤษดิ ์ดาํเนนิการใหพลโท ถนอม กติตขิจร เปนนายกรัฐมนตร ี

รฐับาลชดุนีต้องเผชิญกบัการวพิากษวจิารณและไดมกีารเปดอภปิรายไมไววางใจรฐับาล แตก็ไมเปนผลสาํเรจ็ 

ประกอบกับปญหาขอพิพาทเร่ืองเขาพระวิหารระหวางประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา ที่ผลการตัดสิน

ของศาลโลกใหเขาพระวหิารเปนของประเทศกมัพูชา ทาํใหรฐัมนตรหีลายคนตดัสนิใจลาออก ซ่ึงจอมพลสฤษด์ิ 

เชือ่วาสาเหตดัุงกลาวมาจากการท่ีคณะราษฎรนาํระบอบประชาธปิไตยตะวนัตกมาใชทาํใหเกดิความวุนวาย

ทางการเมืองขึ้นบอยคร้ัง และเห็นวาการจัดระเบียบการปกครองของไทยตองอาศัยหลัก 3 ประการ คือ 

การเมอืงการปกครองตองอาศัย หลกัการของไทยเราเอง จะตองละท้ิงอุดมการณของตางประเทศ และจะ

ตองฟนฟูอุดมการณแบบไทยใหเปน อดุมการณหลกัของชาต ิและเชือ่วาประชาธปิไตยแบบไทยทีเ่หมาะสม 

คือ รัฐบาลหรือฝายบริหารมีอํานาจเหนือฝายนิติบัญญัติ และมีอํานาจสูงสุด ดังน้ัน พรรคการเมืองและ

การเลอืกตัง้โดยตรงจากประชาชนจงึไมใชเปนสิง่จําเปนตอระบบการเมืองไทย ตอมาจอมพลถนอม กติตขิจร 

ไดรบัการแตงตัง้ใหเปนนายกรฐัมนตรีและบรหิารประเทศตามแบบจอมพลสฤษดิ ์โดยใชการปกครองแบบ

ประชาธปิไตยแบบไทย ทาํใหรฐับาลไมสามารถแกปญหาไดอยางมปีระสทิธิภาพและยงัตองเผชญิกบัความ

กดดันจากประชาชน แมหลังจากที่มีการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2512 จอมพลถนอมได

กลบัเขามาดาํรงแหนงนายกรฐัมนตรอีกีครัง้หนึง่ แตกไ็ดรบัการปฏเิสธจากสภาผูแทนราษฎรและมกีารตอ

ตานท่ีรุนแรงใน พ.ศ. 2513 จนกลายเปนความขัดแยง จอมพลถนอมจึงทํารัฐประหารรัฐบาลของตนเอง 

ใน พ.ศ. 2514 ซึ่งนําไปสูเหตุการณที่สําคัญเหตุการณหน่ึงในประวัติศาสตรการเมืองไทย คือ เหตุการณ

วันที่ 14 ตุลาคม 2516 ที่กลุมนักศึกษาไดพากันรวมตัวกันเพื่อประทวงและขับไลคณะรัฐบาลเผด็จการ 

“ถนอม – ประภาส” กลุมผูชุมนุมตองเผชิญหนากับตํารวจและเกิดการตอสูกันขึ้น จนนําไปสูการกวาด

ลางผูชุมนมุครัง้ใหญจากตาํรวจและทหารภายใตการบังคบับญัชาของจอมพลถนอมและจอมพลประภาส 

เหตกุารณครัง้นีท้าํใหมีผูบาดเจบ็ลมตายเปนจาํนวนมาก ในทีส่ดุพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั ทรงระงบั

เหตกุารณโดยที ่พลเอกกฤษณ สวีะรา ผูบญัชาการทหารบกในขณะนัน้มคีวามเหน็คลอยตามดวย พระองค

ทรงขอใหจอมพลถนอมลาออกจากตําแหนง นายสัญญา ธรรมศักดิ์ ไดเขาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี

แทนและมีการดําเนินการรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 โดยจัดต้ังสมัชชา

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปที่ 17 เลมที่ 49 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2558
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แหงชาตติามพระราชดาํรขิองพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั ซ่ึงเรียกวา “ สภาสนามมา” เนือ่งจากจัดการ

ประชมุสมชัชาทีร่าชตฤณมยัสมาคม หรอืสนามมานางเลิง้ ซึง่ประกอบดวย ขาราชการ นกัธรุกจิ นกัวชิาการ 

กรรมกร เกษตรกร ตลอดจนนักศึกษา รัฐธรรมนูญป 2517 น้ีถือวาเปนรัฐธรรมนูญที่เปนประชาธิปไตย

มากที่สุดฉบับหนึ่งของประเทศไทย   

          ตอมามีเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 เปนเหตุการณประทวง และนําไปสูการทํารัฐประหาร โดย

คณะปฏิรูปการปกครองแผนดินภายใตการนําของพลเรือเอกสงัด ชะลออยู และคณะนายทหาร ทหาร

สามารถเขายึดอํานาจได มีการใชรัฐธรรมนูญฉบับใหมท่ีใหอํานาจนายกรัฐมนตรีอยางเด็ดขาดคลายกับ

รฐัธรรมนูญฉบบั พ.ศ. 2502 ของจอมพลสฤษดิ ์และแตงตัง้ใหนายธานนิทร กรยัวเิชยีร ขึน้ดาํรงตาํแหนง

เปนนายกรัฐมนตร ีสวนคณะปฏริปูการปกครองแผนดนิกไ็ดกลายสภาพตนเองไปเปนสภาทีป่รึกษานายกรัฐมนตรี

คณะปฏริปูการปกครองแผนดนิยังจดัตัง้สภาปฏิรปูการปกครองแผนดนิมาทาํหนาท่ีนติบิญัญตั ิโดยมสีมาชกิ

ที่ประกอบดวยขาราชการทหาร และขาราชการพลเรือน 

          จากนัน้มกีารทํารฐัประหารรฐับาลนายธานินทรแลว พลเอกเกรยีงศกัดิ ์ชมะนนัท เขาดาํรงตาํแหนง

นายกรฐัมนตร ีไดจดัใหมีการรางรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2521 และ รฐัธรรมนูญ

ฉบบันีไ้ดถกูขนานนามวาเปน “ประชาธปิไตยครึง่ใบ” เน่ืองจากมกีารจัดวางดุลอาํนาจทางการเมอืงระหวาง

พลังประชาธิปไตยกับพลังกองทัพ ใหกองทัพสามารถควบคุมทิศทางการเมืองได เชน ขาราชการประจํา

สามารถควบตําแหนงทางการเมืองได และสมาชิกวุฒิสภามาจากการแตงตั้ง แมกระทั่งในชวงที่พลเอก

เปรม ติณสูรานนท เขาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีก็มีความพยายามในการทํารัฐประหารเชนเดียวกัน

แตไมสําเร็จที่เรียกวา “กบฏเมษาฮาวาย”     

          หลังจากพลเอกเปรมยตุบิทบาททางการเมอืงในตาํแหนงนายกรัฐมนตรแีลว พลเอกชาตชิาย ชุณหะวณั 

ไดรับตําแหนงเปนนายกรัฐมนตรีแทน แตในวันที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2534 “คณะรักษาความสงบ

เรียบรอยแหงชาติ (รสช.) ” นําโดยพลเอกสุจินดา คราประยูร ไดกอรัฐประหารรัฐบาลโดยอางวารัฐบาล

ทุจริต แทรกแซงขาราชการ เผด็จการรัฐสภา ทําลายสถาบันทหาร กับการลอบสังหารบุคคลสําคัญ และ

คิดลมลางสถาบันพระมหากษัติรย แตปญหาท่ีแทจริง คือ การโยกยายตําแหนงในกองทัพทําใหเกิดการ

แบงปนอํานาจที่ไมมีความสมดุลในกลุมทหาร หลังจากการยึดอํานาจเสร็จแลว รสช. ได สัญญาวาจะคืน

อาํนาจใหประชาชนโดยเรว็ ตอมาเมือ่ รสช. ยดึอาํนาจสาํเรจ็แลวไดประกาศใชธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย 

พทุธศกัราช  2534 พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัไดโปรดเกลาใหนายอานนัท ปนยารชนุ เปนนายกรฐัมนตร ี

ผลการเลอืกตัง้ทัว่ไปปรากฎวาพรรคสามคัคธีรรมไดเปนแกนนาํในการจดัต้ังรัฐบาล แตบทบญัญตัใินรฐัธรรมนญู

ฉบับดังกลาวมิไดระบุวานายกรัฐมนตรีตองมาจากสมาชิกสภาผูแทนราษฏร ดังนั้น พรรคสามัคคีธรรมได

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปที่ 17 เลมที่ 49 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2558
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เชิญพลเอกสุจินดา เปนนายกรัฐมนตรี แตพรรคการเมืองฝายคานและประชาชนคัดคาน เนื่องจากกอน

หนานี้พลเอกสุจินดา เคยกลาววา การรัฐประหารที่ไดทําไปนั้นหาไดมีความตองการเปนนายกรัฐมนตรี 

แตภายหลงักลบัยอมรบัตาํแหนงนายกรฐัมนตรีดวยการใหเหตผุลวายอม “เสียสัตยเพือ่ชาต”ิ เปนเหตใุห

ประชาชนไมพอใจมากและเริ่มชุมนุมกัน ซึ่งมีพลตรีจําลอง ศรีเมือง เปนแกนนําสําคัญ เรียกรองใหมีการ

แกไขรัฐธรรมนูญ และใหนายกรัฐมนตรีมาจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ประชาชนจํานวนหลายแสนคน

ไดเขารวมชุมนุมบริเวณถนนราชดําเนินการประทวงและเหตุการณไดลุกลามจนกลายเปนเหตุจลาจลเกิด

ความเสยีหายทัว่กรุงเทพมหานครและมทีาทเีสยีหายอกีมากและนาํไปสูการเผชญิหนาระหวางกองทพัและ

กลุมผูชุมนุมในชวง 17 ถึง 20 พฤษภาคม 2535 จนนําไปสูความรุนแรง มีประชาชนบาดเจ็บ เสียชีวิต

และ สูญหายจํานวนมาก หรือท่ีรูจักกันในชื่อของ “พฤษภาทมิฬ” ตอมาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ทรงโปรดเกลา ฯ ใหพลเอกสจุนิดา นายกรฐัมนตร ีกบัพลตร ีจาํลอง ผูนาํการประทวง เขาเฝา ณ ตาํหนกั

จิตรลดารโหฐาน ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2535 หลังการปะทะกันระยะหนึ่ง เหตุการณการเขาเฝา

ทูลละอองธุลีพระบาทดังกลาวไดรับการเผยแพรภาพและเสียงทางวิทยุโทรทัศนทั่วประเทศ หลังจากนั้น

ในวันที่  24 พฤษภาคม 2535 พลเอกสุจินดา ไดประกาศลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรี 

พรรคสามัคคธีรรมไดเสนอ พลอากาศเอกสมบุญ ระหงษ ประธานทีป่รึกษาพรรคชาตไิทยเปนนายกรฐัมนตรี 

ซึง่ยงัคงมกีระแสตอตาน สดุทายวนัที ่10 มถินุายน 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัไดทรงโปรดเกลา ฯ

ให นายอานันท ปนยารชุน กลับมาเปนนายกรัฐมนตรีอีกคร้ัง ตามการเสนอชื่อโดยนายอาทิตย อุไรรัตน 

ประธานสภาผูแทนราษฎร เพื่อสรางความปรองดองในสังคมการเมือง และดําเนินการจัดการเลือกตั้งให 

เปนไปตามความตองการของประชาชนชาวไทย อันนําไปสูกระบวนการปฏิรูปการเมืองที่เริ่มตนจากการ

แกไขรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2535 เพือ่ดาํเนนิการยกรางรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย 

พทุธศักราช 2540 (รฐัธรรมนญูฉบบัประชาชน) ซึง่มสีาระประกอบไปดวยขอกําหนดเกีย่วกบัการควบคมุ

พฤตกิรรมนกัการเมอืง ระบบการตรวจสอบและถวงดลุอาํนาจขององคกรการเมอืง การจดัตัง้องคกรอสิระ 

การทําใหองคกรการเมืองมีประสิทธภาพ และการ ทําใหองคกรของฝายบริหารสามารถบริหารนโยบาย

ไดโดยมีความเปนผูนําที่มีความเขมแข็ง

          ตอมารัฐบาลพันตํารวจโท ดร. ทักษิณ ชินวัตร หัวหนาพรรคไทยรักไทย ดํารงตําแหนงเปน 

นายกรฐัมนตรคีนที ่23 ของประเทศ ไดสรางประวตัศิาสตรโฉมหนาใหมใหกับการเมอืงไทย คอื เปนรัฐบาลที่

มาจากการเลือกตั้งรัฐบาลแรกที่มีผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคไทยรักไทยเพียงพรรคเดียว

ชนะเลอืกตัง้ดวยคะแนนเสยีงทวมทน จนสามารถจดัต้ังรฐับาลพรรคเดียวไดถงึสองสมยัติดตอกนัผานการ

เลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2544 และการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2548 มีลักษณะการบริหารประเทศที่มีแนวโนม

รวบอาํนาจเบด็เสรจ็ของรฐับาลพรรคไทยรกัไทย นกัวชิาการจึงใหคาํจํากดัความรูปแบบการบริหารประเทศ

วา “ การเมอืงระบอบทกัษณิ ” “ ทกัษณิาธปิไตย (Thaksinocracy) ” และเรียกระบบเศรษฐกจิซ่ึงมกีาร
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ดาํเนนิการและเกดิมผีลประโยชนจากนโยบายรฐับาลในสมยัน้ีวา “ ระบบทกัษโิณมิกส (Thaksinomics) ” 

สาเหตุที่เกิดการรวบอํานาจเบ็ดเสร็จ เนื่องจากหัวหนาพรรคและนายทุนของพรรคลวนมีพื้นฐานมาจาก

กลุมธุรกิจสัมปทานขนาดใหญ ซึ่งเปนธุรกิจท่ีมีประสบการณและมีความคุนเคยกับการผูกขาดมาแลวใน

ลักษณะหน่ึง ไดแก ธุรกิจสื่อสาร – โทรคมนาคม กลุมอุตสาหกรรมพิเศษบางประเภท สงผลใหพรรค

ไทยรกัไทยมีฐานอํานาจทางการเงินทีแ่ขง็แกรง และทีส่าํคญัคอืนโยบายประชานิยมท่ีใหผลประโยชนโดย

ตรงใหแกชาวบานโดยไมตองผานระบบอปุถมัภของนกัการเมอืงในระดบัจงัหวดั รวมทัง้นกัการเมอืงทองถิน่ 

ดังนั้น จึงมีผลสืบเนื่องกลายเปนการสลายฐานอํานาจของนักการเมืองในระบบหัวคะแนนแบบที่เคยเปน

มา รฐับาลพรรคไทยรกัไทยไดถูกวพิากษวจิารณในหลายเรือ่ง เชน ปญหาคอรปัชัน่เชิงนโยบาย การแทรก

แซงสือ่และองคกรอิสระ ความไมสงบในจงัหวัดชายแดนใต การละเมดิสทิธมินษุยชน ดงัปรากฏตามขอเขยีน

ของกลุมนักวิชาการ ตอมาเมือ่มกีารตรวจสอบพบปญหาจรยิธรรมทางการเมอืงของพนัตาํรวจโท ดร. ทกัษณิ 

ในเฉพาะกรณกีารขายหุนชนิคอรปใหแกกองทนุเทมาเส็ก ประเทศสิงคโปร เปนจํานวน 37,000 ลานบาท 

โดยไมเสียภาษี ผูถอืหุนสวนใหญเปนคนในครอบครวัของพนัตาํรวจโท ดร. ทกัษณิ และเครอืญาต ิปญหา

ดังกลาวนําไปสูการยุบสภาในวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2549 และกอใหเกิดกระแสวิพากษวิจารณจากสังคม

ตามมาวานายกรัฐมนตรีหนีการซักฟอกจากสภาผูแทนราษฎร ขอกลาวหาดังกลาวยังไมมีคําตอบใหกับ

ประชาชนอยางชัดเจน และทําใหเกิดขอสงสัยตามมา ท้ังหมดนี้เปนผลมาจากระบบการตรวจสอบ

ในสภาผูแทนราษฎรและในองคกรอิสระ ดวยเหตุนี้การตอสูคัดคานอํานาจ พันตํารวจโท ดร. ทักษิณ 

และรฐับาลไทยรักไทย ในวงนักวชิาการ ประชาชน สมาชกิวฒุสิภาสายเอน็จโีอ และกลุมวชิาชพีส่ือมวลชน 

นําไปสูการตอสูทางการเมืองคร้ังยิ่งใหญ  และขยายผลไปสูการไมเอาระบอบทักษิณ มีกลุม “ พันธมิตร

ประชาชนเพือ่ประชาธปิไตย ” เขาทําการคดัคานแบบอารยขัดขนื (Civil Disobedience) เนือ่งจากเปาหมาย

สงูสดุของพนัธมติรประชาชนเพือ่ประชาธปิไตย คอื ตองการใหพนัตาํรวจโท ดร.ทกัษณิ เวนวรรคทางการเมอืง 

ในขณะทีฝ่ายรฐับาลพรรคไทยรักไทยยนืยนัวา เปนเรือ่งสิทธสิวนบคุคลและใหเปนไปตามกติกาของรัฐธรรมนญู 

ความขัดแยงของทั้งสองฝายทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น และไดกลายเปนขออางอันชอบธรรมของทหารในการ

ทาํรฐัประการยึดอาํนาจจากรฐับาลพรรคไทยรักไทย เมือ่วนัที ่19 กนัยายน 2549 ดวยเหตผุล คอื รัฐบาล

ทาํใหเกดิความขดัแยงภายในชาติ การบรหิารราชการแผนดินสอไปในทางทุจริต เกดิการแทรกแซงองคกร

อิสระ และการกระทําท่ีหมิน่เหมตอการหมิน่พระบรมเดชานภุาพ ซ่ึงพองกบัความเหน็ของประชาชนและ

กลุมตอตานรัฐบาล ดวยเหตุนี้การกอรัฐประหารจึงเต็มไปดวยเสียงชื่นชม

          แมจะมีการประกาศใชรัฐธรรมนญูฉบบัปจจบุนัในป 2550 และมกีารเปลีย่นแปลงนายกรฐัมนตรี

ไปเปนนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ก็ตาม แตความนิยมในตัวพันตํารวจโท ดร. ทักษิณ ยังมิไดเสื่อมถอยลง 

อันสงผลใหพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งตอมา และ นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 

นองสาวของพันตํารวจโท ดร. ทักษิณ ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี สรางความ
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ไมพอใจแกฝายทีไ่มพอใจแนวทางการบริหารประเทศของพันตาํรวจโท ดร. ทกัษิณ โดยเขาใจวานางสาวยิง่ลักษณ

เปนตัวแทนพี่ชายและพยายามเรียกรองขอใหมีการอภัยโทษแกพ่ีชายซ่ึงเปนอดีตนายกรัฐมนตรีนั่นเอง 

ความขัดแยงทางความคิดเห็นทางการเมืองของคนไทยจึงยังไมหมดไปจวบจนปจจุบัน

   

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

  รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายที่มีลําดับศักดิ์สูงสุดในประเทศ ประเทศไทยมีการปฎิวัติรัฐประหาร

หลายครั้ง จนนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญหลายฉบับ ไดแก  

               1. พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 1475

               2. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475

               3. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489

               4. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2490 หรือรัฐธรรมนูญ

ตุมแดง หรือ รัฐธรรมนูญใตตุม

               5. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492

               6. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2495

               7. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502

               8. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511

               9. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515

               10. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517

               11. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519

               12. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2520

               13. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521

               14. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2534

               15. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534

               16. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540

               17. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549

               18. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

          การเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญสวนใหญมีสาเหตุมาจากความเห็นที่แตกตางกันทางการเมืองและ

ความไมชอบธรรมในการบริหารประเทศของผูมีอํานาจอันนําไปสูการปฏิวัติรัฐประหารหลายครั้ง ซึ่งการ

ปฎิวตัริฐัประหารในแตละครัง้ทําใหเกิดการหยดุชะงกัในการพฒันาของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

ทัง้ยงันาํมาซึง่ความแตกแยกทางความคดิของกลุมคนในสงัคม และสรางผลกระทบอยางรายแรงตอระบบ

เศรษฐกิจของไทยอันเกิดจากความขาดเสถียรภาพของรัฐบาลอีกดวย     
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บทสรุปและขอเสนอแนะ 

          จากขอเท็จจริงท่ีนําเสนอมาขางตน แสดงวาการพัฒนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยใน

ประเทศไทยตลอดมานับแตวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อป พ.ศ. 2475 ไดเจริญกาวหนาไป

ตามลําดับ  แตยังคงมีอุปสรรคความขัดแยงทางความคิดและการทับซอนของผลประโยชน อันนํามาซ่ึง

ขอโตแยงทั้งหลายเกี่ยวกับความเปนประชาธิปไตย และความรูความเขาใจของประชาชนในเรื่องดังกลาว

ไดถูกบิดเบือนไป จนเขาใจวาประชาธิปไตยคือเสียงขางมาก กลาวคือ หากประชาชนสวนมากเห็นเชนไร

ยอมตองเปนไปตามนั้น จนนํามาซึ่งความพยายามในการใชหลักเกณฑตามรัฐธรรมนูญเพื่อสรางความ

ชอบธรรมใหแกการกระทาํของตน จนนาํมาซ่ึงความขัดแยงในสังคม จากความไมพอใจทีมี่การออกกฎหมาย

เพ่ือเอื้อประโยชนแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุมบุคคลกลุมใดกลุมหนึ่ง อันสงผลกระทบตอประโยชน

สวนรวมของประเทศ

          รฐัธรรมนูญของประเทศไทยหลายฉบับเชน รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2517

รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2540 หรอืรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช 

2550 ถูกรางขึ้นตามหลักการแหงความเปนประชาธิปไตย รวมถึงยังมีบทบัญญัติที่รับรองและคุมครอง

สทิธแิละเสรีภาพของประชาชนซึง่เปนเจาของอาํนาจอธิปไตยทีแ่ทจรงิหลายประการ จงึไมอาจกลาวอาง

ไดวาเหตุแหงความขัดแยงมากจากบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ไมชอบการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม

จึงไมใชแนวทางในการแกปญหาทีต่รงจดุ คงมเีพยีงขอทีต่องพจิารณาวารปูแบบการเลอืกตัง้แบบใด นายกรฐัมนตรี

และคณะรฐัมนตรคีวรมาจากการเลอืกตัง้หรอืไม รวมถงึหลกัการดลุและคานอํานาจแบบใดทีม่คีวามเหมาะสม

กับประเทศไทยมากกวากัน

          เมือ่การแกไขรฐัธรรมนญูไมใชแนวทางสําคญัในการแกปญหาความขดัแยงดังกลาว มาตรการอืน่

จึงควรถกูนําขึน้มาประกอบการพจิารณาในการแกปญหาดงักลาว โดยจะตองพิจารณาถงึสาเหตุของปญหา

ดังกลาวเสียกอน ซึ่งจากการพิจารณาจะพบวามีปญหาที่สําคัญหลายประการ ไดแก

          ประการแรก ความไมไววางใจตัวบุคคลที่ทําหนาที่ในการบริหารประเทศ จากปญหานี้เปนเรื่อง

ละเอียดออน เพราะตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยทีผู่บรหิารประเทศมาจากการเลอืกตัง้นัน้ 

ยอมมีทัง้ฝายทีเ่ลือกบุคคลดงักลาวและไมเลอืกบุคคลดงักลาว การยอมรบัผลการเลอืกตัง้จึงเปนสิง่สาํคญั 

          ประการทีส่อง ความสงสัยถึงวิธกีารดาํเนินการในการบริหารประเทศนัน้เปนไปตามหลักกฎหมาย

หรอืไม กรณดีงักลาวเปนประเดน็เรือ่งความโปรงใสในการดาํเนนิกจิการของผูบรหิารประเทศ แนวทางใน

การแกปญหาที่มีประสิทธิภาพจึงเปนการเปดเผยแนวทางการดําเนินงาน รวมถึงแจงประชาชนใหทราบ

ถงึผลดแีละผลเสยีของการดาํเนินการดงักลาวโดยชัดแจง  นอกจากนีย้งัตองแสดงใหเหน็วาผูบรหิารประเทศ

ดาํเนนิการโดยชอบธรรมและมไิดมุงทีจ่ะกระทาํไปเพือ่เอือ้ประโยชนแกบคุคลใดบคุคลหนึง่หรอืกลุมบุคคล

กลุมใดกลุมหนึ่ง
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          ประการทีส่าม ความไมเขาใจของประชาชนท่ีมตีอผูบริหารประเทศ เปนเร่ืองทีต่องทําความเขาใจ

รวมกันระหวางประชาชนกบัผูบรหิารประเทศ กลาวคือ ผูบริหารประเทศจะตองแสดงใหประชาชนเห็นถงึ

ความจริงใจและความโปรงใสเพื่อสรางศรัทธาและความม่ันใจแกประชาชน สวนประชาชนนั้น หากเปน

กรณีที่ผูบริหารประเทศไดรับการเลือกตั้งโดยถูกตองและชอบธรรม ประชาชนยอมตองใหความไววางใจ

และเคารพตอการตัดสินใจของผูบริหารประเทศ โดยจะตองละท้ิงมุมมองท่ีเปนอคติและเคารพตอ

หลักเกณฑของระบอบประชาธิปไตย

          ประการที่สี่ หากมีความขัดแยงเกิดขึ้นจากความคิดเห็นทางการเมือง ประชาชนกลุมตางๆยอม

สามารถแสดงออกซึง่ความเหน็ของฝายตนภายใตบังคบัแหงกฎหมายและไมสรางความเดือดรอนแกผูอืน่ 

ท้ังจะตองพยายามทําความเขาใจตอความคิดเห็นของฝายอื่น และหากมีขอโตแยงเกิดขึ้น ยอมตอง

แสวงหาขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ และพยายามเจรจากับอีกฝายโดยสันติวิธี 

          ประการท่ีหา หากมกีารกระทําทีผ่ดิกฎหมายเกดิขึน้ ยอมตองยอมรับโทษตามกฎเกณฑทีก่ฎหมาย

กาํหนด หากมขีอโตแยงใดควรมกีารตอสูคดใีนชัน้ศาล ไมใชกาํลังมวลชนเพ่ือผลักดันใหมกีารออกกฎหมาย

เพ่ือยกเวนโทษ หรือเขากดดันการใชดุลพินิจในการพิจารณาพิพากษาของศาล ท้ังยังตองใหความเคารพ

ตอดุลพินิจการตัดสินของศาลในฐานะที่เปนตัวแทนของประชาชนในการใชอํานาจตุลาการ

          ประการทีห่ก พยายามหาทางออกท่ีเปนการรอมชอมกนัโดยนาํระบบการระงับขอพิพาททางเลอืก

เชนการเจรจาตอรองหรือการไกลเกลีย่มาใช แตจะตองเปนการดาํเนนิการดวยความบรสิทุธิ ์มใิชใชกระบวน

การดังกลาวเพื่อสรางความชอบธรรมใหแกตนเอง             

          ประการทีเ่จด็ สรางมาตรการทางกฎหมายในการปองกนัการคอรัปชัน่เชงินโยบายท่ีมปีระสิทธภิาพ 

เพื่อปองกันมิใหผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเขาแสวงประโยชนจากอํานาจหนาท่ีโดยอาศัยชองวางแหง

กฎหมายหรือดําเนินการใหมีการออกกฎหมายเพ่ือรับรองใหการกระทําใดเปนการกระทําท่ีชอบเพ่ือเอื้อ

ประโยชนแกตน  

          ประการสุดทาย เพ่ือเปนแนวทางในการแกปญหาในระยะยาว ควรมกีารกระจายโอกาสทางการ

ศึกษาใหแกประชาชน เพือ่ใหทําความเขาใจถึงสิทธิหนาทีข่องตนภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อนัมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมขุใหถูกตอง และเพ่ือสรางความเขาใจทีถู่กตองและจติสาํนกึแกเยาวชน

ซึ่งจะเปนกําลังสําคัญของประเทศชาติในอนาคตใหตระหนักถึงสิทธิและหนาที่ของตน รวมถึงปลูกฝงให

เคารพกฎเกณฑของสังคม 
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ความนํา

 หนาท่ีพลเมอืงเปนสิง่ทีม่คีวามสาํคญัเปนอยางยิง่ตอการเกดิขึน้ การดํารงอยู และววิฒันาการของ

สถาบันการเมืองและชุมชนทางการเมืองทุกชนิดและทุกประเภท ซ่ึงนักปราชญโบราณทานกลาวไววา 

เปนหนาที่ความผูกพันและเปนความรักในบานเกิดเมืองของตนเอง ถึงขั้นท่ีเรียกไดวาเปนอุปนิสัยใจคอ

ของมนษุยทีจ่ะมอบความวางใจและความเชือ่ความศรทัธาใหกบัระบอบการปกครองประเภทตางๆ ทีม่นษุย

กลุมน้ันๆ ตัง้ถิน่ฐานอยู ตัวอยางเชน ระบอบราชาธิปไตย (Monarchy) ระบอบอภชินาธปิไตย (Aristocracy) 

และระบอบประชาธิปไตย (Democracy) เปนตน

          โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในระบอบของการปกครองโดยคนจํานวนมาก ทั้งที่นิยมเรียกกันวาระบอบ

ประชาธิปไตย (Democracy) หรือระบอบสาธารณรัฐ (Republic) นั้น  กลาวไดวา ไดเรียกรองตองการ

หนาทีข่องพลเมอืงทีเ่ขมขนและเขมแขง็มากกวา หนาทีข่องพลเมอืงในระบอบการปกครองโดยคนคนเดยีว 

หรือในระบอบการปกครองโดยคณะบุคคล เนื่องดวย “หนาที่” เปนส่ิงที่พลเมืองทุกทุกคนพึงกระทํา 

เพื่อการแลกเปล่ียนกับการท่ีชุมชนการเมือง หรือรัฐไดรับรองสิทธิและเสรีภาพของพลเมืองไวใหได

ความสะดวกสบาย เชน ปองกันไมใหไดรับภัยอันตรายจากศัตรู และการคุมครองทรัพยสินตางๆ เปนตน

          ในระยะตอมา เมื่อระบอบการเมืองการปกครองกาวเขาสูสมัยใหม เกิดมีระบอบตัวแทน เพราะ

วาประชากรของประเทศมเีปนจาํนวนมาก อกีทัง้มคีวามเจรญิของการศกึษาและพฒันาของระบบทนุและ

การคมนาคมสื่อสารของประเทศ รัฐธรรมนูญประชาธิปไตยของประเทศนั้นๆ ก็มีความนิยมที่บทบัญญัติ

เรื่องของสิทธิและเสรีภาพไวอยางชัดเจน อีกทั้งมีจํานวนรายการหรือมาตราที่วาดวยสิทธิเสรีภาพที่มาก

ขึน้เปนพเิศษ โดยไดมกีารทึกทักและมขีอสมมตฐิานเอาเองวา เรือ่งของ “หนาที”่ ของพลเมอืงจะเกดิการ

พัฒนาขึ้นเองตามธรรมชาติและตามความเจริญของบานเมือง
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1 ทัง้สองรปูแบบเปนการปกครองโดยผูคนจํานวนมาก (Many) เหมอืนกนั แตแตกตางๆ กันทีร่ะดับของคณุธรรม (Virtue) และการประกอบ

คุณงามความดีเพ่ือบานเมือง กลาวถือ ประชาธิปไตยในสมัยโบราณจะมีระดับของคุณธรรมนอย ในขณะที่สาธารณรัฐพลเมืองจะมีระดับ

ของคุณธรรมสูง ในลักษณะที่พอจะเทียบเคียงไดกับการปกครองโดยคนคนเดียว (One man) ท่ีมีการแยกแยะออกเปนระบอบทรราช 

กับระบอบกษัตริย หรือการปกครองโดยคณะบุคคล (Few) ที่สามารถแยกไดเปนระบอบคณาธิปไตยกับระบอบอภิชนาธิปไตย เปนตน



 ในกรณีประเทศไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดมีบทบัญญัติวา

ดวยสิทธิเสรีภาพไวในหมวดที่ 3 ต้ังแตมาตรา 26 จนถึงมาตรา 69 รวมทั้งส้ิน 45 มาตรา ในขณะเดียว

กันก็ไดมีบัญญัติที่วาดวยหนาที่ของชนชาวไทยไวในหมวดที่ 4 เริ่มตั้งแตมาตราที่ 70 จนถึงมาตราที่ 74

รวมทัง้สิน้ 5 มาตรา ซึง่นาตัง้ขอสงัเกตวา ประชาชนพลเมอืงไทยไดตระหนกัและรับรูถงึ “สิทธเิสรีภาพ” 

อันเปนสิ่งที่รัฐธรรมนูญไดรับรองไวแลวเปนอันมาก แตประชาชนพลเมืองไทยไดมีความตระหนักรูถึง 

“หนาที่” ของชนชาวไทย หรือของพลเมืองไทยในลักษณะที่มากหรือนอยเพียงใด และประเทศไทยควร

ท่ีจะมีการพัฒนาวิธีการอันนํามาซึ่งความเขาใจและตระหนักในหนาท่ีพลเมืองของรัฐในลักษณะใด จึงได

ชวยเกือ้หนนุใหระบอบประชาธปิไตยของประเทศไทยมพีฒันาการทีม่สีมดลุ มคีวามยัง่ยนืและมคีวามเขมแขง็

แนวความคิดและความเปนมาของหนาที่พลเมือง

 พัฒนาการแรกเริ่มของแนวความคิดวาดวยหนาที่พลเมืองในสังคม อาจพิจารณาไดจากสถานะ

ความเปนพลเมืองของนครรฐัโบราณ กลาวคอื หากพจิารณาถงึสถานะความเปนพลเมอืงของชาวเอเธนส

ท่ีมีสวนรวมอยางแข็งขนัในชวิีตสาธารณะภายใตรปูแบบการปกครองตนเองโดยตรงของประชาชนพลเมอืง 

(Direct government) ซึง่ตรงกนัขามกบัประชาธปิไตยสมยัใหมทีเ่ปนการปกครองโดยตวัแทนของประชาชน 

(Modern democracy) จะพบวา นยัของความเปนพลเมอืงของเอเธนสขึน้อยูกบัสทิธแิละบทบาทหนาที่
พลเมอืงทีม่แีละแสดงออกในโพลิส (polis) โดยเฉพาะอยางยิง่สิง่ทีแ่สดงออกในชวีติประจาํวนัของพลเมอืง 

ดังนั้น ความเปนพลเมืองเอเธนสจึงดํารงอยูในลักษณะของการแสดงออกหรือการกระทําเปนสําคัญกอน

ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเปนกรอบของกฎหมาย

          สังคมสมยัใหมมกัมคีวามเขาใจวา “การเมอืง” เกีย่วของเฉพาะกบักระบวนการใชอาํนาจตัดสินใจ

ทางการเมือง (political decision-making) และมองวา “การบริหาร” เปนเรื่องการบังคับใชกฎหมาย

เพือ่บรหิารกจิการสาธารณะ (administration of law) ซ่ึงแบงแยกออกจากการเมอืง อยางไรกดี็ สําหรับ

ชาวเอเธนสทีต่องดาํรงอยูในนครรฐัเอเธนสน้ัน จะตองมสีวนรวมใชอาํนาจทางการเมืองแบบประชาธปิไตย

ตวัอยางเชน การคัดเลอืกคนไปทําหนาทีใ่นกิจการสาธารณะ เชน การเก็บภาษ ีการดํารงตําแหนงเจาหนาที่

ของบานเมือง การทําหนาท่ีพิพากษาคดีความในศาล ดังนั้น สําหรับชาวเอเธนสแลว ทุกกิจกรรมท่ีเกี่ยว

ของกับนครรัฐจึงลวนเปนเรือ่งทางการเมือง ท่ีชาวเอเธนสมีพนัธะ หรือศลีธรรมของการไปมสีวนรวมอยาง

แข็งขันในฐานะ “พลเมือง”ของนครรัฐดวยกันทั้งสิ้น 

 การจัดจําแนกกลุมประชากรของนครเอเธนส  ประกอบดวย กลุมพลเมอืง คนตางดาว และทาส 

โดยกลุมคนพลเมืองเพศชายเทานั้นที่มีสิทธิและหนาที่ทางการเมือง อันเปนเงื่อนไขที่มีสวนชวยใหการ
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Morgens Herman Hansen, The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes: Structure, 

Principles and Ideology, p. 71.

การจัดจาํแนกกลุมประชากรออกดงักลาว เปนเพียงการจัดกลุมบนฐานของการจดัระเบยีบทางการปกครอง (order) มากกวาจะเปนการ

จัดกลุมคนบนฐานของ “ชนชัน้ทางสงัคม” (classes) P. J. Rhodes, The Greek City State: A Source Book, pp. 102-103



ปกครองตนเองโดยตรงในนครเอเธนสเปนไปได  พลเมอืงผูมีสทิธแิละหนาทีท่างการเมอืงซ่ึงกค็อื ชายชาว

เอเธนสอายุ 18 ปขึ้นไป ถือกําเนิดจากบิดามารดาท่ีเปนชาวเอเธนสตามกฎหมาย (A son born of a

lawful marriage) ซึ่งมีสถานภาพเปนพลเมืองนั้นมีสัดสวนเพียงสวนหนึ่งของจํานวนประชากรทั้งหมด

ในเอเธนส 

 พลเมือง (citizen) ในสังคมกรีกเปนบุคคลที่มีสิทธิและหนาที่พิเศษเหนือคนกลุมอื่น ๆ กลาวคือ 

พลเมืองเอเธนสมีสิทธิและหนาที่ตามกฎหมายในการผูกขาดการถือครองที่ดิน มีสิทธิ และหนาที่การใช

อํานาจทางการเมืองการปกครอง และสิทธิและหนาที่พิเศษอื่น ๆ เชน การไดรับเงินอุดหนุนคาครองชีพ

ยามเจ็บปวยหรือพิการ เปนตน ในขณะที่กลุมคนตางดาว เปนกลุมคนที่มีสิทธิและหนาที่ตํ่ากวาพลเมือง 

มีเพียงเสรีภาพในการอยูอาศัย ประกอบอาชีพตาง ๆ เชน การทําการคา ชางฝมือ หรืองานบริการตาง ๆ 

ในนครรัฐ และไดรับสิทธิทางกฎหมายในฐานะเสรีชนและมีพันธะหนาท่ีตอนครรัฐบางประการ เชน 

การเสยีภาษใีนฐานะคนตางดาว การเสยีภาษอีืน่ๆ รวมทัง้การตองเขารวมเกณฑทหารดวย  ขณะทีก่ลุมทาส 

(slaves) เปนกลุมทีไ่มมสีทิธิอ่ืนใดนอกจากสทิธิในการพนโทษการประหารชีวติหากไดรับการนริโทษกรรม

          สําหรบัชาวเอเธนสนัน้ แมวามกีารจาํกดัสทิธแิละหนาท่ีทางการเมอืงไวเฉพาะพลเมอืงชายจะทาํให

การปกครองประชาธิปไตยของเอเธนสมลีกัษณะเปน “ประชาธปิไตยแบบจํากดั” (Exclusive democracy) 

น่ันอาจเปนไปไดวา การจํากัดสิทธิและหนาที่ของการมีสวนรวมทางการเมืองไวเฉพาะบุคคลที่มีสถานะ

เปนพลเมอืงเพือ่การกาํหนดทศิทางและตดัสนินโยบายการบริหารบานเมืองซ่ึงเกีย่วของกบัวถีิความเปนอยู 

มสีวนไดสวนเสยีกับกจิการสาธารณะของนครรฐัอยางถาวร เพราะตลอดชวงชวีติทีด่าํรงอยูในนครรฐัของ

พวกเขาตองขึ้นกับการบริหารกิจการสาธารณะทุกดานของนครรัฐอยางหลีกเล่ียงไมได แตกตางไปจาก

ประชากรทีเ่ปนกลุมคนตางดาวทีอ่าศยัอยูในนครรฐัเพยีงชัว่คราว อยางไรกดี็ หากพิจารณาในมติิทางเศรษฐกจิ

แลว พลเมืองเอเธนสและคนตางดาวตางก็มีสิทธิในทางเศรษฐกิจ (economic rights) ทุกคนมีสิทธิและ

โอกาสในการลงทุนทําการคาและไดรับคาแรงในระดับที่ไมแตกตางกัน ยกเวนทาสที่ไมมีสิทธิแมแตสิทธิ

ในทางเศรษฐกิจ  ขณะเดียวกัน หากพิจารณาพ้ืนท่ีทางสังคมและวัฒนธรรมในนครรัฐเอเธนสกลาวไดวา

เปนพื้นที่ที่มีลักษณะเปดกวางสําหรับประชากรทุกกลุมมากที่สุด กลาวคือ ไมวาจะเปนบุคคลชายที่มี

สถานภาพเปนพลเมือง กลุมประชากรผูหญิงและเด็ก คนตางดาว รวมถึงกลุมทาสลวนมีพื้นที่เปดกวาง

สําหรับการมีสวนรวมโดยไมกีดกันแบงแยกดังเชนในพื้นที่ทางการเมือง 

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปที่ 17 เลมที่ 49 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2558
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ประชากรในนครเอเธนสทั้งหมด ประกอบไปดวย กลุมชายชาวเอเธนสที่มีสถานะเปนพลเมือง (full citizen) ซึ่งมีจํานวนประมาณ 

30,000 คน ประชากรผูหญิงและเดก็ รวมถงึคนตางดาว (metic) และทาส (slaves) โปรดดู  Morgens Herman Hansen, The Athenian 

Democracy in the Age of Demosthenes: Structure, Principles and Ideology, pp.58, 69

P. J. Rhodes, The Greek City State: A Source Book, p.106

Walter R. Agard, What Democracy Meant to the Greeks, p. 76.

Morgens Herman Hansen, The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes: Structure, 

Principles and Ideology, p. 87. 



 แตหากกลาวถึง “หนาท่ี” พลเมอืงของนครเอเธนส ซ่ึงอาจพจิารณาไดในกระบวนการมสีวนรวม

ทางการเมอืงเขาเปนสวนหนึง่ของวิถีชีวติของพลเมอืงเอเธนส กลาวไดวา ในชวงเวลาหนึง่ป พลเมอืงเอเธนส์

อาย ุ18 ปข้ีนไปจากทุกฐานะอาชพี จํานวนมากกวา 30,000 คน จะเขารวมการจดัประชมุสภาประชาชน 

(Assembly meeting) ซ่ึงมขีึน้ตลอดทัง้ป โดยพลเมอืงทกุคนมสีทิธใินการเขารวมตามความสมคัรใจ ขณะ

เดียวกันในการประชุมตัดสินใจในสภาหารอย (Council of Five Hundred) ก็จะมีพลเมืองเอเธนสอายุ 

30 ปข้ึนไป จํานวนมากกวา 20,000 คน ซึ่งไดรับเลือกโดยการจับสลากเขาไปทําหนาที่คณะลูกขุนใน

ศาลประชาชน และในแตละวันก็จะมีพลเมืองอีกจํานวน 500 คน ซ่ึงไดรับเลือกโดยการจับสลากจาก

พลเมืองในแตละเผาเขารวมเปนสมาชิกในสภาหารอย เพือ่รวมพจิารณาเกีย่วกบัการบรหิารกจิการสาธารณะ

ของนครรัฐ

  “หนาที”่ ของพลเมอืงเอเธนสในกระบวนการปกครองทีส่าํคญัอกีประการก็คอื พลเมอืงอกีจาํนวน

มากกวา 700 คน จะตองเขาไปมีสวนรวมในการบริหารกิจการสาธารณะของรัฐดวยการทําหนาที่เปน 

“เจาหนาทีบ่านเมอืง” (magistrate) ในตาํแหนงสาธารณะตาง ๆ โดยการจบัสลากและแตงตัง้ ซึง่จะปฏบิตัิ

งานในหนาทีท่กุวนัตลอดวาระการดาํรงตาํแหนง 1 ป อยางไรกดี็ พลเมืองทีม่ไิดเขาไปมบีทบาทในกระบวน

การปกครองดังกลาวใด ๆ เลย แตในชวงชีวิตของพลเมืองทุกคนก็จะตองเขาไปมีสวนรวมในการทํางาน

สาธารณะของนครรัฐ (public services) นั่นคือ การเขารับการฝกทักษะทางทหารเมื่ออายุครบ 18ป 

เพือ่ฝกทกัษะการรบ และการประจาํการในกองทพัเอเธนสจนถงึอาย ุ20 ป เมือ่อายุครบ 20 ปก็สามารถ

แจงรายชื่อตอนายทะเบียนรายชื่อพลเมืองตามสังกัดหมูบานของแตละคน ซ่ึงจะสามารถเขารวมประชุม

สภาประชาชนได จนเมื่ออายุ 30 ป พลเมืองเอเธนสจึงจะมี “สิทธิ” ของความเปนพลเมืองโดยสมบูรณ 

(full citizen rights).

          หากพจิารณาสถานะความเปนพลเมอืงของชาวเอเธนสในรปูแบบวถิชีวีติทางการเมอืงแลว กลาว

ไดวาในแตละวัน พลเมืองเอเธนสจํานวน 1 ใน 4 – 5 คน จะมีหนึ่งคนที่ทําหนาที่ในตําแหนงสาธารณะ

อยูในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง พรอมกับทําหนาท่ีสอดสองดูแลและควบคุมผูคนในสังคมจํานวนมากท่ีมิได

มีบทบาทในการบรหิารบานเมอืงของนครรฐัอกีดวย ดังนัน้ เม่ือพลเมืองมทีัง้สิทธ ิ(rights) และพันธะหนาที ่

(obligations) ที่ตองรับผิดชอบตอกิจการสาธารณะของนครรัฐ จึงเปนผลใหการปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของ

กบักจิการสาธารณะถอืเปนความรับผดิชอบของพลเมอืงทุกคน การรับผิดชอบตอสาธารณะจึงแยกไมออก

จากการรบัผดิชอบตอภารกจิหนาทีส่วนบคุคล นอกจากนัน้ สําหรับชาวเอเธนสแลว ผลประโยชนสวนตัว

ของพลเมืองเอเธนสถือเปนสิ่งที่อยูภายใตประโยชนของสวนรวม (common good) ดังนั้น เมื่อกิจการ

สาธารณะที่มีเปาหมายเพื่อประโยชนของนครรัฐ จึงนับเปนภาระหนาที่ความรับผิดชอบของพลเมืองแต

ละคนไปดวย นั่นหมายความวา ความผิดชอบตอหนาที่และประโยชนสวนตัวยอมรอยรัดเขากับความผิด

ชอบตอกิจการสาธารณะอยางเปนเนื้อเดียวกัน
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          กลาวโดยสรปุ ระบอบการบรหิารกิจการบานเมอืงของนครเอเธนสเต็มไปดวยการปฏิบติั “หนาที”่

ของพลเมอืง (practice of citizenship) อันประกอบดวย หนาทีพ่ลเมืองทีเ่ขารวมกระบวนการทางศาล 

(judicial process) นั่นก็คือการเปนสมาชิกของคณะลูกขุนเพื่อตัดสินคดีความตาง ๆ และการเขารวม

โตวาทถีกเถยีงเรือ่งนโยบายหรอืประเดน็ตาง ๆ ทีมี่ผลตอกจิการสาธารณะ การมสีวนรวมของพลเมืองใน

การใชอํานาจการปกครองรัฐ (direct participation) จึงสงผลใหประชาชนพลเมืองมีฐานะเปนทั้ง 

“ผูใชอาํนาจทางปกครอง” และ “ผูอยูใตอาํนาจการปกครอง” ไปพรอมกนั ดงันัน้ในบรบิทการเมอืงประชาธปิไตย

เอเธนสแนวคดิเรือ่งการแบงแยก “รฐั” หรือนครรฐั ออกจาก “สังคม” จึงไมใชส่ิงท่ีแยกออกจากกนัโดยส้ินเชงิ

          ที่กลาวมาขางตนจะมีความแตกตางจากรัฐและสังคมสมัยใหม เน่ืองดวยรัฐและสังคมสมัยใหมมี

ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การศึกษา การคมนาคมสื่อสาร และการเพิ่มจํานวนของประชากร 

ประชาชนจึงไมอาจเขาไปบริหารประเทศไดโดยตรง จึงไดมีการสรางสรรคระบอบการปกครองอยางใหม

ที่เรียกวาระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน และมักเปนระบอบตัวแทนที่มีการผูกขาดอํานาจโดยจาก

ชนช้ันนาํการปกครอง ซึง่ยอมรบัวาราษฎรเปนสวนประกอบหนึง่ของรฐัเทานัน้ สวนพืน้ฐานทางความคดิ

ที่วาราษฎร ซึ่งตอมาไดคลี่คลายจนกลายเปนพลเมือง จะพึงมีสิทธิเสรีภาพและ “หนาที่” อะไร อยางไร 

ในระดบัทีม่ากหรือนอยเพยีงใด กค็งขึน้กบักลไกของรฐัและลักษณะของวฒันธรรมของสงัคมสมยัใหมนัน้ๆ 

จะกําหนดและพัฒนาขึ้นรวมกัน ดังจะกลาวตอไปขางหนา

มโนทัศนวาดวยหนาที่พลเมืองในรัฐและสังคมสมัยใหม

 มโนทัศนวาดวยหนาท่ีพลเมืองในรัฐสมัยใหม (Modern state) หรือรัฐ-ชาติ (Nation-state) 

ซ่ึงเปนเบาหลอมของการกอกาํเนดิและกลอมเกลาใหเกดิสํานกึความเปนอันหนึง่อนัเดียวกนัของพลเมือง

ของทกุรัฐ-ชาตนิัน้ อาจกลาวไดวาไดเริม่ขึน้ในโลกตะวันตกทีป่รากฏขึน้ภายหลังการปฏวิติัทางภมูปิญญา

และปฏวิตัปิระชาธปิไตยกระฎมพใีนประเทศสหราชอาณาจักร ประเทศสหรฐัอเมรกิา และประเทศฝรัง่เศส

 วิถีชีวิตของขุนนางและเจาศักดินาเดิมจะมีความแตกตางจากวิถีชีวิตของ “พลเมือง” ซ่ึงคอย ๆ 

กอตวัเปนชนชัน้กลางและเปนเสรชีน ในขณะทีบ่รรดาขุนนางและเจาศกัดินาดําเนินชีวติท่ีเต็มไปดวยเหลา

ไพรและทาสที่คอยรับใช ไมดําเนินกิจการทั้งหลายดวยตนเอง และเปนไปในลักษณะของพิธีกรรมและ

พธิกีารตรงขามกับในสวนของความสัมพันธระหวางพวกกระฎมพี ชนชั้นกลาง และของพวกพลเมือง

ที่มีลักษณะปลดปลอยใหแตละบุคคลแสดงศักยภาพหรือความสามารถ คือ ทําดวยตนเองอยางเต็มกําลัง 

อกีทั้งมีลักษณะเปนกระทําแบบสัญญา มีการตอบแทนเปนดวย และมุงไปสูความเสมอภาคเทาเทียมกัน

 ลักษณะสําคัญของรัฐและสังคมสมัยใหมไดสรางกรอบแนวคิดวาดวยหนาท่ีพลเมืองท่ีมีลักษณะ

แตกตางไปจากรฐัโบราณ กลาวคอื วถิชีวีติของพลเมอืงและของชนชัน้กลาง ซึง่อยูในบรรยากาศทีเ่ต็มไป

ดวยการพาณชิยท่ีไดมาซึง่ทรัพยสินอาศยัการแลกเปลีย่นผลประโยชนบนพืน้ฐานของความสมคัรใจของทัง้

สองฝายและสงเสริมความสัมพันธแบบเสมอภาค วิถีชีวิตของพลเมืองจึงแตกตางไปจากวิถีชีวิตในชุมชน

 

 

พลตํารวจเอก นิสสัย บุญศิริ 
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ทางการเมอืงแบบเอเธนส ทีแ่มจะเปนเสรชีนคลายๆ กนั แตชาวเอเธนสในรัฐโบราณยังคงมีฐานะเปนเจา

ที่ดิน แตพลเมืองและชนชั้นกลางสมัยใหม มีลักษณะของการต้ังถ่ินฐานใหม และเปนผูประกอบการทาง

วิชาชีพ เชน แพทย ทนายความ วิชาชีพชาง นักหนังสือพิมพ ฯลฯ ซึ่งมีความจําเปนตองรวมตัวกัน 

และผกูพนักันในลกัษณะของสมาคม กลุมผลประโยชน และประชาสังคม เปนหลักมากกวาการถอืครองทีดิ่น

          การเปลี่ยนแปลงของรัฐและสังคมสมัยใหมเร่ิมตนในทวีปยุโรปในศตวรรษท่ี 17 ตัวอยางแรกคือ

ประเทศองักฤษ ซ่ึงฝายรัฐสภายนืยนัความมอิีสระและความผกูพนักนัตามประเพณีการปกครองเดิมทีมี่มา

แตครัง้พระมหากษตัรยิไดลงพระนามในมหากฎบตัร Great Charter ท่ีเรยีกกนัโดยทัว่ไปวา Magna Carta 

ในป ค.ศ.1215 ฉะน้ัน หากถือหลักการปกครองที่เปนมา ก็ตองมีการประชุมรัฐสภาอยางสมํ่าเสมอ 

อีกทัง้การตรากฎหมายเพือ่การเกณฑทหารและการเรียกเกบ็ภาษเีพิม่เติมเพ่ือไปใชในการสงครามจะกระทาํ

ไมได หากรัฐสภาไมใหความเห็นชอบ อยางไรก็ดี ขอขัดแยงนี้เกิดการบานปลายจนกระทั่งเกิดสงคราม

กลางเมืองใน ป ค.ศ.1648 และมีพัฒนาตอมาจนถึง ป ค.ศ.1688 ซ่ึงเปนปท่ีรัฐสภามีความเห็นพองตอง

กนัทีจ่ะเปลีย่นแปลงการปกครองอยางสนัตวิธิ ีดวยการบบีบงัคับใหพระกษตัริยพระองคเดิมสละราชสมบตัิ

และมีการอัญเชิญพระมหากษัตริยองคใหมขึ้นครองราชย โดยที่พระองคยอมลงพระนามในบทบัญญัติวา

ดวยสิทธิ (Bill of Rights) และยอมรับการมีอํานาจสูงสุดของรัฐสภา (Parliamentary supremacy)

          ความเปนพลเมืองของอังกฤษในรัฐและสังคมสมัยใหมไดถูกสรางและพัฒนาขึ้นมาในบรรยากาศ

ทางการเมืองขางตน กลาวคือ นอกจากพลเมืองจะมีหนาที่ปกปองรักษาประเทศชาติแลว พลเมืองยัง

มหีนาทีส่าํคญัในการปกปองรกัษาระบอบรัฐสภาอีกดวย ดงัจะเห็นไดจาก มีการขยายการเลอืกตัง้จากเดมิ

ที่ใหมีการเลือกตั้งเฉพาะคนช้ันสูง ก็ไดขยายวงไปรวมถึงคนชั้นกลาง และคนชั้นลางคือบรรดากรรมกร 

และขยายวงไปรวมถงึพวกผูหญงิใหเขามามสีทิธแิละมหีนาทีส่าํคญั คือการเลอืกตัง้ในระบอบประชาธปิไตย 

ซึ่งดําเนินการอยางคอยเปนคอยไปประมาณหนึ่งศตวรรษเศษ 

 อกีตวัอยางหนึง่ของคอืประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่เปนการสรางชุมชน และประเทศชาตริวมทัง้การ

สรางพลเมืองโดยการตั้งถิ่นฐานใหมของบรรดาผูอพยพ ซึ่งเริ่มมีมาตั้งแตศตวรรษที่ 16 และ 17 ในเขต

อาณานิคมท้ัง 13 แหงในดินแดนท่ีปจจุบันเรียกกันวาประเทศสหรัฐอเมริกา บรรดาผูอพยพเหลานี้ 

ตองการอิสรภาพและเสรีภาพในการนับถือศาสนา และตองการหลักประกันจากรัฐในเร่ืองของทรัพยสิน 

และการแสวงหาความสุขตามกําลังความสามารถ รวมทั้งที่เปนไปตามความประสงคของพระเจา (God) 

และเพือ่ทีจ่ะไดรับสิง่ตางๆ ดงักลาวขางตนรวมท้ังเปนหลกัประกนัวาสิง่ตางๆ ดงักลาวขางตนจะมอียูตลอดไป 

พลเมืองทุกคนจึงตองมี “หนาท่ี” ตอบแทนประเทศชาติบานเมือง ดวยการเสียสละชีวิตเปนทหาร 

เปนทหารอาสา ทาํงานอาสาสมคัร เชน งานอาสาปองกนัภัย งานอาสารณรงคทางการเมอืง ฯลฯ ซ่ึงเปนลักษณะ

ที่โดดเดนของพลเมอืงอเมรกินัโดยท่ัวไปคอื พลเมอืงเปนผูรกัประเทศชาตบิานเมอืง (Patriots) อยางแรงกลา
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 ภายหลังจากไดรับเอกราชจากอังกฤษใน ป ค.ศ.1776 แลว ความเปนพลเมืองของอเมริกันชน

จงึไดรบัการพฒันาอยางตอเนือ่ง ดวยกลไกของการปกครองในระดบัสหพนัธรฐัอยางหนึง่มลรฐัอยางหนึง่ 

และกลไกของการปกครองทองถิ่น ซึ่งมีจํานวนหนวยการปกครองทองถิ่นหลายหมื่นหนวย ฉะนั้น เราจึง

พบการทํางานอาสาสมัคร เชน สมัครเปนทหารไปทําสงครามในตางประเทศ เพ่ือปกปองเสรีภาพและ

อิสรภาพของมนุษยใหหลุดพนจากการครอบงําและจองจําโดยอํานาจของทรราช มิพักตองกลาวถึง 

การทาํงานหนาทีพ่ลเมอืงใหกบัองคกรศาสนา โรตาร ีองคกรเอกชน องคกรวชิาชพี องคกรสนัติภาพ ฯลฯ 

ของพลเมอืงอเมรกัิน ซึง่ชวยเกือ้หนนุใหพลเมอืงมสีาํนกึในหนาทีข่องพลเมืองทีสู่งขึน้ มใิชมีสํานกึถึงเร่ือง

ของสิทธิประโยชน หรือสิทธิเสรีภาพเพียงประการเดียว

          ในชวงศตวรรษที่ 18 เชนกัน ประเทศฝรั่งเศสไดเปลี่ยนผานไปสูรัฐและสังคมสมัยใหมดวยปฏิวัติ

โคนลมระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ดวยหลักการอิสรภาพ เสรีภาพ ความเสมอภาค และภราดรภาพ 

ไดทําใหสังคมฝรั่งเศส มีความตื่นตัวและตระหนักในเหตุผลของอุดมการณสํานักตางๆ สภาพบรรยากาศ

ของการปกครองของรัฐแบบประชาธิปไตยไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความหมายของคําวา “ราษฎร” 

(Subject) ใหเปน “พลเมือง” (citizen) โดยนัยสําคัญของพลเมืองก็คือ สมาชิกชุมชนชาวเมืองนอกจาก

จะตองเสียภาษีและปฏิบัติตามกฎหมายบานเมืองแลว ยังตองมีบทบาทและอํานาจหนาที่ทางการเมือง 

ซ่ึงอยางนอยก็คือปกปองอุดมการณของการปฏิวัติ 1789 มีการแสดงความคิดเห็นตาง ๆ ตอการบริหาร

กิจการบานเมือง และเขาไปมีสวนรวมในการดําเนินกิจการตาง ๆ ของรัฐ ดังนั้น ในศตวรรษที่ 18 เราจึง

ไดเห็นการแยกแยะฐานะของพลเมืองออกจากราษฎรทั่วไป

 อยางไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงไปสูระบอบประชาธิปไตยของฝรั่งเศสนั้นเต็มไปดวยอุปสรรคขวาก

หนาม และอาจกลาวไดวาลมลกุคลกุคลานพอสมควร นกัคดิประชาธิปไตยบางทานไดวิเคราะหไววา ปญหา

ดงักลาวเกดิมาจากวฒันธรรมความคดิของชาวฝรัง่เศสนัน้เอง ซึง่ชอบคิดและโตเถยีงในลกัษณะอดุมการณ

มากกวาการปฏิบัติ โครงสรางสถาบันประชาธิปไตยมีแตสวนยอดหรือประเทศ โดยไมมีสวนของฐานลาง 

คอืการปกครองทองถิน่ สมาคม และประชาสงัคมคอยหนนุชวย อกีท้ังองคกรตุลาการไมมอีสิระ เพราะได

ช่ือวาเปนองคกรทีห่นนุชวยระบอบสมบรูณาญาสทิธิราชย หรือระบอบเดิมมากกวาระบอบประชาธปิไตย

 หนาที่ของพลเมืองในรัฐประชาธิปไตย ยอมกอรูปการของจิตสํานึกในคุณคาของหนาที่ที่มาจาก

ระบบความสัมพันธท่ีทัดเทียมกัน และสํานึกในพันธะหนาท่ีที่จะตองปกปกษรักษาผลประโยชนสวนรวม 

หนาทีข่องพลเมอืงในรฐัและสงัคมสมยัใหมจงึมคีวามเชือ่มโยงกบัแนวความคิดวาดวยพลเมอืงทีก่ระตอืรอืรน

(active citizenship) และแนวคิดวาดวยจริยธรรมของพลเมือง (civic virtue) กลาวคือ หนาที่พลเมือง

นอกจากจะตองมีความกระตือรือรนตอการพิทักษปกปองประเทศชาติบานเมือง ระบบรัฐสภา หลักและ

อุดมการณการปฏิวัติ ฯลฯ ซึ่งระบบ หลักการ และนามธรรมที่มีคุณคาที่ตนเองเห็นพองตองกัน อีกทั้ง 
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Alexis de Tocqueville, Democracy in America เปนการศึกษาเปรียบเทียบถึงความสําเร็จของอเมริกา กับความลมเหลว

ของฝรั่งเศส ภายหลังการปฏิวัติใหญในศตวรรษที่ 18 ของทั้งสองประเทศ 



ผูท่ีอาสาเขาทําการตางๆแทน หรอืมสีวนรวมในบานเมอืง ลวนเปนพลเมืองมคีวามพากเพียรวิรยิะอตุสาหะ 

ตามแนววิเคราะหนี้ สังคมพลเมืองจึงมีนัยเปนพลเมืองแหงรัฐที่มีทั้งสิทธิและหนาที่ประกอบเขาดวยกัน 

คือไดรบัการประกนัสทิธแิละประกอบคณุงามความดงีามอันเปนคณุคาผูกพนัสมาชกิของรฐัและของสังคม 

ดงัน้ัน สังคมพลเมืองยงัมคีวามหมายควบคูไปกบัการทีส่งัคมและรฐัไดรบัรองเสรภีาพและความเสมอภาค 

และความเปนอิสระเทาเทียมกนั ขณะท่ีพลเมอืงกม็หีนาทีทํ่านุบาํรงุบานเมอืงดวยการเสียสละทรพัย (ภาษี) 

ชีวิต กําลังกาย และแรงงานเพื่อการปองกันประเทศและรักษาความมั่นคงของสังคมพลเมือง

หนาที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดบัญญัติหนาที่ของชนชาวไทย หรือ

หนาทีข่องพลเมอืงในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัริยทรงเปนประมขุไวในหมวดที ่4 กลาวคือ

ในมาตราที่ 70 จนถึง มาตราที่ 74

          มาตราที่ 70 บุคคลมีหนาที่พิทักษไวซ่ึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้

          มาตราที ่71 บคุคลมหีนาทีป่องกนัประเทศ รกัษาผลประโยชนของชาต ิและปฏบิตัติามกฎหมาย

          มาตราที่ 72 บุคคลมีหนาที่ไปใชสิทธิเลือกตั้ง

          บุคคล ซึ่งไปใชสิทธิ หรือไมไปใชสิทธิโดยไมแจงเหตุอันสมควร ......................

          มาตราที ่73 บุคคลมหีนาทีร่บัราชการทหาร ชวยเหลอืในการปองกนัและบรรเทาภยัพิบติัสาธารณะ 

เสยีภาษอีากร ชวยเหลอืราชการ รบัการศกึษาอบรม พทิกัษ ปกปอง สบืสานศลิปวฒันธรรมของชาตแิละ

ภูมิปญญาทองถิ่น และอนุรักษทรัพยากรของชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

          มาตราที่ 74 บุคคลผูเปนขาราชการ พนักงาน ลูกจางของหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือเจาหนาที่อื่นของรัฐ มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาผลประโยชน

สวนรวม อํานวยความสะดวก ใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารบานเมืองที่ดี

          ในการปฏิบัติหนาที่และในการปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวของกับประชาชน บุคคลตามวรรคหนึ่ง ตองวาง

ตนเองกลางทางการเมือง...

          จะเห็นไดวา เปนรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทยทีม่บีทบญัญตัเิรือ่ง “หนาที”่ ของพลเมอืงไว

ในระดบัพอประมาณ บางทานอาจมคีวามเหน็วามเีนือ้หาทีน่อยเกนิไปไมเหมาะสม และไดสดัสวนกบับท

บัญญัติเรื่องสิทธิ ซ่ึงรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันไดเขียนไวอยางละเอียดมาก ในขณะที่บางทานอาจเห็นวา 

เรือ่งของ “หนาที”่ นีเ้ปนเร่ืองทีร่ฐัธรรมนญูควรบัญญตัไิวแตเพียงเปนพธิกีพ็อ เพราะเปนเร่ืองของจติสาํนึก

 ของพลเมืองที่ตองอาศัยกลไกอื่นๆ ชวยสราง ชวยในการปลูกฝง และอบรมกลอมเกลา

          อยางไรกด็ ีหากวิเคราะหในเชงิของรปูแบบของการเขียนแลว จะเห็นไดวา การเขียนรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เฉพาะในสวนนี้ มีขอที่ควรวิจารณ 3 ประการ กลาวคือ
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          หนึ่ง รัฐธรรมนูญไดใชคําวาบุคคล ซึ่งเปนการใชท่ัวๆ ไป โดยไมมีการแยกแยะ หรือระบุวา เปน

เรือ่งของ “หนาที”่ ของพลเมอืงของรฐัและสงัคมสมยัใหม ซึง่มสีาํนกึและมพีนัธะกจิทีส่งูกวาราษฎร หรอื

ประชาชน หรือบุคคลโดยทั่วไป

          สอง ในแงของเนื้อหามีการระบุหนาท่ีของพลเมืองไวนอยเกินไปและไมครอบคลุม เชน ไมมี

หนาทีข่องพลเมืองทีเ่ก่ียวของกับจิตอาสา หรอืงานอาสาสมคัร ไมมหีนาท่ีของพลเมอืงในการดแูลครอบครัว

และบพุการ ีฯลฯ รวมท้ังการท่ีไมมบีทลงโทษ หรือไมเปดใหกลไกของศาลเขามาพทิกัษรฐัธรรมนญูในมาตรา

ดงักลาวนี ้เนือ่งดวย ยงัมขีอความวา “ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” ปกคลมุการใชอํานาจของฝายบริหาร

และของหนวยราชการไวอยู

          สาม มเีนือ้หาทีเ่กีย่วของกับหนาท่ีของขาราชการ และลกูจางของรฐั ซึง่ควรจะเรือ่งของการบรหิาร

ราชการแผนดิน อีกทั้งมีกฎหมายวินัยและการบริหารบานเมืองที่ดีบังคับใชอยูแลวที่สําคัญคือขาราชการ   

เปนพลเมืองในลักษณะหนึ่งเทานั้น หากจะเขียนถึงหนาที่ของพลเมืองโดยทั่วไป ตองนึกถึงพลเมืองของ

สังคมและของรัฐสมัยใหม ซึ่งมีจํานวนกวางขวางมากกวาขาราชการ

          อยางไรก็ตาม รัฐธรรมนูญก็มีเจตนารมณกําหนดใหเปนหนาที่ของปวงชนชาวไทยทุกคนจะตอง

รกัษาและปฏบิตัติาม นัน่คอื การมีหนาทีป่องกนัประเทศ การรักษาผลประโยชนแหงชาติ และปฏบิติัตาม

กฎหมาย การไปใชสิทธิเลือกต้ัง การเขารับราชการทหาร ชวยเหลือปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

การเสยีภาษอีากร การชวยเหลอืราชการ พิทักษ ปกปอง และอนรุกัษทรัพยากรชาติและสิง่แวดลอม รวมไป

ถึงปวงชนชาวไทยผูซึ่งมีสิทธิเลือกต้ัง ตองตระหนักในหนทางการมีสวนรวมในกระบวนการบริหารการ

ปกครองดวย ตวัอยางเชน การออกเสียงประชามต ิในกรณทีีเ่หน็วากจิการในเร่ืองใดอาจกระทบตอประโยชน

ของประเทศชาติหรือประชาชนพลเมือง ยิ่งไปกวานั้น รัฐธรรมนูญยังไดขยายพื้นที่สําหรับการสงเสริม

บทบาทของพลเมอืงนอกเหนือไปจากภาระทีร่ะบุไวใหเปนหนาทีข่องปวงชนชาวไทย กลาวคือ การสงเสริม

การมสีวนรวมของประชาชนในแนวนโยบายดานการมสีวนรวมของประชาชนซ่ึงเปนชองทางใหประชาชน

ชาวไทยไดมีบทบาทในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและ

ระดับทองถิ่น  การมีสิทธิในการเขาถึงการไดรับบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและสวัสดิการจากรัฐ 

โดยหนาที่พลเมืองที่สําคัญก็คือ เมื่อตระหนักรับรูถึงสิทธิตาง ๆ ที่รัฐธรรมนูญไดกําหนดไวแลว  ปวงชน

ชาวไทยในฐานะพลเมอืงกค็วรตองไดมสีวนรวมไมเพียงแตเพือ่ใหไดมาซ่ึงสทิธิ แตควรมสีวนรวมในทางสงัคม

การเมืองในกําหนดชะตาชีวิตทางการเมืองของตนเองบนหลักเสรีภาพ ความเสมอภาค การเคารพสิทธิ

ของระหวางพลเมืองดวยความเทาเทียมกัน

          

พลตํารวจเอก นิสสัย บุญศิริ 
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 70-74 และ มาตรา 87



บทสรุปและขอเสนอแนะ

 แมนวาในโครงสรางและกรอบกฎหมายดงัปรากฏในรฐัธรรมนญูไทยในฉบบัปจจบุนั และนบัเปน

ความกาวหนาในการเปดพืน้ท่ีใหประชาชนมสีวนรวมอยางเปนทางการในระบบการเมอืงในฐานะพลเมอืง

การมีสวนรวมในการเปดโอกาสใหประชาชนไดเสนอกฎหมาย การมีสวนรวมในการถอดถอนผูบริหาร 

แมกระท่ังการใหอาํนาจในการทําประชามต ิ“ความเปนพลเมอืง” (Citizenship) ของระบอบประชาธิปไตย

จึงหมายความถึงสมาชิกของสังคมที่มีอิสรภาพควบคูกับความรับผิดชอบ มีสิทธิเสรีภาพควบคูกับหนาท่ี 

โดยมีความสามารถในการยอมรับความแตกตาง และเคารพกติกาในการอยูรวมกัน พรอมทั้งมีสวนรวม

ตอความเปนไปและการแกปญหาของสังคมของตนเอง

          ทามกลางกระแสแนวความคิดประชาธิปไตยในสังคมไทยปจจุบัน กลาวไดวา การรับรูในเร่ือง 

“สทิธขิองประชาชนพลเมือง”  คอนขางไปไกลมากกวาการรบัรูในเรือ่ง “หนาทีพ่ลเมอืง” ดงันัน้ สิง่สาํคญั

ท่ีอาจนํามาซ่ึงกระบวนการรับรูในเรื่องหนาที่พลเมืองก็คือ การสรางเจตนารมณหรืออุดมการณของรัฐท่ี

เนนเสรมิสรางและพฒันาการตระหนกัรูในหนาทีพ่ลเมอืงทีเ่ปนมากกวาการเรียกรองสิทธขิองตนเองท่ีกาํหนด

ไวในรฐัธรรมนญู ดวยประดษิฐกรรมทางวฒันธรรมภายใตสทิธพิลเมอืงทีพ่งึจะไดรับ ใหดาํรงอยูในการรบัรู

ของประชาชนพลเมืองในฐานะที่ไมเพียงตระหนักถึงสิทธิของตนในการเรียกรองความตองการเทานั้น 

แตยงัควรตองมสีวนในกระบวนการสรางการมสีวนรวมรบัผดิชอบของพลเมอืง (Cooperate citizenship) 

ในทุกสวนของสังคม

          การคํานึงถึงใน “หนาที่” ของความเปนพลเมืองที่ตระหนักในสํานึกของพลเมืองในรัฐและสังคม

สมัยใหม มิพักตองพิจารณาถึงสิทธิใหม ๆ ท่ีเกิดขึ้นทามกลางกระแสปจจุบันที่มีความสลับซับซอนเชิง

วฒันธรรมและความพรามวัของดนิแดนอาณาเขตของรัฐท่ีงายตอการไมตระหนกัถึงหนาท่ีท่ีตองปฏบิติัตอ

รัฐในฐานะพลเมอืง  หนาท่ีพลเมอืงท่ีควรพงึพจิารณาใหบงัเกดิขึน้ กค็อื วถีิปฏบิติัทีเ่คารพตอความแตกตาง 

การเคารพพื้นที่/ประโยชนสาธารณะโดยคํานึงเสมอวาพื้นที่และผลประโยชนสวนตัวยอมอยูภายใตพื้นที่

/ประโยชนสาธารณะของสวนรวม

          หนทางในการสรางกลไกมาตรการท่ีทําใหหนาที่พลเมืองปรากฏขึ้นในสังคมไทยไดประการหนึ่ง 

นอกจากการปลูกฝงความเปนอุดมการณที่ในทํานองเดียวกันกับการสรางอุดมการณของชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย และรัฐธรรมนูญ แตยังควรตองเนนใหการศึกษาเนนมิติสังคม สวนรวม และเสียสละ 

โดยเนนตระหนกัวาเปนภาระหนาท่ีพลเมอืงในฐานะมนษุยทีม่ศีกัดิศ์รีเทาเทยีมกัน โดยไมเพียงแตพยายาม

เปลี่ยนแปลงบทบาทความรับผิดชอบของรัฐบางประการไปสูพันธะกิจของพลเมืองควรตองเปนผูดูแล

รับผดิชอบรวมกันเอง และควรเพิม่บทบาทหนาท่ีความรับผดิชอบตอหนาทีพ่ลเมอืงใหเปนกลไกเสรมิสราง
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ประชาชนใหเปนพลเมืองท่ีมิใชเพียงการกําหนดหลักสูตรการศึกษาเทานั้น แตควรกําหนดไวในวิถีการใช

ชีวิตบนปฏิสมัพนัธกนัระหวางบคุคล (เชน กจิกรรมในโรงเรียน ในสถานทีท่าํงาน ฯลฯ) ปฏสัิมพันธระหวาง

รัฐกับภาคสังคม เพื่อสรางสังคมพลเมืองท่ีตระหนักรูวาตนเองมีท้ังสิทธิและหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติตอรัฐ 

โดยพลเมืองทุกคนลวนเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับรัฐ

          อยางไรก็ด ีหนทางท่ีนาํไปสูทางปฏบัิตไิดอยางเปนรปูธรรมกค็อื การพจิารณาวาผูถอือํานาจปกครอง

และผูใตปกครองยอมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังนั้นผูแทนปวงชนจึงไมควรเปนตัวแทนผลประโยชนทาง

การเมืองของตนเองหรือของกลุมใดกลุมหนึ่ง แตผูแทนปวงชนตองมีหนาที่ผลักดันและปฏิบัติการตาม

เจตนารมณของปวงชนใหปรากฏใหเปนรูปธรรม ขณะเดียวกนัในการบริหารกจิการบานเมอืงก็จําเปนตอง

พัฒนาสํานึกพลเมืองในฐานะที่เปนเจาของผลประโยชนสวนรวมใหตระหนักในบทบาทของตนเองโดยถือ

เปนหนาที่ในการมีสวนรวมในการบริหารกิจการบานเมือง ไมใชการบริหารบานเมืองตามอําเภอใจ 

(Arbitrary society) แตควรขยายและสงเสริมกระบวนการประชาธิปไตยบนเสรีภาพ ความเสมอภาค

เคารพตอประชาชนพลเมืองดวยกัน และควรสงเสริมการกระจายอํานาจใหลงไปถึงกลุม สมาคม องคกร

ระดับชุมชน ฯลฯ โดยใหมีการถกเถียงเกี่ยวปญหาทางการเมืองและปญหาสาธารณะในวงกวางอยางตอ

เนื่องดวย

 

 

 

พลตํารวจเอก นิสสัย บุญศิริ 
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1.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

          ปจจุบันมีการพิจารณารางพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ เพื่อบัญญัติเปนกฎหมายสําหรับ

ใชบังคับการชุมนุมสาธารณะ ซึง่รวมถงึ การชุมนุมทางการเมอืง ตามมาตรา 14 , 25 และ 26 ของรางกฎหมาย

ดังกลาวกําหนดใหศาลเปนองคกรที่มีอํานาจหนาที่ในการออกคําสั่งหามการชุมนุมสาธารณะและคําส่ัง

ใหเลิกชุมนุมสาธารณะ มีปญหาวาการกําหนดใหศาลซึ่งเปนหนวยงานของฝายตุลาการมีอํานาจหนาที่

ในการออกคําสั่งดังกลาวจะขัดตอหลักการแบงแยกอํานาจตามรัฐธรรมนูญหรือไม

2.  กฎหมายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะของตางประเทศ

          2.1 กฎหมายและแนวทางปฏบิติัเก่ียวกบัการชุมนุมสาธารณะของประเทศสหพนัธสาธารณรฐั

เยอรมนี

          รัฐธรรมนูญของประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีบัญญัติรับรองสิทธิพื้นฐานในการชุมนุม

ไวในมาตรา 8 วา “ชาวเยอรมันทุกคนมีสิทธิที่จะชุมนุมอยางสงบและไมมีอาวุธ” นอกจากน้ัน

ศาลรัฐธรรมนูญใหความหมายของคาํวา “สทิธใินการชมุนมุ” วาเปนสทิธพิืน้ฐานซึง่มสีถานะพเิศษ หนวยงาน

ของรัฐและเจาหนาท่ีของรัฐจะตองใหความเคารพตราบเทาที่การชุมนุมนั้นไมขัดตอกฎหมาย การที่

ศาลรฐัธรรมนญูเหน็วาสทิธใินการชมุนุมเปนสิทธพิืน้ฐานซ่ึงมสีถานะพเิศษ เพราะเปนสทิธทิีใ่หแกประชาชน

ในการปองกันตนเองโดยเฉพาะอยางยิง่ผูมคีวามคดิเหน็ทีแ่ตกตาง นอกจากนัน้ศาลรฐัธรรมนญูยงัอธบิาย

เพิ่มเติมอีกวา “เจาหนาที่ตํารวจตองปกปองผูเขารวมการชุมนุมดวยวิธีการที่สมควรและมีเหตุผล”

         กฎหมายการชุมนุมสาธารณะของประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีกําหนดเขตหามการชุมนุม

เดด็ขาดในสถานทีส่าํคญัของทางราชการ เชน รฐัสภาของรฐัตางๆ ในประเทศสหพนัธสาธารณรฐัเยอรมน ี

ศาลรฐัธรรมนูญ รฐัสภา รวมถงึพืน้ทีใ่นรศัมใีกลเคยีงกบัสถานทีด่งักลาว หากมกีารฝาฝนเจาหนาทีต่าํรวจ

มีอํานาจที่จะหามการชุมนุมได
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*รองประธานศาลฎีกา, ผูเขารับการอบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย" รุนที่ 1 ของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ประเสริฐ โอนพรัตนวิบูล*

ปญหากฎหมายเกี่ยวกับชุมนุมสาธารณะ
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          ในป ค.ศ. 1985 ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีมีคําวินิจฉัยเปน

บรรทัดฐานวา เมือ่มกีารชมุนุมท่ีมกีารรุนแรงขัดตอกฎหมายการชมุนมุสาธารณะ เจาหนาทีต่องใชมาตรการ

แยกผูชมุนมุทีใ่ชความรนุแรง เชน ผูทีใ่ชระเบดิทีม่กีลิน่เหมน็ ผูท่ีสงเสยีงดงัรบกวน และผูทีก่ลาวถอยคาํดหูม่ิน

หรอืทีมี่ความผิดตามกฎหมายอาญา เปนตน เจาหนาทีตํ่ารวจจะตองแยกผูชมุนุมทีใ่ชความรนุแรงออกจาก

ผูชุมนมุโดยสนัตกิอน หลงัจากนัน้จงึพจิารณาถงึมาตรการสลายการชมุนมุ กลาวอกีนยัหนึง่คอื สทิธิในการ

ชุมนุมของผูชุมนุมโดยสันติยอมไดรับการคุมครองตามกฎหมาย แมจะมีการกอความวุนวายขึ้นโดย

กลุมคนสวนนอยในการชุมนุมแตละกลุม คนที่ชุมนุมสวนใหญโดยสันติยอมไดรับการคุมครอง ในทาง

ปฏบิตัหินาทีต่าํรวจมกัจะมปีญหาในการแยกผูชมุนมุท่ีใชความรุนแรงออกจากผูชมุนมุโดยสันติ นอกจากนัน้

เจาหนาทีต่าํรวจยงัมอีาํนาจตามกฎหมายการชมุนุมสาธารณะท่ีจะใชมาตรการในการปองกนัไมใหผูชมุนมุ

ทีใ่ชความรนุแรงเขาไปในบรเิวณการชมุนุม เชน การต้ังดานตรวจเพ่ือตรวจสอบบคุคลท่ีตองสงสัยวาจะกอ

ใหเกิดความวุนวายขึน้ในการชมุนมุ ในกรณทีีเ่จาหนาทีต่าํรวจสามารถออกคาํสัง่ควบคุมตวัเพือ่สงตวักลับ

หรอืควบคมุตวั ในทางปฏิบัตมิกัมปีญหาในทางกฎหมายและขอเทจ็จรงิในการพจิารณาวาการกระทาํของ

ผูชุมนุมถึงระดับที่เปนการใชความรุนแรงแลวหรือไม

          ตอมาในป ค.ศ.2007 ศาลปกครองของประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีคําพิพากษาเปนแนว

บรรทดัฐานในการปฏบิตัหินาทีข่องเจาหนาทีตํ่ารวจโดยวางหลกัวาเจาหนาท่ีตํารวจมอีาํนาจในการดาํเนนิ

การตอผูเขารวมในการชมุนมุท่ีกอความรนุแรงไดตอเมือ่ผูเขารวมการชมุนุมนัน้กระทาํการในลกัษณะทีส่อ

วาจะเกิดความรุนแรงและอันตรายอยางเห็นไดชัด

          นอกจากนั้นกฎหมายการชุมนุมสาธารณะของประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีใหอํานาจ

เจาหนาทีต่าํรวจในการบนัทกึภาพและเสยีงของผูเขารวมชมุนมุได  มาตรการนีไ้มจํากดัการใชเฉพาะบรเิวณ

พืน้ทีข่องชมุนมุเทานัน้ แตยงัรวมถงึพืน้ทีชุ่มนมุใชในการเดนิทางเขารวมการชมุนมุดวย แตเจาหนาทีตํ่ารวจ

มิไดมีอํานาจตามอําเภอใจท่ีจะบันทึกภาพและเสียงของผูเขารวมการชุมนุมโดยไมมีขอบเขต การดําเนิน

การดังกลาวจะตองเปนไปตามเงื่อนไขวาผูเขารวมการชุมนุมอาจกอใหเกิดภัยอันตรายรุนแรงตอความ

ปลอดภัยหรือความสงบเรียบรอยของประชาชน แมวาภัยอันตรายรุนแรงนั้นจะยังไมไดเกิดขึ้นทันที

          การบันทึกภาพและเสียงของเจาหนาที่ตํารวจมีผลในทางจิตวิทยาตอผูเขารวมการชุมนุม แมการ

บนัทกึภาพและเสยีงจะเปนการละเมิดสทิธิขัน้พืน้ฐานของผูรวมชมุนุม แตศาลรัฐธรรมนญูเหน็วาผูเขารวม

ชมุนุมจะตองยอมรบัการบนัทกึภาพและเสยีงของเจาหนาทีต่าํรวจ แมจะเปนการรอนสทิธขิัน้พ้ืนฐานของ

ผูเขารวมชุมนุมก็ตาม แตเปนเรื่องที่จําเปน
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มาตรา 12 A และ 19 A ของกฎหมายการชุมนุมสาธารณะ



          เมื่อการชุมนุมสิ้นสุดลงเจาหนาที่ตํารวจจะตองทําลายเทปท่ีบันทึกภาพและเสียงภายในกําหนด

ระยะเวลา 2 เดอืน  แตถามเีหตุจาํเปนเจาหนาทีต่าํรวจสามารถทีจ่ะเกบ็เทปบนัทึกภาพและเสียงนานกวา 

2 เดอืนได  เชน เทปบันทึกภาพและเสยีงท่ีตองใชเปนพยานหลักฐานในชัน้พจิารณาของศาลอาจจะเกบ็ไว

ไดนานกวาสองเดือนหรือจนกวาการดําเนินกระบวนการพิจารณาในชั้นศาลจะเสร็จสิ้น แตในบางกรณี

ถาผูเขารวมชุมนุมเห็นวาการบันทกึภาพและเสยีงของเจาหนาทีต่าํรวจไมชอบดวยกฎหมาย ผูเขารวมชมุนมุ

อาจยืมคํารองตอศาลปกครองเพื่อใหมีคําสั่งทําลายเทปบันทึกภาพและเสียงได นอกจากมาตรการบันทึก

ภาพและเสยีงของเจาหนาท่ีตาํรวจทีส่ามารถดําเนนิการไดตามกฎหมายแลว เจาหนาทีต่าํรวจยงัมอีาํนาจ

ทีจ่ะออกคําสัง่ใหมกีารแจงการชมุนมุหรอืมเีงือ่นไขลวงหนาในการชมุนมุเพือ่ความปลอดภยัของผูเขารวม

การชมุนมุ มาตรการในลกัษณะนีม้กีารใชบอยในการจัดประชมุนานาชาติ เชน การประชมุ G-8 หรือการ

ประชุมผูนําระดับโลก เปนตน กฎหมายการชุมนุมสาธารณะของประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี

กาํหนดใหผูจัดการชมุนุมตองแจงการจดัการชมุนมุตอเจาหนาทีต่าํรวจกอนการประชมุนมุดาํเนนิไปอยาง

สงบเรียบรอย 

          ปญหาเก่ียวกับเงื่อนไขการแจงการชุมนุมมักเกิดขึ้นในกรณีที่มีการชุมนุมเรงดวนหรือฉับพลัน

การชมุนมุเรงดวน คอื การชมุนมุอยางเรงดวนตามสถานการณทีเ่ปลีย่นแปลงไปนอกเหนอืจากแผนทีว่าง

เอาไว จึงไมสามารถที่จะแจงการชุมนุมลวงหนาได สวน การชุมนุมโดยฉับพลัน คือ การชุมนุมที่เกิดขึ้น

จากเหตกุารณเฉพาะหนาโดยไมมกีารวางแผน เชน เหตกุารณลอบสงัหารบคุคลสาํคญั หรือการไดรบัชยัชนะ

ของพรรคการเมือง เปนตน นอกเหนือจากหนาที่ในการแจงวาจะมีการชุมนุมแลว ผูจัดการชุมนุมแลว 

ผูจัดการชุมนุมยังมีหนาที่ในการแตงตั้งผูนําการชุมนุม เพื่อใหผู นําการชุมนุมเปนผูกําหนดแนวทาง

ในการชุมนมุและการรกัษาความสงบเรียบรอย ในกรณทีีจ่าํเปนผูนาํการชมุนุมมอีาํนาจทีจ่ะยติุการชุมนมุได 

หากเห็นวาการชุมนุมไมสามารถดําเนินไปดวยความเรียบรอย 

          กลุมบุคคลทีม่ากอความวุนวายหรอืความไมสงบแกผูชมุนมุอาจมเีปาหมายเพือ่การทาํลายชมุนมุ 

ตัวอยางเชน เม่ือกลุมนีโอนาซีประกาศจัดการชุมนุม ฝายตรงขามกับกลุมนีโอนาซีประกาศวาจะจัดการ

ชุมนุมในวันและเวลาเดียวกัน เหตุการณในลักษณะนี้เกิดขึ้นบอยในประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 

ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยวา ในกรณีดังกลาวอาจมีการส่ังหามการชุมนุมของฝายตรงขามได ถาเห็นวา

ผูจัดการชุมนุมและผูเขารวมชุมนุมมีเจตนาที่จะกอความรุนแรง ดังนั้น ผูเขารวมชุมนุมฝายตรงขาม

ดังกลาวจึงไมไดรับการคุมครองสิทธิข้ันพื้นฐานยอมตองไดรับการคุมครองตามรัฐธรรมนูญตราบเทาที่

การชุมนุมนั้นไมกอความรุนแรงหรือขัดตอความสงบเรียบรอยของประชาชน
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มาตรา 12 A II ของกฎหมายการชุมนุมสาธารณะ



          ศาลปกครองสงูสดุของประเทศสหพนัธสาธารณรัฐเยอรมนีเคยมคีาํสัง่หามการชมุนมุของฝายซาย

ทีป่ระกาศวา “จงโจมตีพวกนาซ ีเราตองไลพวกนาซีออกจากเมอืงใหได” คาํกลาวนีท้าํใหสามารถคาดหมาย

ไดวาอาจจะเกดิความรุนแรงขึน้ ศาลปกครองสงูสดุจึงมีอํานาจหนาทีจ่ะส่ังหามการชุมนมุของฝายซายได 

แมวาการชุมนมุของฝายขวาจะไมเคารพตอระเบียบของรัฐ แตการชมุนมุของฝายขวากยั็งไดรับการคุมครอง

ตามกฎหมายตราบเทาที่การชุมนุมนั้นไมขัดตอกฎหมาย  

          ในการรักษาความปลอดภัย รักษาความสงบเรียบรอย และปองกันอันตรายที่อาจเกิดจากบุคคล

ภายนอกและอันตรายซึ่งไมไดเกิดจากการชุมนุม เจาหนาที่ตํารวจสามารถแทรกแซงการชุมนุมได เชน 

การออกคําสั่งหามการชุมนุม หรือกําหนดเงื่อนไขในการชุมนุม เปนตน ในกรณีที่เจาหนาที่ตํารวจมีคําสั่ง

หามการชุมนุม ผูจัดการชมุนมุสามารถยืน่คาํรองคดัคานคาํส่ังหามการชุมนมุของเจาหนาทีต่าํรวจไดทนัท ี

การยื่นคํารองคัดคานคําสั่งโดยผูจัดการชุมนุมตอศาลปกครองไมมีผลเปนการทุเลาคําสั่งหามการชุมนุม

ของเจาหนาทีต่าํรวจ ผูจดัการชมุนมุจึงตองยืน่คาํรองขอทุเลาคาํส่ังของเจาหนาท่ีตํารวจเพ่ิมเติมกบัคาํรอง

คัดคานคําสั่งของเจาหนาท่ีตํารวจเมื่อศาลปกครองไดรับคํารองคัดคานการชุมนุมของเจาหนาที่ตํารวจท่ี

ผูจดัการชุมนุมยืน่เขามาแลว ศาลจะพจิารณาคาํรองคดัคานทนัท ีหากศาลพิจารณาแลวมคํีาสัง่ยกคํารอง

คัดคานผูจัดการชุมนุมสามารถใชสิทธิในการอุทธรณตอศาลปกครองชั้นอุทธรณและศาลปกครองสูงสุด

ของประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไดตามลําดับ กรณีนี้รวมถึงคําสั่งของเจาหนาที่ตํารวจกําหนด

เงื่อนไขในการชุมนุมดวย

          กฎหมายการชุมนุมสาธารณะของประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีกําหนดฐานความผิดเกี่ยว

กับการที่ชุมนุมที่ละเมิดตอกฎหมายและโทษทางอาญา เนื่องจากฝายนิติบัญญัติของประเทศสหพันธ

สาธารณรัฐเยอรมนีมีเจตนารมณที่จะใชกฎหมายในการปองปรามและจัดระเบียบการชุมนุมเพ่ือปองกัน

การใชสิทธิขั้นพื้นฐานในการชุมนุมไปในทางที่ขัดตอกฎหมายหรือกอความวุนวายแกสังคมหรือกระทบ

ตอความสงบเรียบรอยของประชาชน แตจากประสบการณที่ผานมาการใชกฎหมายที่มีโทษทางอาญาใน

เรื่องการชุมนุมไมสามารถที่จะบังคับใชกฎหมายไดในทุกกรณี

          ตวัอยางการรบัผดิชอบเกีย่วกบัการชมุนมุทีล่ะเมดิตอกฎหมายตามกฎหมายการชมุนมุสาธารณะ 

ไดแก 

          1.ความผดิฐานกอความรนุแรงในการชมุนมุ กฎหมายการชมุนมุสาธารณะบญัญติัวา “ ผูใดใชความ

รนุแรง ขมขู หรอืเปนเหตทุีใ่ชความรุนแรง โดยมเีจตนาทีจ่ะขดัขวางการชมุนมุ ผูนัน้ตองระวางโทษจาํคกุ

สามป หรือทั้งจําทั้งปรับ” ในทางปฏิบัติมีปญหาในการพิสูจนถึงเจตนาในการกระทําความผิดฐานนี้
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          2.ความผิดฐานพกพาอาวุธไปในที่ชุมนุม ความผิดฐานนี้ไมไดหมายถึงอาวุธโดยสภาพเทานั้น 

แตยังมีความหมายรวมถงึ วตัถุใดๆ ทีส่ามารถนาํมาใชเปนอาวธุได สําหรับเง่ือนไขของความผิดฐานนี ้คอื 

มเีจตนาทีจ่ะพกพาอาวธุไปเพ่ือกระทาํความผดิ ในทางปฏบิติัมปีญหาในการพิสจูนถึงเจตนาในการกระทาํ

ความผิดในกรณีที่มีการนําวัตถุอื่นใดมาใชเปนอาวุธ เชน อุปกรณท่ีติดต้ังในรถยนต หนากากชวยหายใจ 

ฟนยาง เปนตน

          3.ความผดิฐานแตงตัวปกปด ความผดิครัง้นีม้วีตัถปุระสงคในการหามมใิหผูเขารวมชุมนมุแตงตัว

ปกปดไมใหเห็นใบหนา ความผิดฐานนี้เริ่มมีผลทางกฎหมายต้ังแตผูเขารวมชุมนุมเดินทางเขารวมชุมนุม

โดยกระทําดวยวิธีการใดๆ ที่เปนการปลอมตัวหรือพรางตัว เชน การใชผาพันคอคลุมหนา การใชเสื้อผา

ขนสัตวในฤดูรอน การระบายสีตามตัว การสวมวิกผม เปนตน 

          4.ความผิดฐานสวมเครื่องแบบในการชุมนุม ความผิดฐานนี้มุงท่ีจะหามมิใหมีการใสเครื่องแบบ

ในลักษณะที่มีการสื่อสารถึงลัทธิทางการเมือง เชน เสื้อเดียวกันที่บงบอกถึงความเปนกลุมทางการเมือง 

เคร่ืองแบบทหารนาซี เปนตน แตการสวมเสื้อผาท่ีสื่อถึงกลุมของการเมืองก็ไมเปนความผิด เชน เสื้อที่

มีตราของพรรคการเมืองท่ีถูกกฎหมายซึ่งมีผูแทนในรัฐสภาในเรื่องนี้มีการเสนอแนวคิดวาควรที่จะเพิ่ม

เงือ่นไขในกฎหมายวา การสวมเสือ้ผาทีม่ลีกัษณะเปนการสงผลและคุกคามความเช่ือทางการเมืองจึงเปน

ความผิด

          5.ความผิดฐานบีบบังคับ ปดลอม หรือกีดขวาง ความผิดฐานนี้มีวัตถุประสงคในการลงโทษ

ผูกระทําความผิดท่ีมีเจตนาบีบบังคับใหผูอื่นกระทํา ไมกระทํา หรือบังคับการบังคับดวยวิธีการตางๆ 

ศาลเคยมคีาํพพิากษาในคดหีนึง่วา การทีผู่เขารวมชุมนุมใชวธิกีารน่ังประทวงบนถนนเปนการใชกาํลังบีบบังคบั

ผูใชยานพาหนะบนทองถนน เปนการกระทําความผิดฐานนี้ จึงมีคําสั่งใหลงโทษผูชุมนุมที่นั่งประทวงบน

ทองถนน แตตอมาในป ค.ศ. 1995 ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยวาการนั่งบนถนนของผูเขารวมชุมนุมไม

เปนการบบีบงัคับ ศาลรฐัธรรมนญูเหน็วาการประทวงและการยดึพืน้ทีต่ามปกตเิปนเพยีงบงัคบัจติใจผูอืน่

ไมถือวาเปนการใชกําลังจึงไมเปนการกระทําความผิดฐานน้ี ดังนั้นจึงไมเปนเหตุในการสลายการชุมนุม 

แตจะเปนความผดิเมือ่ผูเขาชมุนุมดงักลาวกอเหตเุกดิรนุแรงขึน้ เชน การใชโซลามปายจราจรหรอืรางรถไฟ 

เปนตน ซึง่การกระทําดงักลาวศาลรฐัธรรมนญูถอืวาผูเขารวมชมุนมุใชกาํลงั แตศาลรัฐธรรมนญูมดีลุพินจิ

ที่ลงโทษผูชุมนุมหรือไมก็ไดโดยศาลจะพิจารณาถึงเจตนาระยะยาวของผูเขารวมชุมนุม

          2.2กฎหมายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะของประเทศสหรัฐอเมริกา

          ประเทศสหรฐัอเมรกิามปีระวตัศิาสตรอนัยาวนานเกีย่วกบัการชมุนมุสาธารณะตัง้แตเปนประเทศ

อาณานิคมของจักรวรรดิสหราชอาณาจักร สิทธิในการชุมนุมถือเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของคนอเมริกาตาม
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บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ First Amendment  ของประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดรับรองเสรีในการพูด 

การแสดงความคิดเห็น และสิทธิในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ สิ่งที่นาสนใจประการหนึ่งของ

บทบญัญติัดงักลาว ศาลฎกีาของประเทศสหรฐัอเมรกิากาํหนดขอบเขตของเสรภีาพในชุมชนวาเปนเสรภีาพ

ที่ตํ่ากวาการรักษาความสงบเรียบรอย และศีลธรรมอันดีของประชน  รัฐมีหนาที่สําคัญ 2 ประการ คือ 

การปกปองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการรักษาความสงบเรียบรอย อยางไรก็ตามการรักษา

ความสงบเรยีบรอยของรฐัยอมสาํคัญกวาการปกปองเสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ ศาลฎกีายงักาํหนด

ตอไปอกีวา การจาํกัดหรอืกีดกนัการชุมนมุโดยไมมเีหตุจําเปนจะกระทาํมไิด กลาวคอื กฎหมายจะหามมิ

ใหมีการชุมนุมไมได ทําไดเพียงมีการจัดการชุมนุมเพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอยเทานั้น การรักษาความ

สงบเรียบรอย ไดแก การรักษาระเบียบ การจัดการใหเกิดความสะดวกในการจราจร และการปกปอง

ทรัพยสินของประชาชน เปนตน

          ในประเทศสหรัฐอเมริกาการออกกฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการการชุมนุมสาธารณะเปนอํานาจ

ของเทศบาลหรอืรฐับาลเมือง หากผูใดไมเหน็ดวยกับกฎหรือระเบยีบกช็อบทีจ่ะอทุธรณตอศาลได กฎหมาย

เกี่ยวกับการการชุมนุมสาธารณะของแตละมลรัฐแตกตางกัน อยางไรก็ตามการกําหนดระเบียบเกี่ยวกับ

การชุมนุมสาธารณะมีหลักการเบื้องตนที่คลายกัน 5 ประการ ไดแก 1. ตองมีความชัดเจน  ไมคลุมเครือ 

2.เนือ้หาจะตองเปนเหตเุปนผล 3.จะตองมเีนือ้หาทีเ่ปนกลางไมเจาะจงกลุมใดกลุมหนึง่โดยเฉพาะ 4.สามารถ

ตรวจสอบได โดยใหโอกาสผูเขารวมชุมนุมที่ไมเห็นดวยกับกฎหรือระเบียบสามารถขอใหศาลพิจารณาได 

5.จะตองใชบงัคบัโดยท่ัวไปกบัผูทีเ่ขารวมชมุนมุทกุกลุม เมือ่มกีฎหรือระเบยีบมคีวามชดัเจน เปนเหตุเปนผล 

ใชบงัคับโดยทัว่ไปกบัทกุกลุม และสามารถขอใหศาลตรวจสอบได กจ็ะทาํใหประชาชนเขาใจและไววางใจ

ในกฎหรือระเบียบดังกลาว

          สําหรับผูเขารวมชุมนุมมีกฎเกณฑท่ีจะตองปฏิบัติตาม ประการแรก หามใชคําพูดที่จะกอใหเกิด

ความรุนแรง (Fighting Words) ในระหวางการชุมนุม คําพูดที่จะกอใหเกิดความรุนแรง คือคําพูดที่ปลุก

ระดมใหใชความรุนแรงโดยความรุนแรงนั้นจะเกิดขึ้นในทันที ในกรณีที่ผูเขารวมชุมนุมกลาววา “ เกลียด

นายกเทศมนตรีของนครลอสแอนเจลิส และหากเขาไดรับเลือกต้ังหกเดือนนับจากวันนี้ ฉันคิดวาเราควร

ทาํรายเขา” คํากลาวนีไ้มถอืเปน Fighting Words เพราะความรนุแรงจะไมเกดิขึน้ในทนัท ีแตถากลาววา 

“นั่นไงนายกรัฐมนตรีเดินมาแลว เราจะไปจับเขากัน” ถือเปน Fighting Words คําพูดที่กอใหเกิดความ

รุนแรงไมไดรับความคุมครองตามกฎหมาย ประการที่สอง หามผูเขารวมชุมนุมกระทําการใดๆ อันเปน
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The First Amendment to the United States Constitution

          "Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof,

or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and the petition

the Government for a redress of grievances."



การทําลายความสงบของรัฐ ตัวอยางเชนหากผูเขารวมชุมนุมเดินถือปายประทวงบนทางเทายอมกระทํา

ได แตถาผูเขารวมชุมนุมเดินประทวงบนถนนหลวงไมอาจกระทาํไดเพราะเปนการกดีขวางจราจร ประการ

สุดทาย การชุมนุมสาธารณะตองขออนุญาตกอน หลักเกณฑการขออนุญาตขึ้นอยูแตละมลรัฐ ตัวอยาง

เชน นครลอสแอนเจลิสอาจกําหนดวาหากการประทวงมีผูเขารวมเกินกวา 50 คน การชุมนุมมีการใช

เครื่องขยายเสียง หรือการชุมนุมจะมีถนนสายหลักของเมืองแลว จะตองขออนุญาต หากมีผูอุทธรณกฎ

หรอืระเบยีบทีร่ฐักาํหนดตอศาล ในระหวางการพจิารณาตอศาล หากมผีูใดละเมดิกฎหรอืระเบียบดงักลาว 

เจาหนาที่ตํารวจสามารถจับผูนั้นไดโดยไมตองขอหมายศาลเพราะถือวาผูนั้นทราบกฎหรือระเบียบแลว

          บทบาทของศาลเก่ียวกบัการชมุนมุสาธารณะ ประการแรก คอื การพิจารณาคดีแพงกอนการชุมนุม 

เชน ผูชุมนุมตองการชุมนุมบนถนนสายหลักของเมืองและการเดินขบวนไปตามถนนจึงยื่นขออนุญาต 

ทางเทศบาลไมอนุญาต ผูชุมนุมอาจยื่นคําขอตอศาลใหมีคําสั่งในกรณีดังกลาว คดีอีกประเภทหนึ่งที่ศาล

มีบทบาทกอนการชุมนุม เชน กรณีที่เทศบาลมีคําสั่งมิใหมีการชุมนุมแตผูชุมนุมยังประสงคท่ีจะจัดการ

ชุมนุม เทศบาลจึงยื่นคํารองตอศาลของใหศาลมีคําส่ังใหผูชุมนุมงดการชุมนุม หากผูชุมนุมยังคงฝาฝน

คําสั่งศาลโดยมาชุมนุม เจาหนาที่ตํารวจยอมมีอํานาจตามคําส่ังศาลประกอบกับระเบียบของสํานักงาน

ตํารวจโดยการจับกุมผูชุมนุมคนใดที่ละเมิดกฎหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาหนาที่ตํารวจในการสลาย

การชุมนุม บทบาทของศาลประเภทที่สอง คือ การพิจารณาคดีแพงและคดีอาญาภายหลังการชุมนุม

เสร็จสิ้น โดยอาจเปนคดีที่ผูชุมนุมฟองรัฐ โดยเฉพาะเจาหนาท่ีตํารวจวาจับกุมผูชุมนุมโดยมิชอบ หรือ

ใชกําลังเกินความจําเปน หรืออางวาเจาหนาท่ีตํารวจจับทั้งเจาหนาที่ชุมนุมมิไดฝาฝนกฎ หรือผูชุมนุมถูก

เจาหนาทีต่าํรวจทาํรายแทนทีจ่ะนาํตวัไปท่ีสถานตีาํรวจ คดีแพงทีอ่าจเกดิขึน้อกีประการหน่ึง คอื คดฟีอง

ผูชุมนุมใหชําระคาเสียหายที่เกิดขึ้นจากการชุมนุม

          กฎหมายตองการที่จะตองปกปองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น รัฐเพียงตองการที่จะจํากัด

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในบางกรณีเทานั้น โดยเปนการจํากัดในเรื่องเวลา สถานที่ และวิธีการ

(Time ,Place, and, Manner restriction หรือ TPM) เพ่ือท่ีจะกําหนดแนวทางของการชุมนุมไมใหไป

กระทบกระเทือนตอความสงบเรียบรอยของประชาชน ขอกําหนดเกี่ยวกับการชุมนุมในแตละมลรัฐของ

ประเทศสหรฐัอเมรกิามคีวามแตกตางกนั โดยทัว่ไปการชมุนมุไมอาจกระทาํไดภายในสถานทีเ่ปนทรัพยสนิ

สวนบุคคล หากเปนสาธารณสถานจะตองพิจารณาตามประเภทของสาธารณสถานนั้นๆ ประเภทแรกคือ 

เวทีสาธารณะ (Public Forum) เชน การเดินขางถนนและสวนสาธารณะ เปนสถานที่ที่ใชเปนประจําใน

การแลกเปลีย่นความคดิเหน็ซึง่รฐัไมตองการจะไปจํากดัเสรีภาพในการใชสถานทีดั่งกลาว ประเภททีส่อง

คอื เวทสีาธารณะทีม่กีารจาํกดั (Limited Public Forum) เชน มหาวทิยาลัยและโรงมหรสพ เปนสถานท่ี

ที่รัฐบาลไมไดจัดไวใหสามารถชุมนุมได หากผูชุมนุมประสงคจะชุมนุม ณ สถานที่ดังกลาว รัฐตองจํากัด

เสรภีาพบางประการเพือ่ปกปองสถานทีน่ัน้ๆ และประเภททีส่าม คือ เวททีีไ่มใชเวทสีาธารณะ เชน สนามบนิ 

และศาลเปนตน สถานท่ีดังกลาวไมเหมาะที่จะมีการจัดการชุมนุมขึ้น ตัวอยางที่เกิดขึ้นในป ค.ศ. 1992
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กลุมศาสนาตองการจะจัดการชุมนุมที่สนามบินแหงหนึ่งในมลรัฐนิวยอรก รัฐบาลแหงมลรัฐนิวยอรกออก

คําสั่งหามผูชุมนุมแจกใบปลิวภายในสนามบิน กลุมผูชุมนุมไมเห็นดวยจึงอุทธรณคําส่ังรัฐบาลตอศาล 

ศาลพพิากษาวา คาํสัง่ของรฐับาลแหงมลรัฐนวิยอรกชอบแลวทีจ่ะกาํหนดเงือ่นไขเปนขอจํากดัผูชมุนมุเชนนัน้

ในสนามบนิ ศาลใหเหตผุลวาผูชุมนุมควรจะไปชุมนมุในสถานทีอ่ืน่ เชน ทางเดินรมิถนน แทนทีจ่ะมีชมุนุม

ในสนามบนิหรอืกระทําการอยางอืน่เพือ่ท่ีจะแสดงความคดิเหน็ ขอจาํกัดตองเปนเหตเุปนผล ตวัอยางของ  

เงือ่นไขหรอืขอจาํกดัทีศ่าลของประเทศสหรัฐอเมรกิาวนิจิฉัยวาเปนเหตุเปนผล เชน ผูชมุนมุอาจชมุนมุบน

ไหลทางไดแตหามชุมนุมในเวลากลางคืนหรือดานหนาที่ทําการไปรษณีย หรือผูชุมนุมอาจเดินขบวนตาม

ถนนสวนบุคคลไดแตตองไมใชในเวลาเรงดวน หรือผูชุมนุมอาจใชเครื่องชวยขยายเสียงไดแตระดับเสียง

หามเกินกวาระดับที่กําหนดไว 

          เมื่อกฎระเบียบ เงื่อนไข หรือขอจํากัดที่รัฐกําหนดขึ้นมีความชัดเจนและสามารถใชบังคับกับ

ผูชุมนมุได เจาหนาทีตํ่ารวจยอมมอีาํนาจตามกฎระเบยีบนัน้โดยไมจําเปนตองมคีาํสัง่ศาล กลาวคือ เจาหนาที่

ตํารวจสามารถจับหรือออกใบสั่งแกผูชุมนุมที่ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐการใชกําลังของเจาหนาท่ี

ตํารวจก็ตองเปนไปตามระเบียบของสํานักงานตํารวจของมลรัฐนั้นดวย อยางไรก็ตามเจาหนาที่ตํารวจไม

สามารถใชกาํลงักับผูชมุนุมโดยปราศจากเหตจุาํเปนได เชน กลุมผูชมุนมุไดรบัอนญุาตใหชมุนมุจนถงึเวลา 

17 นาฬกา แตในเวลา 17.05 นาฬกา ผูชุมนุมสวนใหญยังคงอยูในบริเวณที่ชุมนุม เจาหนาที่ตํารวจไม

สามารถเขาไปในพืน้ทีช่มุนมุและใชกระสนุยางยงิใสผูชมุนมุได เจาหนาท่ีตํารวจตองแจงใหผูชมุนมุเลิกการ

ชุมนมุกอน หากการชมุนุมยงัคงมีตอไปเจาหนาทีต่าํรวจกต็องมคีาํสัง่ใหยกเลกิการชุมนมุกอน  เมือ่ผูชมุนมุ

ฝาฝน เจาหนาทีต่าํรวจจึงจะใชกาํลงัไดแตตองเปนระดบัเบาทีส่ดุการชมุนมุอาจเกนิระดบัทีร่ฐัจะสามารถ

ควบคุมได เรามักเห็นภาพเจาหนาที่ตํารวจใชความรุนแรงมากข้ึนกับผูชุมนุม ระดับความรุนแรงของการ

ใชกําลังจะตองเปนเหตุเปนผลในการควบคุมสถานการณที่เกิดขึ้น ฐานความผิดที่เจาหนาที่ตํารวจมักแจง

ตอผูชมุนมุทีถ่กูจบั  ไดแก ความผดิฐานกดีขวางการจราจร ความผดิฐานกอการจลาจล ความผดิฐานไมปฏิบตัิ

ตามคําสั่งของเจาพนักงาน (คําสั่งสลายการชุมนุม) ความผิดฐานบุกรุก ความผิดฐานตอสูหรือขัดขวาง

เจาหนาทีพ่นกังานซึง่ปฏบิตัติามหนาที ่และความผดิฐานใหการเท็จ เปนตน ความผิดเหลานีต้ามกฎหมาย

ของประเทศสหรัฐอเมรกิาถอืเปนความผดิลหโุทษซึง่มอีตัราจําคกุไมเกนิ 1 ป ในทางปฏบัิติมกัจะไมลงโทษ

จําคุกผูกระทําความผิดแตจะเปลี่ยนเปนโทษปรับแทน 

          ศาลฎีกาของประเทศสหรัฐอเมริกายืนยันหลักการขออนุญาตเพื่อท่ีจะชุมนุม หลักเกณฑการขอ

อนุญาตซ่ึงเมืองแตละเมืองกําหนดขึ้นจะตองประกอบดวยหลักเกณฑที่สําคัญ 4 ประการดังนี้ ประการ

แรก คําขออนุญาต จะตองไดรับการพิจารณาและมีคําสั่งโดยเร็ว รัฐไมอาจกําหนดวากลุมผูชุมนุมจะตอง
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ฐานความผิดและโทษจะขึ้นอยูกับกฎหมายของแตละมลรัฐ



ยื่นคําขออนุญาตลวงหนากอนการชุมนุมอยางนอย 6 เดือน ประการท่ีสอง ผูพิจารณาจะตองวางตัวเปน

กลางไมเขาขางผูชุมนมุกลุมใด ประการทีส่าม คาํขออนญุาตจะตองสามารถตรวจสอบได หากมกีารปฏเิสธ

การขออนญุาต ผูชมุนมุตองสามารถย่ืนคาํขอใหมกีารตรวจสอบคาํสัง่ดงักลาวไดทนัท ีและประการสุดทาย

คําขออนุญาตจะตองไมมีคาใชจายเกินสมควร

          ในคด ีThe Marching Nazis in Skokie เมอืงสโกกีเ้ปนเมอืงเลก็ๆ ในชคิาโก มลรฐัอลิลนิอยส

ประชาชนสวนใหญในเมอืงชาวยวิ ในป ค.ศ. 1977 กลุมคนอเมรกินักลุมหนึง่เรยีกตนเองวา “กลุมอเมรกินั

นาซี (American Nazis Party)” ตองการจะเดินขบวนผานเมืองสโกกี้โดยสวมชุดที่มีสัญลักษณสวัสดิกะ

ซึ่งเปนสัญลักษณของกลุมนาซี ผูชุมนุมไมมีการใชถอยคําที่จะใหเกิดความรุนแรง (Fighting Words)

กลุมอเมรกัินนาซียืน่คาํขออนญุาต เมืองสโกกีอ้อกคาํสัง่ใหกลุมผูชมุนมุจายเงนิคาประกนัภยัเปนจาํนวนเงนิ 

350 ดอลลาร เพือ่ประกนัความเสยีหายทีอ่าจเกิดขึน้ผูชุมนมุยืน่คาํอทุธรณคําส่ังตอศาล ศาลพิพากษาวา 

เมืองสโกกีไ้มสามารถกาํหนดใหผูชมุนุมทีป่ระสงคจะแสดงออกซึง่ความคิดเห็น จายคาประกันภยัเปนเงิน

350 ดอลลาร ศาลไดใหเหตุผลวาเปนการไมยุติธรรมที่เมืองสโกกี้จะผูกเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

ของบุคคลกับความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน รัฐตองปกปองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นดังกลาวแมวา

ความคิดเห็นนั้นจะกระทบตอรัฐ

          ในคดี WTO Protest in Seattle มีกลุมคนกลุมหน่ึงแจงวาจะมารวมตัวกันเพื่อชุมนุมตอตาน

การประชมุขององคกรการคาโลกหรอื WTO ซึง่มกีารกาํหนดจะจดัขึน้ในวนัที ่30 พฤศจกิายน ค.ศ.1999 

ท่ีเมอืงซแีอตเทลิ มลรฐัวอชงิตนั กลุมผูชมุนมุยืน่คาํขออนุญาตโดยผูชุมนุมประมาณสามหมืน่ถงึหนึง่แสน

คน จํานวนเจาหนาที่ตํารวจของเมืองซีแอตเทิลมีจํานวนนอย เมื่อวันดังกลาวผูชุมนุมรวมตัวกันเต็มถนน

ดานหนาสํานักงานใหญขององคกรการคาโลก จากนั้นผูชุมนุมนําโซเหล็กมัดตนเอง โยงกับผูชุมนุมแตละ

คนที่อยูบนถนน เจาหนาที่ตํารวจจึงตัดสินใจใชกําลังเขาสลายกลุมผูชุมนุมโดยใชแกสนํ้าตา กระสุนยาง 

และปนเสียง ซึ่งตองใชเวลาท้ังวันเพื่อสลายกลุมผูชุมนุม ผูชุมนุมประมาณ 600 คน ถูกจับ ผูชุมนุม 157 

คนทีถ่กูจับฟองเจาหนาทีต่าํรวจอางวาตนถกูจบักุมโดยมชิอบ ขอเทจ็จรงิจากคดีนีป้รากฏวากอนการชมุนมุ

นายกเทศรัฐมนตรีของเมืองซีแอตเทิลมีคําสั่งหามการชุมนุมภายในรัศมี 5 ชวงตึกจากอาคารท่ีประชุม 

ผูใดฝาฝนจะถกูจบักมุ ปรากฏวาเจาหนาท่ีตาํรวจจบักมุผูชมุนมุบางคนภายนอกรศัมทีีก่าํหนไวดวย ศาลท่ี

ตัดสินคดีนี้วินิจฉัยวาเมืองซีแอตเทิลสามารถท่ีจะกําหนดเขตหวงหาม เจาหนาที่ตํารวจก็ตองปฏิบัติตาม

กฎดวยเชนเดียวกับผูชุมนุม ถาเจาหนาที่ตํารวจจะจับกุมผูชุมนุมคนใดที่ละเมิดกฎ จากบทเรียนที่เกิดขึ้น

ดังกลาว หากรัฐมีการเตรียมตัวที่ดีและดําเนินการไดรวดเร็วกวานี้ ความเสียหายคงจะเกิดข้ึนนอยกวานี้ 

หากมีจํานวนเจาหนาที่ตํารวจเพียงพอก็จะสามารถยับยั้งผูชุมนุม ไดกอนที่ผูชุมนุมจะลามตนเองดวยโซ 
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          ในคดี G20 Summit in Pittsburgh ในป ค.ศ. 2009 เมืองพิตสเบอรก มลรัฐเพนซิลวาเนีย

มีการเตรยีมตวัลวงหนาเพือ่รองรบัการชุมนมุเพ่ือประทวงการประชมุสดุยอดของกลุมประเทศ G-20 ตวัแทน

ผูชุมนมุเขาพบเทศมนตรแีละเจาหนาท่ีผูรบัผดิชอบกอนการชมุนมุเริม่ขึน้ ผูชมุนมุยืน่คาํรองอนญุาตแตถกู

ปฏเิสธจึงยนือุทธรณตอศาลอางวารฐัละเมดิสทิธติามรฐัธรรมนญูวาดวยเสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ 

ศาลเหน็ควรอนญุาตใหกลุมผูชมุนุมใชสถานทีค่อืสวนสาธารณะเปนท่ีชมุนุมต้ังแตวนัอาทิตยเยน็ถึงวนัองัคาร

เย็น อีกทั้งผูชุมนุมชอบที่จะเดินขบวนผานสะพานไดแตหามหยุดหรือชุมนุมบนสะพาน หามผูชุมนุมตั้ง

คายพกัอาศยัขามคนืในสวนสาธารณะของเมือง คําวินจิฉัยของศาลดังกลาวมขีึน้กอนการชมุนมุจะเร่ิมขึน้ 

เมอืงพติสเบอรกจึงจดักําลงัเจาหนาทีต่าํรวจเพิม่ข้ึนอกี 4,000 นาย โดยมีการมอบอปุกรณสือ่สารและให

ความรูแกเจาหนาที่ตํารวจเกี่ยวกับกฎระเบียบในการควบคุมการชุมนุม การชุมนุมจึงดําเนินตอไปโดยไม

เกิดเหตุรุนแรงมากนัก มีความเสียหายเกิดขึ้นแกทรัพยสินบาง มีผู ชุมนุมถูกจับประมาณ 190 คน 

แตเหตุการณถือวาราบรื่นกวาที่เกิดขึ้นที่เมืองซีแอตเทิลมาก

3.  กฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะของประเทศไทย 

          ปจจุบนัยงัไมมกีฎหมายการชุมนมุสาธารณะใชบงัคบัในประเทศไทย สําหรับรางพระราชบญัญติั

การชมุนุมสาธารณะ พ. ศ.....ทีอ่ยูระหวางการพจิารณา เพ่ือบญัญติัเปนกฎหมายใชบงัคับตอไปน้ันมวีตัถุประสงค

คอื “ มาตรา 63 ของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย บญัญติัวา บคุคลยอมมเีสรีภาพในการชมุนมุโดย

สงบและปราศจากอาวธุ และการจดัการเสรภีาพดงักลาวจะกระทํามไิด เวนแตโดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญติั

แหงกฎหมายเฉพาะในกรณีการชมุนมุสาธารณะและเพือ่คุมครองความสะดวกของประชาชนทีจ่ะใชสาธารณะ

ดังนั้น เพื่อคุมครองความสะดวกของประชาชนที่จะใชท่ีสาธารณะเมื่อมีการชุมนุมสาธารณะมาตรา 63 

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย”

          หลักการที่สําคัญของรางพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะในเร่ืองของการออกคําส่ังหามการ

ชุมนุมสาธารณะและคําสั่งใหเลิกการชุมนุมสาธารณะเปนอํานาจหนาที่ของศาล ตามมาตรา14, 25 และ 

26 ของรางพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ

 มาตรา 14 บัญญัติวา 

               “ในกรณทีีผู่รบัแจงเหน็วาการชมุนมุสาธารณะทีไ่ดรับแจงนัน้ขัดตอมาตรา 8 หรือ มาตรา 9 

ใหยื่นขอตอศาลเพื่อมีคําสั่งหามการชุมนุม

               ใหศาลพิจารณาคําขอเพื่อมีคําสั่งหามการชุมนุมตามวรรคหนึ่งเปนการดวน คําส่ังของศาล

ตามมาตรานี้ใหเปนที่สุด”
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 มาตรา 25 บัญญัติวา

               “หากผูชุมนุมไมปฏิบัติตามประกาศดังกลาว ใหเจาพนักงานตามมาตรา 23 รองขอตอศาล

เพื่อมีคําสั่งใหผูชุมนุมเลิกการชุมนุมสาธารณะนั้น ในระหวางรอคําสั่งศาลใหเจาพนักงานตามมาตรา 23 

ที่อํานาจกระทําการที่จําเปนตามแผนหรือแนวทางการควบคุมการชุมนุมสาธารณะที่คณะรัฐมนตรีให

ความเหน็ชอบตามขอเสนอแนะของสาํนักงานตาํรวจแหงชาต ิทัง้นี ้เพือ่คุมครองความสะดวกของประชาชน

และคุมครองการชุมนุมสาธารณะ

               แผนหรือแนวทางการควบคุมการชุมนุมสาธารณะทีจ่ะกาํหนดขึน้ตามวรรคสองใหเจาพนกังาน

หลกีเลีย่งการใชกาํลงั  หรือหากไมสามารถหลกีเลีย่งไดใหใชกาํลังหรือเคร่ืองมอืควบคุมฝูงชนไดเพียงเทา

ที่จําเปน

               การดาํเนนิการของเจาพนกังานตามมาตรา 23 ไมตัดสทิธขิองผูอืน่ซ่ึงไดรบัการเดือดรอนหรอื

เสยีหายจากการชุมนุมสาธารณะนั้นที่จะรองตอศาลเพื่อมีคําสั่งใหผูชุมนุมเลิกการชุมนุม”

          มาตรา 26 บัญญัติวา

               “เมื่อไดรับคําขอใหมีคําสั่งใหผูชุมนุมสาธารณะใหศาลพิจารณาคําขอนั้นเปนการดวน

                 ในการพจิารณา หากปรากฏตอศาลวาการชมุนมุสาธารณะนัน้เปนการชมุนมุสาธารณะทีไ่ม

ชอบดวยกฎหมายตามมาตรา 16 หรอืผูจดัการชุมนมุหรอืผูชมุนมุไมปฏบิตัติาม มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 

17 มาตรา 18 มาตรา 19 หรือ มาตรา 20 แลวแตกรณี ใหศาลมีคําส่ังโดยออกคําบังคับใหผูชุมนุมเลิก

การชุมนุมสาธารณะหรือยุติการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด

               คําสั่งศาลตามมาตรานี้เปนที่สุด

               ใหเจาพนักงานบังคับคดีปดประกาศคําสั่งศาลตามมาตรน้ีไวในท่ีแลเห็นไดงาย ณ บริเวณที่

มีการชุมนุมสาธารณะนั้น และประกาศโดยวิธีการใดๆ เพื่อใหผูชุมนุมไดรับทราบดวย”

4.  บทวิเคราะห

     รางพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะมิไดกําหนดใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ หรือหนวยงาน

อ่ืนในฝายบรหิารเปนองคกรทีมี่คาํสัง่หามการชมุนุมสาธารณะและคาํส่ังใหผูชมุนมุเลิกการชุมนมุสาธารณะ

แตกําหนดใหศาลเปนองคกรที่มีคําสั่งดังกลาวตามมาตร 14,25 และ 26 ของรางพระราชบัญญัติ

     โดยมาตรา 14 บัญญัติวา

     “ในกรณีที่ผู รับแจงเห็นวาการชุมนุมสาธารณะที่ไดรับแจงนั้นขัดตอมามาตรา 8 หรือมาตรา 9 

ใหยื่นคําขอตอศาลเพื่อมีคําสั่งหามการประชุมใหศาลพิจารณาคําขอเพ่ือมีคําส่ังหามการชุมนุมตามวรรค

หนึ่งเปนการดวน คําสั่งของศาลตามมาตรานี้ใหเปนที่สุด
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ประเสริฐ โอนพรัตนวิบูล
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          มาตรา 25 บัญญัติวา

          “หากผูชุมนุมไมปฏิบัติตามประกาศดังกลาว ใหเจาพนักงานตามมาตรา 23 รองขอตอศาล

เพื่อมีคําสั่งใหผูชุมนุมเลิกการชุมนุมสาธารณะนั้น ในระหวางรอคําสั่งศาลใหเจาพนักงานตามมาตรา 23 

มีอํานาจกระทาํการทีจ่าํเปนตามแผนหรือแนวทางการควบคมุการชมุนมุสาธารณะทีค่ณะรัฐมนตรีใหความ

เห็นชอบตามขอเสนอแนะของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ทั้งนี้ เพื่อคุมครองความสะดวกของประชาชน

และคุมครองการชุมนุมสาธารณะ

          แผนหรือแนวทางการควบคุมการชุมนุมสาธารณะที่จะกําหนดขึ้นตามวรรคสองใหเจาพนักงาน

หลีกเลี่ยงการใชกําลัง หรือหากไมสามารถหลีกเลี่ยงไดใหใชกําลังหรือเครื่องมือควบคุมฝูงชนไดเพียงเทา

ที่จําเปน”

5.  บทสรุปและขอเสนอแนะ

          จากทีก่ลาวมาแลวขางตน ผูเขยีนเหน็วา รางพระราชบญัญติัการชมุนมุสาธารณะกําหนดใหศาลเปน

องคกรท่ีมีอํานาจหนาที่ในการออกคําสั่งหามการชุมนุมสาธารณะและคําสั่งใหเลิกการชุมนุมสาธารณะ 

ตามมาตรา 14,25 และ 26 ของรางพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ ซึ่งแตกตางจากกฎหมายและ

แนวปฏบิตัขิองประเทศสหพนัธสาธารณรฐัเยอรมนแีละประเทศสหรัฐอเมรกิาท่ีใหหนวยงานของฝายบรหิาร

เปนองคกรที่มีอํานาจหนาท่ีในการออกคําสั่งดังกลาว นอกจากนั้นหลักการตามรางพระราชบัญญัติการ

ชุมนุมสาธารณะดังกลาวยังขัดแยงกับหลักการแบงแยกอํานาจตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. 2550 เน่ืองจากกําหนดใหศาลซึ่งเปนหนวยงานของฝายตุลาการใชอํานาจหนาที่ของฝายบริหาร 

ดังน้ันรางพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะดังกลาวจึงควรมีการพิจารณาปรับปรุง โดยกําหนดให

หนวยงานของฝายบริหารเปนองคกรที่มีอํานาจหนาที่ในการออกคําส่ังหามในการชุมนุมสาธารณะและ

คําสั่งใหเลิกการชุมนุมสาธารณะ หากมีปญหาวาคําส่ังของหนวยงานของฝายบริหารดังกลาวชอบดวย

กฎหมายหรอืไม สาํหรบัปญหาเรือ่งการยอมรบัและปฏบิตัติามคาํสัง่ดงักลาว ผูเขยีนเหน็วา ควรมกีารพจิารณา

ปรับปรุงโครงสรางของหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหผูที่เก่ียวของมีการเชื่อมั่นมีความเปนกลางและความ

โปรงใสในการใชอํานาจหนาที่เพิ่มมากขึ้นและการมีประชาสัมพันธเพ่ือเสริมสรางความเขาใจแกผูท่ีเก่ียว

ของเก่ียวกับกฎหมายและแนวทางการใชดุลยพินิจของหนวยงานฝายบรหิารในการทําหนาทีอ่ยางเปนกลาง
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นิยามของประชาธิปไตย 

          “ประชาธปิไตย” พจิารณาตามรปูศพัท หมายถงึระบบการปกครองทีป่ระชาชนเปนเจาของอาํนาจ

อธปิไตย ในประเทศจีนซึง่นกัวชิาการตะวนัตกไมถอืวามีการปกครองในระบอบประชาธปิไตย ผูนําพรรค

คอมมวินสิตมกักลาวเสมอๆในโอกาสประชมุสมชัชาพรรคหรอืในโอกาสประชมุสภาประชาชนวา  “ประชาชน

คือประเทศ และเปนเจาของประเทศ”  คือพยายามบอกวาประเทศจนีกม็กีารปกครองในระบอบประชาธปิไตย

เหมอืนกัน ผูนาํของประเทศจาํนวนไมนอยทีไ่มเปดโอกาสใหประชาชนเลือกผูนาํ ก็กลาวอางวามกีารปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยเชนกัน โดยบอกวาการปกครองนั้นทํา “เพื่อประชาชน” 

          จากความหมายขางตน เราอาจกลาวไดวาเปนการใหความหมายของประชาธปิไตยในแงของระบบ

กรรมสิทธิ์ในการปกครอง และเปาหมายของการปกครอง แตในทัศนะของลินคอลน  ประชาธิปไตยตอง

กินความครอบคลุมถึง “วิธี” ในการปกครองดวย และนักวิชาการจํานวนไมนอยถือวานี่คือสาระสําคัญ

ของระบอบประชาธปิไตย ดงัคาํกลาวของอดตีประธานาธิบดีลนิคอลนแหงสหรฐัอเมรกิาทีก่ลาวในพธิยีกยอง    

วีรชนผูพลีชพีในสงครามกลางเมืองของสหรฐั ณ สสุานแหงชาติเกตติสเบอรก (The Gettysburg National 

Cemetery) เมื่อวันท่ี 19 พฤศจิกายน ค.ศ. 1863 วา “ประชาธิปไตยเปนการปกครองของประชาชน 

โดยประชาชน เพื่อประชาชน” นักวิชาการชาวออสเตรีย โจเซฟ ชุมปเตอร (Joseph Schumpeter) 

ไดใหความหมายของประชาธปิไตยในลกัษณะของวธิกีารเชนกนัไวในหนงัสอื Capitalism, Socialism, and 

Democracy วา “คือวิธีจัดระบบท่ีมีลักษณะเปนสถาบัน เพื่อใหไดมาซ่ึงการตัดสินใจทางการเมืองท่ีผูมี

อํานาจตัดสนิใจทางการเมอืงนัน้ ไดอาํนาจมาโดยวิธกีารตอสูแขงขนัเพ่ือใหไดคะแนนเสียงของประชาชน” 

          นักวิชาการชาวอเมริกัน โรเบอรต ดาหล ไดขยายความประชาธิปไตย โดยระบุถึงการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยไวในหนังสือ Polyarchy: Participation and Opposition วาตองประกอบดวย

ลักษณะดังตอไปนี้ 

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปที่ 17 เลมที่ 49 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2558

*อดตีรองประธานสภาที่ปีรกึษาเศรฐกิจและสังคมแหงชาต,ิ ผูเขารับการอบรมหลกัสตูร "หลกันติิธรรมเพ่ือประชาธปิไตย" รุนที ่1 

ของสาํนกังานศาลรัฐธรรมนูญ

ระบอบประชาธิปไตยในอุดมคติ

ภรณี  ลีนุตพงษ*
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          1. ประชาชนมีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง 

          2. ประชาชนมีสิทธิที่จะไดรับเลือกตั้ง 

          3. ผูนําทางการเมืองมีสิทธิท่ีลงแขงขันในการเลือกตั้งเพื่อใหไดการสนับสนุนและคะแนนเสียง

จากประชาชน 

          4. ในการจัดการปกครอง มีการเลือกตั้งที่เสรีและยุติธรรม 

          5. ประชาชนมีเสรีภาพในการรวมกลุมหรือจัดตั้งเปนสมาคม 

          6. ประชาชนมีเสรีภาพที่จะแสดงออก ไดแก พูด เขียน อาน เผยแพรขาวสารขอมูล 

          7. ประชาชนสามารถเขาถึงขาวสารขอมูลแหลงอื่นนอกเหนือจากของรัฐบาล 

          8. สถาบันทีมี่อาํนาจอันชอบธรรมในการกาํหนดนโยบายสาธารณะตองมาจากการออกเสียงเลอืก

ตั้งของประชาชนหรือวิธีการแสดงประชามติรูปแบบอื่น 

          ฉะน้ัน คาํวา “ประชาธปิไตย” หมายถงึการปกครองโดยประชาชนเปนใหญ เปนรูปแบบหนึง่ของ

ระบอบการปกครอง (Regime of Government) เราคงทราบวาในประวัติศาสตรของมนุษยชาตินั้น 

ไดผานรปูแบบการปกครองมาแลวหลายรปูแบบดวยกนั โดยตลอดระยะเวลาทีผ่านมานัน้ประเด็นทีน่บัวา

เปนคําถามที่สําคัญท่ีสุด คือ “อํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศหรืออํานาจอธิปไตยควรเปนของใคร

หรอืควรอยูทีใ่คร” ซึง่ในทีส่ดุแลวพฒันาการของแนวความคดิทางดานการเมอืงโดยเฉพาะในยคุสมยัใหม

เปนตนมา ไดใหการยอมรับและถือวาอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ “ควรเปนของประชาชน” 

ดงัน้ัน เม่ือกลาวถงึการปกครองระบอบประชาธปิไตยแลว หลกัการพ้ืนฐานหรอืหวัใจทีม่คีวามจาํเปนตอง

พิจารณาและคํานึงถึงคือ อํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศนั้นเปนของใคร ฉะนั้น ถาหากวาอํานาจ

สงูสดุในการปกครองประเทศเปนของพระเจาหรอืผูแทนของพระเจาบนพืน้พภิพ หรอืเปนของพระมหากษตัรยิ

หรือเปนของนักวิชาการหรือนักปราชญแลว การปกครองในรูปแบบน้ันไมถือวาเปนการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย เพราะการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้นอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศตองเปน

ของประชาชน หลกัการนีค้อืหลกัการพืน้ฐานอนัถอืไดวาเปนสาระสาํคญัหรอืนยิามท่ีสัน้ทีส่ดุของการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย กลาวคอื ใหพิจารณาในแงของตัวผูทีเ่ปนเจาของอาํนาจสงูสดุในการปกครองประเทศ

วาเปนใคร อยางไรก็ตามการแสดงออกซึ่งอํานาจของประชาชนนั้นอาจเปนไปไดในหลายลักษณะ ดังนั้น

การใชอาํนาจสงูสดุจงึอาจมรีปูลกัษณแตกตางกนัไปได เชน การออกเสยีงเลอืกตัง้ การออกเสยีงประชามต ิ

การใหองคกรของรัฐที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยเปนผูใชอํานาจ เปนตน 

          การเปรียบเทียบระบบการเมือง โดยท่ัวไปอาจกลาวไดวาแบงเปน 3 วิธี คือ (1) การศึกษาการ

เมืองของประเทศอืน่ทีไ่มใชประเทศของตวัเอง (2) การศกึษาโดยการเปรยีบเทยีบประเทศหนึง่กบัอกีประเทศ
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2553) 



หนึง่เปนการเฉพาะ (3) การศึกษาโดยการสรางกรอบหรือตัวแบบข้ึนมาเปนการเฉพาะเพือ่ใชในการศกึษา

เปรียบเทียบ

รูปแบบการปกครอง 

          ประเทศที่จัดการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในปจจุบันตามสถิติขางตน จะเห็นไดวามีเปน

จํานวนมาก และกระจายอยูในหลายภูมิภาคของโลก แตถาพิจารณาในแงของรูปแบบโดยท่ัวไปเราอาจ

แบงไดเปน 3 รูปแบบหรือระบบ ไดแก (1) ระบบรัฐสภา (2) ระบบประธานาธิบดี และ (3) ระบบผสม    

          (1) ระบบรัฐสภา เปนระบบโครงสรางการปกครองที่มีอังกฤษเปนตนแบบ ลักษณะสําคัญของ

ระบบรฐัสภาคอื รฐับาลหรอืฝายบรหิารมาจากการต้ังของฝายนติิบัญญติัหรือรัฐสภา และตองรับผิดชอบ

ตอรัฐสภา กลาวคอืรฐับาลอยูในอาํนาจไดขึน้อยูกบัความไววางใจของรัฐสภา ถารัฐสภาไมไววางใจเมือ่ใด 

เมือ่น้ันรฐับาลก็ขาดความชอบธรรมทีจ่ะอยูในอาํนาจตอไป นัน่ก็คอื ไมมกีารแบงแยกอํานาจโดยเดด็ขาด

ระหวางอํานาจฝายนิติบัญญัติกับอํานาจฝายบริหาร  

          Bernard E. Brown และพวก ไดกลาวถึงโครงสรางการปกครองระบบรัฐสภาวาประกอบดวย

ลักษณะสําคัญ 5 ประการคือ 

          (1) ความเปนประชาธิปไตย การตัดสินใจทางการเมืองกระทําโดยผูนําที่มาจากการเลือกตั้ง 

พระมหากษัตริยทรงเปนเพียงปฏิบัติตามคําแนะนําของผูนําดังกลาว 

          (2) อํานาจสงูสดุเปนของรัฐสภา ตามกฎหมาย รฐัสภาจะทาํอะไรก็ได และไมมีกฎหมายทีใ่หอาํนาจ

แกศาลที่จะประกาศวาการกระทําของรัฐสภาไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ 

          (3) การเชือ่มโยงระหวางอํานาจนิตบัิญญตักิบัอํานาจบรหิาร ผูนาํพรรคการเมอืงฝายเสยีงขางมาก

ในสภาเปนฝายบริหาร ในขณะเดียวกันก็รักษาตําแหนงในสภาของตนในฐานะสมาชิกรัฐสภาไวดวย คือ

ไมมีการแบงแยกอํานาจโดยเด็ดขาดระหวางอํานาจฝายบริหารกับอํานาจฝายนิติบัญญัติ 

          (4) ความเปนอิสระของฝายตุลาการ แมวาฝายการเมืองจะมีความเชื่อมโยงกัน แตฝายตุลาการ

เปนอิสระและปลอดจากการแทรกแซงโดยอิทธิพลทางการเมือง ผูพิพากษาดํารงตําแหนงตลอดชีพ และ

ไดมีการพัฒนาธรรมเนียมปฏิบัติที่ไมฝกใฝฝายใดในการประสิทธิ์ประสาทความยุติธรรม 

          (5) การคุมครองสทิธเิสรภีาพสวนบุคคล โดยปกติจะมกีารบญัญติัรบัรองไวในรฐัธรรมนญู ซ่ึงเปน

กฎหมายสูงสุดของประเทศ เปนกฎหมายที่แกไขยาก และเปนกฎหมายท่ีกฎหมายอื่นท่ีมีฐานะหรือศักด์ิ

ตํ่ากวาจะขัดหรือแยงไมได ถาขัดหรือแยงก็จะไมมีผลบังคับใช 

          (2) ระบบประธานาธิบด ีเปนระบบโครงสรางการปกครองทีม่สีหรฐัอเมรกิาเปนตนแบบ มลีกัษณะ

สําคัญ 4 ประการ คือ 
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          (1) การเขาสูตาํแหนง รฐัสภาและหวัหนาฝายบริหารมาจากการเลือกต้ังของประชาชนท้ังสองสถาบนั

          (2) การแบงแยกอํานาจ ในการปฏิบัติหนาที่ มีการแบงแยกอํานาจระหวางฝายบริหารกับฝาย

นิติบัญญัติ ตางฝายตางปฏิบัติหนาที่ของตน ไมใชอํานาจกาวกายกัน กลาวคือ ฝายบริหารยุบสภาไมได 

ในขณะที่ฝายนิติบัญญัติลงมติไววางใจหรือไมไววางใจฝายบริหารไมไดเชนกัน 

          (3) ตําแหนงฝายบรหิาร ในระบบรฐัสภามกีารแบงแยกตาํแหนงทางฝายบรหิารเปนตําแหนงประมขุ

แหงรฐักบัตาํแหนงประมขุของรฐับาล แตในระบบประธานาธบิดตีาํแหนงประมุขแหงรฐัและตาํแหนงประมขุ

ของรัฐบาลรวมอยูในบุคคลคนเดียวกัน ดังนั้น ในระบบประธานาธิบดี ฝายบริหารจึงมีอํานาจมากกวา

ระบบรัฐสภา เปนระบบ Strong executive 

          (4) การตรวจสอบถวงดุล ในระบบประธานาธิบดี มีการสรางกลไกในการตรวจสอบถวงดุลกัน

ระหวางอํานาจฝายตางๆเพื่อไมใหมีการใชอํานาจตามอําเภอใจของแตละฝาย กลาวคือ รัฐสภามีอํานาจ

ในการออกกฎหมาย แตกฎหมายจะประกาศใชบงัคบัไดตองลงนามโดยฝายบรหิาร นอกจากนีฝ้ายบรหิาร

ยงัมอํีานาจยบัยัง้ และกฎหมายท่ีออกโดยรฐัสภาและลงนามโดยฝายบริหารอาจถูกศาลพิพากษาวาไมชอบ

ดวยรัฐธรรมนูญได รวมท้ังคําส่ังของฝายบริหารก็อาจถูกพิพากษาตัดสินวาขัดตอรัฐธรรมนูญไดเชนกัน 

สถาบันศาล แมจะมีอิสระในการตัดสินคดีความ แตการตัดสินตองเปนไปตามกฎหมายท่ีออกโดยรัฐสภา 

และผูพิพากษา โดยเฉพาะศาลสงู มทีีม่าจากการแตงต้ังของฝายบริหาร ในทางกลบักัน หวัหนาฝายบริหาร

หรอืผูพพิากษาอาจถกูถอดถอน โดยมาตรการกึง่ตลุาการกึง่การเมอืง ท่ีเรยีกวา “impeachment” โดยรฐัสภาได  

          (3) ระบบผสม เปนโครงสรางการปกครองทีม่วิีวฒันาการมาจากระบบรัฐสภาและระบบประธานาธบิดี 

มฝีรัง่เศสเปนประเทศตนแบบ กลาวคอื แตเดมิมาประเทศฝรัง่เศสกใ็ชโครงสรางการปกครองระบบรฐัสภา 

แตฝรั่งเศสประสบปญหาระบบการเมืองไรเสถียรภาพอยางรุนแรง จวบจนกระทั่งปค.ศ. 1958 ประเทศ

ฝร่ังเศสจึงไดเกดิการปฏิรปูระบบการเมอืงเปนระบบผสม คอืไมเหมอืนทัง้ของอังกฤษและของสหรฐัอเมรกิา 

แตเปนลักษณะเฉพาะของตัวเอง ลักษณะสําคัญของระบบผสม 2 ประการ คือ 

          (1) ลักษณะของระบบรัฐสภา คือในการปกครองประเทศยังคงมีท้ังรัฐสภาทําหนาที่ นิติบัญญัติ

แตงตัง้หวัหนารฐับาลและควบคมุการบรหิาร และมนีายกรัฐมนตรใีนฐานะหวัหนารฐับาลบรหิารประเทศ

โดยรับผิดชอบตอรัฐสภา คืออาจถูกถอดถอนดวยการลงมติไมไววางใจไดโดยรัฐสภา 

          (2) ลกัษณะของระบบประธานาธิบด ีคอื การกาํหนดบทบาทของประมขุแหงรัฐใหมอํีานาจบรหิาร

ประเทศในบางกิจการ เชน การทหาร การตางประเทศ รวมทัง้บทบาทในฐานะผูไกลเกลีย่ประนปีระนอม

แหงชาติ (national arbiter) ในฐานะดังกลาว ประธานาธิบดีมีอํานาจที่ยุบสภาไดโดยไมตองขอใหฝาย

บรหิารลงนามกํากับ หรอืปลดรฐับาลไดโดยไมตองรอให รัฐสภาลงมติไมไววางใจรัฐบาล นอกจากนี ้ประธานาธบิดี

ยังมีอํานาจที่จะนําประเด็นปญหาขอขัดแยงเสนอตอประชาชนใหลงประชามติไดอีกดวย  
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          ตัวแบบในระบบรัฐสภา 

          ในบรรดาประเทศทีป่กครองในระบอบประชาธปิไตย อาจกลาวไดวาสามารถจดัอยูในระบบรฐัสภา

เปนสวนใหญ นอกเหนือจากอังกฤษ ซึ่งเปนประเทศตนแบบแลว ไดแก นิวซีแลนด ญี่ปุน ออสเตรเลีย 

แคนาดา อินเดีย สิงคโปร มาเลเซีย ไทย เบลเยียม สวิตเซอรแลนด เดนมารค นอรเวย เนเธอรแลนด

และบรรดาประเทศอาณานิคมเกาขององักฤษ อยางไรกดี็ เพือ่ประโยชนในการศกึษาเปรยีบเทยีบระบอบ

ประชาธิปไตยเพ่ือใหไดประชาธิปไตยในอุดมคติของไทยบรรดาประเทศที่จัดโครงสรางการปกครอง

รปูแบบระบบรฐัสภา เราอาจจาํแนกระบบรฐัสภาไดเปน 2 ตัวแบบทีสํ่าคญั คือ ตัวแบบเสียงขางมากกนิ

รวบแบบอังกฤษ (majoritarian model) กับตัวแบบประสานประโยชนกินแบงแบบสวิตเซอรแลนดและ

เบลเยี่ยม (consensus model) ซึ่งอางวาสามารถสรางความสมานฉันทปรองดองภายในชาติไดดีกวา

ของระบบรัฐสภาแบบอังกฤษ เพราะตัวแทนประชาชนสวนใหญไดมีโอกาสเขารวมบริหารประเทศ 

ในขณะท่ีระบบรัฐสภาแบบอังกฤษ อาจเปนไปไดวาพรรคฝายที่มีเสียงขางนอย (แตมีเสียงมากกวา

กลุมอืน่เมือ่พจิารณาแยกเปนรายพรรค) เปนฝายผกูขาดอาํนาจการบรหิารประเทศแตเพยีงพรรคเดยีว 

          ตัวแบบเสียงขางมากกินรวบ ตัวแบบชนิดนี้มีตนแบบจําลองมาจากระบอบประชาธิปไตยของ

อังกฤษ มีลักษณะเดน 10 ประการ ดังนี้

          (1) การรวมอํานาจบริหารไวที่พรรคเดียวและการมีเสียงขางมากแบบหมิ่นเหม คือเปนรัฐบาล

พรรคเดียว และมีเสียงสนับสนุนในสภาไมมากกวาฝายคานเทาใดนัก 

          (2) รัฐบาลครอบงําฝายนิติบัญญัติ ในตัวแบบดังกลาว รัฐบาลเปนฝายเสียงขางมากในสภา และ

เปนฝายควบคุมและกาํหนดการออกเสยีงของสภาในประเดน็เกีย่วกับเรือ่งตางๆทีเ่สนอเขาสูการพจิารณา

ของสภา 

          (3) ระบบสองพรรค คือในระบบการเมืองอาจมีพรรคการเมืองหลายพรรค แตพรรคการเมือง

ที่มีศักยภาพที่จะมีเสียงขางมากในสภามีเพียงสองพรรค และสองพรรคนี้จะผลัดกันเปนรัฐบาล 

          (4) การเลือกตั้งเปนระบบจัดสรรที่น่ังในสภาโดยถือเสียงขางมากแบบธรรมดาและไมคํานึงถึง

สัดสวนของเสียงที่พรรคแตละพรรคไดรับ ระบบการเลือกตั้งดังกลาวนี้ทําใหพรรคการเมืองที่มีเสียงไม

กระจุกตัวในพ้ืนที่เสียเปรียบอยางรุนแรง ตัวอยางเชน ในการเลือกตั้งทั่วไปของอังกฤษในปค.ศ. 1979 

พรรคอนุรักษนิยมไดคะแนนเสียงรอยละ 43.9 ไดท่ีนั่งในสภาคิดเปนสัดสวนเทากับรอยละ 53.6 พรรค

แรงงานไดคะแนนเสียงรอยละ 36.9 ไดท่ีนั่งในสภาคิดเปนสัดสวนเทากับรอยละ 424 ในขณะท่ีพรรค

เสรีนิยมไดคะแนนเสียงรอยละ 13.8 ไดที่นั่งในสภาคิดเปนสัดสวนเทากับรอยละ 1.7 และพรรคอื่นๆได

คะแนนเสียงคิดเปนรอยละ 5.4 ไดที่นั่งในสภาคิดเปนสัดสวนรอยละ 2.3 เปนตน 

          (5) กลุมผลประโยชนมีความหลากหลาย ในระบบการเมืองของอังกฤษ อํานาจการเมืองตกอยู

กับพรรคการเมืองฝายรัฐบาล พรรคการเมืองท่ีไมอยูในอํานาจจึงตกอยูในฐานะพรรคฝายคานหรือ

ฝายอร ิและมุงตอสูแขงขนัเพือ่เอาชนะ หาโอกาสเขาเปนรัฐบาลบาง กลุมผลประโยชน ไดแก สหภาพแรงงาน
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สมาคม สหกรณ ชมรม กลุมเคล่ือนไหวตางๆในระบบการเมืองดังกลาวนี้ก็เชนเดียวกัน เปนการตอสูที่

เปดกวาง อิสระ เสรี ไมมีการจัดสายการบังคับบัญชาเพื่อควบคุมการดําเนินงานของกลุมผลประโยชน 

          (6) การปกครองในระบบรัฐเดี่ยวและรวมอํานาจ คืออํานาจอธิปไตยหรืออํานาจสูงสุดในการ

ปกครองประเทศรวมศูนยอยูที่สวนกลาง แมจะมีการกระจายอํานาจการทําหนาที่สําคัญตางๆจากสวน

กลางไปสูทองถิน่ แตหนวยการปกครองทองถ่ินลวนเปนสิง่ประดษิฐของสวนกลาง และสวนกลางสามารถ

ยุบเลิกไดเสนอตามเจตนารมณของสวนกลาง

          (7) อํานาจนิติบัญญัติรวมศูนยอยูที่สภาเดียว แมสถาบันนิติบัญญัติของอังกฤษจะมี 2 สภา คือ

สภาขุนนางกับสภาสามัญ แตสองสภาดังกลาวมีอํานาจไมทัดเทียมกัน ในปจจุบันอํานาจนิติบัญญัติท้ัง

หลายมากระจุกตัวอยูท่ีสามัญ สภาขุนนางมีอํานาจเพียงกลั่นกรองกฎหมาย หรือในกรณีไมเห็นดวย 

สภาขุนนางมอีาํนาจเพียงแคชะลอการประกาศใชกฎหมายใหชาลงเทานัน้ คอื ชะลอได 2 สมยัการประชุม  

หรือ 1 ป หลังจากนั้นสภาสามัญสามารถนํารางกฎหมายขึ้นมาพิจารณาใหม 

          (8) รฐัธรรมนญูมคีวามยดืหยุน กรณขีองประเทศองักฤษ กฎหมายทีม่ฐีานะเปนกตกิาการปกครอง

ประเทศมีเขยีนเปนลายลกัษณอกัษรแตเพยีงบางสวน และมธีรรมเนยีมปฏบิตั ิ(conventions) และกฎหมาย

จารีต (common law) เปนสวนประกอบ รฐัธรรมนญูขององักฤษจึงมคีวามยดืหยุนสูง อยางทีเ่รียกวาเปน

รัฐธรรมนูญทีมี่ชีวติ แกไขเปลีย่นแปลงไดงาย การแกไขรฐัธรรมนญูขององักฤษทาํไดเหมอืนแกไขกฎหมายธรรมดา 

          (9) ศาลไมมีอํานาจทบทวนกฎหมายที่ออกโดยฝายนิติบัญญัติ กลาวคือถือหลักอํานาจสูงสุดเปน

ของรฐัสภา อาํนาจอธปิไตยอ่ืนๆอยูในฐานะตํา่กวาอาํนาจนิตบิญัญติั ดังนัน้ จึงไมอาจตรวจสอบยบัยัง้การ

ใชอํานาจของรัฐสภาได แตศาลสามารถตรวจสอบการใชอํานาจและการตีความกฎหมายของฝายบริหาร

และฝายปกครองไดวาสอดคลองกับกฎหมายที่ออกโดยรัฐสภาหรือไม 

          (10) ธนาคารชาตอิยูใตการควบคมุของรฐับาล ในทางทฤษฎ ีอาจดูเหมอืนวาธนาคารชาติไมเกีย่ว

ของอะไรกบัการเมอืงนกั แตในทางปฏบิตั ิการดาํเนนินโยบายของรัฐบาลในสมยัปจจุบนั ซ่ึงประเด็นทาง

เศรษฐกิจเปนประเด็นรอน และไดรับความสนใจอยางมากจากประชาชน รัฐบาลจะมีคะแนนนิยมกวาง

ขวางหรือไมก็อยูกับการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ และในการดําเนินนโยบายดังกลาว ธนาคารชาติมี

บทบาทอยางมากในความสําเร็จหรือลมเหลวของนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล เชน ในเรื่องนโยบาย

ดอกเบีย้เงินฝากและเงนิกู นโยบายปลอยกูหรอืไมปลอยกู นโยบายเกีย่วกบัสถาบนัการเงินจะใหเปนแบบ

ผูกขาดหรือเปดเสรี การควบคุมการทําธุรกรรมของสถาบันการเงิน นโยบายเกี่ยวกับคาเงินในการแลก

เปลี่ยนเงินตราตางประเทศ นโยบายการนําเงินเขาออกประเทศ เปนตน นโยบายเหลานี้ ธนาคารชาติมี

บทบาทอยางยิ่ง 

          ตัวแบบประสานประโยชนกินแบง ตัวแบบชนิดนี้มีตนแบบจากประเทศสวิตเซอรแลนดและ

ประเทศเบลเยี่ยม มีลักษณะเดนที่เปนตรงกันขามกับตัวแบบเสียงขางมากกินรวบ 10 ประการ ดังนี้
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          (1) การแบงปนอาํนาจบรหิารในคณะรัฐมนตรผีสมหลายพรรค คณะรฐัมนตรตีามตวัแบบดังกลาว

นี้จะมีลักษณะตรงกันขามกับคณะรัฐมนตรีของตัวแบบเสียงขางมากกินรวบ คณะรัฐมนตรีจะประกอบ

ดวยตัวแทนเกือบทุกพรรคที่มีความสําคัญในระบบการเมืองรวมกันใชอํานาจบริหารประเทศ ในประเทศ

สวิตเซอรแลนดยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สอง คณะรัฐมนตรีประกอบดวยสมาชิก 7 คน ในสภาลางมี

พรรคการเมอืงสาคญั 3 พรรค ไดแก Christian Democrats, Social Democrats และ Radical Democrats

แตละพรรคมีที่นั่งในสภาลางประมาณ 1ใน4 และพรรค Swiss People’s Party มีที่นั่งในสภาลาง 

ราว 1 ใน 8 การแบงที่น่ังในคณะรัฐมนตรีก็เปนไปตามสัดสวนคือ 2 : 2 : 2 : 1 ตามสัดสวนของจํานวน

ท่ีนั่งในสภา เปนตน อันเปนแบงปนการใชอํานาจระหวางพรรคการเมืองตางๆในสภาลางอยางเปนธรรม 

ซึง่ตางจากตวัแบบเสยีงขางมากกนิรวบ เปนการเมอืงแบบเปนอริกนั ฝายแพไมไดรับสวนแบงในการใชอาํนาจ

บริหาร ฝายชนะรับไปทั้งหมดเพียงพรรคเดียว 

          (2) ดุลอํานาจระหวางฝายบริหารกับฝายนิติบัญญัติ ระบบการเมืองตามตัวแบบขางตนอํานาจ

ไมเบ็ดเสร็จหรือครอบงําโดยฝายบริหารหรือฝายสภา ในระบบการเมืองแบบสวิสซ สมาชิกสภาผูแทนได

รับเลือกเปนการเฉพาะตัว อยูในตําแหนงคราวละ 4 ป ในระหวางระยะเวลาดังกลาว สภาผูแทนราษฎร

ไมมีอํานาจออกเสียงลงมติไมไววางใจฝายบริหาร แมวารางกฎหมายหรือรางพระราชบัญญัติที่สมาชิกใน

คณะรัฐบาลเสนอจะไมผานสภา ก็ไมมีความจําเปนที่สมาชิกผูนั้นหรือรัฐบาลจะตองลาออกจากตําแหนง

 ในประเทศเบลเยี่ยม แมรัฐสภาจะมีอํานาจออกเสียงลงมติไมไววางใจคณะรัฐมนตรี แตเนื่องจากรัฐบาล

มักจะเปนรัฐบาลผสมที่มีฐานกวาง การลงมติไมไววางใจรัฐบาลจึงมักไมเกิดขึ้น 

          (3) ระบบหลายพรรค ทั้งในประเทศสวิตเซอรแลนดและประเทศเบลเยี่ยม ระบบพรรคการเมือง

เปนระบบหลายพรรค และไมมีพรรคการเมืองใดที่มีที่นั่งใกลที่จะเปนเสียงขางมากแตเพียงพรรคเดียว 

          (4) ระบบเลือกตั้งเปนระบบสัดสวน คําอธิบายของสาเหตุที่ทําใหเกิดระบบพรรคการเมืองแบบ

หลายพรรค สวนสําคัญอยูท่ีระบบเลือกตั้งในสองประเทศนี้เปนระบบสัดสวน ในขณะท่ีระบบเลือกตั้งใน

ประเทศอังกฤษและประเทศในตวัแบบเสยีงขางมากกินรวบเปนแบบเขตเดยีวคนเดยีว ไมคาํนึงถงึสัดสวน

ของคะแนนเสียงที่พรรคการเมืองแตละพรรคไดรับโดยรวม 

          (5) กลุมผลประโยชนมกีารจดัต้ังเปนลาํดบัชัน้ (corporatism) ในประเดน็นีย้งัมคีวามเหน็ไมคอย

ตรงกนันกัในหมูนกัวิชาการ เพราะสหภาพแรงงานในสองประเทศ คอืสวติเซอรแลนดและเบลเยีย่มมคีวาม

เขมแขง็ในการจัดตัง้เปนลําดบัชัน้นอยกวาสมาคมทางธรุกจิ อยางไรกดี็ เปนทีย่อมรับกนัวาสหภาพแรงงาน

ในสองประเทศขางตนเปนการจดัตัง้ในรปูภาครีฐั-สงัคมแบบเสร ีและเขาหลกั 3 ประการทีจ่ะถอืไดวาเปน

การจัดตั้งในรูปภาคีรัฐ-สังคมคือ (1) เปนการรวมกลุมในรูปไตรภาคี (2) มีกลุมผลประโยชนจํานวนคอน

ขางนอย แตวามีขนาดใหญ (3) สมาคมในระดับบนมีความโดดเดน ทั้งหมดนี้เปนลักษณะที่แตกตางจาก

กลุมผลประโยชนในกลุมประเทศตัวแบบเสียงขางมากกินรวบ ซึ่งเปนอิสระจากกันและกัน 
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          (6) การปกครองในรูปสหพันธรัฐและกระจายอํานาจ ประเทศสวิตเซอรแลนดจัดการปกครองใน

รูปสหพันธรัฐ ประกอบดวย 20 กังตอง และ 6 กึ่งกังตอง อํานาจในการปกครองแบงสวนกันระหวาง

รัฐบาลกลางกับกังตอง 20 กังตองมีตัวแทนนั่งในสภาตัวแทนกังตองๆละ 2 คน สวนกึ่งกังตองมีตัวแทน

หนวยละ 1 คน สําหรับเบลเยี่ยม แมจะมีการจัดการปกครองในรูปรัฐเดี่ยวและรวมอํานาจไวที่สวนกลาง 

แตกาํลังเปล่ียนแปลงไปสรูะบบการปกครองในรปูสหพนัธรฐัและกระจายอาํนาจปกครอง โดยในปค.ศ. 1993

ถือวาประเทศเบลเยี่ยมไดปรับเปลี่ยนสูระบบการปกครองในรูปสหพันธรัฐแลว

          (7) ระบบสภาคูที่มีความเขมแข็ง เหตุผลสําคัญในการจัดใหมีระบบสภาคูแทนการมีสภาเดี่ยวคือ

การใหมีตัวแทนของชนกลุมนอยและตัวแทนของมลรัฐขนาดเล็กในสภาตัวแทนมลรัฐหรือสภาสูง การจัด

ใหชนกลุมนอยมีตัวแทนในสภาตัวแทนมลรัฐนี้จะมีความหมายก็ตอเมื่อเขาเงื่อนไข 2 ประการ คือ 

(1) สภาตวัแทนมลรฐัทีว่าจะตองมาจากระบบเลอืกต้ังทีต่างไปจากสภาผูแทนราษฎร และ (2) สภาตัวแทน

มลรัฐจะตองมีอํานาจทางการเมืองอยางแทจริง เงื่อนไขท้ังสองประการดังกลาวไดรับการสนองตอบเปน

อยางดใีนประเทศสวติเซอรแลนด แตในประเทศเบลเยีย่มการเลือกต้ังใชระบบสัดสวนท้ังสภาลางและสภา

สงู จึงยงัไมมีการใหนํา้หนกัเปนพเิศษแกชนกลุมนอยทีพ่ดูภาษาฝรัง่เศสและภาษาเยอรมนั และสภาสงูซึง่

เปนสภาตวัแทนมลรฐัมอีานาจคอนขางนอยเมือ่เทยีบกบัสภาลาง 

          (8) ระบบรัฐธรรมนูญที่แกไขยาก ทั้งสวิตเซอรแลนดและเบลเยี่ยมมีรัฐธรรมนูญเปนลายลักษณ

อักษร เชนเดียวกับประเทศไทย การแกไขรัฐธรรมนูญทําไดยาก ในประเทศสวิตเซอรแลนด การแกไข

รฐัธรรมนญูตองกระทาํโดยอาศยัเสยีงขางมากในการลงประชามติท้ังในระดับท่ัวไปและในระดับมลรัฐดวย 

ในประเทศเบลเยีย่ม การแกไขรฐัธรรมนญูตองอาศยัเสียงขางมาก 2 ใน 3 จากทัง้สองสภา ในขณะทีป่ระเทศ

องักฤษกระทาํไดโดยกระบวนแกไขกฎหมายธรรมดา 

          (9) ศาลมีอาํนาจทบทวนกฎหมายท่ีออกโดยฝายนติบิญัญติั ประเทศสวติเซอรแลนดเบีย่งเบนจาก

หลกัเกณฑดงักลาว คอืศาลสหพนัธรฐัไมมอีาํนาจทบทวนกฎหมายทีอ่อกโดยฝายนติบัิญญติั แตไดมคีวาม

พยายามโดยการเสนอกฎหมายของประชาชนที่จะศาลสูงสหพันธรัฐมีอํานาจทบทวนกฎหมายที่ออกโดย

ฝายนิตบิญัญตั ิแตผลการลงประชามต ิซ่ึงกระทาํในปค.ศ. 1939 ปฏเิสธหลักการทีว่า ในประเทศเบลเยีย่ม

ศาลก็ไมมีอํานาจทบทวนกฎหมายทีอ่อกโดยฝายนิตบิญัญตัเิชนกนั  จนกระทัง่ปค.ศ. 1984 ทีม่กีารจดัตัง้

ศาลไกลเกลีย่ ซึง่แรกเริม่เดมิทคีวามรบัผิดชอบหลกัคือการตีความบทบญัญติัรัฐธรรมนญูในสวนทีเ่กีย่วกบั

การแบงแยกอาํนาจระหวางสวนกลาง ทองถิน่และรัฐบาลสวนภูมภิาค ตอมามีการขยายอํานาจหนาทีข่อง

ศาลดงักลาวออกไปอยางกวางขวางโดยบทบญัญตัขิองรัฐธรรมนญูปค.ศ. 1988 ในปจจุบันตองถือวาศาล

ไกลเกลีย่มีอํานาจทบทวนกฎหมายทีอ่อกโดยฝายนติบิญัญตัไิดอยางแทจรงิ 

          (10) ธนาคารชาตมิอีสิระ ธนาคารชาตขิองสวิตเซอรแลนดตองถอืวาเปนธนาคารท่ีมีความเขมแข็ง

และเปนอสิระอยางยิง่มาเปนเวลาชานานพอๆกบัธนาคารชาตขิองประเทศเยอรมนแีละของสหรฐัอเมรกิา 
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ในขณะที่ธนาคารชาติของเบลเยี่ยมไดชื่อวาเปนธนาคารชาติที่มีความออนแอมากที่สุด แตอยางไรก็ดี 

ความเปนอิสระของธนาคารชาตเิบลเยีย่มไดรบัการเสรมิสรางใหเขมแขง็ขึน้อยางมากในปตนๆของทศวรรษ 

1990 ซึง่เปนเวลาไลเลีย่กบัการสถาปนาระบบสหพนัธรฐัข้ึนในประเทศเบลเยีย่ม

          ปญหาของระบอบประชาธปิไตย 

          ปญหาของระบอบประชาธิปไตยในยุคปจจุบันคือประเทศท้ังหลาย ไมวาประเทศขนาดเล็กหรือ

ขนาดใหญลวนมปีระชากรจาํนวนมาก นบัเปนเรอืนแสนเรอืนลานทัง้นัน้ ประชาชนไมอาจเขามาทาํหนาที่

ปกครองประเทศโดยตรงอยางกรณีของประชาธิปไตยกรีกโบราณ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ยคุใหม หรอืประชาธปิไตยในระบบรฐัชาต ิเปนระบอบประชาธปิไตยโดยผูแทน มากกวาเปนการปกครอง

โดยประชาชนดงักรณขีองนครรฐักรกีโบราณ หรอืตามความหมายของลนิคอลนขางตนท่ีวาเปนการปกครอง

โดยประชาชน แตเปนการปกครองโดยตัวแทนประชาชน วิธีการปกครองดังกลาวทําใหเกิดปญหาวาตัว

แทนประชาชนกระทําการไมตรงกับเจตนารมณของประชาชน คือเกิดกรณีตัวแทนทรยศตอประชาชน 

ปญหาเกี่ยวกับความเปนตัวแทนนี้ แมแตรุสโซ (Rousseau) นักปรัชญาชาวฝรั่งเศสสมัยศตวรรษที่ 18 

ก็ไดทวงติงเกี่ยวกับเรื่องนี้ไวนานมาแลว โดยเห็นวาอํานาจอธิปไตยใชแทนกันไมได รุสโซปฏิเสธวิธีการ

ปกครองโดยตวัแทนแบบองักฤษ และมคีวามเหน็วาคนอังกฤษมเีสรีกเ็ฉพาะวนัเลือกต้ัง เวลาหลังจากนัน้

แลว พวกเขาคือทาสนั่นเอง  

          โดยที่ระบอบประชาธิปไตยโดยผูแทน ไมวาจะเปนประชาธิปไตยในระบบโครงสรางอํานาจแบบ

ใด ประสบปญหากนัโดยทัว่ไป ทางแกไขทีทํ่ากนัโดยท่ัวไปคอืการนาํเอาวธิกีารเปดชองใหประชาชนสามารถ

เขามามีสวนรวมในกระบวนการทางการปกครองไดใน 4 ลักษณะ คือ (1) การถอดถอนผูปกครอง (2) 

การเสนอกฎหมาย (3) การลงประชามติในปญหาสําคัญของสังคม และ (4) การทําประชาพิจารณหรือ

การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน มาตรการทั้ง 4 ประการนี้ เปนมาตรการที่บรรจุไวในรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ฉบับปฏิรูปการเมือง 

          ความลมเหลวของรัฐบาลประชาธิปไตยในการแกปญหาของสังคม ทําใหประเทศตางๆพยายาม

หามาตรการอยางอื่นในการแกไขปญหา โดยเริ่มดวยแนวความคิดฝายเสรีนิยม พยายามเพิ่มบทบาทของ

รัฐในการจัดทําบริการสนองความตองการของประชาชนใหมากขึ้น แตก็ไมสามรถแกปญหาของสังคมได 

เพราะเมือ่ทาํไปแลว กลไกรฐัเองกม็ผีลประโยชนสวนตัวทีจ่ะตองรกัษา กลายเปนวาขยายบทบาทของรฐั

เพื่อคนของรัฐเอง 

          เมือ่แนวความคดิทางซายลมเหลว จงึเกิดแนวความคิดของฝายขวา ซ่ึงเสนอใหลดขนาดของรัฐให

เลก็ลงดวยการถายโอน หรอืขายกจิการของรฐัใหเอกชนรับไปดําเนนิการ ผลกไ็มเปนท่ีประทับใจเชนเดยีว

กนั เพราะบรษัิทเอกชนไมใชสภากาชาดทีท่าํกจิกรรมเพ่ือการกศุล ไมคดิแสวงหากาํไร ในทีสุ่ดประชาชน

ก็ตกในฐานะลําบากเชนเดียวกัน 
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          ทางแกแนวทางท่ีสามคอืใชกลไกของประชาสงัคม (civil society) คอืการใหประชาชนรวมตวักนั

ในรูปของสภาหมูบาน ชมรม สมาคม หรือกลุมกิจกรรมตางๆภาคสังคม รวมมือกันแกปญหาของชุมชน 

หรือของสังคม เพื่อทดแทนกลไกของรัฐท่ีไมสามารถทําหนาที่สนองความตองการของประชาชนไดอยาง

มีประสิทธิภาพ

          นอกจากมปีญหาในเรือ่งวิธีการปกครองแลว ระบอบประชาธิปไตยยงัมปีญหาในเรือ่งความตระหนกั

ในความเปนเจาของระบบการปกครองอกีดวย กลาวคอื ตามคาํนยิามของลนิคอลน ประชาธปิไตยคอืการ

ปกครองของประชาชน แตปญหาสําหรบัประเทศกาํลงัพัฒนาท้ังหลายมีวา ประชาชนสวนใหญรูหรือไมวา

สิ่งน้ีมีอยู ประชาชนตระหนักหรือไมวาสิ่งนั้นเปนของตน และมีความพยายามที่จะเขาครอบครองสิ่งนั้น

หรอืไม ถาเราตัง้คาํถามทาํนองนี ้เราจะพบวาประชาชนโดยท่ัวไปไมตระหนกัในเรือ่งดังกลาว หรือมกีน็อย

มาก อยาวาแตในเรือ่งความเปนเจาของในระบบการปกครองเลย แมแตความเปนเจาของในเร่ืองเล็กๆนอยๆ 

เชน ปจจัยในการเลี้ยงชีพยังขัดสน การศึกษาก็มีนอย ไมสามารถใชสติปญญาและฝมือหาเลี้ยงชีพได 

จะเปนการยากมากท่ีจะคาดหวังใหประชาชนตระหนกัในเรือ่งกรรมสทิธิใ์นระบบการปกครอง ซึง่เปนเรือ่ง

ใหญเกินกําลงับุคคลโดยทัว่ไป ตองอาศยัความรู ทรพัยากร เคร่ืองมอื และความมุงมัน่จึงจะเปนผลสําเร็จไดบาง 

          ตราบใดที่ประชาชนยังมีระดับการครองชีพที่ต่ําตอย รายไดไมพอกับรายจาย มีการศึกษานอย 

สขุภาพอนามยัไมแข็งแรงสมบูรณ กเ็ปนการยากมากทีป่ระชาชนจะมีความเชือ่มัน่ในตวัเอง รวมทัง้มคีวาม

เคารพในตัวเอง ดงัท่ีไรเกอร (Riker) ใหนิยามประชาธิปไตยในแงของปจเจกบคุคลวาคอื “การเคารพตวัเอง”  

(self-respect) ไมเพยีงเทานัน้ การปกครองในระบอบประชาธปิไตยยงัตองการ “การมีทศิทางของตวัเอง” 

(self-direction) อกีดวย เพราะประชาธปิไตยตองอาศัยเจตนารมณของประชาชนเปนส่ิงชีน้าํการปกครอง

ประเทศ   ในทํานองเดียวกัน ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 4 บัญญัติวา 

“ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาพ ยอมไดรับความคุมครองแหงรัฐธรรมนูญนี้

เสมอกัน” สิ่งเหลานี้จะเปนไปได โดยที่ขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐยอมปฏิบัติตามหลักการขางตน 

ประชาชนทุกชนช้ันจะตองมีความเทาเทียมกันพอสมควร ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา 

ไมเชนนั้นก็เปนไปไดยาก และถาสิ่งเหลานี้ไมไดรับการเคารพหรือปฏิบัติตาม ประชาธิปไตยก็ยากที่จะ

เบงบานเตบิโต เพราะการปกครองระบอบประชาธปิไตยต้ังอยูบนหลักการทีว่า “ทุกคนเสมอเทาเทยีมกัน” 

หนึ่งคนหนึ่งเสียง 

ระดับของความเปนประชาธิปไตย 

          โดยทีร่ะบอบประชาธปิไตยของประเทศตางๆมเีสถียรภาพไมเสมอเทาเทียมกนั ระบอบประชาธปิไตย

ของบางประเทศมีความเปนปกแผนมั่นคง ในขณะท่ีของบางประเทศออนแอ ไมมั่นคง และของประเทศ

ถกูทาํลายลมสลายไปในท่ีสดุ สาํหรบั Francis Fukuyama ในบทความเร่ือง “The Primacy of Culture”
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กลาวถงึระดบัความเปนปกแผนมัน่คงของระบอบประชาธปิไตยวาอาจแยกไดเปน 4 ระดับไดแก อดุมการณ 

สถาบัน ประชาสังคม และวัฒนธรรม

          (1) อดุมการณ เปนระดบัความเชือ่ทีเ่กีย่วกบัความถกูความผดิในเรือ่งสถาบนัประชาธปิไตยและ

โครงสรางระบบตลาดทีเ่ปนกลไกสนบัสนนุระบอบประชาธปิไตย ความเช่ือท่ีวานีเ้ปนเรือ่งของคานยิมหรือ

บรรทัดฐานความประพฤติของสังคม 

          (2) สถาบัน เปนระดับท่ีเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ระบบกฎหมาย ระบบพรรคการเมือง โครงสราง

ระบบตลาด และอื่นๆ 

          (3) ประชาสงัคม เปนระดบัทีเ่กีย่วกับการเกดิขึน้เองของโครงสรางทางสังคมทีแ่ยกตางหากจาก

กลไกรัฐที่เปนสถาบันทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

          (4) วฒันธรรม เปนระดับทีเ่กีย่วกับปรากฏการณทางสงัคม เชน โครงสรางของครอบครวั ศาสนา 

คานิยมทางศีลธรรม ความสํานึกในทางชนชาติ ประเพณีทางประวัติศาสตร 

          ในมุมมองของฟกูยูามา การพฒันาถงึขัน้เปนวฒันธรรมของชาตถิอืวาเปนระดบัของการพัฒนาที่

ลํ้าลึกที่สุด อุดมการณประชาธิปไตยมีศักยภาพที่จะแทรกซึมชอนไชเขาสูระบบวัฒนธรรมของชนชาติ  

ดังนั้นประชาธิปไตยจึงเปนระบบการปกครองที่มีเรื่องคานิยมแฝงอยูในตัวดวย 

          ตวัอยางของนกัวชิาการทีม่องประชาธปิไตยวาเปนเรือ่งคานยิมไดแก Jurgen Domes เขาไดเขยีน

ไวในบทความเรื่อง China’s Modernization and the Doctrine of Democracy วา ประชาธิปไตยมี

ลักษณะสําคัญประกอบดวยหลักการ 3 ประการ คือ เสรีภาพ ความเสมอภาค และความหลากหลาย 

          (1) เสรภีาพ เปนหลกัประกนัและสรางสทิธมินษุยชนใหม่ันคงเปนสถาบนัแกพลเมืองทีอ่ยูอาศยั

ในประเทศ และเปนหลักประกันและสรางสิทธิพลเมืองใหมั่นคงเปนสถาบันแกพลเมืองที่มีวุฒิภาวะที่อยู

อาศัยในประเทศนั้น 

          (2) ความเสมอภาค มีเปาหมายท่ีจะสรางโอกาสในการดําเนินชีวิตที่เสมอเทาเทียมกันใหกับ

พลเมืองทกุคนในประเทศ และพยายามทีจ่ะพัฒนาสภาพความเปนจรงิทางการเมืองและสงัคมใหอยูในภาวะ

ที่ใกลเคียงกับเปาหมายเทาที่จะเปนไปได 

          (3) ความหลากหลาย เปนหลักประกันการดํารงอยูและการดําเนินการขององคกรที่แขงขันกัน

ในการแสดงออกหรือเรียกรองนโยบายทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่แตกตางกันและ

ดาํรงอยูในประเทศนัน้ๆ รวมทัง้การมองวาความแตกตางและความหลากหลายในผลประโยชนทีแ่สดงออก

และเรียกรองนั้นเปนเรื่องที่ชอบธรรม 

          แนวความคดิเรือ่งเสรภีาพและความเสมอภาคนี ้อาจกลาวไดวาคอืหวัใจของ “ประชาธปิไตยเสร”ี 

เสรีภาพในที่นี้บงชี้วาประชาชนมีสิทธิที่ติดตัวมากับการเกิดที่จะเลือกวิถีทางที่เขาจะถูกปกครอง หรืออีก

นัยหนึ่งรัฐบาลจะมีความชอบธรรมก็ตอเมื่อประชาชนเลือกที่จะอยูภายใตระบบดังกลาว ถาปราศจาก
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เสรภีาพประชาชนกไ็มอยูในฐานะท่ีจะเลอืก ดงันัน้ถาไมมเีสรภีาพกจ็ะไมมปีระชาธปิไตย และผูทีถ่อืครอง

เสรภีาพคือปจเจกบคุคล และโดยผานทางปจเจกบุคคลเทานัน้ทีเ่สรภีาพจะไดรบัการแสดงออก ดงันัน้ สิง่แรก

ที่จะตองทําความเขาใจคือเสรีภาพในที่นี้ก็คือเสรีภาพของปจเจกบุคคล 

          สวนหลกัการเกีย่วกับความเสมอภาค เราอาจมองวาเปนสภาวะทีเ่ปนเง่ือนไขของการใชเสรีภาพ 

Alexis de Tocqueville ตั้งขอสังเกตวา หลักการเกี่ยวกับความเสมอภาค ซึ่งทําใหมนุษยเปนอิสระจาก

กนัและกัน โนมทีจ่ะทาํใหมนษุยมองอาํนาจอยางอิจฉาตารอน แตในเวลาเดยีวกนักทํ็าใหเขาเกดิความคดิ

และความรักในความเสมอภาคทางการเมือง ประชาธิปไตยบงชี้ถึงวาประชาชนมีความเสมอเทาเทียมกัน

ในการตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบตอชีวิตของเขา เวนเสียแตวาเขาจะมีความเสมอเทาเทียมกัน 

เสยีงของเขาจงึจะมนํีา้หนกัเทากนักบัเสยีงของคนอืน่ และในกรณทีีม่กีารเลอืกตัง้หรอืลงประชามต ิความเสมอ

ภาคหมายถงึวาหนึง่คนมหีน่ึงเสยีง และไมมีใครท่ีมเีสยีงมากหรอืนอยกวาคนอืน่ หลักการน้ีแสดงวาปจเจก

บคุคลมีอํานาจอธิปไตยเหนอืตวัเขาเอง ถาปจเจกบุคคลไมเสมอภาคกัน ประชาธปิไตยก็คงจะไรความหมาย 

          ความหลากหลายอาจถูกมองไดวาเปนเงื่อนไขที่ขาดไมไดสําหรับระบอบประชาธิปไตย กลาวคือ

ถาเราจะใหคุณคาและสงเสรมิหลกัการเรือ่งเสรภีาพของปจเจกบุคคลและความเสมอภาคในทางการเมือง 

เราก็จะตองเปดใหมีชองทางที่จะแสดงออกและทางเลือกตางไดหลากหลาย ถาปราศจากทางเลือกหลาก

หลายดังกลาว  ประชาธิปไตยก็เกิดข้ึนไมได  ความหลากหลายที่วานี้ไมเพียงหมายถึงจะตองมีความ

อดกลั้นในเรื่องความหลากหลายเทานั้น แตจะตองหมายถึงการใหคุณคาแกความหลากหลายนี้ดวย 

 จากทีก่ลาวมานี ้จะเหน็ไดวาประชาธปิไตยในความหมายของ Domes ครอบคลมุถงึคานยิม ซ่ึง

เปนความหมายคนละขั้วกับของ Schumpeter ที่เนนในเร่ืองการจัดระเบียบสถาบันท่ีทําหนาท่ีเกี่ยวกับ

การตัดสนิใจในทางการเมอืง พจิารณาในแงของ Domes การปกครองระบอบประชาธปิไตยจะมเีสถียรภาพ

มั่นคง ไมเพียงขึ้นอยูกับแนวความคิดและโครงสรางการปกครองเทานั้น แตยังขึ้นอยูกับองคประกอบ

ดานสังคมอีกดวย คือ การรวมตัวของประชาชนในสังคม ซึ่งไดแก ประชาสังคม เกี่ยวของกับวัฒนธรรม

ของประชาชน และคานิยมของคนในสังคมอีกดวย ดังนั้น การพิจารณาแกไขปญหาการปกครองระบอบ

ประชาธปิไตยจงึไมใชเปนเรือ่งต้ืนๆ เพยีงแคการแกไขตัวบทกฎหมายเทานัน้ แตจะตองแกไขเปลีย่นแปลง

ไปถึงเรื่องของเง่ือนไขทางสังคม ในเรื่องของเศรษฐกิจ ชีวิตความเปนอยู การประกอบอาชีพ การศึกษา 

และคานิยมอยางอื่นๆ จึงจะสามารถแกไขปญหาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอยางไดผลที่แทจริง 

เพราะประชาธิปไตยไมเหมือนกับการปกครองในระบอบอ่ืนที่ไมตองอาศัยเจตนารมณและบทบาทช้ีนํา

ของประชาชนในการปกครอง 

          ในกรณีของประเทศไทย การปฏิรูปการเมืองใหเปนประชาธิปไตยที่กระทํากันมาตลอดยุคหลัง

เปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ถึงปจจุบัน ที่ยังไดผลไมมาก สวนหน่ึงอาจสรุปไดวา เรายังคงปฏิรูป

เฉพาะแนวความคดิและโครงสรางการปกครอง เฉพาะในกลุมคนและโครงสรางการปกครองระดบับนเทานัน้
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ในระดบัภูมภิาคในระดบัทองถิน่กย็งัไปไมทัว่ถงึ เพิง่จะมีการปฏรูิปการเมอืงในยคุหลงัเหตุการณพฤษภาทมฬิ

2535 ที่มีการปฏิรูปแนวความคิดและโครงสรางการปกครองขยายไปสู ระดับภูมิภาคและทองถิ่น

อยางเปนรูปธรรม กลาวคือมีการพูดถึงการกระจายอํานาจการปกครองสูทองถิ่นอยางกวางขวาง 

และรฐัธรรมนญู พ.ศ. 2550 ไดมกีารนาํเรือ่งการกระจายอาํนาจบรรจไุวในรฐัธรรมนญูอยางเปนกจิลกัษณะ

วาดวยการปกครองสวนทองถิน่ การปฏริปูการเมอืงท้ังหลายทีด่าํเนนิอยูในประเทศไทย ยงัไมไดผลเตม็ที ่

อาจกลาวไดวายังไมไดขยายผลลงลึกไปถึงภาคประชาชน ทั้งในแงโครงสรางทางสังคม คือการรวมตัวกัน

เปนประชาสังคม และในแงวิถีชีวิตของประชาชนหรือวัฒนธรรม

          จุดออนของระบอบประชาธิปไตยในไทย นั่นคือ

          1) การทาํผดิระเบยีบหรอืกฎกตกิาของการเลือกตัง้ ไมวาจะเปน การใชเงินซ้ือสิทธซ้ืิอเสียงในการ

เขาสูตําแหนง อนัเปนตนเหตขุองการทจุรติคอรรปัชัน่และเหตกุารณอืน่ๆ อนันาํมาซึง่การสิน้สดุของระบอบ

ประชาธิปไตยของไทย หลายตอหลายครั้งการใชอิทธิพลหรือการใชระบบอุปถัมภ อันกอใหเกิดการเสื่อม

ศรัทธาตอการเมืองของไทย ท้ังในเมืองไทยเองและในสังคมโลก การทําผิดกฎหมายการเลือกตั้งดังกลาว

มาแลวและอ่ืนๆ แตละพรรคการเมอืงพยายามหาวธิกีารทีเ่หนอืกวากนัและกนัในการทาํผดิ ทัง้นีเ้พ่ือการ

เตรยีมตวัเขาสูตาํแหนงทางการเมือง และการถอนทนุคนื แทบจะเรยีกไดวาไมมีใครทีไ่มทาํผดิ ผดิมากหรอื

นอยเทานั้น

          2) การทุจริตคอรรัปชั่นเปนปญหาใหญที่สุดของการเมืองไทยทั้งในอดีตและปจจุบัน ปญหาของ

การทุจริตนั้นเริ่มตนมาจากการใชเงินเขาสูตําแหนงทางการเมืองและ ทุจริตคอรรัปชั่นเมื่อเขาสูตําแหนง

ทางการเมืองแลวเพื่อถอนทุนคืน หรือหาเงินไวเลือกตั้งในวาระหนาเปนที่ทราบกันดีวานักการเมือง 

คือผูกาํหนดนโยบายและควบคมุใหการดําเนนิการเปนไปตามนโยบายนัน้ๆ โอกาสทีน่กัการเมอืงจะทุจรติ

คอรรปัชัน่จงึมีคอนขางสูง กอปรกบัการตรวจสอบนกัการเมอืงกม็สีงูเชนกนัไมวาจะเปนนกัการเมืองดวยกัน 

แลวยงัมอีงคกรตางๆ ประชาชน สือ่สารมวลชน แมวานกัการเมอืงจะโกงเพยีงเลก็นอยกด็วูาผดิจรรยาบรรณ

อยางมากมาย การทจุรติคอรรปัชัน่ ในสถาบันอืน่ก็มกีารคอรรปัชัน่ หากแตไมมกีารตรวจสอบหรอืไมกลา

ทีจ่ะตรวจสอบ การทุจริตคอรรปัช่ันน้ันดงัไดกลาวมาแลวนกัการเมืองเปนฝายควบคมุดแูล เรือ่งงบประมาณ 

และจัดงบประมาณเพื่อการกินดีอยูดีของประชาชน ถานักการเมืองคอรรัปช่ันเสียเองก็เหมือนทรยศตอ

ประชาชนและเปนตัวอยางที ่ไมดใีหกับผูนาํนโยบายสูการปฏบิติั ถานกัการเมอืงผูควบคมุนโยบายไมทจุริต

คอรรัปช่ัน คนที่ปฏิบัติงานรองๆ ลงมาคงไมกลาที่จะทุจริตซึ่งมักจะมีคําเอยอยูเสมอวา "ถาหัวไมสาย 

หางก็ไมกระดิก" การทุจริตคอรรัปชั่น นับไดวาเปนปญหาท่ีแพรหลายและสําคัญท่ีสุดในวงการเมืองไทย 

และในสถาบันอ่ืนของไทย จนกลุมอํานาจแฝงนํามาเปนขออางในการทําลายลางการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย หลายตอหลายครั้งที่ผานมา
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          3) การขัดแยงกันในทางการเมืองและในทางอื่นๆ เปนที่ทราบกันดีวาการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยน้ัน  แตละคนสามารถแสดงความเห็นของตนไดอยางเต็มท่ี ดังนั้น ความคิดเห็นไมตรงกัน

จึงเปนเรื่องธรรมดา การปกครองในระบอบประชาธิปไตย จึงมีการถกเถียงกันเพื่อหาขอสรุปที่ดีที่สุดใน

แตละเรื่อง มีฝายรัฐบาลและฝายคาน ฝายเสียงขางนอยตองฟงฝายเสียงขางมาก และฝายเสียงขางมาก

ตองเคารพหรือใหเกียรติเสียงขางนอย ตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มิใชมีฝายรัฐบาล

และฝายแคน เหมือนอยางที่เปนอยู ทุมเทถกเถียงเอาชนะกัน แถมมีการเมืองนอกระบบ การเมืองภาค

ประชาชน การเมืองขางถนน ยึดทองถนน ยึดทําเนียบ ยึดสนามบิน สรางความเสียหายแกประเทศชาติ

ทัง้ทางเศรษฐกจิ การเมอืง และสงัคมอยางคณานบัตลอดจนสรางความเบือ่หนายใหกบับคุคลทกุหมูเหลา 

จนบางคร้ังเกอืบจะใชกาํลงัเขาโรมรนักนั จนทําใหฝายทีไ่มปรารถนาดีตอระบอบประชาธปิไตย นาํมาเปน

ขออางในการยึดเมืองมาแลว

          4) ขาดความรับผิดชอบ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในปจจุบันสวนมากขาด

ความรบัผดิชอบงานในหนาทีข่องตน คอื หนาทีน่ติบิญัญัต ิเปนเหตใุหทีป่ระชมุไมครบองคประชมุทาํกจิกรรม

ตอไปไมได สรางความเอือมระอาใหกับประชาชนอยางมาก เปนจุดออนใหฝายอํานาจแฝงและฝายที่ไม

นิยมการปกครองในระบอบประชาธปิไตยนาํไปโจมต ีสรางความเสือ่มเสยีใหกบัระบอบฯ และนกัการเมอืงโดยรวม

          5) อาํนาจอธปิไตยไมไดเปนของปวงชนชาวไทยอยางแทจรงิ จาก 24 มถินุายน 2475 ถงึปจจบุนั

จะเหน็ไดวาอํานาจอธปิไตยมไิดเปนของประชาชนอยางแทจรงิ  เปนเพียงแตในนามเทานัน้ อาํนาจอธปิไตย

เปนของกลุมคน ของบุคคล หรือกลุมผลประโยชนเสียเปนสวนมากทําใหประชาชนเกิดความเบื่อหนาย

การเมือง  ไมสนใจการเมอืง  เปนโอกาสใหเกดิการทุจรติคอรรปัชัน่อยางสงู และหาตวัคนกระทาํการทจุรติ

ไมได  การปกครองในระบอบประชาธปิไตย อาํนาจตองเปนของประชาชนหรือเรยีกวาประชาชนเปนใหญ

          ดังนั้น จุดออนหรือจุดดอยของระบอบนี้ จึงเปนหนาที่ของผูที่เกี่ยวของจะตองชวยกันปรับปรุง

แกไขใหดีขึ้น ผูที่ทําลายระบอบประชาธิปไตยจึงเปรียบไดเหมือนผูทําลายประเทศ ประชาชนเทานั้นเปน

เจาของประเทศที่แทจริง 

          การพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยใหมีความเขมแข็งมั่นคงและยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อใหบรรลุ

เปาหมายของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุทีถ่กูตองตามหลกัการ

ทีว่าเปน “การปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพือ่ประชาชน” จงึควรทาํใหกลุมชนชัน้นาํของ

สังคมไทยหรือกลุมคนที่อยูในระดับผูนําของประเทศมีความตระหนักและควรรูวาในที่สุดจะไมสามารถ

ทดัทานกระแสประชาธปิไตยได เพราะแนวความคดิทางดานการเมอืงการปกครองของโลกไดพฒันามาถงึ

จุดสุดทายแลว หรืออาจกลาวไดวาประชาธิปไตยคือคําตอบสุดทาย สวนที่เหลือที่จะตองมีการพัฒนา

ตอไปเปนเพยีงรายละเอยีดในแงของรปูแบบประชาธปิไตยเทาน้ัน เนือ่งจากปจจุบนัผูเขยีนยงัมองไมเหน็วา

มรีะบอบการปกครองใดทีจ่ะดไีปกวาระบอบประชาธปิไตย อยางไรกต็าม ระบอบการปกครองในโลกนีไ้ม

วาระบอบใดตางก็มีปญหาดวยกันท้ังน้ัน ระบอบประชาธิปไตยก็มีปญหาในตัวเอง แตการมีปญหาของ
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ระบอบประชาธิปไตยยังมีขอดีคือ การเปดโอกาสหรือการมีเสรีภาพในการที่จะวิพากษวิจารณหรือแสดง

ความเห็นได ซึง่ถอืเปนคุณคาสาํคญัของระบอบประชาธปิไตย ดงันัน้ สิง่ทีผู่เขียนอยากจะเนนยํา้มากทีส่ดุ

ในการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยใหมีความเขมแข็งมั่นคงและยั่งยืน ตามหลักการที่วาเปน 

“การปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน”  คือ การทําใหอํานาจสูงสุดในการ

ปกครองประเทศเปนของประชาชน และประชาชนสามารถทีจ่ะใชอาํนาจนัน้ไดอยางแทจรงิ กลาวคอื 

ตองเคารพการใชอาํนาจของประชาชน และการแสดงออกซึง่อํานาจของประชาชนทีม่คีวามชดัเจนทีส่ดุ

คือการเลือกตั้งกับการออกเสียงประชามติ ถึงแมการเลือกตั้งอาจจะไมใชท้ังหมดของประชาธิปไตย 

แตประชาธิปไตยในโลกปจจบัุนนีเ้กดิข้ึนไมไดถาไมมกีารเลอืกต้ัง หรอือาจกลาวไดวาการเลอืกต้ังมใิชคําตอบ

ทุกคําตอบของประชาธิปไตย แตเปนสาระสําคัญของประชาธิปไตย หากใครปฏิเสธการเลือกตั้งเทากับ

เปนการปฏเิสธประชาธปิไตยในบ้ันปลาย และโดยสวนตัวผูเขยีนมีความเห็นวาปญหาในการพัฒนาประชาธปิไตย

ของประเทศไทยอยูทีช่นชัน้นาํปญหาไมไดอยูท่ีประชาชน  แนนอนวาในรายละเอยีดคงจะตองพดูถงึเรือ่ง

การปกครองตนเองในระดับทองถิ่นของประชาชน  เชนเรื่องการกระจายอํานาจ เปนตน ซ่ึงส่ิงเหลานี้มา

ทหีลงั ดงัน้ันเวลาพดูวาประชาชนไมพรอมเพราะยงัไมมีการศกึษา ตองใหการศกึษากับประชาชน ซ่ึงเปน

คําพูดมาตรฐานเวลาพูดถึงปญหาประชาธิปไตยไทย ผูเขียนวาอาจจะตองพูดถึงการใหการศึกษาเรื่อง

ประชาธิปไตยและการปลูกจิตสํานึกประชาธิปไตยใหกับคนที่มีการศึกษาเสียกอน  สวนประเด็นเร่ือง

นกัการเมอืงไมด ีพรรคการเมอืงไมดี ปญหาพวกนีค้อยๆแกไขไปได ซ่ึงการวางระบบกฎหมายรัฐสภา กฎหมาย

พรรคการเมืองที่ดีก็จะชวยไดสวนหนึ่ง

          ฉะนัน้ การสรางประชาธิปไตยในอดุมคติ กต็อง ยกเลกิระบอบเผด็จการ และ การปกครองเผด็จการ 

โดยสิ้นเชิง ซึ่งประกอบดวยมาตรการสําคัญ ดังนี้คือ

          (1) สรางความเขาใจเรื่องประชาธิปไตยและการปลูกจิตสํานึกประชาธิปไตยใหกับประชาชน  

โดยเฉพาะเนนการปลกูฝงใหประชาชนมคีวามรูสกึวาเปนเจาของประเทศ  โดยคาํนงึถงึผลประโยชนของประเทศ

เปนหลัก

          (2) สรางกระบวนการใหเกิดการบงัคบัใชกฎหมายอยางมปีระสทิธภิาพ เกดิประสทิธผิลเปนทีป่ระจักษ

ในทุกระดับของสังคม

          (3) สรางองคกรอสิระใหเขมแข็งโดยเฉพาะองคกรดานการตรวจสอบ และดํารงไวซึง่ความถกูตอง 

ยตุธิรรม ใหมอิีสระอยางแทจรงิ  รวมทัง้ทีม่าของบคุคลทีจ่ะเขาสูองคกรตองมกีระบวนการคดัสรรอยางเปน

ที่ยอมรับในทุกฝาย

          (4) สราง “สภาวชิาชพี” ใหเขมแขง็ ใหเปนองคกรภาคพลเมอืง โดยมผูีแทนสาขาอาชพีตางๆ ไดเปด

ประชุมแตละสาขาอาชีพ สะทอนปญหาและเสนอวิธีการ แกปญหาของอาชีพนั้นๆ 

          (5) กําหนดนโยบายประชาธิปไตย ประกอบดวยนโยบายหลัก และนโยบายเรงดวนเฉพาะหนา 

ซึง่สาระสําคัญ ของนโยบายเรงดวนเฉพาะหนา ควรเปนดังนี้
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             1) ยกเลิกการกดขี่ขมเหงประชาชน โดยเจาหนาที่ของรัฐในทุกกรณีทันที

             2) ตรึงและพยุงราคาสินคา โดยใชรฐัวิสาหกจิทีไ่ดปรับปรงุใหมปีระสทิธภิาพแลวเปนสาํคญั

                     3) ประกันราคาผลิตผลเกษตรกรรมอยางมีประสิทธิภาพ ใหผลประโยชนตกแกชาวนา 

ชาวไร อยางทั่วถึง และปฏิรูปที่ดินใหชาวนามีกรรมสิทธิ์ในที่ทํากินและประชาชนมีที่อยูอาศัยอยางทั่วถึง

            4) ใหขาราชการเขารวมกิจกรรมของสหภาพแรงงาน และพรรคการเมืองไดอยางเสรี 

ซึง่จะยังผลใหขาราชการมีจิตสํานึก เปนขาราชการของประชาชนอยางแทจริง

             5) ใหผูแทนรัฐวิสาหกิจ โดยทางองคกรของผูใชแรงงานที่แทจริงเขารวมกับฝายบริหาร 

เพื่อพิจารณากําหนดนโยบาย และมาตรการในการปรับปรุงรัฐวิสาหกิจ

             6) ออกกฎหมายประกันสังคมใหเปนธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวกับการหางาน และสง

คนงาน ไปตางประเทศ

             7) ปรับปรุงแกไขสาธารณูปโภคใหรับใชประชาชนอยางแทจริง

            8) ปราบปรามอาชญากรรมและคอรปัช่ัน และรกัษาความปลอดภัยของประชาชนอยาง

มีประสิทธิภาพ โดยใหพรรคการเมืองและองคกรมวลชนรวมดําเนินการ

             9) ปรับปรุงระบบราชการใหเปนประชาธิปไตย โดยใชมาตรการประสานกลไกรัฐกับ 

กลไกพรรคเปนเครื่องมือสําคัญ

             10) ใหมีพรรคการเมืองพัฒนาตามธรรมชาติ มิใชโดยกฎหมายบังคับ

             11) ใหมีสภาการเลือกตั้งแหงชาติ ประกอบดวยสวนราชการ พรรคการเมือง และองค

การมวลชน ทําหนาทีด่าํเนินการเลอืกตัง้ เพือ่ใหเปนไปตามหลักเลอืกตัง้เสร ีและผูมสีทิธหินึง่คนเลือกผูแทนคนเดียว

             12) ยกเลิกหรือแกไขเพิ่มเติมกฎหมายทั้งปวง ที่ทําลายหรือบั่นทอนเสรีภาพของบุคคล

             13) กระจายอาํนาจการปกครองสูทองถิน่อยางแทจริง โดยใหสามารถปกครองและเลือก

ผูนําในจังหวัดของตนเองได

             14) ขาราชการที่เปนตัวแทนระหวางประเทศ ควรจะเปนตัวแทนจากประชาชนอยาง

แทจริงโดยการสรรหาอยางเหมาะสมกับประเทศนั้นๆ  หรือภารกิจนั้นๆ  
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1.  บทนํา

          ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดย “คณะราษฎร” เมื่อวันที่ 24  มิถุนายน  2475 

การปกครองของประเทศไทยก็เปลี่ยนจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีรัฐธรรมนูญลายลักษณอักษรที่เปนกฎเกณฑในการ

ปกครองประเทศเปนครัง้แรก โดยพระราชบญัญัตธิรรมนญูการปกครองแผนดินสยามชัว่คราว พุทธศกัราช 

2475 ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยที่มุงใหมีการปกครองเปนแบบประชาธิปไตย โดยมี

การประกาศวาอาํนาจสงูสดุเปนของราษฎร และเปนการปกครองแบบรฐับาลภายใตรฐัสภาหรอืแบบสมชัชา  

(Government of the Assembly) มีสภาเดียว คือ สภาผูแทนราษฎร  ตอมาในรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกของประเทศไทย ไดบัญญัติ

หลักการที่สําคัญ คือ อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวสยาม พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจตามที่

รัฐธรรมนูญกําหนดผานทางสภาผูแทนราษฎร คณะรัฐมนตรี และศาล ซึ่งเปนไปตามทฤษฎีการแบงแยก

อาํนาจ (Separation of Power) โดยกําหนดใหประเทศเปนการปกครองระบบรฐัสภา (Parliamentary 

System) ใชระบบสภาเดียว คือ สภาผูแทนราษฎร   เนื่องดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม 

พุทธศักราช 2475 ไดใชมานานเหตุการณบานเมืองเปลี่ยนแปลงไปเปนอันมากประกอบกับประเทศไทย

ตองการสมัครเปนภาคีองคการสหประชาชาติ  เพื่อตองการแสดงใหชาวโลกเห็นวา ประเทศไทยมีการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยเต็มรูป จึงสมควรปรับปรุงแกไขรัฐธรรมนูญใหเหมาะสมกับสภาวการณ

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปที่ 17 เลมที่ 49 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2558

*รองเลขาธิการวุฒิสภา, ผูเขาอบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย" รุนที่ 1 ของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

วราภรณ มีเปรมปรีด*

รูปแบบวุฒิสภาที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทยกับ
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นักวิชาการบางทาน เห็นวา ระบบการเมืองตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ มิใชระบบรัฐสภาแบบตะวันตก แตนาจะเปนความพยายาม

ในการนําบางสวนของระบบสมัชชาที่ประเทศฝรั่งเศสเคยใชในระยะแรกมาผสมผสานกับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข รายละเอียดโปรดดู ชาญชัย  แสวงศักดิ์, กฎหมายรัฐธรรมนูญ. แนวคิดและประสบการณของตางประเทศ, 

(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพวิญูชน, 2552), น. 310.

สมยศ  เชื้อไทย, รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ฉบับใชเรียน, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: 

สํานักพิมพวิญูชน, 2549), น. 17 – 19.

บุญศรี  มีวงศอุโฆษ, กฎหมายรัฐธรรมนูญ, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร: โครงการตําราและเอกสารประกอบการสอน 

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2552), น. 236 – 237.



บานเมืองรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2489  จึงมีการบัญญัติหลักการที่สําคัญโดย

ใหมีการปกครองในระบบรัฐสภา โดยใชระบบสองสภา ประกอบดวย สภาผูแทนราษฎรและพฤฒสภา

          จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา หากการใชอํานาจอธิปไตยในการบริหารบานเมืองของประชาชนนั้น

เปนการใชอํานาจของแตละปจเจกชน ยอมทําใหการบริหารบานเมืองดําเนินการไปอยางลําบาก 

เนื่องจากสภาพความคิดเห็น ตลอดจนพื้นฐานของแตละบุคคลนั้นมีความหลากหลายแตกตางกันออกไป 

จึงจําเปนที่จะตองกําหนดใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทําหนาที่เปนผูแทนของประชาชนทั้งประเทศ 

ดวยเหตนุี ้การปกครองของประเทศไทยจงึเปนการปกครองในระบอบประชาธปิไตยแบบผูแทน (Representative 

Democracy) มาจนถึงทุกวันนี้ ประกอบกับการมีวุฒิสภา (ชื่อเดิม คือ พฤฒสภา) ซ่ึงถือกําเนิดครั้งแรก

ในประเทศไทยโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 โดยมีมูลเหตุมาจากการที่

ประชาชนยังมีความรูความเขาใจในเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนอย แมจะเปด

โอกาสใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรกันขึ้นมาก็หาไดมีหลักประกันที่ดีพอท่ีจะไววางใจวา

ผูแทนเหลานี้เลา จะมีคุณภาพที่ดีพอมีความรูความเขาใจเรื่องการเมืองการปกครองไดดีพอ ดวยเหตุนี้จึง

จําเปนตองมีวุฒิสภาขึ้นเพื่อชวยประคับประคองสภาผูแทนราษฎรเปนเสมือนสภาพ่ีเล้ียงไปพลางกอน 

อกีทั้งยังชวยกลั่นกรองกฎหมายตางๆ ไดดียิ่งขึ้น

 รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550 ไดกําหนดใหมสีมาชกิวุฒสิภาจํานวนรวม 

150 คน มาจากการเลอืกตัง้ในแตละจงัหวดั ๆ ละหนึง่คน  และมาจากการสรรหาเทากบัจํานวนรวมดังกลาว  

เพือ่มใิหมกีารแทรกแซงจากกลุมการเมืองใหมากทีส่ดุ  โดยสมาชกิวุฒสิภาทัง้จากการเลือกต้ังและการสรรหา

นัน้ไดกาํหนดคณุสมบตัใิหสงูขึน้  และหางไกลจากการเมอืงมากข้ึน  สวนสมาชกิวฒิุสภาท่ีมาจากการสรรหา

นั้น  มีการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาจากบุคคลที่มีความรูความเชี่ยวชาญ  และมีประสบการณจากทุกกลุม

วิชาชีพ  ในขณะเดียวกันก็เปดโอกาสใหแกผูดอยโอกาสทางสังคมดวย

 อยางไรก็ตาม  แมรัฐธรรมนญูฉบบัปจจบัุนจะมุงแกปญหาทีเ่กดิขึน้ตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย  

พุทธศักราช  2540  ก็ตาม  แตก็ยังมีการวิพากษวิจารณถึงรูปแบบหรือการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาวามี

ความเหมาะสมตามหลักประชาธิปไตยมากหรือนอยเพียงใด

2.  แนวคิดเรื่องหลักประชาธิปไตยและระบบรัฐสภา

 หลกัประชาธิปไตยเปนหลกัการท่ีมีพัฒนาการยาวนานในทางประวติัศาสตรเปนระบบการปกครอง

ชนิดหนึง่ซ่ึงการปกครองเปนไปตามเจตนารมณของประชาชนผูอยูภายใตการปกครอง  การปกครองแบบ

ประชาธิปไตยซึ่งเปนการปกครองตนเองของผูอยูภายใตการปกครองหรือการมีรัฐบาลซึ่งเปนองคกรตาม

รฐัธรรมนญูมาจากประชาชนหรอืโดยความยนิยอมของประชาชน  จึงกลาวไดวา  ประชาธิปไตยเปนการ

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปที่ 17 เลมที่ 49 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2558
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สมคิด  เลิศไพฑูรย, กฎหมายรัฐธรรมนูญ: หลักการใหมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, พิมพครั้งที่ 1 

(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2548, น. 5.



ปกครองซึ่งประชาชนเปนท้ังผูปกครองและผูถูกปกครอง  โดยมีรากฐานความคิดของเสรีภาพและความ

เสมอภาค  หลักประชาธิปไตยจึงเปนหลักการของการกอต้ังเจตจํานงทางการเมืองของประชาชนหรือ

กระบวนการทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย

 เมื่อพิจารณาสาระสําคัญประการหนึ่งของหลักประชาธิปไตย จะเห็นไดวาระบอบประชาธิปไตย

โดยตรงไมสามารถที่จะนํามาใชกับการปกครองในสังคมปจจุบันได  เนื่องจากมีขอจํากัดหลายประการ  

ดงัน้ัน  การปกครองในระบอบประชาธิปไตยในยคุปจจุบนัจงึเปนการปกครองในระบอบประชาธปิไตยโดย

ทางผูแทน  ซึ่งอาจจะเปนประชาธิปไตยโดยทางผูแทนในระบบรัฐสภาหรือระบบประธานาธิบดีหรือกึ่ง

ประธานาธิบดี  โดยมีพื้นฐานทางความคิดท่ีวา  อํานาจทางการเมืองหรืออํานาจทางปกครองนั้นมาจาก

ประชาชน  ในลกัษณะทีป่ระชาชนมไิดเปนผูใชดวยตนเอง  แตมอบใหบคุคลกลุมหนึง่เปนผูใชอาํนาจแทน  

ซึ่งบุคคลเหลานี้อยูในฐานะเปนผูแทนของประชาชน

          ในสวนของระบบรฐัสภา  (Parliamentary Government) น้ัน เปนระบบรัฐบาลท่ีฝายบริหารและ

ฝายนติบิญัญตัมิคีวามสมัพนัธกนัอยางใกลชดิ  กลาวคอื ฝายนติบิญัญตัจิะทาํหนาทีจ่ดัตัง้รฐับาลคอืคณะรฐัมนตร ี 

ในขณะเดยีวกันก็มีอาํนาจทาํใหคณะรฐัมนตรพีนจากตาํแหนงไดโดยการเปดอภปิรายไมไววางใจ  แตฝาย

บริหารก็มีอํานาจยุบสภา  เพื่อทําใหสมาชิกพนจากตําแหนงทั้งหมดกอนครบอายุของสภาและตองจัดให

มีการเลือกตั้งใหม  

 เม่ือพิจารณาถงึรปูแบบของรฐัสภา  จะเหน็ไดวา  โดยทัว่ไปสามารถจําแนกได 2 รปูแบบ  กลาว

คือ  ระบบสภาเดียว (Unicameralism) และระบบสภาคู (Bicameralism) ซึ่งการพิจารณาวารัฐหนึ่ง ๆ 

ควรประกอบดวยกี่สภานั้นยอมขึ้นกับองคประกอบหลายประการ  ไดแก 

          1. ประวัตศิาสตร  ซึง่ประวตัวิวิฒันาการทางการเมอืงของแตละประเทศ  ยอมเปนเครือ่งกาํหนด

วาประเทศนั้นควรมีสภาเดียวหรือสองสภา  

          2. รปูแบบของรฐั  เปนเครือ่งกาํหนดวารฐันัน้ควรมสีภาเดยีวหรือสองสภา  ไมวาจะเปนรฐัเดีย่วหรอืรฐัรวม  

          3. สถานการณและสภาพเศรษฐกจิ  สงัคมและการเมอืง  นบัวาเปนปจจยัในการกําหนดรปูแบบ

และโครงสรางของรัฐสภา  โดยมีขอสังเกตวา  ประเทศที่เปนรัฐเดี่ยวและมีขนาดเล็ก รวมทั้งประเทศที่มี

ความยากจนหรือประเทศสังคมนิยมมักจะมีสภาเดียว   

          4. วัตถุประสงคหรือประโยชนที่พึงไดจากรัฐสภาจะเปนตัวกําหนดโครงสรางของรัฐสภาที่สําคัญ

ท่ีสดุ  เชน  การถวงอาํนาจกบัฝายรฐับาล  การคานอาํนาจกบัสภาผูแทนราษฎร การเปดโอกาสใหบุคคล

บางประเภทมีโอกาสทางการเมือง  หรือเพื่อเปนฐานอํานาจของฝายรัฐบาล  เปนตน

วราภรณ  มีเปรมปรีดิ์
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สมยศ  เชื้อไทย, หลักกฎหมายมหาชนเบื้องตน, พิมพครั้งที่ 8 (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพวิญูชน, 2555), น. 156 – 159.

เพิ่งอาง, น. 167 – 169.

นันทวัฒน  บรมานันท  และคณะ, การปรับโครงสรางของระบบรัฐสภา, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกลา, 2554), น. 34-35.



รูปแบบวุฒิสภาที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทยกับความสอดคลองตามหลักประชาธิปไตย

          รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดมีการบัญญัติใหประเทศไทยปกครอง

ดวยระบอบประชาธปิไตยในระบบรัฐสภา เปนระบบสภาคู (Bicameral System) กลาวคือ รฐัสภาประกอบ

ดวย สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา  โดยวุฒิสภามีโครงสราง องคประกอบ ท่ีมา คุณสมบัติและลักษณะ

ตองหาม และอํานาจหนาที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว

3.  สภาที่สอง : โครงสราง  การไดมา  และอํานาจหนาที่ของสมาชิกวุฒิสภาไทย

          เม่ือพิจารณาจากรฐัธรรมนูญของตางประเทศทีอ่ยูในระบบสองสภา พบวาโดยสรุปแลว รัฐธรรมนญู

มักจะกําหนดที่มาของสมาชิกวุฒิสภาใน 6 รูปแบบ  ดังนี้

 1. ทีม่าจากการสบืตระกลู  เชน  สภาขนุนางของประเทศองักฤษ ซ่ึงมกีารกาํหนดใหสมาชกิสภา

ขุนนางจํานวนหนึ่งมีที่มาจากการสืบตระกูลตอกันเปนทอด ๆ จากบิดาสูบุตรชายคนโต

 2. ท่ีมาจากการดํารงตําแหนง  เชน  สภาขุนนางของประเทศอังกฤษ  มีการกําหนดใหตําแหนง

บางตาํแหนงเปนสมาชกิสภาขนุนางโดยตาํแหนง  อาท ิ ตําแหนงสังฆราชแหงแคนเตอรเบอร่ีเปนสมาชกิ

สภาขุนนางโดยตําแหนง  เปนตน

          3. ที่มาจากการแตงตั้ง  รัฐธรรมนูญบางประเทศกําหนดใหประมุขแหงรัฐเปนผูแตงตั้งสมาชิก

วุฒิสภาจากผูที่มีความเหมาะสม  โดยมีคุณสมบัติและลักษณะตามที่กฎหมายกําหนด  เชน  รัฐธรรมนูญ

ของประเทศไทยในอดีต  เปนตน

          4. ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง  รัฐธรรมนูญบางประเทศกําหนดท่ีมาของสมาชิกวุฒิสภาโดย

การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน  เชน  รัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดท่ีมาของสมาชิก

วุฒิสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนแตละมลรัฐ  มลรัฐละ 2 คน

 5. ที่มาจากการเลือกตั้งโดยออม  รัฐธรรมนูญบางประเทศกําหนดใหมีคณะบุคคลคณะหน่ึงทํา

หนาที่เปนผูเลือกบุคคลเขาสูตําแหนงสมาชิกวุฒิสภา  เชน  รัฐธรรมนูญของประเทศฝร่ังเศสกําหนดให

มีคณะผูเลือกตั้งซึ่งไดรับเลือกจากประชาชนทําหนาที่เลือกสมาชิกวุฒิสภา  เปนตน

 6. ทีม่าจากการเลอืกตัง้หรอืแตงตัง้จากผูแทนกลุมชน  รฐัธรรมนญูบางประเทศกําหนดใหสมาชกิ

วฒุสิภาทีม่ฐีานะเปนผูแทนกลุมชนตาง ๆ โดยมกีารกําหนดกลุมชนเหลาน้ันไวในรฐัธรรมนญู  เชน  รฐัธรรมนญู

ของประเทศมาเลเซยี ประมขุมพีระราชอาํนาจในการแตงตัง้สมาชกิวฒุสิภาจํานวน  32  คน  โดยพจิารณา

จากผูมีชื่อเสียงทางบริการชุมชนหรือกลุมอาชีพและผูแทนของชนกลุมนอย  เปนตน

          สวนการปกครองระบบรฐัสภาของไทยนัน้จะมีรปูแบบตามทีกํ่าหนดไวในบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญู

แตละฉบับ  รัฐธรรมนูญที่กําหนดใหมีการปกครองแบบสองสภา คือ สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา 

มีจํานวนทั้งสิ้น 9 ฉบับ   ดังนี้ 
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มานิตย  จุมปา  และคณะ, โครงการศึกษาวิเคราะห เรื่อง ที่มาและอํานาจหนาที่ของวุฒิสภาที่เหมาะสมกับประเทศไทย. 

คณะกรรมาธิการวิสามัญวิชาการ  ตรวจรางรัฐธรรมนูญและรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ  สภารางรัฐธรรมนูญ, 2550.

  สมยศ  เชื้อไทย,  อางแลว เชิงอรรถที่ 5, น.17-56.



          1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 กําหนดใหพฤฒสภามาจากการ

เลอืกตัง้ทางออม จํานวน 80 คน โดยใหม ี “องคการเลอืกต้ังสมาชกิพฤฒสภา”  ซึง่ประกอบดวยสมาชิก

สภาผูแทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งจากราษฎรโดยตรงเปนผูเลือกสมาชิกพฤฒสภาเปนครั้งแรกเมื่อ

วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 

          2. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2490 กําหนดใหมีวุฒิสภา 

(เปลี่ยนชื่อมาจากพฤฒสภา) โดยพระมหากษัตริยทรงเลือกตั้งมีจํานวนเทาสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

          3. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492 กําหนดใหมีวุฒิสภา จํานวน 100 คน 

ซึ่งพระมหากษัตริยทรงเลือกและแตงตั้งจากผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

          4. รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัร พทุธศักราช 2511 กาํหนดใหมีวฒุสิภาอันประกอบดวยสมาชกิ

ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิในวิชาการหรือกิจการตางๆ อันจะยังประโยชนใหเกิดแก

การปกครองแผนดิน จํานวนสามในสี่ของสมาชิกทั้งหมดของสภาผูแทนราษฎร

          5. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 กําหนดใหมีวุฒิสภาอันประกอบดวย

สมาชิกซึ่งพระมหากษัตริยทรงเลือกและแตงตั้ง โดยใหประธานองคมนตรี เปนผู ลงนามรับสนอง

พระบรมราชโองการในการแตงตัง้วุฒสิภา แตตอมาไดมกีารแกไขเพิม่เตมิบทบญัญตัเิกีย่วกับทีม่าของสมาชกิ

วฒุสิภา ในรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย (แกไขเพิม่เติม) พทุธศกัราช 2518 คอื บญัญติัใหพระมหากษตัรยิ

ทรงแตงตั้งวุฒิสมาชิกโดยนายกรัฐมนตรีเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการเพื่อไมใหขัดกับหลัก

การที่วา พระมหากษัตริยทรงอยูเหนือการเมือง 

          6. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 มาตรา 84 ไดกําหนดที่มาของวุฒิสภา

ไวทํานองเดียวกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2518 เพียงแตมิไดกําหนดจํานวน

สมาชิกวุฒิสภาไวแนนอน ใหขึ้นอยูกับจํานวนของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

          7. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 กําหนดใหมีวุฒิสภาอันประกอบดวย

สมาชกิซึง่พระมหากษตัรยิทรงแตงตัง้จากผูทรงคุณวฒุซ่ึิงมคีวามรูความชํานาญในวชิาการหรอือาชีพตางๆ 

จํานวน 270 คน แตมีการแกไขจํานวนของสมาชิกวุฒิสภาจากจํานวนคงที่เปนจํานวนสองในสามของ

จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย แกไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่5) พทุธศกัราช 2538

          8. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กําหนดใหมีวุฒิสภา ซึ่งมาจากการ

เลือกตั้งของประชาชน จํานวน 200 คน นับเปนมิติใหมทางการเมืองที่กําหนดใหสมาชิกวุฒิสภามาจาก

การเลือกตั้งของประชาชน 

          9. รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 กาํหนดใหวฒิุสภา ประกอบดวยสมาชกิ 

จํานวน 150 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งในแตละจังหวัด จังหวัดละ 1 คน  และมาจากการสรรหาของ

คณะกรรมการสรรหาเทากับจํานวนรวมดังกลาวหักดวยจํานวนสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปที่ 17 เลมที่ 49 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2558
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          รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กําหนดใหวุฒิสภามีอํานาจหนาที่   ดังนี้

          (1) ดานงานนิติบัญญัติ

      1. กลั่นกรองรางกฎหมายที่ผานความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎรแลว  ซึ่งวุฒิสภาตอง

พจิารณาใหแลวเสรจ็ภายใน 60 วนั แตถาเปนรางพระราชบญัญตัหิรอืรางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู

ทีเ่ก่ียวดวยการเงิน ตองพจิารณาใหแลวเสรจ็ภายใน 30 วนั สวนรางพระราชบญัญตังิบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม หรือรางพระราชบัญญัติโอนงบ

ประมาณรายจาย  ตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 20 วัน

                2. พิจารณาอนุมัติพระราชกําหนด  ซึ่งเมื่อมีการประกาศใชบังคับพระราชกําหนดแลว 

ใหคณะรฐัมนตรเีสนอพระราชกาํหนดนัน้ตอรฐัสภาเพือ่พจิารณาโดยไมชกัชา ทัง้นี ้ หากสภาผูแทนราษฎร

ไมอนุมัติพระราชกําหนดนั้นก็ตกไปโดยไมตองสงใหวุฒิสภาพิจารณา แตถาสภาผูแทนราษฎรอนุมัติแลว

สงใหวุฒิสภาพิจารณา วุฒิสภาไมอนุมัติ ใหสงกลับไปยังสภาผูแทนราษฎรเพ่ือยืนยันการอนุมัติอีกครั้ง 

หากสภาผูแทนราษฎรมมีตยินืยนัดวยคะแนนเสยีงไมนอยกวากึง่หนึง่ของจาํนวนสมาชกิทัง้หมดเทาทีม่อียู

ของสภาผูแทนราษฎร ใหพระราชกําหนดมีผลใชบังคับเปนพระราชบัญญัติตอไป   

      3. การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ซึ่งวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภามีบทบาทอํานาจหนาที่

เกีย่วของกับการแกไขเพิ่มเติมใน 2 สวน   ดังนี้

                    สมาชิกวุฒิสภารวมกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวน

สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภาเขาชื่อเสนอญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

                    รัฐสภาพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม ซึ่งหมายถึงสมาชิกวุฒิสภารวมกับสมาชิก

สภาผูแทนราษฎรรวมกนัพจิารณารางรฐัธรรมนูญแกไขเพิม่เตมิในทีป่ระชมุรฐัสภาโดยพจิารณาเปน 3 วาระ คือ

                    วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการใหใชวิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปดเผย ซึ่งตองมีคะแนน

เสียงเห็นชอบดวยในการแกไขเพิ่มเติมนั้น ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้ง

สองสภา

                    วาระที ่2 ขัน้พจิารณาเรยีงลาํดบัมาตรา ซ่ึงตองจัดใหมกีารรับฟงความคดิเห็นจากประชาชน

ผูมสีทิธเิลอืกตัง้ทีเ่ขาช่ือเสนอรางรฐัธรรมนูญแกไขเพิม่เตมิดวย ซึง่มตเิหน็ชอบตองไดรบัคะแนนเสยีงขางมาก

                    วาระที่ 3 ขั้นพิจารณาใหความเห็นชอบ ใหใชวิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปดเผย 

ซึง่ตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยท่ีจะใหออกใชเปนรัฐธรรมนญู จาํนวนมากกวากึง่หน่ึงของจาํนวนสมาชกิ

ทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา
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  4. สมาชิกวุฒิสภารวมกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวา 1 ใน 10 ของ

จาํนวนสมาชิกทัง้หมดเทาทีม่อียูของทัง้สองสภาเขาชือ่เสนอรางพระราชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูได 

  5. กรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมี

ขอความขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญูมีผลใหขอความดงักลาวเปนอนัตกไปนัน้ ใหสงกลบัคนืสภาผูแทนราษฎร

และวฒุสิภาเพือ่พจิารณา ตามลาํดบั โดยทีใ่หพจิารณาแกไขเพิม่เติมรางพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนญู

ดังกลาวเพื่อมิใหขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ซึ่งมติในการแกไขเพ่ิมเติมใหใชคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่ง

ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา 

  6. กรณีท่ีพระมหากษัตริยไมทรงเห็นชอบดวยกับรางพระราชบัญญัติและพระราชทาน

คืนมายงัรฐัสภา หรอืเมือ่พน 90 วันแลวมไิดพระราชทานคนืมา ใหรฐัสภาประชมุปรกึษารางพระราชบญัญตัิ

นัน้ใหม หากรฐัสภามมีตยินืยนัดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจาํนวนสมาชกิทัง้หมดเทาทีม่อียู

ของทั้งสองสภา ใหนายกรัฐมนตรีนํารางพระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกลาฯ อีกครั้งหนึ่ง 

          (2) การควบคุมการบริหารราชการแผนดิน

          การควบคุมตรวจสอบการบริหารราชการแผนดินเปนบทบาทอํานาจหนาที่หลักของ “รัฐสภา” 

ตามกลไกการตรวจสอบและถวงดุล (Check and Balance) ระหวางฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารของ

ระบบรัฐสภา ซึ่งวุฒิสภาเปนสวนหนึ่งของรัฐสภา รัฐธรรมนูญไดกําหนดใหมีบทบาทอํานาจหนาที่ในดาน

ควบคุมตรวจสอบการบริหารราชการแผนดินดวย

          อยางไรก็ตาม การควบคุมตรวจสอบการบริหารราชการแผนดินของวุฒิสภานั้น มิไดเหมือนกับ

สภาผูแทนราษฎรไปทั้งหมด ดังนี้

               1. การตัง้กระทูถาม โดยทีส่มาชกิวฒุสิภามสีทิธติัง้กระทูถามรฐัมนตรเีกีย่วกบังานในหนาทีไ่ด 

ซึง่รฐัมนตรมีสีทิธทิีจ่ะไมตอบ เมือ่คณะรฐัมนตรเีหน็วาเรือ่งนัน้ยงัไมควรเปดเผยเพราะเกีย่วกบัความปลอดภัย

หรือประโยชนสําคัญของแผนดิน 

               2. การอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาโดยไมมีการลงมติ โดยที่สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวา 

1 ใน 3 ของจํานวนสมาชกิทัง้หมดเทาทีม่อียูของวฒุสิภา มสีทิธเิขาชือ่เสนอญตัตขิอเปดอภปิรายทัว่ไปใน

วุฒิสภา เพื่อใหคณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริงหรือชี้แจงปญหาสําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน

โดยไมมีการลงมติได ซึ่งการขอเปดอภิปรายทั่วไปนี้กระทําไดเพียงครั้งเดียวในสมัยประชุมหนึ่ง 

               3. การอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมรวมกันของรัฐสภาโดยไมมีการลงมติ กรณีมีปญหาสําคัญ

เก่ียวกบัการบรหิารราชการแผนดนิ นายกรฐัมนตรจีะแจงไปยงัรฐัสภาขอใหเปดอภปิรายทัว่ไปในทีป่ระชมุ

วราภรณ  มีเปรมปรีดิ์
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รวมกันของรฐัสภา เพือ่ขอรบัฟงความคดิเหน็ของสมาชกิสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวฒุสิภา ซึง่รัฐสภา

จะลงมติในปญหาที่อภิปรายมิได 

               4. การตัง้คณะกรรมาธกิาร โดยทีว่ฒุสิภามอีาํนาจเลอืกสมาชกิตัง้เปนคณะกรรมาธกิารสามญั 

และเลอืกสมาชกิหรอืบุคคลท่ีมไิดเปนสมาชกิตัง้เปนคณะกรรมาธกิารวสิามญัเพือ่กระทาํกจิการ พจิารณา

สอบสวน หรือศึกษาเรื่องใดๆ อันอยูในอํานาจหนาที่ของวุฒิสภา แลวรายงานตอวุฒิสภาโดยที่มติตั้ง

คณะกรรมาธิการวิสามัญนั้น ตองระบุกิจการหรือเรื่องใหชัดเจนและไมซํ้าหรือซอนกัน 

          (3) การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญ

          รฐัธรรมนญูกาํหนดใหวฒุสิภาและสมาชกิวฒุสิภามอีาํนาจหนาทีใ่นการตรวจสอบความชอบดวย

รัฐธรรมนูญ ดังตอไปนี้

               1. สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกวุฒิสภารวมกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวา 

1 ใน 10 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา มีสิทธิเขาช่ือเสนอความเห็นตอประธาน

วุฒิสภาหรือประธานรัฐสภาแลวแตกรณี แลวใหประธานแหงสภานั้นสงความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ  

เพือ่ใหพจิารณาวนิจิฉยักรณท่ีีเหน็วารางพระราชบญัญตัมิขีอความขดัหรอืแยงตอรัฐธรรมนญู หรอืตราขึน้

โดยไมถกูตองตามรฐัธรรมนญู ทัง้นีก้อนทีน่ายกรฐัมนตรจีะนาํขึน้ทลูเกลาทลูกระหมอมถวายเพือ่พระมหากษตัรยิ

ทรงลงพระปรมาภิไธย

               2. สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกวุฒิสภารวมกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวา 

1 ใน 10  ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา มีสิทธิเขาช่ือเสนอความเห็นตอประธาน

วุฒิสภาหรือประธานรัฐสภาแลวแตกรณี แลวใหประธานแหงสภานั้นสงความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ 

เพือ่ใหพจิารณาวนิจิฉยักรณท่ีีเหน็วารางขอบังคบัการประชมุวฒุสิภา หรอืรางขอบงัคบัการประชมุรฐัสภา

มขีอความขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญู หรอืตราขึน้โดยไมถกูตองตามรฐัธรรมนูญ ทัง้นี ้ภายหลงัจากวฒุสิภา

หรือรัฐสภาใหความเห็นชอบแลว แตกอนที่จะประกาศในราชกิจจานุเบกษา

               3. ประธานวุฒิสภามีสิทธิเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญใหพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นวา

รางพระราชบัญญัติที่เสนอหรือสงใหพิจารณานั้น มีหลักการอยางเดียวกันหรือคลายกันกับหลักการของ

รางพระราชบัญญัติที่ตองยับยั้งไว 

               4. สมาชิกวฒิุสภาจํานวนไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจาํนวนสมาชกิทัง้หมดเทาทีม่อียูของวุฒสิภา 

มสีทิธิเขาช่ือเสนอใหศาลรฐัธรรมนูญพจิารณาวินิจฉยักรณีทีเ่ห็นวาการเสนอ การแปรญตัติ หรือการกระทาํ

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปที่ 17 เลมที่ 49 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2558

รูปแบบวุฒิสภาที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทยกับความสอดคลองตามหลักประชาธิปไตย
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วราภรณ  มีเปรมปรีดิ์

ดวยประการใดๆ ทีม่ผีลใหสมาชกิสภาผูแทนราษฎร สมาชกิวฒุสิภา หรอืกรรมาธกิารมีสวนไมวาโดยทาง

ตรงหรือทางออมในการใชงบประมาณรายจาย 

               5. สมาชกิวฒุสิภาจาํนวนไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจาํนวนสมาชกิทัง้หมดเทาท่ีมอียูของวุฒสิภา 

มสีทิธเิขาชือ่เสนอตอประธานวุฒสิภาเพือ่ใหศาลรฐัธรรมนญูวนิิจฉัยวาพระราชกาํหนดมไิดออกเพือ่ประโยชน

ในอันทีจ่ะรักษาความปลอดภยัของประเทศ ความปลอดภยัสาธารณะ ความมัน่คงทางเศรษฐกจิของประเทศ 

หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ หรือเปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได

               6. สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกวุฒิสภารวมกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวา 

1 ใน 10 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา มีสิทธิเขาชื่อเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญ

เพ่ือใหพิจารณาวินิจฉัยกรณีที่มีปญหาวาหนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพ้ืนท่ี

นอกอาณาเขตซึง่ประเทศไทยมสิีทธอิธปิไตยหรอืมเีขตอาํนาจตามหนังสอืสัญญาหรอืตามกฎหมายระหวาง

ประเทศ หรือจะตองออกพระราชบญัญตัเิพือ่ใหการเปนไปตามหนงัสอืสญัญา หรือมีผลผกูพันดานการคา 

การลงทุนหรืองบประมาณของประเทศ 

          (4) การเลือกหรือใหความเห็นชอบบุคคลดํารงตําแหนงในองคกรอิสระและศาล

          วฒิุสภามบีทบาทอาํนาจหนาท่ีในดานการเลอืกและใหความเห็นชอบบคุคลดํารงตําแหนงในองคกร

อิสระและศาล ดังตอไปนี้

               1. วุฒิสภาพิจารณาเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 คน ซึ่งไมเปนขาราชการตุลาการ

ใหดํารงตําแหนงกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม 

               2. วุฒิสภาพิจารณาเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 คน ซึ่งไมเปนขาราชการตุลาการ

ใหดํารงตําแหนงกรรมการตุลาการศาลปกครอง 

               3. วุฒิสภาพิจารณาใหความเห็นชอบการแตงต้ังและการใหอัยการสูงสุดพนจากตําแหนง 

ภายหลังจากที่คณะกรรมการอัยการมีมติ 

               4. วุฒิสภาพิจารณาใหความเห็นชอบบุคคล เพ่ือแตงต้ังเปนกรรมการการเลือกต้ัง ท้ังนี้ 

จากทีค่ณะกรรมการสรรหากรรมการการเลอืกตัง้พจิารณาสรรหาแลวเสนอรายชือ่จาํนวน 3 คน และทีป่ระชมุ

ใหญศาลฎีกาพิจารณาสรรหาแลวเสนอรายชื่อ จํานวน 2 คน 

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปที่ 17 เลมที่ 49 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.255889

26

27

28
29

30
31

32

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 168 วรรคหก และ วรรคเจ็ด

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 185

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 190 วรรคทาย

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 221

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 226

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 255 วรรคสาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 231

26

27

28

29

30

31

32



               เมื่อวุฒิสภามีมติใหความเห็นชอบบุคคลตามที่เสนอมาใหบุคคลดังกลาวประชุมเลือกกันเอง 

ให 1 คน เปนประธานกรรมการการเลอืกตัง้ และแจงผลใหประธานวฒุสิภาทราบเพือ่นาํความกราบบงัคมทลู

เพื่อทรงแตงตั้ง

               หากวุฒิสภามีมติไมใหความเห็นชอบบุคคลใด ใหสงรายชื่อนั้นกลับไปใหคณะกรรมการ

สรรหากรรมการการเลอืกต้ังหรอืท่ีประชุมใหญศาลฎกีา แลวแตกรณ ีเพ่ือดาํเนนิการสรรหาใหม หากมีมติ

ยืนยันตามมติเดิมดวยคะแนนเอกฉันทหรือดวยคะแนนไมนอยกวา 2 ใน 3 ของที่ประชุมใหญศาลฎีกา 

แลวแตกรณี ใหดําเนินการเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการการเลือกตั้งตอไป

               วุฒิสภาพจิารณาใหความเห็นชอบผูทรงคุณวุฒซิึง่ไดรับการคัดเลอืกจากคณะกรรมการสรรหา

ตลุาการศาลรฐัธรรมนญูเพือ่ใหดาํรงตําแหนงตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ ในสวนของผูทรงคณุวฒุสิาขานิติศาสตร 

จาํนวน 2 คน และผูทรงคณุวฒุสิาขารฐัศาสตร รฐัประศาสนศาสตร หรอืสงัคมศาสตรอืน่ จาํนวน 2 คน 

               6. วุฒิสภาพิจารณาใหความเห็นชอบบุคคล เพื่อแตงต้ังเปนผูตรวจการแผนดิน ทั้งนี้ จากที่

คณะกรรมการสรรหาผูตรวจการแผนดินพิจารณาสรรหาแลวเสนอรายชื่อ จํานวน 3 คน  

               7. วฒุสิภาพจิารณาใหความเหน็ชอบบุคคล เพ่ือแตงต้ังเปนกรรมการปองกนัและปราบปราม

การทจุริตแหงชาต ิทัง้นีจ้ากทีค่ณะกรรมการสรรหากรรมการปองกันกันและปราบปรามการทจุริตแหงชาติ

พิจารณาสรรหาแลวเสนอรายชื่อ จํานวน 9 คน 

               8. วฒุสิภาพิจารณาใหความเหน็ชอบบคุคล เพือ่แตงต้ังเปนกรรมการตรวจเงนิแผนดิน ทัง้นี ้

จากทีค่ณะกรรมการสรรหากรรมการตรวจเงินแผนดินพิจารณาสรรหาแลวเสนอรายช่ือ จํานวน 7 คน 

               9. วฒุสิภาพจิารณาใหความเหน็ชอบบคุคล เพือ่แตงตัง้เปนกรรมการสทิธมินษุยชนแหงชาต ิ

ทัง้นี ้จากทีค่ณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนษุยชนแหงชาติพิจารณาสรรหาแลวเสนอรายชือ่ จํานวน 7 คน 

          ทั้งนี้ การพิจารณาใหความเห็นชอบบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูตรวจการ

แผนดิน กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กรรมการตรวจเงินแผนดิน และกรรมการ

สทิธมินุษยชนแหงชาต ินัน้ เมือ่วฒุสิภามมีตใิหความเหน็ชอบบคุคลตามท่ีเสนอมา ใหประธานวฒุสิภานาํ

ความกราบบงัคมทลูเพ่ือทรงแตงตัง้ แตถาวฒุสิภามมีตไิมใหความเหน็ชอบบคุคลใด ใหสงรายชือ่นัน้กลบั

ไปใหคณะกรรมการสรรหา เพื่อดําเนินการสรรหาใหม หากคณะกรรมการสรรหามีมติยืนยันตามมติเดิม

ดวยคะแนนเอกฉันท ใหสงรายชื่อนั้นใหประธานวุฒิสภานําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแตงตั้งตอไป

          (5) การถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนง

          รัฐธรรมนูญฯ กําหนดใหวุฒิสภามีบทบาทอํานาจหนาที่ในการพิจารณาถอดถอนผูดํารงตําแหนง

ตางๆ ดังนี้
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วราภรณ  มีเปรมปรีดิ์

               1. ในกรณีทีน่ายกรฐัมนตร ีรฐัมนตร ีหรือสมาชกิสภาผูแทนราษฎร สมาชกิวุฒสิภา  ประธาน

ศาลฎีกา  ประธานศาลรฐัธรรมนญู ประธานศาลปกครองสูงสดุ  อยัการสงูสุด   ตลุาการศาลรฐัธรรมนญู  

กรรมการการเลอืกต้ัง ผูตรวจการแผนดนิ  กรรมการตรวจเงนิแผนดิน  ผูพพิากษาหรอืตุลาการ พนกังาน

อัยการ หรือผูดํารงตําแหนงระดับสูง ผูใดมีพฤติการณรํ่ารวยผิดปกติ สอไปในทางทุจริตตอหนาที่ สอวา

กระทาํผดิตอตําแหนงหนาทีร่าชการ สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาทีใ่นการยตุธิรรม สอวาจงใจใชอาํนาจ

หนาที่ขัดตอบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม

อยางรายแรง 

               2. นอกจากนี ้วฒุสิภามอีาํนาจหนาทีใ่นการพจิารณาและมมีติใหกรรมการปองกนัและปราบ

ปรามการทจุริตแหงชาติพนจากตาํแหนง ในกรณีท่ีกระทาํการขาดความเทีย่งธรรม จงใจฝาฝนรฐัธรรมนญู

หรือกฎหมาย หรือมีพฤติการณที่เสื่อมเสียแกเกียรติศักดิ์ของการดํารงตําแหนงอยางรายแรง 

          (6) การเปนผูแทนของปวงชนชาวไทย

          รัฐธรรมนญูฯ กาํหนดใหสมาชกิวฒุสิภาเปนผูแทนปวงชนชาวไทยเชนเดยีวกบัสมาชกิสภาผูแทน

ราษฎร ทัง้นี ้ไมอยูในความผกูมดัแหงอาณัตมิอบหมาย หรอืความครอบงาํใดๆ  และตองปฏิบัตหินาท่ีดวย

ความซ่ือสตัยสจุรติ เพือ่ประโยชนสวนรวมของปวงชนชาวไทย โดยปราศจากการขดักนัแหงผลประโยชน  

และสมาชกิวฒุสิภามีเอกสทิธิ ์ความคุมกนั รวมทัง้หลักประกนัความเปนอิสระในการปฏบิติัหนาท่ีดานตางๆ  

          (7) การพิจารณาใหความเห็นชอบเรื่องตางๆ 

          รัฐธรรมนูญฯ กําหนดใหวุฒิสภามีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาใหความเห็นชอบเรื่องตางๆ 

ในฐานะรัฐสภา เชนเดียวกับอํานาจหนาที่ของสภาผูแทนราษฎรดังที่กลาวมาแลวขางตน

          นอกจากนี้ ในระหวางอายุสภาผูแทนราษฎรส้ินสุดลง หรือสภาผูแทนราษฎรถูกยุบ ใหวุฒิสภา

ประชุมเพื่อทําหนาที่รัฐสภาในกรณีตางๆ  ตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ

4. ปญหาการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาไทยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

          เม่ือวุฒิสภาเปนสภาที่สองในระบบรัฐสภาของประเทศไทยจึงจําเปนตองจัดใหมีองคประกอบที่

แตกตางกับสภาผูแทนราษฎร เพราะมฉิะนัน้วฒุสิภาก็ไมอาจทําหนาทีไ่ดอยางเต็มท่ี  จากการศึกษารัฐธรรมนญู

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พบวา  มีความพยายามที่จะออกแบบวุฒิสภาใหมีความ

แตกตางกับสภาผูแทนราษฎรดวยการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา คุณสมบัติ

และลกัษณะตองหามของผูสมคัรรบัเลอืกตัง้เปนสมาชกิวฒุสิภาไวใหแตกตางกบัของผูสมคัรสมาชกิสภาผูแทน

ราษฎรหลายประการดวยกัน ทั้งนี้  เพื่อใหสมาชิกวุฒิสภาปลอดจากอิทธิพลของพรรคการเมืองอยาง

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปที่ 17 เลมที่ 49 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.255891
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แทจริงดวยการกําหนดใหสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งและมาจากการสรรหา รวมแลว 150 คน  

เพือ่มใิหมกีารแทรกแซงจากกลุมการเมืองใหมากทีส่ดุ  โดยสมาชกิวุฒสิภาทัง้จากการเลือกต้ังและการสรรหา

น้ันไดกาํหนดคณุสมบัตใิหสงูข้ึนและหางไกลจากการเมอืงมากขึน้  สวนสมาชกิวฒุสิภาจากการสรรหานัน้

มีการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา   ที่เปนกลางมากที่สุดและสรรหาสมาชิกวุฒิสภา

จากบคุคลทีม่คีวามเช่ียวชาญและมปีระสบการณจากทกุกลุมวชิาชพีในขณะเดยีวกนักเ็ปดโอกาสใหแกผูดอย

โอกาสทางสงัคมดวย    ท้ังนี ้ รฐัธรรมนญูตองการใหบคุคลทีม่คีวามรู  ความสามารถหลากสาขาอาชพีได

เขามามีสวนรวมทางการเมืองมากขึ้น

          อยางไรก็ตามในปจจุบนัไดมกีารกลาวถงึทีม่าของสมาชกิวุฒสิภา  โดยเฉพาะสมาชกิวฒุสิภาทีม่า

จากการสรรหาวา  มีความเหมาะสมหรอืไมตามหลักประชาธปิไตยซึง่ในประเดน็นีม้คีวามเหน็ท่ีนาพิจารณา

อยู  4  ประการ  ไดแก

 ความเหน็ทีห่นึง่   คณะกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนญู  ป 2550 เหน็วาการใหมสีมาชกิวุฒสิภา

ที่มาจากการสรรหานั้น  เพื่อใหไดสมาชิกวุฒิสภาที่มีความรูหลากหลาย  อันเปนประโยชนตอการปฏิบัติ

หนาที่  เนื่องจากการกําหนดหลักเกณฑการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาไวเชนนี้ก็เพื่อเปดโอกาสใหบุคคลที่มี

ความรูความสามารถแตไมถนัดที่จะลงแขงขันทางการเมืองหรือเปนผูดอยโอกาสในสังคมมีโอกาสไดรับ

การคัดเลือกเปนสมาชิกวุฒิสภา  และสามารถใชความรูความสามารถที่มีอยูใหเปนประโยชนแกประเทศ

ชาตไิด  โดยกําหนดใหมคีณะกรรมการทาํหนาทีส่รรหาสมาชกิวฒุสิภา  ประกอบดวยตัวแทนจากองคกร

ตาง ๆ ซึ่งมีความเปนกลางและนาเชื่อถือ

 ความเหน็ทีส่อง   คณะกรรมาธกิารพจิารณารางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย  แกไขเพ่ิมเตมิ  

(ฉบับที่ ..)  พุทธศักราช ....  ( แกไขเพิ่มเติมมาตรา  111  มาตรา  112  มาตรา  115  มาตรา  116  

วรรคสอง  มาตรา  117  มาตรา  118  มาตรา  120  และมาตรา  241  วรรคหน่ึง  และยกเลิกมาตรา  

113  และมาตรา  114 )  เห็นวา  เห็นสมควรกําหนดใหสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้ง  เพ่ือให

วธิกีารไดมาซึง่สมาชกิวฒุสิภามลีกัษณะเชนเดียวกบัวิธีการไดมาซึง่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  โดยการไดรบั

เลอืกตัง้โดยตรงจากประชาชน  อนัเปนการสงเสรมิหลกัประชาธปิไตยและการมสีวนรวมทางการเมอืงของ

ประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
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สาํนกักฎหมาย สาํนกังานเลขาธิการวุฒิสภา. หนงัสือรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 (แกไขเพ่ิมเตมิถงึ (ฉบบัที ่2) 

พุทธศักราช 2554. สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 2554, น.(8)-(9).

คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ  จดหมายเหตุ  และตรวจรายงานการประชุม สภารางรัฐธรรมนูญ(2550). เจตนารมณ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช  2550. จัดทําโดย สํานักกรรมาธกิาร 3 สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร.หนา 113-114.

อางใน  สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....  

(แกไขเพิ่มเติมมาตรา 111 มาตรา 112 มาตรา 115 มาตรา 116 วรรคสอง มาตรา 117 มาตรา 118 มาตรา 120  และมาตรา 241  

วรรคหนึ่ง  และยกเลิกมาตรา 113 และมาตรา 114)  รัฐสภา ครั้งที่ 7 วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2556  ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ 

หมายเลข 219 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2, หนา 1. สืบคนจากhttp://www.parliament.go.th/ewtcommittee/ewt/join_

constitution111/download/article/article_20130516155254.pdf  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556.   



วราภรณ  มีเปรมปรีดิ์

          จากทีก่ลาวมาขางตน  จะเห็นไดวา  เมือ่พจิารณาถงึเหตผุลของคณะกรรมาธกิารยกรางรฐัธรรมนญู 

ป 2550 ที่มีการเสนอใหมีการกําหนดที่มาของสมาชิกวุฒิสภามาจากการสรรหานั้น  คณะกรรมาธิการฯ

ไดเล็งเห็นถึงปญหาความไมเปนอิสระของวุฒิสภาที่มาจากการเลือกต้ังตามรัฐธรรมนูญ ป 2540 ที่อาจ

มกีารเมอืงเขาแทรกแซงได  จงึเปนการแกปญหาทีเ่กดิข้ึนจากรัฐธรรมนญู ป 2540  แตในเมือ่รัฐธรรมนญู

ไดกาํหนดใหวฒุสิภามอีาํนาจหนาท่ีในการตรวจสอบ รวมทัง้การถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนงทีส่าํคญัดวย

จึงเกดิคาํถามตามมาวา “การไดมาซึง่สมาชกิวฒุสิภาดงักลาว ขดัตอหลกัการในระบอบประชาธปิไตยหรอืไม”  

เนื่องจากไมมีความเชื่อมโยงกับประชาชน  เพราะไมไดมาจากการเลือกตั้งจากประชาชน

          ความเห็นทีส่าม   ไดมงีานวจัิยท่ีมีขอเสนอเรือ่งทีม่าของสมาชกิวฒุสิภาวาควรมกีารกาํหนดใหสมาชกิ

วุฒิสภามาจากการสรรหา  เพื่อใหประชาชนเลือกตั้ง  ซึ่งนาจะมีความเหมาะสม  โดยมีเหตุผลสนับสนุน

ประการสําคัญ  คือ

          ประการที่หนึ่ง  ปญหาที่มาของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกต้ังตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจกัรไทย  พทุธศกัราช 2550 นัน้  ท่ีคณะกรรมาธกิารยกรางรฐัธรรมนญูเหน็วา  วธิกีารเลอืกต้ัง

โดยตรงนั้นสมาชิกวุฒิสภาจะตองอิงกับฐานของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือพรรคการเมือง  และโดย

ขอเท็จจริงทําใหไดทั้งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนบุคคลกลุมเดียวกันมาทําหนาที่  

ซึง่ทาํใหการปฏบิตักิารใหเปนไปตามหนาทีข่องวฒุสิภาเกดิความไมโปรงใสหรืออยูภายใตการครอบงําของ

พรรคการเมือง  ขอเสนอใหสรรหาแลวเลือกตั้งนาจะชวยแกปญหาน้ีได  เพราะบุคคลจะไมมีสิทธิสมัคร

รับเลือกตั้งโดยเสรี  คณะกรรมการสรรหาจะเปนผูกลั่นกรองความเก่ียวของกับการเมืองของผูเหมาะสม

ที่จะเปนสมาชิกวุฒิสภา

          ประการทีส่อง  ถาตองการใหสมาชิกวฒุสิภายงัคงทําหนาทีเ่ปนสภาตรวจสอบอยูและเพือ่ทีจ่ะมี

ความสอดคลองกบัหลกัประชาธิปไตย  ควรใชระบบสรรหาเพือ่เลอืกต้ังซ่ึงทายทีส่ดุประชาชนจะเปนผูเลอืก

สมาชิกวุฒิสภา 

 ความเห็นที่ส่ี   เปนงานวิจัยเกี่ยวกับโครงสรางของระบบรัฐสภา  โดยมีขอเสนอเกี่ยวกับการได

มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาวา มาจากการเปนสมาชิกวุฒิสภาโดยตําแหนง  และมาจาการสรรหา

               1. ควรมาจากสมาชกิประเภทเปนโดยตาํแหนง  ไดแก  ปลดักระทรวง ผูบญัชาการทหารบก  

ผูบัญชาการทหารเรือ  ผูบัญชาการทหารอากาศ  ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  ผูแทนสภาวิชาชีพ  และ

ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

               2. ควรมาจากสมาชกิประเภททีม่าจากการสรรหาจากกลุมองคกรทางสงัคมหรอืตวัแทนจาก

สาขาอาชีพตาง ๆ

               ทัง้นี ้ เพือ่กาํหนดใหทีม่าของสมาชกิวฒุสิภาใหมีความหลากหลาย  จะทําใหไดผูแทนปวงชน

ทีมี่บทบาทตางไปจากผูแทนปวงชนทีเ่ปนอยูในปจจุบนั  อนึง่  สําหรับขอเสนอนีท้ีไ่มไดกาํหนดใหสมาชิก  

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปที่ 17 เลมที่ 49 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.255893
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มานิตย  จุมปา  และคณะ, อางแลว, เชิงอรรถที่ 9, น. 28-29.

นันทวัฒน  บรมานันท  และคณะ, อางแลว, เชิงอรรถที่ 7, น. 23-27. 



วฒุสิภาไมไดมาจากการเลอืกตัง้โดยตรงจากประชาชนอาจจะถกูวจิารณวาไมสอดคลองกบัหลกัประชาธปิไตย

น้ัน  ในทางสากลของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในประเทศท่ีมีระบบสภาคูมีหลายประเทศที่

วฒิุสภาไมไดมาจากการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน  เชน  องักฤษ  เยอรมน ี ไอรแลนด  เนเธอรแลนด  

และมาเลเซีย  เปนตน

          ความเห็นที่หา   เปนความเห็นและขอเสนอแนะ  เรื่อง  รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

แกไขเพ่ิมเตมิ  (ฉบับที ่..)  พ.ศ. ...  ( แกไขเพิม่เตมิ  มาตรา 111  มาตรา 112  มาตรา 115  มาตรา 116

]วรรคสอง  มาตรา  117  มาตรา  118  มาตรา  120  และมาตรา 241  วรรคหนึ่ง และยกเลิกมาตรา  

113  และมาตรา  114 )  เห็นวา การแกไขรัฐธรรมนูญซึ่งเปนการแกไขที่มา คุณสมบัติและลักษณะตอง

หามของสมาชิกวุฒิสภาในครั้งนี้ยอมสงผลกระทบตอดุลยภาพของ “ระบบรัฐสภาที่มีศาลรัฐธรรมนูญ  

ศาลปกครอง  และองคกรอสิระตามรฐัธรรมนญูเปนองคกรถวงดลุในการถวงดลุยภาพ” อยางมนียัสาํคญั

ยิ่ง กลาวคือ

               1.  อาจสงผลกระทบตอการทําหนาที่อยางอิสระของศาลรัฐธรรมนูญ  ศาลปกครอง  และ

องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

               2.  ระบบการถวงดุลตรวจสอบที่กําหนดใหวุฒิสภาทําหนาที่ในการตรวจสอบ  ถอดถอน    

หรือแตงตั้งบุคคล  ไมอาจจะดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพอีกตอไป  เพราะอํานาจของฝายพรรค

การเมืองยอมไมตรวจสอบ  หรือถอดถอนบุคคลที่มาจากฐานอํานาจยางเดียวกัน

               3.  ระบบการพิจารณากลั่นกรองกระบวนการในการพิจารณารางกฎหมายของวุฒิสภายอม

สญูเสยีความมุงหมายทีจ่ะชวยทาํหนาทีใ่นการกลัน่กรอง  ยบัยัง้  หรือถวงดุลในกระบวนการรางกฎหมาย

5. บทสรุป

          ขอเสนอเกี่ยวกับการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภานั้นวาเปนอยางไร  มีท่ีมาอยางไร  จะมาจากการ

แตงตัง้  สรรหา  หรอืมาจาการเลอืกตัง้  หรอืแบบผสมก็ตาม  ตองพิจารณาถึงบทบาทและอาํนาจหนาที่

ของวฒุสิภาดวยวา  จะออกแบบใหวฒุสิภาเปนองคกรทีใ่หมบีทบาทเปน “สภาพ่ีเล้ียง” ทาํหนาทีใ่นการ

กลัน่กรองกฎหมายเหมอืนเชนรฐัธรรมนญูในอดตี หรอืใหมบีทบาทเปน “สภาตรวจสอบ” รวมทัง้การแตงตัง้

และถอดถอนผูดํารงตําแหนงระดับสูงดังเชนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

ซึ่งนับวาเปนปจจัยที่สําคัญในการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามระบบสองสภาที่ใชอยูในปจจุบัน

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปที่ 17 เลมที่ 49 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2558

รูปแบบวุฒิสภาที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทยกับความสอดคลองตามหลักประชาธิปไตย
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49 อางใน  ความเห็นและขอเสนอแนะ  เรื่อง  รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ ..)  พุทธศักราช ....  

(แกไขเพิ่มเติมมาตรา  111  มาตรา  112  มาตรา  115  มาตรา  116  วรรคสอง  มาตรา  117  มาตรา  118  มาตรา  120  

และมาตรา  241  วรรคหนึ่ง  และยกเลิกมาตรา  113  และมาตรา  114)  คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย. สืบคนจาก 

http://www.lrct.go.th/wp-content/uploads /2013/08/บันทึกความเห็นคปก.ตอการแกไขรธน.ม.111....pdf  

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2556.   



          ประชาธิปไตย ตรงกับคําวา Democracy ในภาษาอังกฤษ ซ่ึงมีที่มามาจากคําวา  เดโมคราเทีย  

δημοκρατία (dēmokratía) ในภาษากรีก โดยคําวา เดมอส δῆμος (dêmos)  หมายถึงประชาชน 

หรือ people และคําวา คราทอส  κράτος (kratos) หมายถึง อํานาจหรือการปกครอง "power" or 

"rule"  ดังนั้น democracy จึงหมายถึงอํานาจของประชาชนหรือการปกครองโดยประชาชน "rule of 

the people"  สวนคาํวาประชาธิปไตยนัน้ เปนการสนธขิองคาํวา “ประชา” อนัหมายถงึปวงชน และคาํ

วา “อธปิไตย”  อันหมายถงึ ความเปนใหญ หรอือาํนาจสงูสดุทีร่ฐัจะใชบงัคบับญัชาภายในอาณาเขตของ

ตน  ประชาธปิไตย จงึหมายความวา "ระบอบการปกครองทีถ่อืมติปวงชนเปนใหญ, การถอืเสียงขางมาก

เปนใหญ"   อาจกลาวไดวา การปกครองระบบประชาธปิไตย คอืระบบการปกครองทีป่ระชาชนเปนใหญ 

โดยอาํนาจการปกครองสงูสดุอยูท่ีประชาชน ประชาชนในฐานะเจาของอาํนาจอธปิไตยจงึมสีทิธต้ัิงรฐับาล

และลมเลิกรัฐบาล 

          ลกัษณะสาํคญัของการปกครองระบอบประชาธปิไตยคอื บรรดาพลเมอืงหรอืสมาชิกในสงัคม

ยอมมีความเสมอภาคกันในการเขาถึงอํานาจ และพลเมืองยอมมีสิทธิและเสรีภาพที่ไดรับการรับรอง

โดยเสมอกัน   

          หลกัการพ้ืนฐานของประชาธิปไตย คอื "การยอมรบันบัถอืความสาํคญัและศกัด์ิศรคีวามเปนมนษุย

ของบคุคล ความเสมอภาคและเสรภีาพในการดาํเนนิชีวติ" จากหลักการพืน้ฐานดงักลาวสามารถประมวล

ลักษณะสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไดดังนี้ 

          1.ประชาชนเปนเจาของอํานาจอธิปไตย จึงกลาวไดวา ประชาชนเปนผูที่มีอํานาจมากที่สุดในรัฐ

          2. ประชาชนทกุคนในรฐัมคีวามเทาเทยีมกนัตามกฎหมาย ตลอดจนมสิีทธเิสรภีาพตามกฎหมาย

อยางเทาเทียมกัน

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปที่ 17 เลมที่ 49 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2558

*รองประธานศาลฎีกา, ผูเขารับการอบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย" รุนที่ 1 ของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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วิรัช ชินวินิจกุล*

ประชาธิปไตย : ประวัติศาสตร แนวคิด ปญหา 

แนวทางแกไขและพัฒนา

1

1

2

3

4

2
3

4

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (ราชบัณฑิตยสถาน พิมพครั้งที่ 1, 2546)  หนา 1234.

ดู พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 อางแลว หนา  656. 

มานิตย จุมปา. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540)  (สํานักพิมพนิติธรรม 2543) หนา 23.  

โกวิท วงศสุรวัฒน. หลักรัฐศาสตร (คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) หนา 73.



          3.การดําเนินการของรัฐจําเปนตองถือตามมติเสียงขางมากเปนตัวตัดสิน แตเสียงสวนนอยในรัฐ

จะตองไดรับการคุมครองความเปนธรรมตามกฎหมายดวยเชนกัน

          4.การปกครองแบบประชาธิปไตย จําเปนจะตองไดรับความยินยอมพรอมใจจากประชาชนสวน

ใหญในรัฐ

ประวัติศาสตรและแนวคิด

          ยุคโบราณ

          แรกเริม่นัน้นครรฐัในกรกี จะปกครองโดยชนชัน้สูง (elite)  และเรียกระบอบการปกครองดังกลาว

วา aristocratie  ตอมาในสมยัของ Cleisthenes ผูปกครองนครรัฐเอเธนส ไดปฏรูิประบอบการปกครอง

จากเดิมที่ใหอํานาจชนสี่กลุมซ่ึงเกี่ยวพันกันทางครอบครัวเปนผูปกครองมาเปนใหอํานาจชนเผาสิบกลุม

โดยถอืตามพืน้ทีท่ีช่นเผาเหลานัน้อาศยัอยู แมจะไมเก่ียวพนักนัทางสายเลอืด ทาํใหประชาชนชาวเอเธนส

รูสกึผกูพนักบัทีอ่ยูอาศยั Cleisthenes ยงัใชการสุมเลือกวาพลเมอืงชาวเอเธนสเขามาเปนผูออกกฎหมาย 

บริหารบานเมือง และพิจารณารูสึกผูกพันกับท่ีอยูอาศัย Cleisthenes ยังใชการสุมเลือกวาพลเมืองชาว

เอเธนสเขามาเปนผูออกกฎหมาย บริหารบานเมือง และพิจารณาพิพากษาคดี โดยพลเมืองทุกคนจะได

รบัสทิธิใหอภิปรายและลงมตใินสภาซึง่เปนท่ีออกกฎหมายของนครรฐั อยางไรกดี็ ในสมัยดงักลาว พลเมือง

ชาวเอเธนสหมายถึงเฉพาะชายที่มีอายุ 20 ป บริบูรณ ซึ่งเกิดจากบิดาที่เปนพลเมืองเทานั้น และกําลัง

รบัราชการทหารเทานัน้ ไมรวมถงึผูหญงิ ทาส คนตางชาติ  ในนครรัฐสปารตา ชาวสปารตันจะออกเสียง

ลงคะแนนเลอืกผูนําดวยการตะโกนสงเสยีง โดยเชือ่วาวิธดีงักลาวจะปองกันการซือ้เสยีงได สวนในจกัรวรรดิ

หรอืสาธารณรฐัโรมนั มเีพยีงพลเมอืงสวนนอยทีมี่สทิธิออกเสยีงและใหผูมอํีานาจมีสทิธอิอกเสยีงมากกวา

พลเมืองทั่วไป เจาหนาที่ระดับสูงและวุฒิสภาสวนมากมาจากตระกูลที่รํ่ารวย

          คําวา ประชาธิปไตย ปรากฏข้ึนเปนครั้งแรกในแนวคิดทางการเมืองและทางปรัชญาชวงยุคกรีก 

โดยนักปราชญชื่อ เพลโต (Plato) (มีชีวิตอยูในป 429-348 กอนคริสตกาล) ไดแบงประเภทของระบอบ

การปกครองของรฐัไวในหนงัสอืชือ่ สาธารณรฐั หรอือตุมรฐั (Politeia หรอื The Republic) วา การปกครอง

ม ี5 ระบอบดวยกัน ไดแก  1.อภชินาธปิไตยหรือการปกครองโดยชนชัน้สงู (Aristocracy) โดยผูปกครอง

จะตองไดรบัการอบรมสัง่สอนใหเปนปราชญ คอืเปนธรรมราชา (Philosopher King)  กอปรไปดวยปญญา

และคุณธรรม (wisdom) 2. ธนาธิปไตยหรือการปกครองโดยผูนําที่เปนทหารมีความเชี่ยวชาญในเร่ือง

สงครามหรอืมอีาํนาจมาก ผูปกครองในระบอบนีจ้ะใหความสาํคญักับเรือ่งเกียรติยศ ศกัด์ิศร ีซ่ึงไดมาจาก

ชัยชนะในการรบ (Timocracy) 3. คณาธปิไตยหรอืการปกครองโดยกลุมคน (Oligarchy) ซึง่มอีาํนาจและ

ทรพัยสนิ 4. ประชาธิปไตย (Democracy) ชนช้ันลางหรอืชนหมูมากของสงัคมมีชยัชนะเหนอืช้ันปกครอง

หรอืชนชัน้สงูได  ในมมุมองของเพลโต ประชาชนในระบอบประชาธปิไตยไมมคีวามเปนระเบยีบเนือ่งจาก

ทกุคนมีเสรภีาพท่ีจะทาํในสิง่ทีต่องการ สงัคมในระบอบประชาธปิไตยจงึเตม็ไปดวยความวุนวาย 5. ทรราช 
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(Tyranny) เปนระบอบการปกครองทีเ่กดิจากการเสือ่มถอยของระบอบประชาธปิไตย เมือ่ประชาชนไมมี

ความเปนระเบียบ ไมเคารพกฎหมาย สังคมเกิดความวุนวาย ผูชนะคือทรราชซ่ึงเปนบุคคลที่มีอํานาจ 

ประชาชนตองการจะใหทรราชออกจากตาํแหนงแตไมอาจทําไดเนือ่งจากทรราชมอํีานาจมาก  เพลโตเหน็

วา ระบอบการปกครองท่ีดีตองใหความสําคญักบัผูปกครอง โดยผูปกครองตองเปนผูมีคณุธรรม ดวยเหตนุี ้

เพลโตเหน็วา อภชินาธปิไตยหรือระบอบการปกครองโดยชนชัน้สูงหรือผูปกครองท่ีมคีณุธรรมจึงเปนระบอบ

การปกครองที่ดีกวาระบอบการปกครองอื่น

          อยางไรก็ด ีแนวคิดของเพลโตถกูวพิากษวจิารณวาเปนความคดิในอดุมคต ิเนือ่งจากอาจเปนการ

ยากที่จะหาผูปกครองที่เปยมไปดวยสติปญญาและคุณธรรม เพลโตไดเขียนขอโตแยงไววา “สิ่งที่เปน

อดุมคตดิอียางบริบรูณนัน้ยอมจะใชเปนเครือ่งวจิารณสิง่ทีป่รากฏเปนความจรงิเปนตวัเปนตนอยูได” คาํกลาว

นี้อาจสะทอนใหเห็นเจตนารมณของเพลโตวา ตั้งทฤษฏีดังกลาวขึ้นมามิใชดวยความเพอฝนหากแตโดย

มุงประสงคจะวิพากษวิจารณสังคม นอกจากน้ัน เพลโตไดเขียนหนังสือชื่อ The Law ข้ึนในชวงสุดทาย

ของชีวิตวา หากไมสามารถหาคนที่เปนธรรมราชาได การสรางระบบกฎหมายที่ดีที่เปนธรรมขึ้นมาใหคน

ประพฤติปฏิบัติตาม อาจทําใหสังคมมีความสงบสุขได

          อริสโตเติล (Aristotle) (มีชีวิตอยูในป 384-322 กอนคริสตกาล) เปนศิษยของเพลโตและไดรับ

แนวความคิดของเพลโตมามากโดยเฉพาเรือ่งเกีย่วกบัศลีธรรม อรสิโตเติลเห็นวา ประเทศน้ันจะตองประกอบ

ไปดวยบุคคลประเภทตางๆกัน รัฐจึงควรหาวิธีการที่จะจัดใหบุคคลที่แตกตางกันเหลานั้นไดอยูรวมกันได

ดวยความสนัตแิละสงบสขุ รปูแบบการปกครองทีด่คีวรมเีปาหมายการปกครองเพือ่ผลประโยชนสวนรวม 

สวนรูปแบบการปกครองที่เลวคือมีเปาหมายการปกครองเพื่อผลประโยชนสวนตัวหรือกลุมพวกตนเอง

          อรสิโตเตลิเขียนหนังสือชือ่ โพลิตคิ (Politic) วา อธบิายรปูแบบการปกครองทีด่มี ี3 รูปแบบ ไดแก 

การปกครองโดยคนเดยีว คอื การปกครองแบบกษัตริย (Monarchy) การปกครองของกลุมคนจํานวนนอย 

หรอืการปกครองแบบอภชินาธปิไตย (Aristocracy)  แตกลุมคนจาํนวนนอยเหลานัน้มีคณุธรรมหรือทาํเพือ่

ประโยชนสวนรวม  และการปกครองโดยคนจาํนวนมาก คือ การปกครองแบบประชาธปิไตย (Democracy) 

หลักการสาํคัญของประชาธปิไตยคือเสรภีาพและการมสีวนรวมในการปกครอง ทกุคนสามารถเขามาดํารง

ตาํแหนงเปนผูปกครองไดหากไดรบัเลอืก หรอืกลาวอกีนยัหนึง่คอืพลเมอืงทกุคนมโีอกาสทีจ่ะไดสบัเปลีย่น

กันเปนผูปกครองและผูอยูใตปกครอง  ในระบอบประชาธิปไตยใหเสียงขางมากมีอํานาจตัดสิน 

          ตามทรรศนะของอริสโตเติล ไมไดเจาะจงไปวาระบบใดระบบหนึ่งจะเปนระบบที่ดีที่สุดหรือไมดี

เนื่องจากในแตละระบบมีโอกาสเปนระบบที่ดีและไมดีได ขึ้นอยูที่วาไดดําเนินไปตามกฎเกณฑแหงความ

เปนธรรมหรือไม

          สวนรูปแบบการปกครองที่ไมดี ไดแก สวนรูปแบบการปกครองที่ไมดีคูขนานไปกับรูปแบบการ

ปกครองทีด่ ีไดแก การปกครองโดยคนเดยีว คอื การปกครองแบบทรราชย (Tyranny) การปกครองของ

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปที่ 17 เลมที่ 49 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2558
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กลุมคนจํานวนนอย คือ การปกครองแบบคณาธิปไตย (Oligarchy) และอนาธิปไตย (Anarchy) อันเปน

การปกครองโดยคนจํานวนมากแตไมมีความเปนธรรม ไมมีกฎ ไมมีเกณฑ ตัดสินใจทําอะไรลงไปตาม

อําเภอใจไรเหตุผล  

          หลังจากยุคของเพลโตและอริสโตเติลแลว กลาวไดวาส้ินสุดยุคทองของปรัชญา  นักคิดชาวกรีก

และโรมันในยุคตอมาไมไดมีแนวคิดใหมมากนัก  ในราวศตวรรษที่ 5 จักรวรรดิโรมันลมสลายลง เกิดการ

รบแยงชิงอํานาจไปทั่วทวีปยุโรปสงผลใหยุโรปเขาสูยุคกลาง (Middle Ages) หรือยุคมืด (Dark Ages)  

          ยุคกลาง

          ในยคุกลางไมมบุีคคลใดมีอํานาจมากพอทีจ่ะรวบรวมแผนดินใหเปนปกแผน บรรดาผูนาํทองถิน่

ทีมี่ความเขมแขง็พยายามรกัษาความปลอดภยัในชีวติและทรพัยสิน  ดนิแดนยโุรปในสมยันัน้ยงัคงปกครอง

ภายใตนกับวชและขุนนางในยคุศกัดนิา (Feudal system) เปนสวนมาก มรีปูแบบหลายอยางทีเ่ก่ียวของ

กับการเลือกตั้งหรือสมัชชา แตมักจะเปดโอกาสใหแกประชาชนเพียงสวนนอย อยางเชน เครือจักรภพ

โปแลนด-ลทิวัเนยี ในนครรฐัเวนซิ ชวงอติาลยีคุกลาง รฐัในไทรอลเยอรมนัและสวติเซอรแลนด  แตนบัแต

ปลายศตวรรษที ่14 เปนตนมา โลกเขาสูยคุฟนฟศูลิปวทิยาการ (Renaissance) ปญญาชนเริม่หนัมาสนใจ

ศึกษาวรรณคดี ศิลปะ วรรณคดีและแนวคิดของกรีกและโรมัน จนกระท่ังปลายศตวรรษท่ี 15 สถานะ

ของศาสนจักรตกตํ่าลงจนเกิดการไมยอมรับความชอบธรรมในการปกครองของสันตะปาปาที่กรุงโรมอีก

ตอไป  รัฐฝายฆราวาสกลับมีอํานาจกลาแข็งมากขึ้นและมีความเห็นกันวา อาณาจักรไมจําเปนตองอยูใต

อาณัติของศาสนจักร 

          ยุคสมัยใหม

          นักกฎหมายชาวฝรั่งเศส ช่ือ ฌอง โบแดง (Jean Bodin) มีชีวิตอยูในชวง ค.ศ. 1530 -1596) 

เขยีนหนังสืออธิบายหลกัการปกครองวา รฐัจะดาํรงอยูและดาํเนนิไปไดโดยมอีาํนาจการปกครองสงูสดุใน

แผนดินที่เรียกวา อํานาจอธิปไตย โดยโบแดงใหคํานิยาม อํานาจอธิปไตยไววา คืออํานาจสูงสุดเหนือ

ประชาชนในรัฐอันไมถูกจํากัดหรือยับยั้งโดยกฎหมายใด เนื้อหาของอํานาจอธิปไตยคือการตรากฎหมาย 

แกไขเปลีย่นแปลงหรือยกเลกิกฎหมาย อํานาจในการเกบ็ภาษอีากร อาํนาจในการแตงตัง้เจาหนาที ่อาํนาจ

พิพากษาคดี การที่โบแดงอธิบายเชนนี้เพื่อที่จะขจัดแนวคิดที่ตองเช่ือมโยงอํานาจผานพระเจาดังเชนใน

สมัยทีศ่าสนจกัรเรืองอาํนาจ อยางไรก็ด ีอาํนาจอธิปไตยยงัตองอยูภายใตบงัคบัหลักแหงความยติุธรรมหรือ

หลักธรรมดวย

          รฐัสภาแหงองักฤษมท่ีีมาจากการจาํกดัพระราชอาํนาจของกษตัรยิโดยบญัญติัการจาํกัดอาํนาจใน

ดานตางๆ ไวในมหากฎบตัรแมกนา คารตา (Magna Carta) แตอนัท่ีจริงแลวในขณะนัน้ มเีพียงประชาชน

กลุมนอยเทานัน้ทีอ่อกมาแสดงความคดิเหน็ นอกจากน้ัน ปญหาของอาํนาจในการจัดต้ังรัฐสภาน้ันข้ึนอยูกบั

ความพงึพอใจของกษตัรยิ ตอมา ภายหลงัจากการปฏวิตัอินัรุงโรจน (Glorious Revolution) ในป ค.ศ. 1688 
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และการประกาศใชพระราชบัญญัติวาดวยสิทธิพื้นฐานของพลเมือง ในป ค.ศ. 1689 ซึ่งไดมีการจํากัด

สทิธแิละเพิม่พูนอทิธิพลของรัฐสภา สทิธิของพลเมืองในการเลือกสมาชกิรัฐสภากเ็พ่ิมมากขึน้ทลีะนอยและ

สงผลใหกษัตริยทรงเปนเพียงประมุขแตในนามเทานั้น

          คริสตศตวรรษที่ 18 ถึง 19

          ในศตวรรษที ่18 ความเชือ่ในความสามารถของเหตุผลของมนษุย (Rationalism) ท่ีจะศกึษาวจัิย

วิจารณชีวิตและสังคม ใหเขาใจถึงขอบกพรอง ความเสียหายและความอยุติธรรม  นักกฎหมายและ

นกัปรชัญาชาวฝรัง่เศสชือ่ มองเตสกเิออ เขยีนหนงัสอืชือ่ เจตนารมณแหงกฎหมาย (The Spirit of Laws) 

โดยวเิคราะหการเมอืงการปกครอง มองเตสกเิออเหน็วา เสรภีาพของคนตองมกีฎหมายมาควบคมุ มฉิะนัน้

จะใชเสรีภาพไปรบกวนเสรภีาพของคนอืน่ และไดเสนอทฤษฏกีารแบงและคานอาํนาจกนั (The Separation 

of Powers)  แนวคิดดังกลาวมีผลตอการรางรัฐธรรมนูญของประเทศตางๆ ในเวลาตอมา

          ในประเทศสหรฐัอเมรกิา ชาวองักฤษทีย่ายถิน่ฐานมาต้ังรกรากใหมทีนิ่วองิแลนดไดจัดตัง้รัฐบาล

ทองถิน่แบบประชาธปิไตยดวยการวางรากฐานของประชาธปิไตยไวในการบรหิารองคกรตางๆ  แมอาํนาจ

สวนมากจะอยูทีก่ษัตรยิและรัฐสภาองักฤษ  ในยคุอาณานคิมกอนป ค.ศ. 1776 มเีพียงเหลาบรุุษเจาของ

ที่ดินผิวขาวเทาน้ันท่ีมีสิทธิเลือกต้ัง ในขณะท่ีทาสผิวดําชนผิวดําและสตรียังไมไดรับอนุญาตใหออกเสียง

เลือกตั้ง ตอมาผูกอตั้งสหรัฐอเมริกาพยายามวางหลักเกี่ยวกับเสรีภาพตามธรรมชาติและความเทาเทียม 

รฐัธรรมนญูแหงสหรฐัอเมรกิาซึง่ประกาศใชในป ค.ศ. 1787  กาํหนดใหมรีฐับาลท่ีมาจากการเลอืกต้ังและ

ปกปองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

          ในประเทศฝรั่งเศส ภายหลังการปฏิวัติในป ค.ศ. 1789 มีการประกาศใชคําประกาศวาดวยสิทธิ

มนษุยชนและสทิธพิลเมอืง (Declaration of the Rights of Man and of the Citizen) ซ่ึงเนนในเร่ือง

การยอมรบัสทิธมิลูฐานของมนษุย กรรมสทิธิใ์นทรพัยสนิ เสรภีาพตามกฎหมาย รวมถงึเนนยํา้ความสาํคญั

ของการวางระเบยีบหลกัการปกครองใหอาํนาจอธปิไตยเปนของปวงชน  และการแบงแยกอาํนาจนติบิญัญตั ิ

บรหิาร และตลุาการ  ตอมาในป ค.ศ. 1792  มกีารเลือกต้ังสมัชชาแหงฝร่ังเศสของบรุุษ และจัดต้ังสาธารณรัฐ

ฝรัง่เศส ซึง่ตัง้อยูบนหลกัการ 3 ประการ ไดแก เสรภีาพ เสมอภาค และภราดรภาพ กลาวคอื ดานเสรภีาพ 

(Liberty) เนนเสรภีาพของบคุคลในดานความคดิ ความเช่ือทางศาสนา การศกึษาหาความรู เสรภีาพดาน

การเมือง  ดานความเสมอภาค (Equality) เนนความเทาเทียมกันตามกฎหมาย ความเทาเทียมในสิทธิ

หนาทีร่วมถงึสทิธใินการออกเสยีงเลือกตัง้ ดานภราดรภาพ (Fraternity) ถอืวามนษุยทกุคนเปนพีน่องกนั

ไมเนนถึงชาติกําเนิดหรือเผาพันธุ

          ภายหลงัจากการปฏวิตัฝิรัง่เศสในป ค.ศ. 1789 แลว อทิธพิลของแนวคดิเรือ่งเสรภีาพและประชาธิปไตย  

สงผลใหเกิดการปฏิวัติทั้งในทวีปยุโรปและในประเทศแถบละตินอเมริกา เชน สงครามประกาศอิสรภาพ

ของประเทศละตินอเมริกา (The Latin American Wars of Independence) ซ่ึงเกิดการปฏิวัติขึ้นใน

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปที่ 17 เลมที่ 49 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2558

วิรัช ชินวินิจกุล

99



หลายประเทศในอเมริกาใตเพื่อใหเปนอิสระจากการเปนเมืองขึ้นของสเปน โปรตุเกส และฝร่ังเศส หรือ

การปฏิวัติแหงยุโรปในป ค.ศ. 1848  (The European Revolutions of 1848) ซ่ึงเกิดมาจากความไม

พอใจทางการเมือง  ความตองการมีสวนรวมในประชาธิปไตยและการบริหารประเทศ การเรียกรองของ

ชนชัน้แรงงาน ความรูสกึเรือ่งชาตนิยิม และการแบงกลุมทางสงัคมเปนกลุมผูรกัชาต ิกลุมชนชัน้สงู กลุมทหาร 

และกลุมเกษตรกร

          คริสตศตวรรษที่ 20

          ภายหลงัจากการสิน้สดุของสงครามโลกครัง้ทีห่นึง่และการลมสลายของจกัรวรรดิออสเตรยี-ฮงัการี

และจกัรวรรดิออตโตมันทาํใหเกดิรัฐจํานวนมากในทวปียโุรป ซึง่สวนมากมีการปกครองในระบอบประชาธปิไตย 

ในชวงค.ศ. 1920 ระบอบประชาธปิไตยพฒันาขึน้ แตในป ค.ศ. 1930 เกดิภาวะเศรษฐกจิตกต่ําคร้ังใหญ 

(The Great Depression) ทําใหความเจริญดังกลาวหยุดชะงักลง ประเทศในแถบยุโรป ละตินอเมริกา

และเอเชีย เริ่มเปล่ียนแปลงรูปแบบไปสูการปกครองระบอบเผด็จการมากข้ึนและเกิดลัทธิฟาสซิสตใน

ประเทศเยอรมน ีอติาล ีสเปนและโปรตุเกส และกลุมประเทศในแถบยุโรปตะวนัออกไดเปล่ียนแปลงการ

ปกครองไปสูการปกครองในระบอบคอมมวินสิต  อยางไรกต็าม สงครามโลกคร้ังท่ีสองทําใหสหรัฐอเมรกิา

เขามามีบทบาทเพิ่มขึ้นในเวทีโลกและมีอิทธิพลในการตอตานกระแสคอมมิวนิสตทั่วโลก   

          นอกจากนั้น ในยุคของการปลดปลอยอาณานิคม (Decolonization) ประเทศท่ีไดรับเอกราช

สวนมากเลือกระบอบการปกครองประชาธิปไตย เมื่อถึงป ค.ศ. 1960 รัฐสวนใหญไดมีการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย ในชวง ค.ศ. 1989 ประเทศในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกมีการเปล่ียนแปลง

ระบอบการปกครองจากระบอบคอมมิวนิสตมาเปนระบอบประชาธิปไตย โดยมีการเลือกต้ังท่ีแขงขันกัน

อยางเสรี 

รูปแบบของการปกครองระบอบประชาธิปไตย

          การแบงประเภทรปูแบบการปกครองระบอบประชาธปิไตยมักคาํนงึถึงรูปแบบของการมสีวนรวม

ของประชาชนและหลักการจัดศูนยแหงอํานาจ  ซึ่งสามารถจําแนกไดเปน 2 รูปแบบ ไดแก

          1.ระบอบประชาธปิไตยแบบสายตรง (Direct-Democracy) คือ ระบบท่ีประชาชนมสีวนรวมโดย

ตรง เชน ประชาธปิไตยแบบนครรัฐกรกีซึง่ประชาชนตามนยิามของชาวกรกีโบราณมสีวนรวมในการประชุม

สมชัชาประชาชนหรอื “เอกคลเีซีย” (Ecclesia) โดยตรง สมชัชาประชาชนมอีาํนาจพจิารณาเรือ่งทีก่ระทบ

ตอนครรฐัโดยตรง เชน นโยบายการตางประเทศ การสงคราม รปูแบบสายตรงนีใ้นปจจบุนัเมือ่อาณาเขต

การปกครองกวางใหญ ประชากรมีจาํนวนมาก ทาํใหการมสีวนรวมโดยตรงของประชาชนมีปญหา รูปแบบ

นีจ้งึเหมาะกับชมุชนระดบัหมูบานหรอืเมอืงเล็กๆ เชน ชมุชนหมูบานในประเทศสวสิเซอรแลนดในปจจบุนั 

          2.ระบอบประชาธิปไตยแบบมตีวัแทน (Representative-Democracy) คือ ระบบทีเ่ลอืกตัวแทน

ของประชาชนเขาสูรฐัสภาเพือ่ทาํหนาทีแ่ทนประชาชน รปูแบบนีส้ามารถจาํแนกไดเปน 3 รปูแบบ ไดแก

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปที่ 17 เลมที่ 49 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2558

ประชาธิปไตย : ประวัติศาสตร แนวคิด ปญหา แนวทางแกไขและพัฒนา

100

9

9

วิชยั ตนัศริ,ิ ววิฒันาการของระบอบประชาธิปไตย, พมิพครัง้ที ่1 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพแหงจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั, 2548) 

หนา 319 - 320. 



               2.1 รูปแบบรัฐสภา (Parliamentary System) รูปแบบนี้เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษกอน

ประเทศอืน่จงึมผีูเรยีกรปูแบบนีว้า “ระบบองักฤษ” รูปแบบรฐัสภานีแ้พรหลายในยโุรปตะวนัตก เชน อติาลี 

สเปน เดนมารก นอรเวย เนเธอรแลนด เบลเยีย่ม ลกัเซมเบอรก และเปนรูปแบบทีใ่ชในประเทศออสเตรเลีย 

นิวซีแลนด อินเดีย ญี่ปุน ไทย ฟลิปปนส สิงคโปร มาเลเซีย เปนตน  

          รูปแบบรัฐสภามีศูนยกลางแหงอํานาจอยูที่รัฐสภา ซึ่งรวมถึงสถาบันกษัตริย สภาขุนนาง 

สภาสามัญชน เปนองครวมทีเ่รยีกวา “พระมหากษัตริยประทบัในรฐัสภา” หรือกลาวไดวา รฐัสภาคือทีร่วม

ของสถาบันกษัตริย ขุนนางและตัวแทนของฐานันดรที่ 3 คือ ประชาชน สถาบันกษัตริยมีบทบาทสําคัญ

ตอระบบการปกครองมากเพราะสถาบันนีท้าํใหเกดิความประทบัใจ ความภาคภมูใิจ รวมใจในหมูประชาชน

ความจงรักภักดีและความสมานฉันทในชาติ สวนอํานาจสูงสุดทางกฎหมายอยูที่รัฐสภาซึ่งประกอบดวย

สภาขุนนาง (House of Lords) และสภาสามัญ (House of Commons) ไมมีอํานาจอื่นใดจะขัดขวาง

อาํนาจของรฐัสภาไดนอกจากอาํนาจการเมอืงของประชาชน แตเมือ่ประชาชนไดเลือกผูแทนเขามาสูสภา

สามัญชนแลว ผูแทนราษฎรจึงเปนผูถืออํานาจอธิปไตยแทนประชาชน 

          ในระบบรัฐสภาองักฤษไมไดแบงแยกอํานาจฝายบรหิารออกจากฝายนติิบญัญติัอยางเด็ดขาดเพราะ

คณะรฐัมนตรเีปรยีบเสมือนคณะกรรมการของรฐัสภาแตมอีาํนาจพิเศษท่ีสามารถยบุสภาสามญั (สภาผูแทน

ราษฎร) ได การบรหิารงานในระบบคณะรฐัมนตรเีปนการบริหารงานภายใตกาํกบัของรฐัสภา การควบคมุ

เสียงในรัฐสภาโดยเฉพาะในสภาสามัญจึงเปนเงื่อนไขสําคัญของระบบน้ี อยางไรก็ตาม แมรัฐสภาเปน

ศูนยกลางของอาํนาจกม็ไิดหมายความวารัฐสภาจะเขาไปกาวกายการดาํเนนิงานของศาลหรือตลุาการได อาํนาจ

อนัเปนอสิระของศาลหรอืตลุาการไดรบัการรบัรองตามหลักของการปกครองโดยกฎหมายหรือหลักนิติธรรม

(Rule of Law) มาหลายศตวรรษแลว แตแมสถาบันตุลาการจะเปนอสิระจากการกาวกายของฝายบรหิาร 

สถาบันตุลาการก็ไมมีอํานาจท่ีจะขัดแยงกับกฎหมายที่ออกโดยรัฐสภาหรือประกาศวากฎหมายใดขัดตอ

รัฐธรรมนูญ

          ระบบรฐัสภาองักฤษมกีลไกการคานอาํนาจสบืทอดมาจากระบบดัง้เดิมทีส่ถาบนักษตัริยและขุนนาง

ตางคานอํานาจซ่ึงกันและกัน และมีฐานันดรท่ีสามคือประชาชนคานอํานาจกับขุนนาง ในสมัยแรกๆ 

สภาขุนนางหรอืวฒุสิภาจงึทําหนาท่ีคานอํานาจกบัฝายบริหารคอืพระมหากษตัริย แตภายหลงัสภาขนุนาง

ทาํหนาท่ีคานอาํนาจกบัสามญัชน ตอมาในป ค.ศ.1911 มพีระราชบญัญัติทีลิ่ดรอนอาํนาจของสภาขนุนาง

ใหไมมีอํานาจในการเสนอรางพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการเงินและมีอํานาจยับยั้งรางพระราชบัญญัติ

ทัว่ไปไวไดเพยีง 1 ป เทานัน้ นอกจากนี ้ขนบธรรมเนยีมประเพณทีีว่ารฐัมนตรไีมควรเปนขนุนางจงึยิง่ทาํให

สภาขุนนางกลายเปนชางเทาหลังอยางแทจริง สําหรับสภาสามัญนั้นมีกลไกการคานอํานาจแบบใหม คือ
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การมีหวัหนาฝายคานในสภาสามัญซึง่เปนหวัหนาฝายคานทีไ่ดรับการยอมรับและมชีือ่เรียกวาผูนาํฝายคาน 

ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวหรือสมเด็จพระราชินี การมีพรรคฝายคานในสภาผูแทนราษฎรเกิดขึ้น

พรอมระบบคณะรฐัมนตรซึีง่พระมหากษัตริยจะสรรหาบคุคลจากพรรคเดยีวกนัมารวมเปนคณะรฐัมนตร ี

พรรคการเมืองที่ไมไดรวมรัฐบาลจึงทําหนาที่วิพากษวิจารณคัดคานนโยบายของพรรครัฐบาลโดยปริยาย

จนกลายเปนประเพณีที่จะตองมีทั้งหัวหนาฝายรัฐบาลและหัวหนาฝายคานเผชิญหนากันในหองประชุม

สภาสามัญ 

         2.2 รูปแบบประธานาธิบดี (Presidential System) รูปแบบการปกครองของสหรัฐอเมริกาเปน

แบบสหพันธรฐั ตามรฐัธรรมนูญ ค.ศ.1787 เปนรปูแบบทีแ่บงแยกอาํนาจอยางชดัเจนระหวางรัฐบาลกลาง

กบัรฐับาลของแตละมลรฐั อาํนาจทีรั่ฐธรรมนญูกาํหนดใหแกรัฐบาลกลางเรียกวา Expressed power เชน 

อํานาจในการจัดเก็บภาษี การกําหนดคาเงินตราและการผลิตเงินตรา การจัดต้ังธนาคารกลาง เปนตน 

สวนอาํนาจทีเ่หลอืและทีไ่มไดระบุหามไวกจ็ะเปนอํานาจของมลรฐัโดยปรยิาย เรยีกวา Residual power 

เชน อํานาจในการจัดการศึกษา การสาธารณสุข การปกครองภายใน การรักษาความสงบ (ตํารวจ) 

การคมนาคม เปนตน การแบงอํานาจในลักษณะนี้ก็เพ่ือใหสอดคลองกับหลักการเดิมท่ีวา อํานาจด้ังเดิม

มาจากและเปนของมลรฐั อยางไรกต็ามหลกันีต้องพจิารณาประกอบกบัหลกัการใหมในรฐัธรรมนญู มาตรา 1 

วรรคทาย สวนที ่8 ทีว่า รัฐบาลของสหรฐัอเมริกามีอํานาจออกกฎหมายทีจ่าํเปนและเหมาะสม (Necessary 

and proper) เพือ่บงัคบัใชอาํนาจตามทีร่ฐัธรรมนญูกําหนดใหแกรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา ซ่ึงวลี “ท่ีจําเปน

และเหมาะสม” เปนวลีที่ยืดหยุนและขยายขอบขายอํานาจของรัฐบาลกลาง

          นอกจากน้ี การปกครองในรปูแบบประธานาธบิดยีงัมีหลกัการทีส่าํคญัคอื หลกัการแบงแยกอาํนาจ 

หลักการคานอํานาจและหลักอํานาจประธานาธิบดี ซึ่งแตละหลักมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้ 

          หลักการแบงแยกอํานาจ  (Separation of Powers) หมายถึงการแบงแยกอํานาจระหวางฝาย

นิติบัญญัติ บริหารและตุลาการ ซึ่งก็คือ สภาคองเกรส ประธานาธิบดี และศาล ตามลําดับ แตละองคกร

เปนอิสระซึง่กันและกันไมมอีงคกรใดมอีาํนาจมากกวากัน ประธานาธบิดีเปนอสิระจากสภาคองเกรสเพราะ

ประชาชนเปนผูเลือกตั้งประธานาธิบดี สภาคองเกรสไมมีอํานาจขับไลประธานาธิบดี ประธานาธิบดีไมมี

อาํนาจยบุสภาคองเกรส การปฏบิติัหนาทีน่ติบิญัญตัเิปนหนาทีข่องสภาคองเกรสซ่ึงประกอบดวยสภาผูแทน

ราษฎรและวุฒิสภา ประธานาธิบดีไมมีอํานาจหนาที่เสนอรางพระราชบัญญัติ สภาคองเกรสไมสามารถ

กาวกาย กํากับหรอืตรวจสอบการบริหารงานของฝายบริหารโดยการอภปิรายไมไววางใจหรือเสนอนโยบาย

การบรหิาร ยกเวนเพยีงกรณกีารตรวจสอบความประพฤติของประธานาธบิดเีพือ่ถอดถอน (Impeachment) 

และการแตงตั้งขาราชการระดับสูง นอกจากนี้ องคกรตุลาการก็มีความเปนอิสระจากสภาคองเกรสและ

ประธานาธิบด ีแมประธานศาลสงูสดุจะไดรบัการเสนอชือ่จากประธานาธบิดแีละตองไดรบัความเหน็ชอบ

จากวุฒิสภา แตเม่ือไดรับการแตงต้ังแลว ประธานศาลสูงสุดก็มีอิสระ ฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติจะ
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กาวกายภาระหนาที่ของฝายตุลาการมิไดอยางไรก็ตาม ฝายตุลาการสูงสุดมีอํานาจประกาศวา กฎหมาย

ตางๆ ที่สภาคองเกรสใหความเห็นชอบแลวนั้นขัดตอรัฐธรรมนูญได 

          หลักการคานอํานาจ (Balances of Power) แมรัฐธรรมนูญวางหลักการแบงแยกอํานาจ 

แตรัฐธรรมนูญก็สรางระบบการคานอํานาจหรือการถวงดุลแหงอํานาจ (Check and balances) ไว เชน 

แมสภาคองเกรสจะมอีาํนาจหนาทีร่างกฎหมาย แตผูมอีาํนาจขัน้สดุทายในการใหความเหน็ชอบคอืประธานาธบิดี

ซ่ึงทําหนาที่ประมุข ประธานาธิบดีมีอํานาจยับยั้งรางพระราชบัญญัติ (veto) ไดเพียง 1 วาระ (1 ป) 

นอกจากนีป้ระธานาธบิดตีองขอความเห็นชอบจากวุฒสิภาในการแตงต้ังขาราชการระดับสูง เชน ประธาน

ศาลสงูสดุ เอกอัครราชทตู อยัการสงูสุด เปนตน ประธานาธิบดียงัตองขอความรวมมอืจากสมาชกิสภาคองเกรส

ในการเสนอรางกฎหมายเพ่ือดาํเนนินโยบายการบรหิารประเทศไปสูความสําเร็จ และกรณกีารทูตระหวาง

ประเทศ เชน การตกลงเรื่องสนธิสัญญาระหวางประเทศและการประกาศสงครามก็ตองไดรับความเห็น

ชอบจากวฒิุสภา ซึง่ทาํใหวฒุสิภามบีทบาทในการใหความเหน็ดานนโยบายการตางประเทศและการปอง

กนัประเทศ ตัวอยางการคานอาํนาจและตรวจสอบการใชอํานาจทีช่ดัเจนอกีกรณหีนึง่คอื ศาลสงูสดุมอํีานาจ

ท่ีเรยีกวา “การทบทวนกฎหมาย” ซึง่ทาํใหเกดิอาํนาจคูขนานกบัสภาคองเกรสเนือ่งจากศาลสูงสุดสามารถ

วนิจิฉยัวากฎหมายใดขดัตอรฐัธรรมนญูและวนิิจฉยัความหมายของกฎหมายทีอ่าจขดัแยงหรอืคลมุเครอื

          หลกัอาํนาจประธานาธิบด ีรปูแบบประธานาธบิดนีัน้ ศนูยแหงอํานาจจะอยูทีส่ถาบนัประธานาธบิดี

โดยแท   โดยตาํแหนงประธานาธิบดเีปนตาํแหนงท่ีรวมศนูยแหงอํานาจบรหิารและตาํแหนงนีย้งัรวมบทบาท

ของประมุขและผูนําฝายบริหารไวในบุคคลคนเดียวจึงอาจทําใหประธานาธิบดีมีอํานาจมาก 

          ระบอบประชาธปิไตยรูปแบบประธานาธบิดมีคีวามแตกตางจากรปูแบบรฐัสภาอยู 2 ประการหลกั 

คือ ประการแรก รูปแบบรัฐสภา อํานาจรวมศูนยอยูที่รัฐสภา สวนรูปแบบประธานาธิบดีมีการแบงแยก

อํานาจและคานอํานาจกันระหวางฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหารและฝายตุลาการ ประการที่สอง รูปแบบ

รฐัสภาแยกตําแหนงประมุขออกจากตาํแหนงผูนําฝายบริหาร แตรปูแบบประธานาธบิดรีวมบทบาทประมขุ

และผูนําฝายบริหารไวในบุคคลเดียวคือประธานาธิบดี รัฐมนตรีตองรับผิดชอบโดยตรงตอประธานาธิบดี 

ประธานาธบิดมีอีาํนาจในการแตงตัง้ถอดถอนรัฐมนตรไีด รฐัมนตรใีนระบบประธานาธบิดไีมตองรับผดิชอบ

ตอรัฐสภา จึงไมจําตองไปรวมประชุมรัฐสภา เพื่อตอบกระทูถามจากรัฐสภาแตประการใด

          รูปแบบประธานาธิบดีเปนรูปแบบที่คอนขางใหมมีอายุประมาณ 200 ป จึงยังไมมีการนําไปดัด

แปลงมากนกั นอกจากฝรัง่เศสซึง่นาํไปผสมกบัรปูแบบรฐัสภาจนเกดิเปนระบบใหมอกีระบบหนึง่ ประเทศ

ทีใ่ชรูปแบบประธานาธบิดสีวนใหญอยูในกลุมละตินอเมริกาหรืออเมริกาใต เชน อารเจนตินา บราซิล โคลัมเบยี 

เม็กซิโก สวนฟลิปปนสนั้นเคยใชรูปแบบนี้อยูพักหนึ่งต้ังแตไดเอกราชจนกระทั่งประกาศใชรัฐธรรมนูญ

ใหมเมื่อ พ.ศ. 2517
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          2.3 รปูแบบผสมผสานระหวางระบบประธานาธบิดกีบัระบบรฐัสภา รปูแบบนีไ้ดแก ระบบสาธารณรฐั

ที่ 5 ของฝรั่งเศส ตามรัฐธรรมนูญ ค.ศ.1958   รูปแบบนี้เกิดข้ึนเนื่องจากในราว พ.ศ. 2500 ถึง 2501 

ฝรัง่เศสเกดิวกิฤตกิารณทางเศรษฐกจิ สังคม และการเมอืงอยางหนกั รัฐธรรมนูญและรัฐบาลสาธารณรัฐ

ที ่4 สัน่คลอนอยางรุนแรง ดวยเสยีงเรยีกรองจากประชาชนและสภาผูแทนราษฎร นายพลชารลส เดอโกลล 

(Charles De Gaulle) ซึ่งเคยเปนวีรบุรุษสมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2 ไดรับเชิญเขาจัดตั้งรัฐบาลโดยราง

รฐัธรรมนูญฉบับใหมและเริม่การปกครองเปนสมัยสาธารณรฐัที ่5 เดอโกลลและผูรางรฐัธรรมนูญคนสําคญั 

เชน มเิชล เดอเบร มคีวามเห็นวา ระบบประธานาธบิดีของสหรฐัอเมรกิามจีดุออนโดยเฉพาะการแบงแยก

อํานาจมากเกินไปทําใหปราศจากการควบคุมซ่ึงกันและกันระหวางรัฐสภากับรัฐบาล สวนระบบรัฐสภา

ของอังกฤษก็ทําใหฝายบริหารถูกควบคุมมากเกินไป ทั้งประมุขของรัฐก็มีอํานาจนอยเกินไปจนกลายเปน

เพยีงสญัลกัษณเทานัน้ เดอโกลลนาํลกัษณะทีด่ขีองทัง้สองระบบมาผสมกนัและเสนอมาตรการหรอืกติกา

ใหมๆ  ซึง่เหมาะกบัฝร่ังเศสจนเกดิระบบใหม เรยีกวา ระบบกึง่รฐัสภากึง่ประธานาธบิด ี(semi-parliamentary

-presidential system) บางคนเรียกวา ระบบเดอโกลล หรือระบบสาธารณรัฐยุคที่ 5

          สําหรับรูปแบบนี้ ตําแหนงประธานาธิบดีมิใชเพียงประมุขที่เปนสัญลักษณของประเทศเทานั้น 

แตมีอํานาจมากข้ึนและมีความใกลเคียงกับความเปนประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา ประธานาธิบดีมี

อาํนาจดานการตางประเทศ การปองกันประเทศ อํานาจทัว่ไปท่ีจะทาํใหเกิดความเรียบรอยและมัน่คงทาง

การเมืองและอํานาจแตงตั้งนายกรัฐมนตรีกับขาราชการระดับสูงและยังมีอิทธิพลตอการแตงต้ังรัฐมนตรี

ฐานอํานาจของประธานาธิบดีมั่นคงเพราะไดรับเลือกตั้งโดยตรงจากผูมีสิทธิเลือกตั้ง ผูรางรัฐธรรมนูญ 

ค.ศ.1958 ตองการใหมรีะบบผูนําคูในฝายบรหิาร คอืมทีัง้ประธานาธบิดแีละนายกรฐัมนตร ีประธานาธบิดี

เปนอิสระจากรัฐสภาและดํารงตําแหนงตามวาระคราวละ 7 ป สวนรัฐสภาประกอบดวยสภาสูงและสภา

ผูแทนราษฎรตางก็มีระบบการเลือกตั้งของตนเองและมีวาระคราวละ 4 ป แตประธานาธิบดีมีความเห็น

รวมกบันายกรฐัมนตรสีามารถยบุสภาได แตเมือ่ผูแทนราษฎรไดรบัแตงตัง้ใหเปนนายกรัฐมนตรีหรอืรฐัมนตรี

แลวจะตองลาออกจากการเปนผูแทนราษฎร ซึ่งการที่ตองลาออกดังกลาวเปนแนวคิดที่จะแยกบทบาท

ฝายบรหิารออกจากฝายนติิบญัญตั ินอกจากนีน้ายกรฐัมนตรมีีอาํนาจแตงตัง้รฐัมนตรแีละสามารถแตงตัง้

บุคคลภายนอกใหเปนรัฐมนตรีได คณะรัฐมนตรีทั้งคณะตองรับผิดชอบตอรัฐสภา

          ระบบสาธารณรฐัที ่5 มคีวามคลายคลงึกบัรปูแบบประธานาธบิดคืีอ ประธานาธบิดมีอีาํนาจมาก

ขึน้กวาในรูปแบบรัฐสภา เชน เปนประธานทีป่ระชมุคณะรฐัมนตร ีใชอาํนาจพเิศษหรอืมาตรการทีจ่าํเปน

ในสถานการณสําคัญได จนดูเหมือนประธานาธิบดีในระบบประธานาธิบดี แตระบบนี้ก็มีสวนที่คลายคลึง

กบัรปูแบบรัฐสภาคอื ประธานาธิบดเีปนประมขุของรฐั มิใชหัวหนารฐับาล หัวหนารฐับาลคอืนายกรฐัมนตรี

ซึ่งประธานาธิบดีแตงตั้ง การทํางานของคณะรัฐมนตรีเหมือนกับรัฐบาลในรูปแบบรัฐสภา ประธานาธิบดี

ยุบสภาผูแทนราษฎรได 

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปที่ 17 เลมที่ 49 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2558
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          หลายสวนของระบบฝรั่งเศสมีที่ใชในหลายประเทศ เชน อียิปต มาดากัสการ โดยเฉพาะกอน 

พ.ศ.2518 (ค.ศ.1975) เซเนกลั และทีน่าํเพยีงบางสวนไปดัดแปลงใช เชน ฟลิปปนส กรีก โปรตุเกส สเปน

รปูแบบนีม้สีวนทีเ่ปนแบบอยางในการปรบัระบบรฐัสภาไทยตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 

แตประเทศไทยยงัคงรกัษาสถาบนัพระมหากษตัรยิไวในฐานะประมขุ สวนนายกรัฐมนตรีมอีาํนาจสมบรูณ

ตามระบบรัฐสภาอังกฤษ  

ประชาธิปไตยในประเทศไทย

          เดมิประเทศไทยใชระบอบการปกครองแบบสมบรูณาญาสทิธริาชย พระมหากษัตรยิทรงปกครอง

ประเทศโดยทศพธิราชธรรม  จนกระทัง่ในรชัสมยัของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหวั เกดิการเปล่ียน

แปลงการปกครองมาเปนระบอบประชาธิปไตย มลูเหตขุองการเปลีย่นแปลงการปกครองมอียูหลายประการ 

มูลเหตุทีส่าํคัญคือการท่ีคนไทยกลุมหน่ึงไดรบัการศกึษาจากตางประเทศมากขึน้และพบเหน็วธิกีารปกครอง

แบบตางๆ ของประเทศในยโุรปโดยเฉพาะการปกครองระบอบประชาธปิไตยภายใตรฐัธรรมนญู ประกอบ

กบัในตางประเทศการปกครองระบอบสมบูรณาญาสทิธริาชยในเวลานัน้เริม่เสือ่มลง เชน มกีารโคนลมราช

บัลลังกในรัสเซีย เมื่อ พ.ศ. 2459 ออสเตรีย เมื่อ พ.ศ. 2460  ทําใหผูคิดจะเปลี่ยนแปลงการปกครอง

ประเทศพากันเคล่ือนไหวรวบรวมกําลังกันเพื่อคิดเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยในสมัยตนรัชกาลท่ี 6 

เคยมกีารเตรยีมการเปลีย่นแปลงการปกครองมาแลวคอื ในป ร.ศ. 130 หรอื พ.ศ. 2455 คณะบคุคลประกอบ

ดวยทหารบก ทหารเรอืและพลเรอืน มรีอยเอกขนุทวย หาญพิทกัษ (เหล็ง ศรีจันทร) เปนหวัหนา เตรียม

การเขายดึอาํนาจรฐับาลในขณะนัน้เพือ่จดัตัง้สาธารณรัฐข้ึนแทน แตการเปลีย่นแปลงการปกครองคร้ังนัน้

ไมสาํเรจ็ รฐับาลจบักมุคณะกอการได นอกจากนีใ้นชวงนัน้เกดิวกิฤตความยากหมากแพงเศรษฐกจิถดถอย

ไปทัว่โลก รฐับาลมงีบประมาณแผนดนิขาดดลุตองตัดรายจายทีฟุ่มเฟอย ยบุกรมกองทีไ่มจําเปน ยบุตําแหนง

ราชการและปลดขาราชการบางสวน งดเล่ือนชัน้เลือ่นตําแหนง ทาํใหขาราชการช้ันผูนอยทัง้ฝายทหารและ

พลเรอืนไดรบัความเดอืดรอนจงึหนัเหความจงรกัภกัดอีอกจากรัฐบาลและสนบัสนนุการเปลีย่นแปลงการ

ปกครองอยางเตม็ที ่สวนพระบาทสมเดจ็พระปกเกลาเจาอยูหวัเองนัน้กท็รงเตรยีมจะพระราชทานรฐัธรรมนญู

อยูแลวแตยังไมทันสําเร็จสมพระราชประสงค

          พฤติการณในการเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้น ผูกอการเปลี่ยนแปลงคือคณะราษฎรซึ่งมี

หลวงประดิษฐมนธูรรมเปนหวัหนาฝายพลเรอืน สวนฝายทหารมพัีนเอกพระยาพหลพลพยหุเสนา พันเอกพระยา

ทรงสุรเดช พนัเอกพระยาฤทธอิคัเณย พนัเอกพระประศาสนพทิยายทุธ เปนหวัหนาฝายทหารอาวธุ และ

มีพนัตรหีลวงพบูิลสงครามกบัรอยเอกทัศนยั นยิมศกึ เปนหัวหนาฝายทหารหนุม ในวนักอการนัน้พระบาท

สมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวเสด็จแปรพระราชฐานไปประทับที่พระราชวังไกลกังวล หัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ซ่ึงเปนโอกาสเหมาะใหคณะราษฎรปฏิบัติการได ขณะนั้นสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปที่ 17 เลมที่ 49 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2558 
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เจาฟาบริพัตรสุขุมพันธ กรมพระนครสวรรควรพินิตเปนผูรักษาการพระนคร คณะราษฎรสงกําลังทหาร

เขายดึสถานทีส่าํคญัในพระนครเมือ่ตอนเชาตรูของวนัท่ี 24 มถินุายน 2475 และเชญิพระบรมวงศานวุงศ

มาควบคมุไวทีพ่ระทีน่ัง่อนันตสมาคมเพือ่เจรจาตอรองกบัรัฐบาล มกีารอานแถลงการณของคณะราษฎรให

ราษฎรฟงทีพ่ระบรมรปูทรงมา คณะราษฎรทําหนงัสือกราบบงัคมทลูใหพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหวั

ทรงทราบเหตุการณและขออญัเชญิใหเสดจ็กลับมาเปนกษตัรยิภายใตรฐัธรรมนูญ วันที ่25 มิถนุายน 2475 

พระองคจึงเสด็จพระราชดําเนินกลับ วันท่ี 26 มิถุนายน 2475 คณะราษฎรขอเขาเฝาเพ่ือถวายราง

พระราชบญัญตัธิรรมนญูการปกครองแผนดนิสยามชัว่คราวกบัรางพระราชกาํหนดนริโทษกรรมทีค่ณะราษฎร

เปลีย่นแปลงการปกครอง วนัที ่27 มถินุายน 2475 พระบาทสมเดจ็พระปกเกลาเจาอยูหัวลงพระปรมาภิไธย

และพระราชทานพระราชบัญญัติดังกลาวคืนมาเพื่อใชเปนรัฐธรรมนูญตอไป จึงถือวาวันดังกลาวเปน

วันประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับแรก ตอมาวันที่ 28 มิถุนายน 2475 มีการเปดประชุมสภาผูแทนราษฎร

ข้ึนเปนครัง้แรก ผูแทนราษฎรชัว่คราว จาํนวน 70 คน ลงมติใหพระยามโนปกรณนติิธาดา (กอน หตุะสงิห) 

เปนประธานคณะกรรมการราษฎรหรือนายกรฐัมนตร ีโดยมีกรรมการราษฎรหรอืคณะรัฐมนตรอีกี 15 นาย

          เม่ือคณะราษฎรเขาบรหิารประเทศกเ็กดิอปุสรรคมากมาย เชน เกดิความขัดแยงระหวางพระมหากษตัรยิ

กบัรฐับาล ระหวางรฐับาลกบัประชาชน และระหวางบคุคลในคณะราษฎรดวยกันเอง ปญหาเสรภีาพของ

ประชาชนโดยเฉพาะเรือ่งหนงัสอืพมิพและเสรภีาพในการตัง้พรรคการเมอืง ตอมาหลวงประดษิฐมนูธรรม

รางเคาโครงเศรษฐกิจและพิมพแจกจายในหมูผูกอการแลวมีเสียงคัดคานวาเคาโครงดังกลาวดําเนินตาม

หลักการของลัทธิคอมมิวนิสต ความขัดแยงรุนแรงถึงขนาดรัฐบาลเสนอใหออกพระราชกฤษฎีกาปดสภา

ผูแทนราษฎรและงดใชรัฐธรรมนูญชั่วคราวเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2476 หลังจากนั้นทหารกลุมหนึ่งทํา

รฐัประหารยดึอาํนาจและบังคบัใหพระยามโนปกรณนติธิาดาลาออก พระยาพหลพลพยหุเสนาเปนนายกรัฐมนตร ี

หลังจากนั้นเกิดขบถบวรเดชในเดือนตุลาคม  พ.ศ. 2476 แตรัฐบาลเปนฝายชนะ มีการจัดการเลือกตั้ง

ทัว่ไปครัง้แรกในปลาย พ.ศ. 2476 โดยกําหนดใหมีการเลอืกตัง้โดยออมคือเลือกตัง้ผูแทนตําบลกอนแลวจงึ

จะเลือกผูแทนราษฎรประเภทท่ี 1 ในเวลาเดียวกันพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวทรงขัดแยงกับ

รฐับาลอยางรนุแรงจนเสดจ็ไปประทบัทีป่ระเทศองักฤษโดยทรงอางวาเพือ่รักษาพระองค ตอมาพระองคมี

พระราชบนัทกึถึงรฐับาลมใีจความสาํคญัวา มพีระราชประสงคใหแกไขเกีย่วกบัการแตงต้ังสมาชกิสภาผูแทน

ราษฎรประเภท 2 โดยไมควรเลือกเฉพาะผูท่ีอยูในคณะราษฎร แตควรคํานึงถึงคุณวุฒิเฉพาะบุคคลดวย 

และทรงตัง้เง่ือนไขวาตอเมือ่รฐับาลปฏบัิตติามพระราชประสงคไดแลวจงึจะเสดจ็กลบัพระนคร แตเมือ่รฐับาล

เสนอพระราชบันทึกนี้ตอสภาผูแทนราษฎรเพื่อพิจารณา ทั้งสภาและรัฐบาลเห็นวาไมสามารถสนอง

พระราชประสงคได ตอมาวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2477 พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวจึงทรงสละ

ราชสมบัติ

          นบัตัง้แตมกีารเปลีย่นแปลงการปกครองในป พ.ศ. 2475 ถงึปจจบุนันี ้ประเทศไทยมรีฐัธรรมนญู

และธรรมนญูการปกครองราชอาณาจกัร ถงึ 18 ฉบับ โดยรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 

2550 เปนฉบับปจจุบัน 
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ปญหาของประชาธิปไตยในประเทศไทย 

          อาจกลาวไดวา ในยคุท่ีประเทศไทยเปลีย่นแปลงการปกครองมาเปนระบอบการปกครองประชาธิปไตย

นัน้ คนสวนมากมิไดเขาใจถงึแนวคดิหรอืวถีิทางของประชาธปิไตย ประชาชนสวนใหญของประเทศยงัสนใจ

เพยีงแตปญหาปากทองและการดาํเนนิชวีติเทานัน้ กลุมคนทีข่บัเคลือ่นระบอบประชาธปิไตยคอืชนชัน้สงู

และชนชั้นกลางของประเทศ การเมืองเปนเรื่องของนักการเมือง ผูมีอิทธิพลหรือมีฐานะทางสังคม หรือ

นิสิตนักศึกษาผูมีความรู  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดกระจายการปกครองและ

อํานาจสูชุมชนทองถิ่น เพิ่มสวนรวมทางการเมืองของประชาชน ซึ่งอาจมองไดวาประชาชนจะมีสวนรวม

กับการปกครองประเทศมากขึ้นเปนไปตามแนวคิดของประชาธิปไตยในประเทศไทย อยางไรก็ดี การณ

กลับกลายเปนวา ในชวงทศวรรษท่ีผานมาเกดิความขดัแยงกันทางการเมอืงซ่ึงใหเกดิความแตกแยกในสังคม

ประชาชนมีความคิดเหน็ทางการเมอืงไมตรงกันและสนบัสนนุพรรคการเมืองตางพรรคกัน บางกลุมถึงกับ

คดิวาหากผูใดมคีวามเหน็ตางจากตนกถ็อืวาผูนัน้เปนศตัรู ความคดิเหน็ทางการเมอืงท่ีแตกตางกนัดังกลาว

เปนเหตุใหเกิดเหตุการณรุนแรงหรือการปฏิวัติรัฐประหารดังเชน เหตุการณการชุมนุมของกลุมพันธมิตร

ประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยหรือกลุมเสื้อเหลืองเพื่อตอตานรัฐบาล โดยผูชุมนุมปดถนนราชดําเนินนอก 

ยดึสนามบนิสวุรรณภมู ิตอมาเมือ่นายอภสิทิธิ ์เวชชาชวีะเปนนายกรฐัมนตร ีการชมุนมุของแนวรวมประชาธปิไตย

ตอตานเผดจ็การแหงชาต ิ(นปช.) บริเวณแยกราชประสงคในป พ.ศ. 2553 เพ่ือเรียกรองใหรฐับาลยบุสภา

และจัดการเลือกตั้งใหม ภายหลังการสลายการชุมนุมและแกนนํานปช.ไดประกาศยุติการชุมนุม มีกลุม

บุคคลบุกเขาทําลายทรัพยสิน และลอบวางเพลิงอาคารหลายแหงในกรุงเทพมหานคร เชน มีกลุมคนบุก

เขาทุบกระจกอาคารหางสรรพสินคาเซ็นทรัลเวิลด แลวลอบเขาไปวางเพลิงภายใน จนทําใหมีกลุมควัน 

และเปลวไฟพวยพุงออกมา การลอบวางเพลิงโรงภาพยนตรสยาม โดยเจาหนาที่ไมสามารถเขาสกัดเพลิง

ไดและเพลิงไดลุกไหมเปนเวลาหลายช่ัวโมง  ตอมาภายหลังการยุบสภาและเลือกตั้งใหม พรรคเพ่ือไทย 

ภายใตการนําของกลุมคนเสือ้แดงชนะการเลอืกตัง้และนางสาวยิง่ลกัษณ ชนิวตัร นองสาวของพันตํารวจโท

ทักษิณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี ไดมีความพยายามที่จะแกไขรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. 2550  ไดมีการเดินขบวนเพื่อตอตานการแกไขรัฐธรรมนูญดังกลาว และเมื่อกฎหมายดังกลาว

เขาสูการพิจารณาของรัฐสภา เกิดความวุนวายโตเถียงกันในสภา เปนตน

          เหตุการณความรุนแรงและความขัดแยงทางการเมืองสงผลใหสังคมไทยแบงฝกแบงฝายอยางที่

ไมเคยเปนมากอน หากกลุมคนหรอืสงัคมใดไมเหน็ดวยกับการดําเนนิการใดจะใชการชมุนมุ กดดัน ประทวง

หรือกอเหตทุีอ่าจไมไดเปนการดาํเนนิการไปตามกฎหมาย นอกจากนัน้ การเมอืงขาดเสถยีรภาพเพราะมี

การเลือกตั้ง การเปลี่ยนรัฐบาลและนโยบายการบริหารประเทศอยูบอยครั้ง ทําใหการบริหารและพัฒนา

ประเทศหยดุชะงกัแลวเริม่ตนใหม จงึไมสามารถพฒันาประเทศใหสาํเรจ็ไดอยางแทจรงิเปรยีบเสมอืนการ

แขงขันวิ่งที่นักวิ่งไปไมถึงหลักชัยเพราะตองเริ่มตนใหม  ปญหาของการปกครองระบอบประชาธิปไตยใน

ประเทศไทยอาจสรุปเปนหัวขอหลักไดดังนี้ 
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               1.   ปญหาการทุจรติคอรรปัช่ัน การรบัสินบน การเอือ้ประโยชนหรืออปุถัมภพวกพองในระบบ

การเมืองและระบบราชการ นักการเมือง ขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเอื้อผลประโยชนใหแกบุคคล

เพยีงบางกลุมซึง่ทาํใหเกิดความเหลือ่มลํา้และไดรบัประโยชนทีไ่มเทาเทยีมกนั ตวัอยางทีส่งัเกตไดชดัเจน

คือ ในประเทศ มีคนเพียงสวนนอยท่ีมีฐานะรํ่ารวย แตคนสวนใหญยังคงมีฐานะยากจน นักการเมือง

สวนหนึ่งขาดคุณธรรมประจําใจ ขาดจิตสํานึกสาธารณะและขาดเหตุผล จึงใชอํานาจในทางมิชอบและ

กระทําการทจุรติฉอราษฎรบงัหลวง ใชเงนิซือ้เสยีงแลวถอนทุนคนืดวยการหาทางนาํเอางบประมาณแผนดิน

ไปใชเปนประโยชนของตนและพวกพองอยางแนบเนยีน  นอกจากนีย้งัขาดระเบยีบวนิยัและความรับผดิชอบ

ในการทํางาน เชน ไมเขาประชมุสภาผูแทนราษฎร ขาราชการบางกลุมเกรงใจอิทธพิลทางการเมอืง จงึละเลย

ตอการปฏบิตัหินาทีเ่พือ่ใหบรกิารและปกปองสทิธิเสรภีาพของประชาชนและประเทศชาติ ผลท่ีตามมาคอื 

มกีารบงัคับใชกฎหมายทีไ่มเทาเทยีม การคอรรปัชัน่ การจดัสรรงบประมาณเปนไปโดยไมมปีระสทิธิภาพ 

ประชาชนและประเทศเสียผลประโยชน ประเทศพัฒนาชา

               2.   การขาดความรูความเขาใจและจิตสํานึกเรื่องระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย  

ประชาชนไทยสวนหนึง่ไมมคีวามรูความเขาใจเรือ่งประชาธปิไตยอยางถกูตอง เปนเหตใุหคนเหลานัน้ยอม

ใหการสนบัสนนุนกัการเมืองทีซ่ือ้สทิธขิายเสยีง บางกลุมนยิมนโยบายทีจ่ะเอือ้ประโยชนใหแกตวัเองหรอื

ที่เรียกวา ประชานิยม โดยมิไดไตรตรองวาแทจริงแลวนโยบายดังกลาวหรือโครงการบางอยางของรัฐมี

ความเหมาะสมกับสภาพสังคมหรือเปนประโยชนตอประเทศชาติหรือไม

               3.   สงัคมไทยไมไดใหความสําคญักับการเคารพหรือปฏิบติัตามกฎหมาย มกีารตคีวามกฎหมาย

โดยไมคํานึงถึงเจตนารมณที่แทจริงเพียงเพื่อใหตนหรือพวกพองไดประโยชน  ขาดจิตสํานึกเพียงพอที่จะ

ใชสทิธเิสรีภาพของตนอยางชอบธรรม เหน็ไดจากเม่ือมคีวามเหน็ทางการเมอืงทีแ่ตกตางกนั  ไมอาจยอม

รับในความแตกตางนั้นได กลับคิดวาผูที่มีความเห็นตางกันนั้นเปนศัตรู ทะเลาะ ทํารายและสรางความ

วุนวายแกกันและแกบุคคลที่ไมไดรวมทะเลาะดวยดังท่ีเกิดเหตุการณรุนแรงในประเทศไทยหลายครั้ง 

แมผูกระทาํการดังกลาวจะอางวาตนมีสทิธเิสรภีาพทีจ่ะทาํไดแตกเ็ปนการใชสิทธเิสรีภาพในทางทีไ่มถกูตอง

เพราะเปนการฝาฝนตอกฎหมายและละเมิดสิทธิเสรีภาพของผูอื่น  

               4.   สังคมไทยยกยองเชิดชูผูมีฐานะรํ่ารวยมากกวาผูมีคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารหรือ

ปกครองประเทศ

แนวทางแกปญหาและพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศไทย

          แนวทางแกปญหาและพฒันาการปกครองระบอบประชาธปิไตยของประเทศไทยนัน้ หากจะกลาว

ใหละเอยีดเปนเรือ่งไปยอมจะมีแนวทางหลายประการ แตสิง่ทีส่าํคญัทีส่ดุในการปกครองนัน้ คอื “บุคคล” 

ท่ีเกี่ยวของกับการปกครองประเทศ เชน ประชาชนทั่วไป นักการเมือง ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ

เปนตน แนวทางทีส่าํคญัทีส่ดุคอืการปรบัปรงุและพัฒนา “บคุคล” นัน่เอง สวนจะปรับปรงุและพัฒนาใน 
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ประเด็นใดนั้นผูเขียนเห็นวาสามารถกลาวโดยยอไดวา “ความรูคูคุณธรรม” ซึ่งหมายถึง

          1.รณรงคอยางจริงจังใหมีการเสริมสรางจิตสํานึกประชาธิปไตยและความรูท่ีจําเปนตอการเสริม

สรางจติสาํนกึดงักลาว เชน รูสทิธ ิเสรภีาพและหนาทีข่องชนชาวไทยตามรัฐธรรมนญู ดังทีรั่ฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 87 (5) บัญญัติวา สงเสริมและใหการศึกษาแกประชาชนเกี่ยวกับ

การพัฒนาการเมืองและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รวมท้ัง

สงเสริมใหประชาชนไดใชสิทธิเลือกตั้งดวยความสุจริตและเท่ียงธรรม โดยใหประชาชนทุกคนเขาใจวา

หัวใจสําคญัของการปกครองระบอบประชาธปิไตยนัน้คอือํานาจอธปิไตยซ่ึงเปนอาํนาจสงูสดุในการปกครอง

ประเทศเปนของปวงชนชาวไทย โดยพระมหากษัตริยผูทรงเปนประมุขทรงใชอํานาจดังกลาวทางรัฐสภา

คณะรัฐมนตรีและศาล ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 3 ดังนั้น 

แมประชาชนสวนใหญจะมิไดเขาไปบริหารประเทศดวยตนเองโดยตรงก็ควรมีสวนรวมทางการเมืองโดย

ปฏิบติัตามกฎหมายดวยและไมตคีวามกฎหมายเพยีงเพือ่ใหตนเองหรอืพวกพองไดรับผลประโยชน  และ

รวมตรวจสอบการใชอาํนาจของนกัการเมอืงและขาราชการ ดงัทีร่ฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.

2550 มาตรา 87 บัญญัติวา “...(1) สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและวางแผน

พฒันาเศรษฐกจิและสงัคมทัง้ในระดบัชาตแิละทองถิน่ (2) สงเสรมิและสนับสนนุการมสีวนรวมของประชาชน

ในการตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังการจัดทําบริการสาธารณะ 

(3) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ...”

          2. ปรบัปรงุและพฒันากฎหมายในกลไกการตรวจสอบการใชอาํนาจรฐัทีไ่มซบัซอนแตมปีระสทิธภิาพ 

โดยองคกรหรือบุคคลที่ตรวจสอบตองมีความเปนอิสระปราศจากการครอบงําทางการเมือง นอกจากน้ัน 

จะตองสงเสริมการบังคับใชกฎหมายโดยเสมอภาคกัน

          3. ปลูกฝงและเสริมสรางความมีคุณธรรมจริยธรรมใหแกประชาชนทุกคนซึ่งรวมถึงนักการเมือง 

ขาราชการและเจาหนาที่รัฐดวย ในสังคมตะวันออก มุงเนนเรื่องคุณธรรมจริยธรรมมากกวากฎหมาย 

ในประเทศจนี จริยธรรมคาํสอนของขงจือ๊ ถกูรวบรวมเปนคมัภรีใหญ 4 เลม สําหรับนักเรียน นกัปราชญ 

ขาราชการ ศึกษากันมาอยางเปนระบบกวาสองพันปจึงทําใหจริยธรรมของขงจ๊ือกลายเปนพื้นฐานของ

วฒันธรรมการเมอืงและสงัคมมาจนถงึปจจบุนัและไดแพรหลายไปยงั เกาหลี ญีปุ่น เวยีดนาม และสิงคโปร   

ในสวนของประเทศไทยระบอบประชาธปิไตยนัน้ไปหยบิยกจากประเทศตะวันตกโดยเอามาแตโครงสราง 

คอื รัฐธรรมนญู และโครงสรางสถาบันการเมอืงแตปราศจากการปลกูฝงจรยิธรรมและวฒันธรรมทางการ

เมืองแบบประชาธิปไตยลงในสังคมไทย ในเร่ืองนี้ ทานพุทธทาสภิกขุใหขอคิดวา “ประชาธิปไตยตองมี

ศีลธรรมเปนรากฐาน ไมอยางนั้นจะเปนประชาธิปไตยไมได ที่พูดกันวา ประชาธิปไตยดีกวาระบบใดนั้น

หลบัตาพูด คนไทยนบัถอืฝรัง่เปนอาจารย เมือ่ฝรัง่เขาวาอยางไรกพ็ดูตามกันไปอยางน้ัน วาประชาธิปไตยนี้

เพือ่ประชาชน ของประชาชน โดยประชาชน แตลมืพดูไปวา ทีม่ศีลีธรรม เมือ่ไมมศีลีธรรมเปนพืน้ฐานแลว
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ระบบประชาธิปไตยนั่นแหละจะเปนระบบท่ีเลวรายที่สุดแหงระบบทั้งหลาย มีเผด็จการเสียดีกวา...”

ขอคิดดังกลาวแสดงใหเห็นวา ความมีศีลธรรมหรือคุณธรรมจริยธรรมนั้นมีความสําคัญตอการปกครอง

ระบอบประชาธปิไตยเปนอยางยิง่ การปลกูฝงและเสริมสรางศลีธรรม คณุธรรมจริยธรรมนัน้ทาํไดโดยให   

ยึดหลักศาสนาท่ีตนเคารพ สวนนักการเมือง ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐนั้นควรตองยึดหลักศาสนา 

ประกอบกบัหลกัจรยิธรรมในวชิาชพีของตนดวย เชน ขาราชการตุลาการก็มปีระมวลจรยิธรรมขาราชการ

ตลุาการเปนหลกัในการปฏบัิตงิานและการดาํรงตน การทีบ่คุคลทีเ่กีย่วของในระบอบประชาธปิไตยมคีณุธรรม

จริยธรรมนีจ้ะชวยแกปญหาไดหลายประการ เชน เมือ่ปราศจากความโลภ (โลภะ) นกัการเมอืง ขาราชการ

และเจาหนาทีข่องรฐักจ็ะไมกระทาํการทจุรติตางๆ เชน เบยีดบงังบประมาณหรอืสมบตัขิองแผนดนิไปเปน

ประโยชนสวนตนหรือพวกพอง ประชาชนก็จะไมเห็นแกเงินหรือทรัพยสินที่นักการเมืองนํามาใช “ซ้ือ” 

คะแนนเสียงเลือกตัง้จากตน แตจะเลือกผูแทนของตนโดยพจิารณาถึงความรูและความดี หรือเมือ่ปราศจาก

ความหลง (โมหะ) ก็จะเขาใจวามนุษยยอมมีความแตกตางกันเปนธรรมดา ดังนั้นการที่แตละบุคคลมี

ความเห็นทางการเมืองท่ีตางกันก็เปนธรรมดาเชนกัน ความเขาใจดังกลาวจะนําไปสูการยอมรับในความ

แตกตาง ไมเหน็วาผูทีม่คีวามเหน็ตางกบัตนนัน้เปนศตัร ูเมือ่มคีวามเขาใจดังกลาวกจ็ะชวยใหลดหรือปราศจาก

ความโกรธ (โทสะ) ชวยใหมีความเมตตากรุณาคือมีความสงสารไมอยากใหผูอื่นเปนทุกขและปรารถนาดี

ใหผูอืน่เปนสขุ จึงไมทาํรายกนัและกนั หรือเมือ่มใีจเปนธรรมแลวก็ยอมใสใจตอเสียงสวนนอย เชน นักการเมือง

ฝายคานดวย หากสิง่ทีเ่สยีงสวนนอยเสนอนัน้มปีระโยชนกย็อมนาํมาพจิารณาโดยไมคาํนงึถึงเปนฝายเขา

ฝายเรา เปนตน 

สรุปและขอเสนอแนะ

          ดังที่ไดกลาวไปแลววา  ประชาธิปไตยเปนระบอบการปกครองที่มีที่มาจากประเทศตะวันตกแต

ไดแผขยายไปยังประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคของโลกซ่ึงมีสภาพแวดลอม อุดมการณ ภูมิการเมือง เศรษฐกิจ 

สงัคม และวฒันธรรมทีแ่ตกตางจากสภาพแวดลอมในประเทศตะวนัตก  การซึมซบัจติวญิญาณเพือ่ใหบรรลุ

เปาหมายของประชาธิปไตยตองอาศัยการเรียนรูและการยอมรับนับถือโดยการนําไปปฏิบัติอยางแทจริง

ซึ่งตองอาศัยเวลา โดยเปนหนาที่ของคนทุกคนในสังคมที่จะตองรวมมือรวมใจกัน  หากคนในสังคมสวน

มากละเลยเพกิเฉยมุงแตกอบโกยประโยชนสวนตน ระบอบการปกครองแบบประชาธปิไตยในประเทศไทย

อาจเปนเพยีงแตชือ่ แตสภาพการปกครองและสงัคมท่ีแทจรงิกลายเปนอนาธปิไตยท่ีมคีวามวุนวาย ถือกฎ

ของคนหมูมากรังแกเสียงสวนนอย  ใชเสรีภาพโดยไมคํานึงถึงความถูกตองชอบธรรม ดังท่ีนักปราชญใน

ยคุกรีกเคยกลาวไว  แตหากทกุคนในสงัคมตระหนกัถงึความสําคญัและรวมมอืกนัอยางจริงจังในการพัฒนา

และแกไขปญหา  ประชาธิปไตยในประเทศไทยยอมจะพัฒนาและเจริญงอกงามตอไปได 
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บทนํา

          แมจะมีคํากลาววา หลักความยิ่งใหญสูงสุดของรัฐสภาคือ “การกระทําทางนิติบัญญัติ” ซึ่งไดแก

การตรากฎหมายและอนมุติัหรอืไมอนุมตัพิระราชกาํหนดทีอ่อกโดยฝายบรหิาร แตอยางไรกด็ใีนการกระทาํ

ทางนิตบัิญญัตซิึง่มีผลกระทบตอการจาํกัดสทิธแิละเสรภีาพของประชาชน โดยกอนทีจ่ะมมีติใดๆ เกีย่วกบั

การตรากฎหมายซึง่ตองยดึหลกัเสยีงขางมากตามระบอบประชาธปิไตยนัน้ ยอมตองมกีารโตแยงแสดงเหตุผล 

ขอดขีอเสียประกอบการตดัสนิใจ ดงันัน้หลกัการคุมครองเสยีงขางนอยกไ็มอาจจะละเลยได อนัจะชวยทาํ

ใหการบังคับใชกฎหมายตามหลักเสียงขางมากเปนไปอยางมีเหตุผล ในขณะเดียวกันการกระทําทาง

นติบัิญญัตก็ิไมอาจกาวลวงพนไปจากกรอบแหงรัฐธรรมนญูได โดยหลักความชอบดวยรัฐธรรมนญูของกฎหมาย 

อันไดแกเน้ือหาของกฎหมายตองชอบดวยรัฐธรรมนูญ รูปแบบของกฎหมายตองชอบดวยรัฐธรรมนูญ 

และกระบวนการตรากฎหมายตองชอบดวยรัฐธรรมนญูนัน้ นบัวาเปนสาระสําคญัของการกระทาํทางนิติบัญญัติ

และเปนหลกัประกันความเปนกฎหมายสงูสดุของรฐัธรรมนญู เพราะหากไรซึง่หลกัความชอบดวยรฐัธรรมนญู

ของกฎหมายก็จะมีผลใหกฎหมายธรรมดาที่ลวงละเมิดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญมีผลใชบังคับได 

ซึง่เทากบัยอมใหมกีารแกไขเปลีย่นแปลงบทบัญญตัแิหงรัฐธรรมนญูโดยปริยาย ดังนัน้หลกัความยิง่ใหญสูงสดุ

ของ “การกระทําทางนิติบัญญัติในระบอบประชาธิปไตย”ก็คือรัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายสูงสุด หาใช

องคกรอื่นใดไม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

          ในบทความนี้จะกลาวถึงเฉพาะการตรากฎหมาย ซึ่งเปน “การกระทําทางนิติบัญญัติในระบอบ

ประชาธปิไตย” โดยจาํกดัขอบเขตไวเฉพาะการตราพระราชบญัญติัและพระราชกาํหนดภายใตบทบญัญติั

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เทานั้น

          มาตรา 2 บัญญตัวิา “ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษัตรยิทรง

เปนประมุข”
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          มาตรา 3 วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผูทรง

เปนประมุขทรงใชอํานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาลตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้”

          รัฐสภาประกอบดวยสภาผูแทนราษฎรและวฒุสิภาเปนองคกรฝายนติิบญัญติัท่ีใชอาํนาจสวนหนึง่

ของอาํนาจอธปิไตยซึง่เปนของปวงชนชาวไทยท่ีพระมหากษตัรยิผูทรงเปนประมขุทรงใชอํานาจน้ีทางรฐัสภา 

ตามความในรัฐธรรมนูญมาตรา 3 วรรคหนึ่ง

อํานาจหนาที่หลักของรัฐสภา คือ

          1. การตรากฎหมาย

          2. การควบคุมการบริหารราชการแผนดิน

          3. การแตงตั้งขาราชการระดับสูง

          4. การถอดถอนออกจากตําแหนง

 การกระทําทางนิติบัญญัติ

          การกระทําทางนิติบัญญัติ หมายถึง การตรากฎหมายขึ้นใชบังคับในรัฐเปนลายลักษณอักษร 

โดยมีกฎเกณฑมุงใชบังคบักบับุคคลทัว่ไป โดยไมสามารถตรากฎหมายในลกัษณะทีก่าวลวงเขาไปกระทบ

กบัสิทธแิละเสรภีาพของราษฎรโดยเฉพาะคนใดคนหน่ึงได ดังเชนคาํส่ังทางปกครองขององคกรฝายบริหาร 

เวนแต เปนการตรากฎหมายในลกัษณะท่ีเปนคณุแกผูท่ีตกอยูภายใตบงัคบัของกฎหมายเฉพาะกรณ ีเชน 

การออกกฎหมายวาดวยนิรโทษกรรมหรือกฎหมายวาดวยอภัยโทษ

ประเภทของกฎหมายตามองคกรที่ตรากฎหมาย

          เม่ือพจิารณาประเภทของกฎหมายตามองคกรท่ีตรากฎหมาย สามารถแยกประเภทของกฎหมาย

ไดดังนี้ คือ กฎหมายที่ตราขึ้นโดยองคกรนิติบัญญัติและกฎหมายที่ตราขึ้นโดยองคกรอื่นที่มิใชองคกร

นิติบัญญัติ โดยหลักแลวองคกรที่มีอํานาจตรากฎหมายคือ องคกรนิติบัญญัติซึ่งเปนองคกรที่มีความชอบ

ธรรมในการตรากฎหมายตามระบอบประชาธิปไตยมากที่สุด กฎหมายที่ตราขึ้นโดยองคกรนิติบัญญัติ 

จงึเปนกฎหมายที่มีฐานะเหนือกวากฎหมายที่ตราขึ้นโดยองคกรอื่น

          รัฐธรรมนูญ มาตรา 90 กาํหนดใหรางพระราชบญัญตัจิะตราขึน้เปนกฎหมายไดกแ็ตโดยคาํแนะนาํ

และยนิยอมของรฐัสภา รฐัสภาประกอบดวยสภาผูแทนราษฎรและวฒุสิภา (มาตรา 88) รางพระราชบญัญตัิ

ใหเสนอตอสภาผูแทนราษฎรกอน (มาตรา 142) เม่ือสภาผูแทนราษฎรไดพจิารณาและลงมติเหน็ชอบราง

พระราชบัญญัติแลว ใหสภาผูแทนราษฎรเสนอรางพระราชบัญญัตินั้นตอวุฒิสภา วุฒิสภาตองพิจารณา

รางพระราชบัญญตัท่ีิเสนอมาน้ันใหเสรจ็ภายใน 60 วนั แตถาเปนรางพระราชบญัญติัเกีย่วดวยการเงินตอง
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พจิารณาใหเสรจ็ภายใน 30 วนั ทัง้นี ้เวนแตวฒุสิภาจะลงมติใหขยายเวลาออกไปเปนกรณพีเิศษซ่ึงตองไม

เกิน 30 วัน หากวุฒิสภาพิจารณารางพระราชบัญญัติไมเสร็จภายในกําหนด ใหถือวาวุฒิสภาใหความ

เห็นชอบในรางพระราชบัญญัตินั้น (มาตรา 146) เมื่อรางพระราชบัญญัติไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา 

แลวนายกรัฐมนตรตีองนาํขึน้ทูลเกลาทลูกระหมอม ภายใน 20 วนั เพ่ือพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภไิธย

และเมือ่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับเปนกฎหมายได (มาตรา 150)

ลําดับขั้นตอนการกระทาทางนิติบัญญัติ

          การตราพระราชบัญญัติ

          รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 มาตรา 142 กาํหนดใหรางพระราชบญัญตัิ

จะเสนอไดโดยคณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวายี่สิบคน ศาล หรือองคกรอิสระ

ตามรฐัธรรมนญู เฉพาะกฎหมายทีเ่กีย่วกบัการจดัองคกรและกฎหมายทีป่ระธานศาล หรอืประธานองคกร

นั้นเปนผูรักษาการ และผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวาหนึ่งหมื่นคน

          ลําดบัแรก      คอื  การจดัทํารางกฎหมายไปจนถึงการเสนอรางกฎหมายน้ันเขาสูการพิจารณาของ

                                  สภาผูแทนราษฎร

          ลําดับที่สอง    คือ ข้ันตอนการพิจารณารางกฎหมายและการมีมติเห็นชอบรางกฎหมายนั้น

          ลําดับสุดทาย  คือ  ข้ันตอนนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพ่ือพระมหากษัตริยทรงลง

                                   พระปรมาภไิธยและประกาศในราชกจิจานเุบกษาเพ่ือใชบงัคับเปนกฎหมาย

          ในลําดับแรก   ผู มีสิทธิเสนอรางกฎหมายไดแก บุคคลตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว ไดแก 

คณะรฐัมนตรซ่ึีงเปนฝายบรหิารและจะตองปฏิบัตติามแนวนโยบายแหงรฐัทีไ่ดแถลงไวตอรฐัสภายอมทราบดี

วาในการบรหิารราชการแผนดนินัน้ยงัขาดกฎหมายเร่ืองใด เปนเครือ่งมอืทีใ่ชในการบรหิารราชการแผนดนิ 

หรือ กฎหมายฉบับใดที่มีอยูแลวจําเปนตองไดรับการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม

          สาํหรับผูมีสทิธเิสนอรางกฎหมายในสวนของฝายนติิบัญญัติ ไดแก สมาชกิสภาผูแทนราษฎรโดย

จะตองเขาชื่อกันใหไดไมนอยกวายี่สิบคนตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวเพื่อเสนอรางกฎหมาย

          ในสวนของผูมีสิทธิเสนอรางกฎหมายไดแก ศาล หรือองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญนั้น ยอมมี

อํานาจเสนอรางกฎหมายได เฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดองคกรและกฎหมายที่ประธานศาล หรือ

ประธานองคกรนัน้ เปนผูรกัษาการนอกจากน้ีประชาชนทัว่ไปทีมี่สทิธอิอกเสยีงเลอืกตัง้จาํนวนไมนอยกวา

หนึ่งหมื่นคนก็มีสิทธิเขาชื่อกันเสนอรางพระราชบัญญัติตอสภาผูแทนราษฎรได

          สําหรับผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวาหนึ่งหมื่นคนซึ่งมีสิทธิเขาชื่อเสนอรางพระราชบัญญัตินั้น 

หากจะเขาชื่อกันรองขอตอประธานรัฐสภา เพื่อใหรัฐสภาพิจารณากฎหมายตามที่กาหนดในหมวด 3 
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(สทิธเิสรภีาพของชนชาวไทย) และ หมวด 5 (แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ) แหงรัฐธรรมนูญนีก็้จะตองทาํ

เปนคํารองและจัดทํารางพระราชบัญญัติเสนอมาดวย หลักเกณฑและวิธีการเขาชื่อรวมทั้งการตรวจสอบ

ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติ สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตอง

ใหผูแทนของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่เขาชื่อเสนอรางพระราชบัญญัตินั้น ชี้แจงหลักการของราง

พระราชบญัญตั ิและคณะกรรมาธิการวสิามญั เพือ่พิจารณารางพระราชบญัญตัดิงักลาวจะตองประกอบดวย

ผูแทนของประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังที่เขาชื่อเสนอรางพระราชบัญญัตินั้นจํานวนไมนอยกวา1 ใน 3

ของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมดดวย

          การกระทําทางนิติบัญญัติดังกลาวนับไดวา นอกจากจะเปนการกระทําโดยสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรซึ่งมีอํานาจในการตรากฎหมายแลว ยังบงชี้ใหเห็นวาเปนการมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรงของ

ประชาชนอีกดวย

          ในลําดับทีส่อง : เปนข้ันตอนการพจิารณารางกฎหมายและการมมีติแบงออกไดเปน 3 วาระ คือ

          วาระที ่1 : เปนวาระในชัน้รบัหลกัการของรางพระราชบัญญติั หากสภาผูแทนราษฎรรับหลักการ

รางพระราชบัญญัติดังกลาวแลวก็จะมีการพิจารณาในวาระตอไป

          วาระที่ 2 : เปนการพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการที่สภาผูแทนราษฎรแตงตั้ง ในการพิจารณา

กรรมาธิการอาจมีการแปรญัตติได การแปรญัตติ หมายถึง การเสนอแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในราง

พระราชบัญญัติ โดยตองกระทําเปนรายมาตราและตองไมขัดตอหลักการแหงพระราชบัญญัตินั้น 

เมือ่คณะกรรมาธกิารพจิารณารางพระราชบญัญตัเิสรจ็สิน้แลว คณะกรรมาธกิารจะตองเสนอรางพระราชบญัญติั

ดังกลาวตอประธานสภาผูแทนราษฎร โดยตองแสดงรางเดิมและการแกไขเพิ่มเติมไปดวย

          หากมีการแปรญัตติก็จะตองช้ีแจงดวยวามติของคณะกรรมาธิการในเรื่องนั้นเปนอยางไรและ

ผูทีเ่สนอแปรญตัตไิดสงวนคาํแปรญตัตไิวหรอืไม ภายหลังประธานสภาผูแทนราษฎรไดรบัรางพระราชบญัญติั

และรายงานของคณะกรรมาธิการแลว ตองเรียกประชุมสภาเพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาว 

โดยการพจิารณาเริม่ตนดวยชือ่รางคาํปรารภ แลวพจิารณาเรียงลําดับมาตรา โดยจะมกีารอภปิรายไดเฉพาะ

ถอยคาํหรอืขอความทีม่กีารแกไขเพิม่เตมิ หรอืผูแปรญตัตสิงวนคาํแปรญตัต ิหรอืทีก่รรมาธิการสงวนความ

เห็นไว เวนแตทีป่ระชุมจะลงมตเิปนอยางอืน่ เมือ่ไดพิจารณาจนจบรางแลว ตอจากนัน้ใหนาํเขาพิจารณา

ในวาระที่สามตอไป

          วาระที ่3 : ในวาระนีท้ีป่ระชมุจะตองลงมตวิาเหน็ชอบหรอืไมเหน็ชอบกบัรางพระราชบญัญติันัน้

ทีผ่านการพจิารณาทัง้สองวาระมาแลวโดยไมมีการอภิปรายในการพจิารณารางกฎหมายและการมมีตนิัน้ 

หลักเสียงขางมากเปนหลักการหนึ่งในระบอบประชาธิปไตย เพราะการยอมรับความเห็นของฝายเสียง

ขางมากและบงัคับการใหเปนไปตามความเหน็ของฝายเสยีงขางมากนัน้เปนสาระสาํคญัทีไ่มอาจมองขามไปได

เลยในระบอบประชาธปิไตย แตในขณะเดยีวกนัความสาํคญัของเสยีงขางนอยกไ็มอาจละเลยไดเชนเดยีวกนั 
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การคุมครองเสียงขางนอยโดยเปดโอกาสใหฝายเสียงขางนอยไดแสดงความคิดเห็น โตแยง แสดงเหตุผล

กอนทีจ่ะมกีารลงมตนิัน้ เม่ือเสยีงขางมากตดัสนิใจไปทางใด ฝายเสยีงขางนอยกย็อมจะตองยอมรบัในมติ

ของเสียงขางมากนั้น และมีผลทําใหการบังคับใชกฎหมายตามหลักเสียงขางมากเปนไปอยางมีเหตุผล

          เมือ่ไดพจิารณาครบสามวาระแลว สภาผูแทนราษฎรกจ็ะตองสงรางพระราชบญัญติัดังกลาวไปยงั

วุฒิสภาเพื่อพิจารณาตอไป และเมื่อวุฒิสภาไดพิจารณารางพระราชบัญญัติเสร็จแลว ถาเห็นชอบดวยกับ

สภาผูแทนราษฎรกใ็หดาํเนนิการตอไปตามรฐัธรรมนญูฯ มาตรา 150 ในกรณวีฒุสิภาไมเหน็ชอบดวยกบั

สภาผูแทนราษฎร ใหยบัยัง้รางพระราชบัญญติันัน้ไวกอนและสงรางพระราชบญัญติัน้ันคืนไปยงัสภาผูแทน

ราษฎร หากเปนกรณแีกไขเพิม่เตมิใหวฒุสิภาสงรางพระราชบญัญตัติามทีแ่กไขเพิม่เตมินัน้ไปยงัสภาผูแทน

ราษฎร ถาสภาผูแทนราษฎรเห็นชอบดวยกับการแกไขเพิม่เตมิใหดาํเนนิการตอไปตามมาตรา 150 ถาเปน

กรณีอ่ืน ใหวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการรวมกันเพื่อพิจารณารางน้ันแลวเสนอราง

พระราชบญัญัตทิีค่ณะกรรมาธกิารรวมกนัไดพจิารณาแลวตอสภาทัง้สอง ถาสภาทัง้สองตางเห็นชอบดวย

ใหดาํเนินการตอไปตาม มาตรา 150 แตถาสภาใดสภาหนึง่ไมเหน็ชอบดวย กใ็หยบัยัง้รางพระราชบญัญตัิ

นัน้ไวกอน ถาวุฒสิภาไมสงรางพระราชบัญญัตคินืไปยงัสภาผูแทนราษฎรภายในกาํหนดเวลาตามรฐัธรรมนญู 

มาตรา 146 ใหถอืวา วฒุสิภาไดใหความเหน็ชอบในรางพระราชบัญญตันิัน้ และใหดาํเนนิการตามมาตรา 

150 ตอไป

          ในกรณวีฒุสิภาไมเหน็ชอบดวยกบัสภาผูแทนราษฎร โดยยบัยัง้รางพระราชบญัญติันัน้ไวกอนและ

สงรางพระราชบญัญตัคินืไปยงัสภาผูแทนราษฎรน้ัน สภาผูแทนราษฎรจะยกรางพระราชบญัญตัขิึน้พจิารณา

ใหมไดตอเมือ่เวลา 180 วนัไดลวงพนไป นบัแตวนัทีว่ฒุสิภาสงรางพระราชบัญญติันัน้คนืไปยังสภาผูแทน

ราษฎร

          สาํหรบักรณกีารยบัยัง้การแกไขเพิม่เตมิหรอืเปนการยบัยัง้กรณอีืน่ กาํหนดเวลาดังกลาวใหนบัแต

วนัทีส่ภาใดสภาหนึง่ไมเหน็ชอบดวย ในกรณเีชนทีว่านีถ้าสภาผูแทนราษฎรลงมตยินืยนัรางเดิมหรอืรางที่

คณะกรรมาธิการรวมกันพิจารณาดวยคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู

ของสภาผูแทนราษฎรแลว ใหถอืวารางพระราชบัญญตันิัน้เปนอนัไดรบัความเหน็ชอบของรฐัสภา และให

ดําเนินการตอไปตามมาตรา 150 ถารางพระราชบัญญัติที่ตองยับยั้งไวเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวย

การเงิน สภาผูแทนราษฎรอาจยกรางพระราชบญัญตันิัน้ขึน้พจิารณาใหมไดทนัท ีในกรณเีชนวานี ้ถาสภา

ผูแทนราษฎรลงมตยินืยนัรางเดมิหรอืรางท่ีคณะกรรมาธกิารรวมกนัพจิารณาดวยคะแนนเสยีงมากกวากึง่

หนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของสภาผูแทนราษฎรแลว ใหถือวารางพระราชบัญญัตินั้นเปน

อันไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาและใหดําเนินการตอไป ตามมาตรา 150

          ลาํดบัสดุทาย : รฐัธรรมนญู มาตรา 150 กาํหนดวา “รางพระราชบญัญตัทิีไ่ดรบัความเหน็ชอบ

ของรัฐสภาแลว ใหนายกรัฐมนตรีนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายภายในยี่สิบวัน นับแตวันที่ไดรับราง

พระราชบญัญัตน้ัินจากรัฐสภา เพือ่พระมหากษตัรยิทรงลงพระปรมาภไิธย และเมือ่ประกาศในราชกจิจานเุบกษา
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แลวใหใชบังคับเปนกฎหมายได” โดยนายกรัฐมนตรเีปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและนายกรฐัมนตรี

จะตองนําพระราชบัญญัติที่ไดรับการลงพระปรมาภิไธยแลวไปประกาศใน “ราชกิจจานุเบกษา” เพื่อ

ใหใชบังคับเปนกฎหมายไดตอไป

          การตราพระราชกําหนด

          รัฐธรรมนูญ มาตรา 184 กําหนดวา “ในกรณีเพื่อประโยชนในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของ

ประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความม่ันคงในทางเศรษฐกจิของประเทศ หรอืปองปดภยัพบิติัสาธารณะ 

พระมหากษตัรยิจะทรงตราพระราชกาํหนดใหใชบังคบัดังเชนพระราชบญัญตักิไ็ดการตราพระราชกาํหนด

ตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําไดเฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นวาเปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิ

อาจจะหลีกเลี่ยงได”

          มาตรา 186 “ในระหวางสมัยประชุม ถามีความจําเปนตองมีกฎหมายเกี่ยวดวยภาษีอากรหรือ

เงินตราซึ่งจะตองไดรับการพิจารณาโดยดวนและลับเพื่อรักษาประโยชนของแผนดินพระมหากษัตริยจะ

ทรงตราพระราชกําหนดใหใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติก็ได”

          จากมาตรา 184 และมาตรา 186 ทาํใหเห็นวารัฐธรรมนูญสองมาตรานีใ้หพระราชกาํหนดใชบงัคบั

ดังเชนพระราชบัญญัติ เมื่อพระราชบัญญัติเปนกฎหมาย จึงตองถือวาพระราชกําหนดเปนกฎหมายซ่ึงมี

สภาพบังคับเชนเดียวกับพระราชบัญญัติ

          พระราชกําหนด คือ กฎหมายซึ่งพระมหากษัตริยทรงอาศัยพระราชอํานาจตามรัฐธรรมนูญตรา

ขึน้ใชบงัคบัโดยถวายคาํแนะนาํของคณะรฐัมนตรแีละมีคาบงัคบัเสมอดวยพระราชบญัญติั เปนการใหฝายบริหาร

สามารถตรากฎหมายขึน้ใชบงัคบัไดในกรณฉีกุเฉนิทีม่คีวามจาํเปนรบีดวนอนัมิอาจจะหลกีเลีย่งได ซึง่เปน

ขอยกเวนของหลักการแบงแยกอํานาจ

          ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 คณะรัฐมนตรีจะถวายคําแนะนํา

เพื่อพระมหากษัตริยทรงตราพระราชกําหนดขึ้นใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติไดใน 2 กรณีคือ

          1. กรณีทั่วไปตาม มาตรา 184 วรรคหนึ่งและวรรคสอง ซ่ึงตองเปนกรณีฉุกเฉินท่ีมีความจําเปน

อนัรบีดวนมอิาจหลกีเลีย่งได เพือ่ประโยชนในอนัทีจ่ะรักษาความปลอดภยัของประเทศ หรือความปลอดภยั

สาธารณะ หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ

          2. กรณเีฉพาะในเรือ่งภาษีอากรและเงนิตราตาม มาตรา 186 กรณนีีเ้ปนกรณทีีอ่ยูในสมยัประชมุ 

และมีความจาํเปนตองมกีฎหมายเกีย่วดวยภาษีอากรหรือเงินตราซ่ึงจะตองไดรับการพิจารณาโดยดวนและ

ลบั เพือ่รกัษาประโยชนของแผนดิน เมือ่พระมหากษตัริยทรงตราพระราชกาํหนดดงักลาวแลว คณะรฐัมนตรี

จะตองนําพระราชกําหนดน้ันเสนอตอสภาผูแทนราษฎรภายในสามวัน นับแตวันถัดจากวันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปที่ 17 เลมที่ 49 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2558

พลเอก สถาพร เกียรติภิญโญ

117



          พระราชกาํหนดเปนกฎหมายทีไ่ดรบัการตราขึน้โดยการถวายคําแนะนาํของฝายบริหาร แมวาพระราชกาํหนด

นั้นจะมีผลใชบังคับเปนกฎหมายนับแตประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็ตาม คณะรัฐมนตรีก็จะตองนํา

พระราชกําหนดดังกลาวเสนอตอรัฐสภาเพื่อใหรัฐสภาพิจารณาวาจะอนุมัติหรือไม ทั้งนี้โดยใหเสนอตอ

สภาผูแทนราษฎรกอน ถาสภาผูแทนราษฎรไมอนุมัติ หรือสภาผูแทนราษฎรอนุมัติ แตวุฒิสภาไมอนุมัติ

และสภาผูแทนราษฎรยืนยันการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทา

ทีมี่อยูของสภาผูแทนราษฎร ใหพระราชกําหนดนัน้ตกไป แตการตกไปของพระราชกาํหนดในกรณดัีงกลาว

จะไมมีผลกระทบกระเทือนกิจการที่ไดเปนไปในระหวางที่ใชพระราชกําหนดนั้น ถาพระราชกําหนดนั้นมี

ผลเปนการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติแหงกฎหมายใด และพระราชกําหนดนั้นตองตกไปเพราะ

ฝายนิติบัญญัติไมอนุมัติ ก็ใหบทบัญญัติแหงกฎหมายที่มีอยูกอนการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก กลับมามี

ผลใชบังคับตอไปนับแตวันที่การไมอนุมัติมีผล ซึ่งไดแกวันถัดจากวันที่นายกรัฐมนตรีไดประกาศการไม

อนุมัติพระราชกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

          สาํหรับพระราชกาํหนดทีค่ณะรฐัมนตรถีวายคาํแนะนาํเพือ่พระมหากษัตรยิทรงตราขึน้โดยอาศยั

อํานาจตามรฐัธรรมนญู มาตรา 184 วรรคหนึง่และวรรคสอง คอื อาํนาจทัว่ไปในการตราพระราชกาํหนด

กรณฉีกุเฉนิทีมี่ความจาํเปนรบีดวนอนัมอิาจหลกีเลีย่งไดนัน้ กอนทีส่ภาผูแทนราษฎรหรอืวฒุสิภาจะไดอนมัุติ

พระราชกําหนดดังกลาว สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวา1 ใน 5 ของ

จํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาท่ีมีอยูของแตละสภา มีสิทธิเขาชื่อเสนอความเห็นตอประธานแหงสภาที่ตน

เปนสมาชิกวา พระราชกําหนดที่คณะรัฐมนตรีถวายคําแนะนําเพื่อพระมหากษัตริยทรงตราข้ึนนั้น ไมได

เปนไปเพือ่ประโยชนในอนัทีจ่ะรักษาความปลอดภยัของประเทศ ความปลอดภยัสาธารณะ ความมัน่คงในทาง

เศรษฐกจิของประเทศ หรอืเพือ่ปองปดภัยพบัิตสิาธารณะ เมือ่ประธานสภาผูแทนราษฎรหรอืประธานวฒุสิภา

แลวแตกรณไีดรบัความเหน็ดงักลาวแลว ใหประธานแหงสภานัน้สงความเหน็ดงักลาวไปยงัศาลรฐัธรรมนญู

เพื่อวินิจฉัย และใหรอการพิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนดนั้นไวกอน จนกวาจะไดรับแจง

คําวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญ ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของ

จาํนวนตลุาการศาลรฐัธรรมนญูทัง้หมดวา พระราชกาํหนดนัน้ไดรับการตราขึน้ โดยไมเปนไปเพ่ือประโยชน

ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ หรือเพื่อปองปดภัยพิบัติสาธารณะ หรือไมเปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะ

หลีกเลีย่งได ใหพระราชกําหนดนัน้ไมมผีลบังคบัมาแตตน สาํหรบัการตรากฎหมายในระดับพระราชกําหนด 

ซึง่คณะรฐัมนตรจีะตองเสนอพระราชกําหนดนัน้ตอรฐัสภาโดยไมชกัชา เพือ่พจิารณาอนมุตัหิรอืไมอนมัุติ

พระราชกําหนดโดยเร็ว ไมวาจะเปนกรณีสภาผูแทนราษฎรไมอนุมัติหรือสภาผูแทนราษฎรอนุมัติแต

วุฒิสภาไมอนุมัติและสภาผูแทนราษฎรยืนยันการอนุมัติ หรือในกรณีสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา

อนุมัติพระราชกําหนดดังกลาวก็ตาม การอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนดดังกลาวยอมถือไดวา 

เปน “การกระทําทางนิติบัญญัติ” เชนกัน
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หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ

           หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ หมายถึง หลักการที่ยอมรับวารัฐธรรมนูญเปน

กฎหมายที่มีลําดับชั้นสูงสุด กฎหมายที่มีลําดับชั้นตํ่ากวาจะขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญมิได ในกรณีที่

กฎหมายทีม่ลีาํดับชัน้ตํา่กวาขัดหรอืแยงตอรัฐธรรมนญู กฎหมายนัน้ยอมเปนอนัใชบังคบัมไิด แตอยางไร

กต็ามกฎหมายทีข่ดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญูจะมผีลใชบงัคบัอยูตอไปจนกวาองคกรทีม่อีาํนาจจะไดวนิจิฉัย

ชี้ขาดวากฎหมายนั้นขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ

          หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญไดรับการรับรองไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา 6 

ซึ่งบัญญัติวา “รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ 

ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได”

          หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญจําเปนตองมีมาตรการในการคุมครองความเปน

กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญไดแก “การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนญูของกฎหมาย” 

          การตรวจสอบความชอบดวยรฐัธรรมนูญของกฎหมายหรือการควบคมุกฎหมายมิใหขัดตอรัฐธรรมนูญ

ถือเปนหลกัประกนัความเปนกฎหมายสงูสดุของรฐัธรรมนญูอกีประการหนึง่ ทัง้นีเ้พราะหากไมมีการตรวจสอบ

ความชอบดวยรัฐธรรมนญูของกฎหมายธรรมดาท่ีตราขึน้โดยฝายนติิบัญญัติแลวก็จะทาํใหกฎหมายธรรมดา

ที่ลวงละเมิดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญมีผลใชบังคับได ซึ่งมีผลเทากับยอมใหมีการแกไขเปลี่ยนแปลง

บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญโดยปริยาย

          โดยเหตุที่ “หลักความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย” เปนหลักการที่กําหนดใหกฎหมายที่

ตราขึน้โดยฝายนติบัิญญติั เชน พระราชบัญญตั ิตลอดจนกฎหมายอืน่ทีต่ราขึน้โดยฝายบริหารแตมคีาบงัคบั

เทากับพระราชบัญญัติ อันไดแก พระราชกําหนด จะตองชอบดวยรัฐธรรมนูญดวยเหตุนี้การตรวจสอบ

ความชอบดวยรัฐธรรมนญูของกฎหมายจงึเปนการควบคมุการกระทาํทางนติิบัญญติัของรัฐสภา ซ่ึงรัฐธรรมนญู

กําหนดให “ศาลรัฐธรรมนูญ” ทําหนาที่ตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายดังกลาว

          จากหลักความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายดังกลาว องคกรนิติบัญญัติจะตรากฎหมายให

กาวลวงไปจากกรอบทีร่ฐัธรรมนูญกาํหนดไวไมได โดยตองอยูภายใตหลักการของการกระทําทางนติิบญัญติัดังนี้

          1. เนื้อหาของกฎหมายตองชอบดวยรัฐธรรมนูญ

          โดยมีบทบญัญตัแิหงรฐัธรรมนญูรองรบัหลกัการดังกลาวคอื มาตรา 6 “รฐัธรรมนญูเปนกฎหมาย

สงูสดุของประเทศบทบัญญตัใิดของกฎหมาย กฎ หรอื ขอบังคบั ขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญูนี ้บทบญัญตันิัน้

เปนอันใชบังคับมิได” มาตรา 26 “รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศการใชอํานาจโดยองคกร

ของรัฐทกุองคกร ตองคาํนงึถงึศักดิศ์รคีวามเปนมนษุย สิทธแิละเสรภีาพตามบทบญัญติัแหงรัฐธรรมนูญนี”้ 

และมาตรา 27 “สทิธแิละเสรีภาพทีรั่ฐธรรมนญูนีรั้บรองไวโดยชดัแจง โดยปริยายหรือโดยคําวินิจฉัยของ

ศาลรฐัธรรมนญู ยอมไดรบัความคุมครองและผกูพนัรฐัสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมท้ังองคกรตามรัฐธรรมนูญ 

และหนวยงานของรฐัโดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบังคบักฎหมาย และการตีความกฎหมายท้ังปวง”
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          2. รูปแบบกฎหมายที่รัฐสภาตราขึ้นตองชอบดวยรัฐธรรมนูญ

          รัฐธรรมนูญ มาตรา 29 บัญญัติวา “การจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะ

กระทาํมิได เวนแตโดยอาศยัอาํนาจตามบทบัญญัตแิหงกฎหมาย เฉพาะเพือ่การทีร่ฐัธรรมนญูนีกํ้าหนดไว 

และเทาที่จําเปน และจะกระทบกระเทือนตอสาระสําคัญแหงสิทธิเสรีภาพนั้นมิได

          กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป และไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด

กรณีหนึ่ง หรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ท้ังตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญท่ีใหอํานาจ

ในการตรากฎหมายนั้นดวย

          บทบญัญตัวิรรคหนึง่และวรรคสอง ใหนาํมาใชบงัคบักบักฎทีอ่อกโดยอาศยัอํานาจตามบทบญัญติั

แหงกฎหมายดวยโดยอนุโลม”

          ในมาตรานีช้ีใ้หเหน็วารปูแบบของกฎหมายท่ีรัฐสภากําหนดจะออกมาจาํกดัสทิธิและเสรีภาพของ

ประชาชน ตองอางมาตราและบทบญัญัตใินรฐัธรรมนญูทีใ่หอาํนาจกระทําได เพราะสทิธเิสรภีาพของบคุคล

ยอมมีอยูตามปกติอยูแลว หากจะถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพก็ตองเปนไปโดยบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและ

กฎหมาย ในการตรากฎหมายออกมาจํากัดสิทธิเสรีภาพนั้น รัฐธรรมนูญไดวางหลักเกณฑไวดังนี้

          การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได เวนแตจะเปนไปตาม

ที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 29 กําหนดไวซึ่งประกอบไปดวยเงื่อนไข 5 ประการดังนี้

          ก. การจํากัดสิทธิและเสรีภาพกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ

เพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไว

          (1) การจํากัดสิทธิและเสรีภาพกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย

          บทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีจะจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 29 

วรรคหน่ึงไดตองเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีตราขึ้นโดยไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาซึ่งเปนองคกร

ตัวแทนของประชาชนอันไดแก พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติ หรืออาจเปน

บทบญัญติัแหงกฎหมายทีม่คีาบังคบัเทยีบเทากบัพระราชบญัญัติซึง่ตราขึน้โดยองคกรฝายบรหิาร อนัไดแก 

พระราชกําหนด ฉะนั้น องคกรฝายบริหารจะออกกฎหมายลําดับรองไมวาจะเปนพระราชกฤษฎีกา 

กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง หรือระเบียบมาจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไมได

          (2) การจํากัดสิทธิและเสรีภาพกระทําไดเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไว

          การจาํกดัสทิธแิละเสรภีาพเรือ่งนัน้ๆ จะกระทาํไดเฉพาะเพือ่การท่ีรฐัธรรมนญูนีก้าํหนดไวเทาน้ัน 

ท้ังนี้ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 29 วรรคหนึ่ง เชน รัฐธรรมนูญ มาตรา 34 วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “บุคคล

ยอมมีเสรีภาพในการเดินทางและมีเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยูภายในราชอาณาจักร” และ วรรคสอง 

บัญญัติวา “การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ

แหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน 

การผังเมือง หรือเพื่อสวัสดิภาพของผูเยาว” ดังนั้นการจํากัดเสรีภาพในการเดินทางหรือเสรีภาพในการ
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เลอืกถิน่ทีอ่ยูอาศยัจะตองกระทาํเพือ่ความมัน่คงของรัฐ ความสงบเรยีบรอยหรอืสวัสดิภาพของประชาชน 

การผังเมือง หรือเพื่อสวัสดิภาพของผูเยาว ซึ่งเปนเง่ือนไขท่ีรัฐธรรมนูญ มาตรา 34 วรรคสอง กําหนดไว

เทานั้น หากมีการตรากฎหมายจํากัดสิทธิเสรีภาพในการเดินทางหรือเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู  

โดยอาศยัวัตถปุระสงคเพือ่การอืน่ท่ีนอกเหนอืไปจากนี ้กฎหมายทีต่ราขึน้ยอมขดักบัรฐัธรรมนญู เพราะมไิด

เปนไปตามวัตถุประสงคของรัฐธรรมนูญ มาตรา 34 วรรคสอง ประกอบมาตรา 29 วรรคหนึ่ง

          ข. การจํากัดสิทธิและเสรีภาพตองกระทําเทาที่จําเปน

          หลักการจํากัดสิทธิและเสรีภาพตองกระทําเทาที่จําเปนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 29 วรรคหนึ่ง

ดงันัน้กฎหมายทีฝ่ายนติิบญัญตัติราขึน้เพือ่จากดัสทิธแิละเสรีภาพของบุคคลตองสอดคลองกับเง่ือนไขทัง้ 

3 ประการ ดังนี้

          (1) หลักความเหมาะสม การกระทาํทางนติบิญัญตัจิะตองเปนมาตรการทีส่ามารถดําเนนิการให

บรรลวุตัถปุระสงคได ฉะนัน้ บทบัญญตัแิหงกฎหมายใดทีเ่หน็ประจกัษชดัวาไมอาจบรรลผุลไดอยางแนแท 

ยอมถือไดวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นไมเหมาะสมจึงขัดตอรัฐธรรมนูญ

          (2) หลักความจําเปน การกระทาํนติบิญัญตัจิะตองเปนมาตรการทีจํ่าเปนแกการดาํเนนิการเพือ่

ใหบรรลวุตัถปุระสงคสาํเรจ็ลงได ในกรณทีีม่มีาตรการทีเ่หมาะสมหลายมาตรการ ฝายนติบัิญญตัติองเลอืก

มาตรการที่มีผลกระทบกระเทือนตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลนอยที่สุดมาบัญญัติเปนกฎหมาย

          (3) หลกัความไดสัดสวน การกระทําทางนิตบิญัญตัจิะตองเปนมาตรการทีก่อใหเกดิประโยชนแก

สวนรวมมากกวากอใหเกิดความเสียหายแกเอกชน หากมาตรการใดกอใหเกิดประโยชนแกสวนรวมนอย

กวาประโยชนทีเ่อกชนจะตองสญูเสียไปอนัเนือ่งมาจากการปฏบิติัตามมาตรการนัน้ ฝายนติิบัญญติัจะนาํ

มาตรการนัน้มาบญัญติัเปนกฎหมายไมได แมมาตรการนัน้จะสามารถดําเนนิการใหบรรลุวตัถปุระสงคได

ตามหลักความเหมาะสมและเปนมาตรการที่มีผลกระทบกระเทือนตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลนอยท่ี

สุดตามหลักความจําเปนก็ตาม

          ค. การจํากัดสิทธิและเสรีภาพตองไมกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้น

          แมฝายนิติบัญญัติจะมีอํานาจในการตรากฎหมายจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเพื่อ

คุมครองสทิธแิละเสรภีาพของผูอืน่หรือเพือ่รกัษาไวซึง่ประโยชนสาธารณะไดกต็าม แตฝายนติิบัญญติัก็ไมมี

อํานาจตัดหรือเพิกถอนสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งเปนการกระทบกระเทือนถึง “สาระสําคัญ” แหงสิทธิและ

เสรีภาพนั้น ทั้งนี้ตามท่ีรัฐธรรมนูญ มาตรา 29 วรรคหนึ่ง ไดบัญญัติหามไว บทบัญญัติแหงกฎหมายใด

กระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพที่ประชาชนพึงมี บทบัญญัตินั้นยอมขัดหรือแยงตอ

รัฐธรรมนูญ เปนอันใชบังคับมิได
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          ง. การจํากัดสิทธิและเสรีภาพตองมีผลเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด

กรณีหนึ่ง หรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง

          หลกัการจํากดัสทิธิและเสรภีาพตองมีผลเปนการทัว่ไปและไมมุงหมายใหใชบงัคับแกกรณใีดกรณี

หนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหน่ึงเปนการเจาะจงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 29 วรรคสองนั้น เพื่อคุมครอง

มิใหมีการใชอํานาจของฝายนิติบัญญัติในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยผานทาง

กระบวนการตรากฎหมาย และเพ่ือปองกันมิใหมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

อันขัดตอหลักความเสมอภาคที่รับรองและคุมครองไวในมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญ

          จ. การจํากัดสิทธิและเสรีภาพตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรา

กฎหมายนั้น

          กฎหมายฉบับใดตราขึ้นโดยมิไดระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมาย

น้ันตามมาตรา 29 วรรคสอง ยอมถอืวากฎหมายฉบบันัน้ตราขึน้โดยไมถกูตองตามบทบญัญติัแหงรฐัธรรมนญู

ซ่ึงอาจถูกศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกระบวนการตรากฎหมายนั้นได

หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวากฎหมายฉบับนั้นตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ

มาตรา 29 วรรคสอง ก็มผีลใหกฎหมายนัน้เปนอนัตกไปทัง้ฉบบั แตทัง้นีจ้ะตองเสนอเรือ่งไปใหศาลรฐัธรรมนญู

พิจารณาวินิจฉัยกอนที่จะประกาศใชกฎหมายฉบับดังกลาวตาม มาตรา 141 และมาตรา 154 เทานั้น 

หากกฎหมายดังกลาวไดประกาศใชบังคับไปแลว ยอมไมอาจหยิบยกประเด็นที่กฎหมายฉบับนั้นตราขึ้น

โดยมิไดระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอานาจในการตรากฎหมายเพ่ือใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา

วินิจฉัยตาม มาตรา 211 และมาตรา 245 (1) และมาตรา 257 วรรคหนึ่ง (2) ไดอีก

          3. กระบวนการตรากฎหมายของรัฐสภาตองชอบดวยรัฐธรรมนูญ

          การกระทําทางนิติบัญญัติคือ กระบวนการท่ีใชในการตรากฎหมายนั้นตองชอบดวยรัฐธรรมนูญ 

ทัง้นีร้ฐัธรรมนญูกาํหนดกระบวนการนิตบิญัญตัใินการตรากฎหมายเอาไวเปนขัน้ตอน หากขามข้ันตอนจะ

มีปญหาทางกฎหมาย แมในกรณีสภาผู แทนราษฎรกับวุฒิสภาก็เชนกัน มาตรา 148 กําหนดวา 

“รางพระราชบญัญตัทิีถู่กวฒิุสภายบัยัง้ สภาผูแทนราษฎรจะหยบิขึน้พิจารณาไดใหมกต็อเมือ่รอยแปดสบิวนั

ไดลวงพนไปแลว นบัแตวนัทีว่ฒุสิภาสงรางพระราชบญัญัตนิัน้คนืไปยงัสภาผูแทนราษฎร ในกรณเีชนวานี้

ถาสภาผูแทนราษฎรลงมตยินืยนัรางเดมิ หรอืรางทีค่ณะกรรมาธกิารรวมกนัพจิารณาดวยคะแนนเสยีงมาก

กวาก่ึงหน่ึงของจานวนสมาชกิท้ังหมดเทาท่ีมอียูของสมาชกิสภาผูแทนราษฎรแลวใหถอืวารางพระราชบัญญัติ

นั้นเปนอันไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา และใหดําเนินการตอไปตามมาตรา 150 ”

          ดงันัน้หากกรณเีปนเรือ่งทีร่างกฎหมายผานสภาผูแทนราษฎรไปท่ีวฒุสิภา และวฒุสิภาแกไขรางกฎหมาย

น้ันแลวสงกลับมาที่สภาผูแทนราษฎร แตสภาผูแทนราษฎรไมเห็นชอบดวยกับรางของคณะกรรมาธิการ

รวม และลงมติยืนยันรางพระราชบัญญัติทั้งสองซึ่งเปนรางเดิมของสภาผูแทนราษฎร และในวันเดียวกัน
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น้ันก็ลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากใหเพิ่มบทบัญญัติ มาตรา 3 ทวิ ซ่ึงภายหลังปรับปรุงแลวกลายเปน

มาตรา 4 เพือ่ระบบุทบญัญตัแิหงรฐัธรรมนูญทีใ่หอาํนาจในการตรากฎหมายจํากดัสิทธเิสรีภาพของบคุคล

ทีร่ฐัธรรมนญูรบัรองไวตามมาตรา 29 วรรคสองดวยนัน้ เปนบทบัญญัตทิีเ่พิม่ขึน้โดยยงัไมผานการพจิารณา

จากสภา จึงถือไมไดวารางพระราชบัญญัตินั้นไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา จึงเปนการตรากฎหมายท่ี

ไมถกูตองตามรฐัธรรมนญูรางพระราชบัญญตัท้ัิงสองจึงตกไปท้ังสองฉบับ

          แมจะมีคํากลาวอันแสดงใหเห็นถึงหลักแหงความยิ่งใหญสูงสุดของรัฐสภาวา “รัฐสภาสามารถ

ตรากฎหมายหรือไมตรากฎหมายใดๆ ก็ได ไมมีรัฐสภาใดที่สามารถผูกพันรัฐสภาที่มาทีหลังได มิฉะนั้น

ความยิ่งใหญสูงสุดของรัฐสภาที่มาทีหลังจะถูกจํากัดลง ไมมีกฎหมายใดที่รัฐสภาไมสามารถยกเลิกได 

และรัฐสภาสามารถลบลางคาพิพากษาของศาลไดหากจําเปนโดยมีผลยอนหลังได”ก็ตาม แตเม่ือรัฐสภา

กอกําเนิดมาจากบทบัญญตัแิหงรฐัธรรมนญู และการกระทาํทางนติบิญัญตัขิองรัฐสภาตองตกอยูภายใตบงัคบั

ของรัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดแลว หลักความยิ่งใหญสูงสุดนั้นก็คือรัฐธรรมนูญ หาใชรัฐสภาไม

การตรวจสอบความจําเปนในการตรากฎหมาย

          กฎหมายเปนขอกําหนด หรือขอบังคับที่ตราข้ึน เพ่ือบังคับใหบุคคลตองปฏิบัติผูใดฝาฝนหรือไม

ปฏิบัติตามกฎหมายจะไดรับผลราย หรือถูกลงโทษ โดยเหตุที่กฎหมายเปนสิ่งที่จํากัดสิทธิเสรีภาพของ

บุคคล การบังคับใชกฎหมายของฝายบริหารจึงตองเปนไปตามหลักนิติรัฐกลาวคือ ฝายบริหารจะดําเนิน

การไดตองมีกฎหมายใหอํานาจไวอยางชัดแจงและตองใชอํานาจนั้นในทางที่เปนประโยชนตอประชาชน

มากที่สุด โดยจํากัดสิทธิเสรีภาพหรือสรางภาระแกประชาชนนอยที่สุดดวย ในเรื่องใดที่กฎหมายไมให

อํานาจไวฝายบริหารก็จะกระทําการนั้นมิได

          การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเปนการปกครองโดยประชาชนและเพื่อประชาชน หรือยึด

ประชาชนเปนศูนยกลาง การเสนอใหมกีฎหมายไมวาจะกระทาํโดย คณะรฐัมนตรีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

ศาล องคกรอสิระและประชาชนท่ัวไปท่ีมีสิทธิออกเสียงเลือกตัง้ ตองคํานงึถงึความตองการและผลกระทบ

ตอประชาชนดวย ในกรณีทีม่กีฎหมายอยูแลวแตบทบญัญตัไิมสอดคลองกบัความตองการของสงัคม หรอื

มขีัน้ตอนทีส่รางภาระโดยไมจาํเปนแกประชาชน กจ็ะตองมกีารเสนอแกไขปรบัปรงุหรอืยกเลกิกฎหมายน้ัน

          ดังน้ันจึงตองมีการตรวจสอบความจําเปนในการตรากฎหมาย โดยหากจะเสนอใหมกีารตรากฎหมาย

ขึ้นใชบังคับในเรื่องใดๆ ตองวิเคราะหจนไดขอยุติเสียกอนวา ภารกิจของหนวยงานที่เกี่ยวของคืออะไรมี

เปาหมายและวัตถุประสงคอยางไร การปฏิบัติภารกิจนั้นใหประสบความสําเร็จจําเปนตองตรากฎหมาย

ขึน้ใชบงัคับหรอืไม ถาจาํเปนตองมกีารตรากฎหมาย มาตรการ หรือกลไกท่ีกาํหนดจะชวยใหการทาํภารกจิ

ประสบความสาเร็จหรือไมอยางไร และกฎหมายดังกลาวคุมคากับการที่บุคคลจะตองถูกจํากัดสิทธิและ

เสรีภาพหรือไม โดยเรื่องที่จะตรากฎหมายขึ้นใชบังคับจะตองคํานึงถึงสาระสาคัญดังตอไปนี้
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          1. เปนกรณทีีม่คีวามจาํเปนอยางแทจรงิและรฐัธรรมนญูอนัเปนกฎหมายสงูสดุบญัญตัใิหกระทาํได

          2. การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมายตองเปนไปเพียงเพื่อใหการใชบังคับ

กฎหมายนั้นประสบความสาเร็จ โดยจะกระทบกระเทือนถึงสาระสาคัญของสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได

          3. มาตรการตามกฎหมายตองมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพของสังคมไทย

          4. กลไกของรฐัมีความพรอมทีจ่ะบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัด โดยผูบงัคบัใช

กฎหมายตองมีความรู ความเขาใจ เกีย่วกบัเจตนารมณของกฎหมายและมสํีานกึในการใหบริการ บคุลากร

และงบประมาณมีพอเพียงเพื่อใชในการบังคับการตามกฎหมาย

          5. ตองมีการทบทวนความเหมาะสมของกลไกหรือมาตรการตามกฎหมายทุกกรอบระยะเวลา

เพือ่ประโยชนในการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมกฎหมายใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน

          6. การใหประชาชนมสีวนรวมในกระบวนการออกกฎหมายหรอืแกไขเพิม่เติมกฎหมาย โดยมกีาร

รบัฟงความคดิเหน็ของผูท่ีอาจไดรบัผลกระทบจากการมหีรอืปรบัปรงุแกไขกฎหมายนัน้ดวย เพือ่ใหสังคม

เกิดความเชื่อมั่นตอกระบวนการที่เกิดขึ้น ซึ่งเปนการแสวงหาฉันทามติรวมกัน อันจะทําใหเนื้อหาสาระ

หรือกลไกของกฎหมายสอดคลองกับความตองการที่แทจริงของสังคม

บทสรุป

          การกระทาํทางนติบัิญญตัใินระบอบประชาธิปไตย ซึง่ไดแกการตรากฎหมายขึน้ใชบังคบัในรัฐเปน

ลายลักษณอักษร โดยมีกฎเกณฑมุงใชบังคับกับบุคคลทั่วไปไมกาวลวงเขาไปกระทบกับสิทธิและเสรีภาพ

ของราษฎรโดยเฉพาะคนใดคนหนึ่ง เวนแตการออกกฎหมายเฉพาะกรณีเชน กฎหมายนิรโทษกรรมหรือ

กฎหมายวาดวยอภัยโทษ รวมถึงการอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนดตางก็อยูในความหมายของ 

“การกระทําทางนิติบัญญัติ” ดวยนั้น ในหลักการของระบอบประชาธิปไตยการกระทําทางนิติบัญญัติจะ

ตองยดึถอืหลกัเสยีงขางมาก แตขณะเดยีวกันกต็องไมละเลยการคุมครองหลักเสียงขางนอย โดยตองเปด

โอกาสใหฝายเสยีงขางนอยไดแสดงความคดิเห็นโตแยงแสดงเหตผุลกอนทีจ่ะมกีารลงมต ิเมือ่เสียงขางมาก

ตัดสินใจไปทางใด เสียงขางนอยก็ยอมจะตองยอมรับในมติของฝายเสียงขางมากนั้น อันมีผลทําใหการ

บังคับใชตามหลักเสียงขางมากเปนไปอยางมีเหตุผล ในขณะเดียวกันการกระทําทางนิติบัญญัติดังกลาวก็

ไมอาจกาวลวงนอกกรอบไปจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได โดยจะตองอยูภายใตหลักการดังนี้ คือ 

เน้ือหาของกฎหมายตองชอบดวยรฐัธรรมนญู รปูแบบของกฎหมายทีรั่ฐสภาตราขึน้ตองชอบดวยรฐัธรรมนญู

และกระบวนการตรากฎหมายของรัฐสภาตองชอบดวยรัฐธรรมนูญดวย มิฉะนั้นแลวจะตองตกอยูภายใต

มาตรการในการคุมครองความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญไดแก “การตรวจสอบความชอบดวย

รฐัธรรมนญูของกฎหมายหรอืการควบคมุกฎหมายมใิหขดัรฐัธรรมนญู” อนัมผีลทําใหกฎหมายนัน้เปนอนั

ใชบงัคบัมไิด โดยเฉพาะอยางยิง่การเสนอรางกฎหมายนบัเปนสาระสาํคญัประการหนึง่ในกระบวนการตรา
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พลเอก สถาพร เกียรติภิญโญ

กฎหมาย หากมีกรอบและแนวคดิในการเสนอรางกฎหมาย โดยยดึหลกัการตรวจสอบความจาํเปนในการ

ตรากฎหมาย โดยเรือ่งทีจ่ะตรากฎหมายขึน้ใชบงัคบัจะตองเปนกรณีจาเปนอยางแทจริง และรัฐธรรมนญู

บัญญัติใหกระทําได โดยจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนใหนอยที่สุด และจะกระทบกระเทือนถึง

สาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพมิได ท้ังมาตรการตามกฎหมายตองเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพ

สังคมไทยและกลไกของรัฐมีความพรอมท่ีจะบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดรวมถึงการใหประชาชนมี

สวนรวมในกระบวนการออกกฎหมายหรือแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายอันเปนไปเพื่อประโยชนสวนรวมนั้น 

ยอมทาํใหสงัคมเกดิความเชือ่มัน่ตอกระบวนการตรากฎหมายและยอมรับ “การกระทําทางนติิบญัญัติใน

ระบอบประชาธิปไตย”ภายใตบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ซึ่งเปนกฎหมายสูงสุด
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 ประชาธปิไตยในโลกยคุปจจบัุน กลายเปนคําทีผู่คนในโลกเรยีกรองเหมอืนจะเปนสตูรสาํเรจ็ในชีวติ  

โดยเฉพาะผูนาํของประเทศมหาอาํนาจตะวนัตกไดใชประชาธปิไตยเปนเครือ่งมอืสาํหรบัอางความเปนมติร

ประเทศ  และใชเปนคาถาหรือขออางท่ีใชในการทํารายหรือครอบงําประเทศที่ออนแอกวา โดยเฉพาะ

อยางยิ่งประเทศที่ไมไดปกครองโดยระบอบที่ชาติมหาอํานาจตะวันตกเรียกวา ประชาธิปไตย 

ความหมายและที่มาของประชาธิปไตย 

 คาํวาประชาธปิไตยมคีวามหมายตามศพัทวา ประชาชนเปนใหญ เมือ่ใชกบัการปกครองจึงหมายถึง 

ระบอบการปกครองทีป่ระชาชนเปนใหญ  ในทางการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยถือกนัวา 

คือการใหประชาชนในประเทศใชอํานาจของผูปกครอง อันเปนอํานาจสูงสุดที่เรียกวา อํานาจอธิปไตย  

 ฌอง โบแดง (Jean Bodin) นักปรัชญาการเมืองชาวฝรั่งเศส ในชวงคริสตศตวรรษที่ 16 หรือ

ประมาณ พ.ศ. 2100  เปนคนแรกที่ริเริ่มใชคําวาอํานาจอธิปไตย ในความหมายที่เขาใจกันอยูในปจจุบัน 

กลาวคือในความหมายที่เปนอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ 

 ตอมา มองเตสกิเออ (Montesquieu) นักคิดนักปรัชญาการเมืองชาวฝรั่งเศส  เปนผูใหกําเนิด

แนวคิดในการแบงแยกอํานาจปกครองสูงสุดหรืออํานาจอธิปไตยออกเปน 3 ฝาย โดยพิจารณาในแงของ

องคกรผูใชอํานาจปกครอง ซ่ึงแบงออกเปน อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ  

แนวคดิดงักลาวไดรบัอทิธพิลมาจากแนวความคดิของอรสิโตเติล (Aristotle) นกัปรัชญาทางการเมอืงของ

ชาวกรีกโบราณ  ซ่ึงมีแนวความคิดท่ีตั้งอยูบนพื้นฐานหรือมีเปาประสงคประการสําคัญแหงหลักการ คือ 

การใหอํานาจของแตละฝายใหถวงดุลและตรวจสอบซ่ึงกนัและกนัทัง้สามฝาย  และเพือ่ประกันสทิธิเสรภีาพ

ขั้นพื้นฐานของประชาชนใหปลอดจากการใชอํานาจโดยมิชอบจากการใชอํานาจขององคกรภาครัฐที่อาจ

ใชอาํนาจหน่ึงอํานาจใดไปในทางละเมดิหรอืลิดรอนสิทธิหรอืเสรภีาพขัน้พืน้ฐานของประชาชน  โดยอาํนาจ

รัฐ ไมวาฝายหนึ่งฝายใด 
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*ผูเชีย่วชาญประจาํตลุาการศาลรฐัธรรมนญู, ผูเขารบัการอบรมหลกัสตูร "หลกันติธิรรมเพือ่ประชาธปิไตย" รุนที ่1 ของสาํนกังาน

ศาลรัฐธรรมนูญ

สมผล  ตระกลูรุง*

ประชาธิปไตยแนวพุทธ
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          การปกครองในระบอบประชาธปิไตย ถอืกนัวา เริม่ตนจากบางนครในรฐักรกีโบราณ ชวงศตวรรษที ่5 

กอนคริสตกาล โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในเอเธนสเมื่อ 508 ปกอนคริสตกาล  ที่ประชาชนเขาประชุมกําหนด

นโยบายและทศิทางการบรหิารประเทศดวยตนเอง  ไมมกีารต้ังตัวแทนใหเปนผูใชอาํนาจปกครองแทนตน  

ประชาธปิไตยแบบนีเ้รยีกวา ประชาธปิไตยทางตรงซึง่พลเมอืงเขาไปเกีย่วของในกระบวนการทางการเมอืง

โดยตรง 

          อยางไรกต็ามวธิปีฏิบัตแิบบประชาธปิไตย  มปีรากฏในสงัคมอยูกอนแลว โดยเริม่แรก มกีารใชใน

รูปสาธารณรฐั (Republics) ซึง่มขีึน้ในอนิเดยียคุโบราณ ในสมยั 600 ปกอนครสิตกาล และเปนชวงกอน

กาํเนดิของพระพทุธเจา (Buddha) สาธารณรฐัเหลานีเ้รียกวา Maha Janapadas และในจํานวนนีม้เีมอืง

ไพสาล ี(Vaishali) ซึง่ในปจจบัุนเรยีกวารฐัพหิาร (Bihar) ในประเทศอนิเดยี ซึง่จดัวาเปนระบบสาธารณรฐั  

แหงแรกของโลก ในสมัยตอมาในยุโรปในยุคสมัยของพระเจาอเล็กซานเดอรมหาราช (Alexander the 

Great) ประมาณ 400 ป กอนคริสตกาล ชาวกรีกไดบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับรัฐที่ช่ือวา Sabarcae และ 

Sambastai ซึ่งในปจจุบันคือประเทศปากีสถาน (Pakistan) และ อัฟกานิสถาน (Afghanistan)  ไดมี

รูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตย ที่ไดรับการยอมรับโดยนักปราชญชาวกรีกในยุคนั้น

ประเภทของประชาธิปไตย (Kinds of democracy)

          ประชาธปิไตยม ี3 ลกัษณะทีค่วรใหความสนใจ อนัไดแก (1) ประชาธปิไตยทางตรง (2) ประชาธปิไตย

ผานตัวแทน และ (3) ประชาธิปไตยเสรีนิยม

          (1)  ประชาธิปไตยทางตรง (Direct democracy) เปนระบบท่ีประชาชนสามารถออกเสียง

เกีย่วกบัการตดัสนิใจเกีย่วกับรฐับาล จะรับหรือปฏเิสธกฎหมายดวยการตดัสินใจของประชาชนเอง ทีเ่รยีกวา

ทางตรง (Direct) เพราะอํานาจในการตัดสินใจกระทําโดยประชาชนโดยตรง โดยไมตองมีตัวแทน (Inter

mediaries หรือ Representatives) โดยประวัติศาสตรแลว รูปแบบการปกครองดังกลาวมีไดนอย 

เนือ่งจากความยุงยากในการใหประชาชนในทีต่างๆ มาอยูในที่ๆ  เดยีวกันเพือ่จะมาออกเสยีง ประชาธปิไตย

ทางตรง จึงเหมาะสําหรับชุมชนขนาดเล็ก  ไมสามารถกระทํากันในระดับชุมชนขนาดใหญได  

 การที่กรีกโบราณ สามารถปกครองโดยระบบประชาธิปไตยทางตรงได  เพราะความเปนนครรัฐ 

(City-States) เปนเมืองขนาดไมใหญ จึงสามารถประชุมประชาชนในเมืองทั้งหมดได  แตอยางไรก็ตาม  

โดยแทจรงิสทิธแิลว  ในการออกเสยีงของนครรฐักรกีโบราณ ยงัจํากดัอยูเฉพาะประชากรชายกลุมนําเทานัน้ 

ที่ไมใชทาสและลูกจาง และไมใชสตรี อาจเปนเพราะสังคมโบราณเปนสังคมเกษตรกรรมที่ตองใชแรงงาน

และยงัมกีารตอสูแยงชงิอาํนาจกนั ซึง่โดยสภาพทางสรรีะแลวผูชายมคีวามเหมาะสมมากกวา สวนผูหญงิ

มีหนาที่เปนเพียงแมบานที่คอยดูแลครอบครัว จึงไมควรมีสวนเกี่ยวของการกิจการบานเมือง ผูหญิงใน

สมัยโบราณจึงไมมีสิทธิในการปกครองประเทศ ซึ่งก็นาจะเหมาะสมกับสภาพของสังคมในยุคนั้น      
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สมผล  ตระกูลรุง
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          (2)  ประชาธปิไตยผานตวัแทน (Representative democracy) เปนระบบทีเ่หมาะสมกบัความ

เปนรฐัขนาดใหญ มีประชากรมาก และอยูกระจดักระจาย เปนไปไดยากทีจ่ะตดัสนิใจในกจิการบานเมือง

ทุกเร่ือง โดยใหประชาชนมสีวนรวมโดยตรงจงึเปนเรือ่งยาก และในทางปฏบิตัอิาจทาํไมได จงึมแีนวความ

คิดที่จะใหมีตัวแทนที่ไดรับเลือกจากประชาชนกลุมตางๆ เขาไป โดยหวังวาผูท่ีเปนตัวแทนจะเขาไปดูแล

รกัษาผลประโยชนของประชาชนทีไ่ดเลอืกเขาเขาไป  ฉะนัน้ โดยสภาพของระบบทีเ่รียกวาประชาธิปไตย

ตวัแทน จึงเกิดขึน้เพราะประชาชนไมไดมสีวนในการตดัสนิใจโดยตรง แตโดยผานตัวแทนทีต่นเลอืกเขาไป  

ประชาธิปไตยโดยผานตัวแทนนี้มีทั้งที่เปนเสรีนิยม และที่ไมใชเสรีนิยม

          (3)  ประชาธิปไตยเสรีนิยม (Liberal democracy) เปนระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย

แบบผานตวัแทน โดยตองอาศยัการมกีฎหมาย และการแยกระบบอาํนาจตางๆ ออกจากกนั (Rule of Law/  

Separation of Powers) ในทางปฏิบตั ิไมมีการกาํหนดอํานาจใหชดัเจนไดวาตัวแทนจะสามารถใชอํานาจ

ไปในการปกครอง อยางไร แตในอีกดานหน่ึงมีความชัดเจนในความเชื่อและการปฏิบัติ คือการตองคํานึง

ถงึสทิธขิองคนสวนนอย และการดแูลดานสทิธมินษุยชน ตองไมมกีารละเมดิหรอืขมเหงคนสวนนอยทีเ่ขา

เปนผูเสียเปรียบจากการ ตัดสิน การออกกฎหมายของคนสวนใหญ

          ประชาธิปไตยเสรีนิยม  จึงหมายถึงประชาธิปไตยที่ตองใหเสรีภาพแกประชาชน โดยมีหลักการ

สําคัญ 3 ประการ กลาวคือ

          1. ความเทาเทียมกัน (Equailty)  คือหลักการท่ีเชื่อวา มนุษยทุกคนเกิดมาอยางเทาเทียมกัน 

ไมวาจะเปนเช้ือชาตใิด เพศใด หากไมยดึหลกัความเทาเทยีมกนัในความเปนมนษุย กจ็ะไมจดัวาเปนประชาธิปไตย

อยางสมบูรณ เชน ประเทศอัฟริกาใตในสมัยกอนที่มีการแบงแยกผิว และมีการปกครองโดยชนกลุมนอย

ผิวขาว มีความเทาเทียมกันสําหรับคนผิวขาว แตไมมีสําหรับคนผิวดํา ดังนี้ก็ไมจัดวาเปนประชาธิปไตย

          2. ความมเีสรภีาพ (Freedom)  คอืมนุษยทุกคน มีความเปนอารยะ มเีสรีภาพในการคดิ การพูด 

และการแสดงออกนานาประการ ตราบเทาที่การกระทําของเขาไมไปรบกวนสิทธิของผูอื่น และสิทธิของ

เขาไดรับการปกปอง เมื่อใดที่มนุษยถูกจํากัดสิทธิในการพูด การเขียน การนําเสนอความคิด ไมสามารถ

กระทําไดอยางเสรี ดังนี้ก็จะไมสามารถเปนประชาธิปไตยโดยสมบูรณ

          3. ความมีภราดรภาพ (Fraternity)  มนุษยอยูรวมกันไดอยางผาสุกดวยความรักใครกลมเกลียว 

ดุจดังพี่นอง เห็นประโยชนแหงการอยูรวมกัน หากในประเทศใดไมมีความสมัครสมานกัน แบงเปนเหนือ

เปนใต เปนไปตามชนเผา และมีการเอาชนะกัน ใชความรุนแรงตอกัน ประเทศนั้นก็จะไมมีความเปน

ประชาธิปไตยที่สมบูรณได  

          สังคม คอมมิวนิสต เขายึดหลักความเทาเทียมกันทางสังคมและเศรษฐกิจ และความเปนพ่ีเปน

นอง มกีารสรางบรรยากาศของความเปนสหาย (Comradeship) แตไมไดยดึหลกัเสรภีาพและสทิธมินษุยชน

ของประชาชนในชาติ
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          ในประเทศ ที่มีการใหเสรีภาพ มีประชาธิปไตยแบบเลือกตั้ง ดังเชนประเทศอินเดีย แตไมมีการ

สรางความเทาเทยีมกนัของชนในชาติ ยงัมรีะบบวรรณะ มคีนรํา่รวยจํานวนนอย แตคนสวนใหญยงัยากจน 

ดังน้ีความเปนประชาธิปไตยก็จะสุมเสี่ยงตอการเกิดปญหา ดวยความเปราะบางและการขาดพัฒนาการ

ทางดานสังคมและเศรษฐกิจ จนกวาคนยากจนจะไดรับการแกไข มีการยกระดับเศรษฐกิจจนถึงระดับที่

ประชาชนสวนใหญมีความสามารถใชกลไกทางการเมืองแบบประชาธิปไตยไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้

เพื่อดูแลผลประโยชนของเขาและคนระดับลางทั้งหลายได

          ในการปกครองแบบประชาธปิไตยในสมยัโบราณนัน้ ไมวาจะเปนระบบใด  หากเทยีบกบัปจจบุนั

แลว อาจกลาวไดวา ไมใชประชาธิปไตยท่ีแทจรงิ อาจขัดกบัหลกัสทิธมินษุยชน หรอืสทิธิแหงความเทาเทยีม

ของบุคคลที่ตางสถานะหรือตางเพศกัน เชน ผูท่ีจะมีสวนในการปกครองคือ ผูชายเทานั้น หรือคนท่ีเปน

เสรีชน ไมใชทาส  นอกจากนี้ยังการมีการจํากัดอายุที่มากกวาปจจุบัน

ประชาธิปไตยดีจริงหรือ   

 การปกครองไมวาระบอบใด  ยอมมดีแีละขอเสียแตกตางกนัไป  ไมมรีะบบการปกครองใดทีส่มบรูณ

ทีส่ดุ ทีม่นษุยธรรมดาจะคดิคนได  การปกครองทีม่อียูในโลกใบนี ้พอแบงออกไดเปน 2 ระบบ ใหญๆ  คอื 

ประชาธปิไตย กบัเผดจ็การ แปลงายๆ วา ระบบทีป่ระชาชนเปนใหญ กบัระบบท่ีบคุคลใดบคุคลหนึง่หรือ

กลุมบุคคลใด มีอํานาจในการปกครอง 

 การปกครองแบบเผดจ็การ ยงัแบงออกเปน 2 ลกัษณะใหญๆ  คือ เผดจ็การคนๆ เดยีว กบัเผด็จการ

โดยกลุมบุคคลหรือคณะบุคคลคอมมิวนิสต 

 ความแตกตางของการปกครองแบบเผดจ็การและการปกครองแบบประชาธปิไตย คอื การปกครอง

แบบเผดจ็การ อํานาจเบด็เสรจ็อยูทีผู่มอีาํนาจปกครอง ไมมฝีายคาน  แตการปกครองแบบประชาธปิไตย  

ปกครองโดยเสียงขางมากที่มีฝายคาน 

  ในทางการเมอืงการปกครอง มคีาํกลาวของนักปกครองทีท่ราบกนัท่ัวไปวา  การปกครองระบอบ

ประชาธปิไตย แมมใิชเปนระบอบการปกครองท่ีดท่ีีสดุ  แตเปนระบอบการปกครองทีเ่ลวนอยทีส่ดุ คาํกลาว

ดังกลาวเปนความจริงหรือไม 

 ประเทศที่ปกครองดวยระบบประชาธิปไตย แมจะถือวาเลวนอยที่สุด ก็มิไดหมายความวา 

ทกุประเทศทีเ่ปนประชาธปิไตย จะประสบความสาํเรจ็ เจริญรุงเรอืง มคีวามสงบสุข และประเทศท่ีปกครอง

ดวยระบบเผด็จการ ไมวาจะเปนเผด็จการแบบใด ก็มิไดยํ่าแย

          ฮิตเลอร : กรณีศึกษาสําหรับประชาธิปไตย 

 คงไมมีนักการเมืองการปกครองคนใดในโลกนี้ที่ไมรูจักชื่อของ อดอลฟ ฮิตเลอร  ผูซ่ึงไดรับการ

กลาวขานวา  เปนผูนําเผด็จการแหงเยอรมันนี เขาเปนผูมีบทบาทสําคัญในการกอสงครามโลกคร้ังที่ 2  

ฮิตเลอร เปนเผด็จการจริงหรือ
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 ฮติเลอรเคยกอกบฎท่ีเรยีกกนัวา กบฎโรงเบยีร แตเขาทาํไมสาํเรจ็จนถูกจบัขงัคกุ ภายหลงัจากถกู

ปลอยตวัแลว   ฮิตเลอรตกลงทีจ่ะเคารพอาํนาจโดยชอบของรัฐ และเขาจะมุงแสวงหาอาํนาจทางการเมือง

เฉพาะผานกระบวนการประชาธปิไตยเทานัน้ และเขากส็ามารถขึน้สูผูนาํของเยอรมนไีดโดยผานการเลอืก

ตั้งตามกระบวนการประชาธิปไตย โดยพรรคนาซีของเขาชนะการเลือกตั้ง

 ในระหวางการกมุอาํนาจทางการเมืองทีไ่ดมาจากการเลอืกต้ัง เขาไดเปล่ียนแปลงกฎหมายใหเขามี

อํานาจเต็มโดยเปนทั้งประมุขแหงรัฐและประมุขของรัฐบาล ดวยการรวมตําแหนงประธานาธิบดีและ

นายกรฐัมนตรเีขาดวยกนั ตามการอนมัุตจิากการลงประชามตขิองประชาชนดวยคะแนนสนบัสนุน 90% 

ของผูออกมาใชสิทธิ

          นอกจากน้ี  ฮิตเลอรยงัใชกระบวนการทางประชาธปิไตย  เปลีย่นแปลงกฎหมายเพือ่ใชเปนเครือ่งมอื

ในการกําจัดศัตรูทางการเมือง จนกลายเปนผูนําที่มีอํานาจสูงสุด ของเยอรมนี โดยอาศัยฐานเสียงจาก

คนรากหญา 

          และในทีส่ดุ ฮิตเลอรไดใชอาํนาจท่ีไดมาจากประชาชนผานกระบวนการทีเ่รยีกกนัวา ประชาธิปไตย 

กอสงครามโลกครัง้ที ่2  เขาเปนคนท่ีเกลยีดคนยวิ เมือ่มอีาํนาจเบด็เสร็จ เขาไดสัง่ฆาคนยวิตายไปหลายลาน

คน แตในที่สุด เขาแพสงครามโลกครั้งที่ 2 จากมันสมองของชาวยิวที่คิดคนระเบิดนิวเคลียรหรือระเบิด

ปรมาณู ทาํใหเยอรมนัเปนประเทศแพสงคราม ไดรับความเสยีหายอยางยบัเยินจนเยอรมันถกูแบงออกเปน 

2 ประเทศ เปนความทรงจําอันขมขื่นของชาวเยอรมันนีมาจนทุกวันนี้ 

          จีน : กรณีศึกษาเปรียบเทียบ 

          ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เปนอีกกรณีศึกษาหนึ่งท่ีควรนํามาเปรียบเทียบ  เนื่องจากจีน

ปกครองโดยพรรคการเมืองพรรคเดียว คือพรรคคอมมิวนิสต ไมมีการเลือกต้ัง ไมมีพรรคฝายคาน 

การปกครองของจีนจงึถอืเปนการปกครองทีเ่รยีกกนัวา เผดจ็การ แมจะตัง้ชือ่ประเทศใหมีความหมายวา 

เปนของประชาชนกต็าม รฐับาลจนีใชความรนุแรง ความเดด็ขาดกบัผูทีต่อตานรฐับาล จนถกูประเทศประชาธปิไตย

ตะวันตกกลาวหาวา ละเมิดสิทธิมนุษยชน ไมวาจะเปนกรณีการใชกําลังทหารพรอมรถถังเขาปราบปราม

นักศึกษาที่ชุมนุมประทวงที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน ที่มีผูคนลมตายเปนจํานวนมาก หรือการใชกําลังทหาร

ปราบปรามชนเผาที่อุยกูซินเกียง 

          แตประเทศจีนกลับมีความเจริญรุงเรือง จนกลายเปนมหาอํานาจที่ทัดเทียมกับอเมริกาซึ่งถือวา

เปนผูนําของประเทศประชาธปิไตย ประเทศจีนในวนันี ้เปนประเทศทีท่กุประเทศในโลกตองการคบหาดวย  

ประเทศตะวันตกที่เปนแมแบบประชาธิปไตย ตางหล่ังไหลเขาไปลงทุนในจีน ติดตอเปดสัมพันธทางการ

ทูตกับจีน ทั้งๆที่ประกาศตอตานการปกครองในระบอบเผด็จการ 

          ในความเปนจรงิทีเ่หน็กนัในโลกนี ้ประเทศประชาธปิไตยทีป่ระสบความสําเรจ็ คอืประเทศในแถบ

ตะวันตก สวนในประเทศแถบตะวันออก มีเพียงประเทศท่ีเจริญแลวบางประเทศเทานั้น ท่ีประสบความ
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สาํเร็จจากการปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย ซึง่นาสนใจวา เหตใุดระบอบประชาธปิไตยจงึใชไดดีกบั

บางประเทศ  

          ไดมีการรวบรวมเงื่อนไข และโครงสรางที่ประกอบเปนระบอบประชาธิปไตยอยางแข็งแรงได  

โดยศึกษาจากในทัศนะและประสบการณจากประเทศตะวันตกที่ไดมีการเรียนรูมากอนแลว มีดังนี้

          1. การมฐีานของชนชัน้กลางมากเพียงพอ (Middle class) หากสงัคมมคีนรวยจาํนวนนอยทีร่วย

มากๆ และคนจนที่จนมากๆ และมีเปนจํานวนมาก ประชาธิปไตยก็จะเกิดไดยาก แตในทางตรงกันขาม 

หากสังคมที่มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจมาในระดับหน่ึง มีชนชั้นกลางมากขึ้นและกลายเปนคนสวนใหญ

ของประเทศ เขาเหลานั้นก็มีโอกาสรับขอมูลขาวสาร มีทางเลือกในการรับการศึกษา และเขาใจทางเลือก

ทีเ่ขาควรจะไดรบั นกัการเมอืง หรอืกลุมมอีาํนาจกย็ากท่ีจะปฏเิสธสิทธปิระโยชนของชนชัน้กลางเหลานัน้ 

และในขณะเดียวกัน เมื่อคนมีฐานะในระดับหนึ่ง นักการเมืองที่มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่คิดมิชอบจะใช

วิธีการซื้อสิทธิขาย เสียง ก็จะเปนเรื่องกระทําไดยากขึ้น

          2. การคงอยูและรุงเรอืงของสังคมอารยะ (Civil Society) สงัคมทัว่ไปจะมีองคกรทีเ่ปนภาคราชการ 

และอีกดานหน่ึงคือองคกรภาคเอกชนทีเ่นนไปทีก่ารคา การประกอบการและผลกําไร บางสวนมอีงคกรที่

เปนศาสนา คือพวกวดัวาอาราม และสมาคมตามความเชือ่ทางศาสนา แตในสงัคมประชาธิปไตย จะมสีงัคม

และการรวมตวักันอกีประเภท คอืเปนสงัคมอารยะ (Civil Society) ในสมยัหนึง่เรียกวา Non Governmental 

Organizations – NGO คอืเปนองคกรทีไ่มใชทัง้ของรฐั และไมใชองคกรเอกชนแสวงผลกาํไร และในบาง

กรณีไมใชทั้งเปนองคกรศาสนา องคกรเหลานี้ทําหนาที่เปนองคกรกลางๆ ที่เปนทางเลือกของประชาชน

ในการประกอบกจิกรรมตางๆ ท่ีอาจไมใชเพือ่ประโยชนสวนตนและพวกพอง ในประเทศประชาธิปไตยที่

สมบูรณจะตองเห็นประโยชนของการเกิดองคกรประเภท NGO และมีบรรยากาศของสังคมอารยะนี้

 3. ความมีเสรีภาพทางเศรษฐกิจ (Market economy) มีระบบตลาดและการคาเสรี ไมมีกลไก

การผูกขาดสรางความไดเปรียบแตเพียงกลุมคนบางสวน ในหลายประเทศในอเมริกาเหนือและยุโรป 

มักจะมคีวามเชือ่ในเรือ่งเศรษฐกจิเสรคีวบคูไปดวย นัน้คอื ผูบรโิภคตองมทีางเลอืก ซ่ึงเปนลักษณะตรงกนั

ขามกบัระบบคอมมวินสิตทีร่ฐัเปนเจาของในกจิการตางๆ หรือในระบบสังคมนยิม และรฐัสวสัดกิารในชวง

แรก ทีร่ฐัเขาไปดาํเนนิการในหลายๆ เรือ่ง และไมสามารถดาํเนนิการไดด ีประชาชนไมมีสทิธเิลอืกใชบรกิาร

หรอืซ้ือสนิคาทีต่องแขงขันกนัเสร ีตองบริโภคสนิคาและบรกิารทีแ่พงท่ีรฐัเปนฝายจดัการ และทายสดุกลับ

มาเปนภาระแกประชาชนในทางออมอีกที

 4. การใหมีความหลากหลายทางการเมือง (Political Pluralism) ความเปนเสรีนิยม (Liberal) 

หมายถึง มีความหลากหลายที่เปนทางเลือกใหกับประชาชน ทางเลือกทางการเมืองตองเปดไว แมพรรค

คอมมิวนิสตอาจเปนปฏิปกษกับระบบการเมืองแบบประชาธิปไตย มีพรรคคอมมิวนิสต (Communist 

Parties) ประชาชนสามารถมีพรรคการเมืองที่ยึดถือแนวทางคอมมิวนิสตไดอยางถูกกฎหมาย ตราบเทา

ที่พรรคการเมืองนั้นไมมีนโยบายใชความรุนแรงและเผด็จการดวยชนชั้น ในการยึดอํานาจรัฐ
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 5. มรีะบบพรรคการเมอืงหลายพรรค (Multiple and Distinct Political Parties) คาํวา Multiple 

หมายถึง การมีหลายพรรคทีจ่ะเปนทางเลอืกของประชาชน และคาํวา Distinct คอืแตละพรรคมคีวามแตก

ตางกนัทางนโยบาย เพือ่เปดโอกาสใหมทีางเลือกใหกับประชาชน เปนระบบท่ีตองแขงขันกนั ไมใชมพีรรค

การเมืองฝายรัฐบาลเพียงพรรคเดียวแบบผูกขาดหรือมีแนวโนมไปสูการผูกขาด การมีพรรคการเมือง

เพียงพรรคเดียว สวนพรรคการเมืองอื่นๆ เปนพรรคการเมืองอื่นๆ กลายเปนพรรคไมประดับเพราะถูก

จาํกัดบทบาทนัน้ คอืการทาํใหไมมทีางเลอืกใหกบัประชาชน เปนเพยีงทางเลอืกทีพ่รรคไดกาํหนดมาแลว

 6. มีการปกครองดวยกฎหมายและปฏิบัติตามกฎหมายที่ไมไปขัดรัฐธรรมนูญ(Constitution) 

รัฐธรรมนูญการปกครองจัดเปนกฎหมายสูงสุด และรัฐธรรมนูญนั้นตองมีความเปนเหตุผลและชอบธรรม

สอดคลองกับความเปนไปในประเทศและสังคม ประเทศประชาธิปไตยตองมีรัฐธรรมนูญ ตองมีกฎหมาย 

แตรัฐธรรมนูญนั้นอาจเปนการสรางขึ้นมาในแบบเผด็จการก็ได รัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยจะ

ตองมีความสอดคลองกับประสงคของคนสวนใหญ และขณะเดียวกันมีความชอบธรรม ไมไปกอใหเกิด

ความขัดแยงหรือตัดสิทธิอันพึงมีของคนแมจะเปนคนสวนนอย ของประเทศ

 7. สิทธิในการเลือกตั้งอยางสากล (Universal suffrage) พลเมืองไมวาชายหรือหญิง ไมวาจะ

เชือ้ชาติใด ไมวาจะนับถือศาสนาใด มีสิทธิในการเลือกตัวแทนของตนอยางเสรี และอยางเปนความลับ

 8. การมกีลไกตรวจสอบทีเ่ปนอสิระ การแบงแยก และมีดลุแหงอาํนาจ (Check and Balance) 

โดยทั่วไป จะมีการแบงแยกอํานาจระหวาง 3 ฝาย คือ ฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ และฝายตุลาการ 

หรอืศาล การมอีงคกรกลางทีทํ่าหนาทีด่งัเปนกรรมการกลาง เพือ่ดูแลดานรฐัธรรมนญู ในการกาํกบัระบอบ

ประชาธปิไตยใหเปนไปอยางบริสทุธ์ิยุตธิรรม การดแูลการเลือกตัง้ การตัดสนิการปกครองทีอ่าจเปนความ

ขดัแยงระหวางรฐักบัเอกชน และประชาชน นอกเหนือจากการจัดต้ังหนวยงานทีเ่ปนของรัฐบาล การดําเนนิ

การดานบริษัทหางรานเพ่ือธุรกิจบริการและอุตสาหกรรม องคกรศาสนา การกุศล รวมถึงการมีสิทธิใน

การจัดตั้งหนวยงานไดอยางเสรี และยังเปนเรื่องของการจัดต้ังองคกรในขอบขายความเปนสังคมอารยะ 

(Civil Society) เพื่อเขามาทําหนาที่ตางๆ ในสังคมดวยแนวทางอาสาสมัคร

 9. การเลอืกตัง้เสรทีีบ่รสิทุธยิตุธิรรม (Free Election) มคีวามบรสิทุธิย์ติุธรรมในระบบการเลอืก

ตัง้แบบเสร ีพรรคการเมอืงแตละพรรคมีโอกาสในการแขงขนั นาํเสนอนโยบายทัง้ในดานการเขยีน การพดู 

และการสื่อสารสมัยใหมไดอยางเสรีทั้งในดานวิทยุ โทรทัศน และปจจุบันรวมถึงอินเตอรเน็ต โดยระบบ

สื่อตางๆ จะตองสงเสริมใหเกิดการไดรับขอมูลขาวสารอันจําเปน ไมเปนการไปสรางความไดเปรียบของ

กลุมผูมีอํานาจหรือฐานเศรษฐกิจท่ีแข็งแกรงกวา นอกจากนี้ในประเทศที่ไมพัฒนาหรือกําลังพัฒนาน้ัน 

โอกาสในการซือ้สิทธขิายเสยีงจะยงัคงมบีทบาทอยูมาก ระบบสงัคมจะตองมมีาตรการทีจ่ะตดัโอกาสหรอื

ลดโอกาสในการซื้อสิทธิขายเสียง (Vote Buying) เหลานั้น
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ประชาธิปไตยแนวพุทธ 

 ในทางพทุธศาสนา พระพุทธเจาไดประทานแนวทางการปกครองไวกบัพระอานนท เพ่ือใชในการ

ปกครองคณะสงฆ ใหคงอยูตอไป แมเมื่อไมมีพระองคแลว ดังนี้ 

          “ดูกอนอานนท บางทพีวกเธอจะพงึมคีวามคดิอยางนีว้า ปาพจนมพีระศาสดาลวงแลว พระศาสดา

ของพวกเราไมมี ขอนี้พวกเธอไมพึงเห็นอยางนั้น ธรรมก็ดี วินัยก็ดี อันใดอันเราไดแสดงแลว ไดตรัสแลว

แกเธอทั้งหลาย ธรรมและวินัยเหลานั้น จักเปนศาสดาของเธอทั้งหลายโดยกาลลวงไปแหงเรา”

          พระพุทธเจา ใหใชหลักธรรม-วินัย เปนแนวทางในการปกครองคณะสงฆ ไมตองมีผูนํา ไมตอง

เลอืกตัง้ แตใหถอืปฏบิตัติามหลกัธรรม-วนิยัทีพ่ระพุทธองคไดประทานใหพระภกิษ ุสาวกของพระองคไว

อยางสมบูรณแลว พุทธศาสนาจึงดํารงมาไดถึงปจจุบันกวา 2,500 ปแลว และจะดํารงอยูตอไปจนครบ 

5,000 ป ตามที่พระพุทธองคไดพยากรณไว

          การปกครองคณะสงฆ ที่สามารถสืบทอดกันมาไดอยางยาวนาน เพราะมีหลักธรรม-วินัย ท่ียอม

รับกันวา เปนความถูกตอง สมบูรณที่สุด เปนความจริงแทที่ไมอาจเปลี่ยนแปลงแกไขได คณะสงฆจึงมี

หลกัเกณฑทีแ่นนอน ไมตองโตเถยีงกนัวา ธรรม-วนัิย ถูกตองเหมาะสมหรือไม และไมอาจใชเสียงขางมาก

เปลีย่นแปลงแกไขได ซ่ึงแตกตางกับการปกครองของฆราวาส ทีไ่มมหีลักความเปนจริงตามธรรมชาติทีไ่ม

อาจเปลี่ยนแปลงไดเหมือนธรรม-วินัยของพระพุทธเจา จึงเปนปญหาใหโตเถียงกันในทุกยุคทุกสมัย

          อยางไรกด็ ีพระพุทธเจา ไดใหหลกัในการปกครองสาํหรับฝายอาณาจกัรไวดวย โดยไดยกตวัอยาง

ของแควนวัชชี ดังนี้ 

           อปรหิานยิธรรม 7 ของกษตัรยิวชัชี หรอื วชัชอีปรหิานยิธรรม 7 (ธรรมอันไมเปนทีต่ัง้แหงความ

เสื่อม เปนไปเพื่อความเจริญฝายเดียว สําหรับหมูชนหรือผูบริหารบานเมือง

          1. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย 

 2. พรอมเพรยีงกนัประชมุ พรอมเพรยีงกนัเลกิประชมุ พรอมเพรยีงกนัทาํกจิทีพ่งึทาํ หรอืจะแปล

อีกอยางหนึ่งวา  พรอมเพรียงกันลุกขึ้นปองกันบานเมือง พรอมเพรียงกันทํากิจทั้งหลาย

    3. ไมบญัญตัสิิง่ทีมิ่ไดบญัญติัไว (อนัขดัตอหลักการเดิม) ไมลมลางสิง่ท่ีบญัญตัไิว (ตามหลักการเดิม) 

ถือปฏิบัติมั่นตามวัชชีธรรม (หลักการ) ตามที่วางไวเดิม 

 4. ทานเหลาใดเปนผูใหญในชนชาววัชชี เคารพนับถือทานเหลานั้น เห็นถอยคําของทานวาเปน

สิ่งอันควรรับฟง 

 5. บรรดากุลสตรีกุลกุมารีทั้งหลาย ใหอยูดีโดยมิถูกขมเหง หรือฉุดคราขืนใจ 

     6. เคารพสักการะบูชาเจดีย (ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุ ตลอดถึงอนุสาวรียตางๆ) ของวัชชี 

(ประจําชาติ) ทั้งหลาย ทั้งภายในและภายนอก ไมปลอยใหธรรมิกพลีที่เคยใหเคยทําแกเจดียเหลานั้น

เสื่อมทรามไป 
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     7. จัดใหความอารักขา คุมครอง ปองกัน อันชอบธรรม แกพระอรหันตทั้งหลาย (ในที่นี้กินความ

กวาง หมายถงึบรรพชิตผูดาํรงธรรมเปนหลกัใจของประชาชนท่ัวไป) ต้ังใจวา ขอพระอรหนัตทัง้หลายท่ียงั

มิไดมา พึงมาสูแวนแควน ที่มาแลวพึงอยูในแวนแควนโดยผาสุก 

 อปรหิานยิธรรม 7 ประการนี ้พระพทุธเจาตรสัแสดงแกเจาวชัชท้ัีงหลายผูปกครองรัฐโดยระบอบ

สามัคคีธรรม ซึ่งรัฐคูอริยอมรับวา เม่ือชาววัชชียังปฏิบัติตามหลักธรรมน้ี จะเอาชนะดวยการรบไมได 

นอกจากจะใชการเกลี้ยกลอมหรือยุแยกใหแตกสามัคคี 

          การปกครองในทางพุทธศาสนา พิจารณาถึงอํานาจในการตัดสินใจวา อํานาจในการตัดสินใจ

สงูสดุอยูทีไ่หน การปกครองกเ็ปนระบอบน้ัน พทุธศาสนาจงึแบงการปกครองตามอาํนาจการตดัสนิใจในการ

ปกครอง โดยแบงการปกครองออกเปน 4 ประเภท  คือ อัตตาธิปไตย คณาธิปไตย ประชาธิปไตย และ

ธรรมธิปไตย

          อัตตาธิปไตย คือการปกครองที่การตัดสินใจข้ึนอยูกับบุคคลคนเดียว ท่ีจะเปนผูกําหนดนโยบาย

ตดัสนิปญหา การปกครองอยางนี ้ในสมยัโบราณคอื ระบอบสมบูรณาญาสิทธริาชย ถาเปนปจจุบนั เราก็

เรียกกันวา เผด็จการ 

          คณาธปิไตย คอืการปกครองทีก่ารตดัสนิใจข้ึนอยูกบัคณะบคุคล เปนคนหลายคนรวมกนัตัดสนิใจ

ในการปกครอง ปจจุบัน เราก็ยังคงถือวา เปนระบอบเผด็จการโดยคณะบุคคล 

          ประชาธิปไตย คือการปกครองโดยถือเอาประชาชนเปนใหญ ประชาชนเปนผูตัดสินใจ แตเนื่อง

จากประชาชนมจีาํนวนมาก ไมสามารถตดัสนิใจโดยตรงได จึงตองเปนการตัดสินใจโดยผานตัวแทนเปนทอดๆ ไป 

          ธรรมาธิปไตย คือการปกครองโดยถือเอาธรรมเปนใหญ การตัดสินใจไมข้ึนอยูกับบุคคลใดๆ 

ไมวาคนเดียวหรือหลายคน แตขึ้นอยูกับธรรม คือความถูกตอง 

          เม่ือหัวใจของการปกครองคอื อาํนาจการตดัสนิใจ การปกครองจะเกดิผลสมัฤทธิจ์งึขึน้อยูกบัการ

ตัดสนิใจ ถาตดัสนิใจถกูประเทศกเ็จรญิรุงเรอืง แตถาตัดสินใจผิด กอ็าจเกดิความเสียหาย สรางความพินาศ

กับประเทศได ดังเชนการตัดสินใจของ ฮิตเลอร  

          ในระบอบประชาธิปไตยที่เราใหประชาชนเปนใหญ เปนผูใชอํานาจตัดสินใจ  ในความเปนจริง 

ยอมเปนไปไมไดทีป่ระชาชนทุกคนจะเห็นเหมือนกนัทุกคน ในระบอบประชาธปิไตยจงึตองใชเสยีงขางมาก

ในการตัดสนิใจของประชาชนเปนใหญ ประเทศทีป่กครองในระบอบประชาธปิไตยจะเจริญหรือไม จึงขึน้

อยูกับคุณภาพของประชาชนสวนใหญวา เปนคนอยางไร 

          ถาเปนคนสวนใหญเปนคนไมดี เปนคนโง เสียงขางมากก็จะตัดสินใจแบบโงๆ ถูกหลอกหรือถูก

ชักจูงไดงาย แตถาคนสวนใหญเปนคนดีมีปญญา การตัดสินใจก็จะถูกตองไดผลดี ไมข้ึนกับผลประโยชน

หรือกิเลสของคนใดคนหนึ่ง
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          เมื่อเราปกครองโดยคนสวนใหญ การตัดสินใจใดๆ ขึ้นอยูกับคนสวนใหญ ปญหาจึงอยูที่คุณภาพ

ของคนในประเทศนั้นๆ วา คนสวนใหญเปนคนดีหรือไมดี 

          ในเรือ่งน้ี พระอานนทไดทลูถามพระพุทธเจาวา มนษุยทีต่ายแลว ไปสวรรคและลงนรก มจีาํนวน

มากนอยตางกันอยางไร  พระพุทธเจาทรงรับสั่งวา ผูที่ลงนรกมีจํานวนเทาขนโค สวนผูไดขึ้นสวรรค มี

จํานวนเทาขนโค 

          ในทางพุทธศาสนา มนุษยในโลกนี้ มีคนทําบาปมากกวาคนดี  มากกวาชนิดที่เทียบกันไมไดเลย 

ฉะนั้น เสียงขางมากในสังคมมนุษย จึงเปนเสียงของคนไมดีมากกวาคนดี การตัดสินใจของเสียงขางมาก

ในสังคม  จึงเปนไปในทางที่ไมเปนไปเพื่อประโยชน 

          พุทธศาสนาจึงใหใชธรรมาธิปไตยในการปกครอง เพราะการตัดสินดวยธรรมาธิปไตย เปนการ

ตดัสนิใจทีถ่กูตองตามความเปนจริง  เสียงขางมากตัดสนิความตองการของคนในสงัคมได แตตดัสนิความเปน

จรงิหรอืความถกูตองไมได เชน ความเหน็ของคนสมยัโบราณสวนใหญหรอืเกือบทัง้หมด เหน็วา โลกแบน 

ถามีคนเพยีงคนเดยีวเหน็วาโลกกลม ถาเราตดัสนิดวยประชาธปิไตย โลกแบนตองชนะ  แตความจรงิแลว 

ความเห็นของคนๆเดียวกลับเปนความเห็นที่ถูกตอง เสียงขางมากจึงไมใชความเห็นที่ถูกตองเสมอไป 

เสียงขางมากจึงเปนเสียงท่ีตัดสินความตองการ แตไมไดตัดสินความเปนจริงตัวอยางที่เห็นกันในปจจุบัน 

ท่ียืนยันในเร่ืองนี้ได คือ กรณีท่ีมีผู นํารถยนตไปถวายหลวงพอชา สุภัทโท ทานไมรับการถวายโดย

ขอประชุมพระทั้งวัดกอน

          ความเห็นพระสงฆ ทกุรปูเหน็พองตองกนัวา ควรจะรบัดวยเหตผุลวา สะดวกแกหลวงพอเวลาไป

เยี่ยมสํานักสาขาตางๆ ซึ่งมีมากกวา 40 สาขา ในเวลานั้น อีกทั้งเวลาพระเณรอาพาธก็จะไดนําสงหมด

ไดทันทวงที

          หลังจากที่หลวงพอชารับฟงความคิดเห็นของที่ประชุมแลว ทานก็แสดงทัศนะของทานวา

 “สาํหรับผม มคีวามเห็นไมเหมือนกบัพวกทาน ผมเห็นวาเราเปนพระ เปนสมณะ เปนผูสงบระงบั 

เราตองเปนผูมกันอย สนัโดษ เวลาเชาเราอุมบาตรออกไปเท่ียวบณิฑบาตรรบัอาหารจากชาวบานมาเลีย้ง

ชวีติ เพ่ือยงัอัตภาพนีใ้หเปนไป ชาวบานสวนมากเขาเปนคนยากจน เรารบัอาหารจากเขา เรามีรถยนตแต

เขาไมมี น่ีลองคิดดูซิวามันจะเปนอยางไร เราอยูในฐานะอยางไร เราตองรูจักตัวเอง เราเปนลูกศิษยของ

พระพุทธเจา เม่ือพระพุทธเจาไมมีรถ เราก็อยามีเลยดีกวา ถามี สักวันหนึ่งก็จะมีขาววารถวัดนั้นคว่ําท่ีนี่ 

รถวัดนี้ไปชนคนที่นี่.. อะไรวุนวาย เปนภาระยุงยากในการรักษา 

          เมื่อกอนนี้ จะไปไหนแตละทีมีแตเดินไปทั้งนั้น ไปธุดงคสมัยกอนไมไดนั่งรถไปเหมือนทุกวันนี้ 

ถาไปธุดงคก็ไปธุดงคกันจริงๆ ขึ้นเขาลงหวยมีแตเดินทั้งนั้น เดินกันจนเทาพองทีเดียว 
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 แตทกุวนันีพ้ระเณรเขาธดุงคมแีตนัง่รถกนัทัง้นัน้ เขาไปเทีย่ว ดูบานนัน้เมอืงนีก้นั ผมเรียกทะลุดง 

ไมใชธุดงค เพราะดงที่ไหนมีทะลุกันไปหมด นั่งรถทะลุมันเลย ไมมีรถก็ชางเหอะ ขอแตใหเราประพฤติ

ปฏิบัติดีเขาไวก็แลวกัน เทวดาเห็นเขาก็เลื่อมใสศรัทธาเองหรอก”

 “ผมไมรับรถยนตท่ีเขาจะเอามาถวายกเ็พราะเหตนุี ้ยิง่สบายเสยีอกี ไมตองเชด็ไมตองลางใหเหนือ่ย 

ขอใหทานทัง้หลายจงจาํไว อยาเหน็แกความสะดวกสบายกนันกัเลย” ในทีสุ่ด พระท้ังวดักเ็หน็พองกบัเหตุผล

ของทานซึง่เปนเพยีงความเหน็เดยีวเทานัน้ เสยีงสวนใหญจึงไมใชเสียงสวรรค แตนาจะเปนเสียงจากนรก

หรือไม คงตองพจิารณากนัเปนเรือ่งๆ ไป  

          นอกจากนี ้ระบอบประชาธปิไตยใหความสาํคญักบัคนทกุคนอยางเทาเทยีมกนั โดยยดึหลกั 1 คน 

1 เสียงเทากัน โดยยึดถือศักดิ์ศรีความเปนมนุษยที่เทาเทียมกัน 

          ในความเปนจริงแลว มนุษยทุกคนเทาเทียมกันหรือไม

          พระพุทธเจาทรงจําแนกบุคคลออกเปน 3 ประเภท (ตามพระไตรปฎก แตในอรรถกถา เปรียบ

เปนบัว 4 เหลา) เมื่อพระพรหมทูลเชิญใหพระพุทธองคแสดงธรรมสั่งสอนสัตวโลก ดังนี้ 

          “ครั้นอาตมภาพทราบวาทาวสหัมบดีพรหมอาราธนา และอาศัยความกรุณาในสัตวทั้งหลาย 

จึงตรวจดูโลกดวยพุทธจักษุ เมื่ออาตมภาพตรวจดูโลกดวยพุทธจักษุ ก็ไดเห็นหมูสัตวซึ่งมีกิเลสดุจธุลี

ในจกัษนุอยกมี็ มกีเิลสดจุธลีุในจกัษมุากกม็ ีมอิีนทรยีแกกลากม็ ีมอิีนทรียออนกม็ ีมอีาการดกีมี็ มอีาการเลว

ก็มี จะพึงสอนใหรูไดงายก็มี จะพึงสอนใหรูไดยากก็มี บางพวกมีปกติเห็นโทษในปรโลกโดยเปนภัยอยูก็มี 

เปรยีบเหมอืนในกอบัวขาบ ในกอบัวหลวง หรอืในกอบวัขาว ดอกบวัขาบ ดอกบวัหลวง หรอืดอกบวัขาว 

ซ่ึงเกิดในนํ้า เจริญในนํ้า บางเหลายังไมพนนํ้า จมอยูในนํ้า น้ําหลอเล้ียงไว บางเหลา ต้ังอยูเสมอนํ้า บาง

เหลา ตัง้ขึน้พนนํา้ นํา้ไมตดิ ฉนัใด ดกูรราชกุมาร เมือ่อาตมภาพตรวจดูโลกดวยพุทธจักษ ุกฉั็นนัน้ ไดเหน็

หมูสตัวซึง่มีกิเลสดจุธลีุในจกัษนุอยกม็ ีมกีเิลสดจุธลุใีนจกัษมุากกม็ ีมอีนิทรยีแกกลากม็ ีมอีนิทรยีออนกม็ ี

มีอาการดีก็มี มีอาการเลวก็มี จะพึงสอนใหรูไดงายก็มี จะพึงสอนใหรูไดยากก็มี บางพวกมีปกติเห็นโทษ

ในปรโลกโดยเปนภัยอยูก็มี..”

          พระพุทธองคจําแนกบุคคลตามความเปนจริง มิไดแบงชนชั้น คนยากจนเปนบัวพนน้ําก็มาก 

พระมหากษตัรยิทาํกรรมหนกัจนถกูธรณสีบูกม็ ีการจาํแนกบคุคลของพระพทุธองค ทานจาํแนกตามความ

เปนจรงิของบคุคลวา มคีวามสามารถทีจ่ะฟงธรรม เขาใจธรรมไดแคไหนเพียงใด มนษุยทุกคนจึงไมเหมือน

กัน ไมเทาเทียมกัน โดยธรรมชาติ 

          เมื่อบุคคลมีความรูความสามารถแตกตางกัน จะตัดสินใจใหเกิดประโยชนที่แทจริงไดอยางไร 

ประชาธิปไตยในระบบตัวแทนท่ีใชกันอยู  จึงเปนไดเพียงการเลือกบุคคลที่จะเขาไปบริหารประเทศ 

แตมไิดหมายความวา ผูทีไ่ดเขาบรหิารประเทศ จะสามารถทาํอะไรไดดังใจ และไมสามารถอางไดวา ทาํตาม
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เสียงขางมากที่ไดหาเสียงไว เพราะเสียงขางมากไมสามารถตัดสินใจในสิ่งที่ถูกตองตามความเปนจริงได  

ผูปกครองที่ใชอํานาจบริหารประเทศ จึงตองตัดสินใจเพื่อประโยชนของประชาชนทั้งประเทศ ดังที่ทาน

พุทธทาสทานไดใหคําจํากัดความของประชาธิปไตยไววา ประชาธิปไตยตองถือประโยชนของประชาชน

เปนใหญ ไมใชถือประชาชนเสียงขางมากเปนใหญ 

          การปกครองระบอบประชาธปิไตยทีแ่ทจริง ทีจ่ะเกดิประโยชนกบัประเทศชาต ิจงึขึน้อยูกับคุณภาพ

ของประชาชนวา มีความเหมาะสมกับการปกครองในระบอบประชาธิไตยเพียงใด 

          พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต) ทานใหคําจํากัดความของประชาธิปไตยไววา การปกครอง

แบบประชาธิปไตย คือการปกครองของประชาชนที่แตละคนปกครองตัวเองได 

          ทานยงัไดอธบิายคาํกลาวท่ีวา “ประชาธปิไตยนัน้ ไมใชการปกครองทีดี่ทีส่ดุ แตเปนการปกครอง

ท่ีเลวนอยท่ีสุด” นั้น ยังไมเพียงพอ จะตองพูดตอไปดวยวา “ในความเลวนอยท่ีสุดนั้น ประชาธิปไตยจะ

ดีที่สุด เมื่อประชาชนมีคุณภาพมากที่สุด”

          ระบอบการปกครองของไทยเราทุกวันนี้ ยึดถือเพียงเสียงขางมาก โดยไมคํานึงถึงความถูกตอง 

ประเทศไทยเราจึงวุนวายจากการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพราะเราไมเขาใจประชาธิปไตยที่

แทจรงิ ไมเขาใจหนาทีข่องผูปกครองทีต่องทาํเพือ่ประโยชนของสวนรวม ประโยชนของประเทศชาต ิมใิชเพยีง

เพื่อประโยชนของเสียงสวนใหญ 

          ประชาชนคนไทยในวนันี ้รวมถงึนกัการเมอืง มคีณุภาพเพยีงพอทีจ่ะใชระบอบการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยหรือยัง 
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          ประเทศไทยไดปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมาตั้งแตป  

พ.ศ. 2475 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตราที่ 2 บัญญัติวา “ ประเทศไทย

มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ” การปกครองในระบอบ

ประชาธปิไตยนัน้ กาํหนดใหอํานาจอธปิไตยเปนของปวงชนชาวไทย แบงออกเปนอาํนาจในทางนติบิญัญตัิ

อํานาจในทางบริหารและอํานาจในทางตุลาการ อํานาจอธิปไตยทั้งสามประการของประชาชนชาวไทยนี้

พระมหากษตัรยิผูทรงเปนประมขุทรงใชอาํนาจนัน้ทางรฐัสภา ทางคณะรฐัมนตร ีและทางศาลตามบทบญัญตัิ

แหงรัฐธรรมนูญ 

          อํานาจอธิปไตยตามระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีดังตอไปนี้

          รัฐสภา  ประกอบไปดวยสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา  ยอมเปนตัวแทนปวงชนชาวไทยโดยไม

อยูในความผกูมดัแหงอาณตั ิมอบหมายหรอืใหครอบงําใดๆและตองปฏิบติัหนาทีด่วยความซ่ือสัตยสุจริต 

เพื่อประโยชนสวนรวมของปวงชนชาวไทย โดยปราศจากการขัดกันแหงผลประโยชน 

          สภาผูแทนราษฎร ประกอบดวยสมาชิก 2 ประเภท คือ ประเภทที่ไดมาจากการเลือกตั้งแบบ

แบงเขตเลือกตั้ง จํานวน 400 คน และสมาชิกประเภทซ่ึงไดมาจากการเลือกต้ังแบบสัดสวน จํานวน 80 

คน รวมเปนสมาชกิสภาผูแทนราษฎรจาํนวน 480 คน  อายขุองสภาผูแทนราษฎร คอื สมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรดาํรงตาํแหนงไดคราวละ 4 ป นับตัง้แตวันเลอืกตัง้  เวนแตจะถกูยบุสภาตามมาตรา 108 หรือมีเหตุ

ดังที่บัญญัติไวในมาตรา 106 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองสังกัดพรรคการเมือง

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปที่ 17 เลมที่ 49 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2558

*ทนายความอาวุโส, ผูเขารับการอบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย" รุนที่ 1 ของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

สิทธิโชค  ศรีเจริญ*
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          หนาทีอ่นัสาํคัญของสภาผูแทนราษฎร คือ การรางพระราชบญัญติัตางๆ ซ่ึงเปนกฎหมายทีใ่ชบงัคบั

กบัประชาชน ฉะนัน้ ในระบอบประชาธปิไตยจึงตองใชอาํนาจอธิปไตยของประชาชนมาออกกฎหมายของ

บานเมอืงดวยวธิใีหผูแทนราษฎรซึง่ถอืวาผูแทนของประชาชนชาวไทยทีไ่ดรบัการเลือกต้ังมาตามกฎหมาย 

เปนผูมสีทิธทิาํหนาทีร่างกฎหมายใหกบัประชาชน หรืออาจกลาวไดวา กฎหมายท่ีสมาชกิสภาผูแทนราษฎร

รางขึน้นัน้ เปนกฎหมายของประชาชน ถกูรางขึน้โดยประชาชน คอื สมาชิกสภาผูแทนราษฎรทีถ่กูเลือกมา

ตามระบบเลือกตั้งทาํหนาทีแ่ทนประชาชนชาวไทย และเพ่ือประโยชนของประชาชน ฉะน้ัน การท่ีรัฐธรรมนญูใน

ระบอบประชาธปิไตยกาํหนดใหมกีารปกครองในระบบรัฐสภา ใหมสีมาชกิสภาผูแทนราษฎรเขามาทาํหนาท่ี

ออกกฎหมายตามความตองการของประชาชนน้ันยอมเปนหลักประชาธิปไตยที่ถูกตอง ทั้งนี้ เนื่องจาก

การที่ประชาชนอยูรวมกันเปนประเทศ มีความจําเปนจะตองจัดระเบียบทางสังคมไปตามความประสงค

ของประชาชนในประเทศ สมาชกิสภาผูแทนราษฎรทีไ่ดรับเลือกต้ังมาจากจังหวดัและอาํเภอตางๆ ท่ัวประเทศ

ยอมมคีวามตองการท่ีแตกตางกนั จาํเปนทีจ่ะตองมกีฎหมายทีส่ามารถบงัคบักบัประชนไดในทกุพ้ืนที ่ฉะนัน้ 

การประชุมสภาผูแทนราษฎรเพื่อลงมติเสียงขางมากในการอนุมัติรางกฎหมายใด ตองถือวากฎหมายนั้น

ถกูรางขึน้ตามความประสงคของประชาชนชาวไทยสวนใหญในประเทศเพือ่ใชเปนกฎหมายของประเทศตอไป

          จะเห็นไดวา การรางกฎหมายเพือ่ใชเปนเครือ่งมอืในการพัฒนาประเทศ และการจัดระเบยีบสังคม 

ในการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยเปนงานที่สําคัญยิ่ง 

เพราะเม่ือการรางกฎหมายไดผานข้ันตอนของรฐัสภามาอยางถกูตองคบถวนแลว ประธานสภาผูแทนราษฎร

ในฐานะประธานรฐัสภาจะนาํรางกฎหมายนัน้ กราบบงัคมทลูพระกรณุาเพ่ือใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั

ทรงลงพระปรมาภิไธย เมือ่กฎหมายนัน้ไดประกาศในราชกิจจานเุบกษาแลวยอมใชบงัคับเปนกฎหมายได

จนกวาจะถูกยกเลิกโดยรัฐสภา

          วุฒิสภา ประกอบดวยสมาชิกวุฒิสภาจํานวน 150 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งในแตละจังหวัด

จังหวัดละหนึ่งคน และมาจากการสรรหาตามจํานวนที่รวมกับสมาชิกวุฒิสภาที่เลือกต้ังแลวเปนจํานวน 

150 คน วุฒิสภามีหนาท่ีตรวจสอบ กลั่นกรองรางพระราชบัญญัติตางๆ ท่ีสภาผูแทนราษฎรไดพิจารณา

และลงมตเิหน็ชอบรางกฎหมายนัน้แลว ใหสภาผูแทนราษฎรเสนอรางพระราชบญัญติันัน้ดวยความละเอยีด

รอบคอบเพื่อใหรางพระราชบัญญัตินั้นมีขอความ เนื้อหาสาระถูกตองตรงตามหลักการและเหตุผลของ

การรางพระราชบัญญัตินั้น โดยจะตองพิจารณาใหเสร็จภายใน 60 วัน นับตั้งแตวันที่รางพระราชบัญญัติ

น้ันมาถึงวุฒิสภาแตถาเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน ตองพิจารณาใหเสร็จภายใน 30 วัน  

ในการพจิารณารางพระราชบญัญตัขิองวฒุสิภา วฒุสิภามอีาํนาจแกไขเพิม่เติม หรือใหยบัยัง้พระราชบญัญติั

น้ันไวกอนและสงรางพระราชบัญญตันิัน้คนืไปยังสภาผูแทนราษฎรได อาํนาจในการตรวจสอบและกลัน่กรอง

รางพระราชบญัญตัใิดๆ ทีผ่านสภาผูแทนราษฎรมาแลว อาจมคีวามคลาดเคลือ่น หรอืเปนผลรายตอประเทศ

หรอืไมเปนประโยชนกบั สมาชกิวฒุสิภาซ่ึงถอืเปนผูแทนปวงชนชาวไทยอกีระดบัหนึง่ซึง่ไมไดสงักดัพรรค

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปที่ 17 เลมที่ 49 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2558
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การเมอืงใด ยดึถอืประโยชนของประเทศชาต ิและประชาชนเปนหลกั ยอมพจิารณาเหน็ความไมเหมาะสม

ของพระราชบญัญตัใิดๆ ดวยความเปนกลางและสจุริตของตนไดใชอํานาจยบัย้ัง แกไข ตัดทอน หรือเพ่ิม

เตมิขอความตามทีเ่หน็สมควร เพือ่ใหกฎหมายนัน้ถกูตองสมบรูณตามนติวิธีิ มีเนือ้หาสาระทีเ่ปนประโยชน

กับประชาชนและประเทศชาติได

          การแตงตั้งและถอดถอนบุคคลในตําแหนงใดตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ จะตองผานการ

แตงตั้งและถอดถอนโดยวุฒิสภานั้น สําหรับการแตงตั้งบุคคลในตําแหนงที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

บญัญตัไิวใหผานการเหน็ชอบของวฒิุสภา คอืตลุาการศาลรฐัธรรมนญู คณะกรรมการเลอืกตัง้ อยัการสงูสุด

ตาํแหนงทีรั่ฐธรรมนญูบัญญัตใิหวฒุสิภาใหการเหน็ชอบในการดาํรงตาํแหนงนี ้วฒุสิภาจะตองดําเนนิการ

ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 121

          การถอดถอน ผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืง เชน นายกรัฐมนตร ีรฐัมนตร ีสมาชกิสภาผูแทนราษฎร

สมาชิกวุฒิสภา ผูดํารงตําแหนงในกระบวนการยุติธรรม เชน ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 

ประธานการปกครองสูงสุด อัยการสูงสุด ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูพิพากษา ตุลาการ พนักงานอัยการ 

องคการอิสระ เชน กรรมการการเลอืกต้ัง ผูตรวจการแผนดิน และกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูใดมพีฤติการณ

รํ่ารวยผิดปกติสอไปในทางทุจริตตอหนาที่ สอวากระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ สอวากระทํา

ผดิตอตาํแหนงหนาท่ีในยตุธิรรม สอวาจงใจใชอํานาจหนาทีข่ดัตอบทบญัญตัแิหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 

หรอืฝาฝนหรอืไมปฏบิตัติามมาตรฐานของจริยธรรมอยางรายแรง วฒุสิภามีอาํนาจถอดถอนผูนัน้ออกจาก

ตําแหนงได

          คณะรัฐมนตร ี พระมหากษัตริยทรงตั้งแตนายกรัฐมนตรี ซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ

รฐัมนตรอีืน่อกีไมเกนิ 35 คน คณะรฐัมนตรมีหีนาทีบ่รหิารราชการแผนดิน ตามหลกัความรบัผดิชอบรวม

กนั  ตามนโยบายทีแ่ถลงตอรฐัสภากอนเขาปฏบัิติหนาที ่นโยบายนีเ้รยีกวา นโยบายของรฐับาล (Government 

Policy) ทีจ่ะเขาบรหิารประเทศ และตองปฏบัิตติามแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐัตามรฐัธรรมนญูหมวด 5 

ตัง้แตมาตรา 75 จนถึงมาตรา 83 แนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐันี ้รฐับาลทกุรฐับาลทีเ่ขามาบรหิารประเทศ

จะตองปฏิบัติตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ และมีแผนการบริหารราชการแผนดินซึ่งแสดงมาตรฐาน

และรายละเอียดของแนวทางในการปฏิบัติราชการในแตละปของการบริหารราชการแผนดินจะตอง

สอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ (State Policy)   หรือที่เรียกวา แนวนโยบายแหงรัฐ (State 

Policy) ซึง่บญัญตัไิวในรัฐธรรมนญูมจีาํนวน 9 นโยบาย คอื

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปที่ 17 เลมที่ 49 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2558
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               1. แนวนโยบายดานความมั่นคงของรัฐ

               2. แนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน

               3. แนวนโยบายดานศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษาและวัฒนธรรม

               4. แนวนโยบายดานกฎหมายและการยุติธรรม

               5. แนวนโยบายดานการตางประเทศ

               6. แนวนโยบายดานการเศรษฐกิจ 

               7. แนวนโยบายดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

               8. แนวนโยบายดานวิทยาศาสตร ทรัพยสินทางปญญาและพลังงาน

               9. แนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน

          คณะรัฐมนตรีตองบริหารราชการแผนดินตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ กฎหมายและนโยบาย

ท่ีแถลงไวตอรัฐสภา และช้ีแจงการดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ   และตองเปนไปตาม

หลกันติธิรรม   คณะรฐัมนตรตีองจดัทาํแผนการบริหารราชการแผนดนิ เพือ่แสดงมาตรการและรายละเอยีด

ของแนวทางการปฏบัิตริาชการแผนดนิ ซึง่จะตองสอดคลองกบัแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐัและคณะรฐัมนตรี

ตองจัดใหมแีผนการตรากฎหมายทีจ่าํเปนตอการดําเนนิการตามนโยบายและแผนการบริหารราชการแผนดิน

          ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา กลาวคือ อํานาจอธิปไตยของ

รัฐสภา และอํานาจอธิปไตยของคณะรัฐมนตรียอมมีความสัมพันธเชื่อมโยงกันได เชน สมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร ไดรบัการแตงตัง้เปนนายกรฐัมนตร ีและรฐัมนตรไีด รฐัสภาควบคมุดูแลการบรหิาราชการแผนดิน

ของคณะรัฐมนตร ีหากนายกรฐัมนตรี หรอืรฐัมนตรทีานใด ไมบรหิารราชการแผนดนิตามบทบญัญตัแิหง

รัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบายท่ีไดแถลงไวตามมาตรา 176 จะตองมีความรับผิดชอบตอสภาผูแทน

ราษฎรในหนาที่ของตนรวมทั้งตองรับผิดชอบรวมกันตอรัฐสภาในนโยบายท่ัวไปของคณะรัฐมนตรี 

ตามมาตรา 178 หรอืมพีฤตกิารณรํา่รวยผดิปกติ สอไปในทางทุจริตตอหนาท่ีราชการหรือจงใจฝาฝนบทบัญญติั

แหงรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมาย อาจถูกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขาชื่อกันอภิปรายไมไววางใจ และรอง

ขอใหถอดถอนออกจากตําแหนงได ในทางกลับกันหากสภาผูแทนราษฎรไมยินยอมออกกฎหมายตามที่

รฐับาลเสนอเพ่ือประโยชนในการบรหิารราชการแผนดนิตามนโยบายของสภาผูแทนราษฎร นายกรัฐมนตรี

ก็สามารถยุบสภา และใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหม   ไดนายกรัฐมนตรีอาจถูกสมาชิก

สภาผูแทนราษฎรจาํนวนไมนอยกวาหนึง่ในหา และรฐัมนตรอีาจถูกสมาชกิสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอย

กวาหนึง่ในหกของจาํนวนสมาชกิท้ังหมดเทาท่ีมอียูของสภาผูแทนราษฎรเขาชือ่เสนอญตัตขิองเปดอภปิราย

ทัว่ไปเพือ่ลงมตไิมไววางใจนายกรฐัมนตร ีหรือรฐัมนตรเีปนรายบคุคลได มติไมไววางใจตองมคีะแนนเสยีง
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มากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี

ผูถูกอภิปรายไมไววางใจ และสภาผูแทนราษฎรมีมติไมไววางใจตองพนจากตําแหนงนายกรัฐมนตรี หรือ

รัฐมนตรีแลวแตกรณี

          ศาล ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญใหมีศาล 4 ประเภท คือ

          1. ศาลรัฐธรรมนญู อาํนาจหนาทีข่องศาลรัฐธรรมนญูโดยสรปุกค็อื มอีาํนาจวนิจิฉยัวากฎหมาย

ใดขัดหรือแยงตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติแหงกฎหมายน้ันเปนอันใชบังคับไมได คําวินิจฉัย

ของศาลรัฐธรรมนูญใหเปนเด็ดขาด คือถึงที่สุดจะอุทธรณตอศาลอื่นใดมิได และมีผลผูกพันรัฐสภา 

คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอื่นของรัฐ

          บุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไวมีสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ 

เพือ่ใหมีคําวินิจฉัยวา บทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได

          ในกรณีที่มีความขัดแยงเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีระหวางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองคกรตาม

รฐัธรรมนญูทีไ่มใชศาลตัง้แตสององคกรขึน้ไป ใหประธานรฐัสภา นายกรัฐมนตรี หรือองคกรนัน้เสนอเร่ือง

พรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อพิจารณาวินิจฉัยได

          บคุคลยอมมีสทิธติอตานโดยสนัตวิธิซีึง่การกระทาํใดๆ ทีเ่ปนเพือ่ใหไดมาซึง่อํานาจในการปกครอง

ประเทศโดยวธิกีารซ่ึงมไิดเปนไปตามวิถีทางท่ีบัญญัตไิวในรฐัธรรมนญู ถามีบคุคลใด หรือพรรคการเมืองใด

กระทําการดังกลาว ผูทราบการกระทําดังกลาวยอมมีสิทธิยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยส่ังการ

ใหเลกิการกระทาํดงักลาวได ถาเปนการกระทําของพรรคการเมอืง ศาลรฐัธรรมนญูอาจสัง่ยบุพรรคการเมอืง

ดังกลาวได

          2. ศาลยุตธิรรม ศาลยตุธิรรม (Court of Justice) มอีาํนาจพจิารณาพพิากษาคดทีัง้ปวง เวนแต

ทีร่ฐัธรรมนญูนี ้หรอืกฎหมายบญัญตัใิหอยูในอาํนาจของศาลอืน่   เชน ศาลปกครอง ศาลรฐัธรรมนญู หรอื

ศาลทหาร เปนตน ศาลยตุธิรรม หมายถงึ ศาลแพง ศาลอาญา ศาลจังหวดัทัว่ประเทศ ศาลแขวงท่ัวประเทศ

และบรรดาศาลชํานญัพเิศษ เชน ศาลเยาวชนและครอบครวักลาง ศาลแรงงานกลาง ศาลภาษอีากรกลาง 

ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง ศาลลมละลายกลาง 

          ศาลยตุธิรรมมสีามช้ัน คอื ศาลช้ันตน ซึง่หมายถงึศาลแรกทีคู่ความจะตองเสนอคดตีอศาลดงัทีก่ลาว

ไวในวรรคกอน เชน ศาลแพง ศาลอาญา ศาลจงัหวดั ศาลแขวง ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เปนตน
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ศาลอุทธรณ หมายถึง ศาลท่ีคูความอุทธรณคําพิพากษาของศาลชั้นตนไปสูศาลอุทธรณ และรวมถึง

ศาลอุทธรณที่มีอํานาจพิจารณา และวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และการเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง 

ศาลฎีกา หมายถึง ศาลทีคู่ความอทุธรณคาํพพิากษาของศาลช้ันตน หรือศาลอทุธรณแลวแตกรณีไปยงัศาลฎีกา 

และใหรวมถงึศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูดาํรงตําแหนงทางการเมือง และศาลฎกีาทีมี่อํานาจพิจารณา

และวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 

 ศาลยุติธรรมมีคณะกรรมการตุลาการเปนผูใหความเห็นชอบในการแตงตั้ง เลื่อนตําแหนงและ

ลงโทษผูพิพากษาไดตามกฎหมาย ศาลยุติธรรม มีหนวยการธุรการที่เปนการอิสระเรียกวา สํานักงาน

ศาลยุติธรรม โดยมีเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมเปนผูบังคับบัญชาขึ้นตรงตอประธานศาลฎีกา

          3. ศาลปกครอง ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทระหวางหนวยราชการ 

หนวยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ องคการปกครองแหงทองถิน่ หรือองคกรตามรฐัธรรมนญู หรือเจาหนาทีข่องรฐั

และเอกชน หรือระหวางหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคการปกครองสวนทองถิ่น 

หรือ องคกรตามรฐัธรรมนญู หรอืเจาหนาทีข่องรัฐดวยกัน อันเนือ่งมาจากการใชอาํนาจทางการปกครองตาม

กฎหมายหรอืเน่ืองมาจากการดาํเนนิกจิการทางการปกครองของหนวยราชการ หนวยงานของรฐั รัฐวสิาหกิจ 

องคการปกครองสวนทองถ่ิน องคกรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจาหนาที่ของรัฐ ทั้งนี้ตามกฎหมายบัญญัติ 

รวมทัง้มอีาํนาจพจิารณาพพิากษาเรือ่งท่ีรัฐธรรมนญูหรือกฎหมายบญัญติัใหอยูในอาํนาจของศาลปกครองใน

ปจจุบันมีศาลปกครองชั้นตน และศาลปกครองสูงสุด ซ่ึงคูความไดอุทธรณพิพากษาหรือคําส่ังของ

ศาลปกครองชั้นตนไปยังศาลปกครองสูงสุด

          การแตงตั้งและการใหตุลาการศาลปกครองพนจากตําแหนงตองไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตลุาการศาลปกครอง ศาลปกครองมีหนวยงานธุรการทีเ่ปนอสิระ โดยมเีลขาธกิารสํานกังาน

ศาลปกครองเปนผูบังคับบัญชาขึ้นตรงตอประธานศาลปกครองสูงสุด

          4. ศาลทหาร ขาราชการทหารท้ังทหารบก ทหารเรอื และทหารอากาศ มกีารปกครองบงัคบับญัชา

แตกตางจากขาราชการพลเรอืน โดยเฉพาะอยางยิง่ในการกระทําผิดวนิยัทหาร การกระทําความผิดอาญา 

ทัง้ทีก่ระทาํตอทหารดวยตนเอง และกระทาํตอประชาชนพลเรอืน จงึมคีวามจาํเปนจะตองมศีาลทหารให

มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญา ซึ่งผูกระทําผิดเปนบุคคลที่อยูอํานาจศาลทหารและคดีอื่นตามที่

กฎหมายบัญญัติ

          องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เปนกลไกอิสระที่สําคัญของรัฐธรรมนูญ หรืออาจกลาวไดวาเปน

เครือ่งมือของรัฐธรรมนญูในระบอบประชาธปิไตย ทีม่อีาํนาจตรวจสอบการเขาสูอาํนาจรฐั ตรวจสอบการ

ปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ผูใชอํานาจรัฐ การใชเงินงบประมาณตามกฎหมาย และการปฏิบัติหนาท่ีของ

หนวยงานรฐั หรอืบคุคลท่ีไมดาํเนนิการใหเปนไปตามบทบัญญติัแหงรฐัธรรมนูญ องคกรอิสระตามรฐัธรรมนญู

มี 4 องคกร คือ
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          1. คณะกรรมการการเลอืกตัง้ การเขาสูอาํนาจรัฐตองเปนไปโดยถูกตองตามบทบญัญติัแหงรัฐธรรมนูญ 

คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหนาที่อันสําคัญ คือ การจัดใหมีการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย 

เพือ่ใหไดบคุคลทีผ่านการเลอืกตัง้มาโดยสจุรติ ถกูตองตามกฎหมาย เพือ่มาทําหนาท่ีแทนประชาชนชาวไทย 

ในตาํแหนงหนาทีต่างๆ ทีก่ฎหมายกาํหนด คณะกรรมการเลอืกตัง้ตองควบคมุและดําเนนิการจดั หรอืจดั

ใหมกีารเลือกตัง้ หรอืการสรรหาสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชกิวฒุสิภา สมาชกิสภาทองถิน่ และผูบรหิาร

ทองถิ่น แลวแตกรณี รวมทั้งการออกเสียงประชามติใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม   และมีอํานาจ

หนาที่อื่นตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายบัญญัติ

          2. ผูตรวจการแผนดิน   มีอํานาจหนาท่ีพิจารณาและสอบสวนหาขอเท็จจริงตามคํารองเรียน 

การไมปฏบิตัติามกฎหมาย หรอืปฏบิตันิอกเหนอือาํนาจหนาท่ีตามกฎหมาย การปฏบิติัหรือละเลยไมปฏิบติั

หนาท่ีของราชการพนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจหรือ

ราชการสวนทองถ่ิน ตรวจสอบการละเลยการปฏิบัตหินาที ่หรือการปฏบิตัหินาท่ีโดยไมชอบดวยกฎหมาย

องคกรตามรฐัธรรมนญู และองคกรในกระบวนการยตุธิรรม แตไมรวมถงึการพิจารณา การพิจารณาพิพากษา

คดีของศาล หรือในองคกรอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ นอกจากนี้ผูตรวจการแผนดินมีอํานาจดําเนินการ

เกี่ยวกับจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐตามที่กฎหมายกําหนด

          ผูตรวจการแผนดินมสีทิธเิสนอเรือ่งตอศาลรฐัธรรมนญูเกีย่วกับบทบญัญติัของกฎหมายทีม่ปีญหา

เกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาและวินิจฉัย และมีสิทธินําเสนอเรื่องตอ

ศาลปกครองในกรณีท่ีกฎ คําสั่ง หรือการกระทําอื่นใดของบุคคลใดไมปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัติ

นอกเหนืออํานาจหนาที่ตามกฎหมายของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงาน

ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นใหศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัย

          ในกรณีที่ผูตรวจการแผนดินเห็นวา มีการกระทําที่มีผลกระทบตอความเสียหายของประชาชน

สวนรวม หรอืเพือ่คุมครองประโยชนสาธารณะ ผูตรวจการแผนดินอาจพิจารณาและสอบสวนขอเทจ็จริง

โดยไมมีการรองเรียนได

          3. คณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทจุริตแหงชาติ การปกครองในระบอบประชาธปิไตย 

อันมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุน้ัน ตองเปนการปกครองทีสุ่จรติ และชอบธรรมปราศจากการทจุรติ

คดิมชิอบในระบบราชการ จงึมคีวามจาํเปนตองมอีงคกรอสิระท่ีมอีาํนาจตรวจสอบการใชอาํนาจรัฐใหเกดิ

ประโยชนกบัประชาชนเจาของประเทศ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทจุริตแหงชาติมีอาํนาจ

ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวน พรอมทําความเห็นเกี่ยวกับการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง

และขาราชการชั้นผูใหญออกจากตําแหนง เน่ืองจากมีพฤติการณร่ํารวยผิดปกติ สอไปในทางทุจริตตอ

หนาที ่สอวากระทําความผดิตอตาํแหนงหนาท่ีราชการ สอวากระทาํความผดิตอตําแหนงหนาท่ีการยติุธรรม 
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สอวาจงใจใชอํานาจหนาที่ขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม

มาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรงเสนอตอวุฒิสภา

          ไตสวนขอเท็จจรงิและสรปุสาํนวนพรอมท้ังความเหน็เกีย่วกบัการดําเนนิคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง

ทางการเมอืงสงไปยงัอยัการสงูสดุเพือ่ฟองคดตีอศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมอืง

 ตรวจสอบความถกูตองและความมอียูจริงของทรพัยสินและหนีส้นิของผูดํารงตําแหนงทางการเมอืง 

และขาราชการช้ันผูใหญ นอกจากนีย้งัมอํีานาจกาํกบัดแูลคณุธรรมและจรยิธรรมของผูดาํรงตาํแหนงทาง

การเมืองอีกดวย

 4. คณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิ คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินมอีาํนาจหนาท่ีกาํหนดหลกัเกณฑ

มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดิน ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะใหมีการแกไขขอบกพรอง

เกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดิน ทําหนาท่ีวินิจฉัย ดําเนินการที่เกี่ยวกับวินัยทางการเงิน การคลัง และ

การงบประมาณ มีผูวาการตรวจเงินแผนดินมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดินที่เปนอิสระ

และเปนกลาง ตรวจสอบการใชเงินแผนดินของสวนราชการตามรัฐธรรมนูญ

          องคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญ  องคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญมีสวนชวยในการพัฒนาการปกครองใน

ระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัริยทรงเปนประมขุ เพือ่ใหประชาชนไดรบัความคุมครองทางดาน

ชวีติ รางกาย ทรพัยสนิ สทิธแิละเสรภีาพของประชาชนตามรฐัธรรมนญู และสงเสรมิพฒันาความคดิเหน็

ของประชาชนเพือ่การพฒันาประเทศในระบอบประชาธปิไตย และการมสีวนรวมของประชาชนตามระบอบ

ประชาธิปไตย 

          1. องคการอัยการ เปนองคกรทางกฎหมายท่ีเปนอิสระ ทําหนาท่ีในการดําเนินคดีอาญาตามท่ี

พนกังานสอบสวนสถานตีาํรวจตางๆ ทัว่ประเทศสงใหดําเนนิคดีอาญากบัผูตองหาท่ีกระทําความผิดอาญา

ตามกฎหมาย ดาํเนนิคดอีาญาตามทีก่รมสอบสวนคดพีเิศษสงใหดําเนนิคดอีาญา และดาํเนนิคดอีาญากบั

ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง การปฏิบัติ

หนาทีข่องพนกังานอยัการมีอสิระในการพจิารณาสัง่คด ีและปฏบิตัหินาทีใ่หเปนไปโดยเทีย่งธรรมเพือ่ความ

สงบสขุของประชาชน และเปนการควบคมุอาชญากรรมตามกฎหมาย ใหประเทศชาติปลอดจากโจรผูราย

และผูกระทําความผิดทางอาญา

          2. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาที่เก่ียวของกับการ

คุมครองสทิธเิสรภีาพของประชาชนตามระบอบประชาธปิไตย และเปนงานทีเ่กีย่วของกบัตางประเทศตาม

พนัธกรณเีกีย่วกบัสทิธมินษุยชนทีป่ระเทศไทยเปนภาครีวมกับตางประเทศ คุมครองสิทธแิละเสรีภาพของ

ประชาชนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนและผูแทนจาก

องคการเอกชนดานสทิธมินษุยชน มอีาํนาจตรวจสอบการกระทําอนัเปนการละเมดิสิทธมินษุยชน และเสนอ
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มาตรการทีเ่หมาะสมเพือ่ปองกนัการละเมดิสทิธมินษุยชน เสนอเรือ่งตอศาลรฐัธรรมนญูในกรณทีีมี่ผูรองเรยีน

วามกีฎหมายใดกระทบตอสทิธมินษุยชน และฟองคดีตอศาลยติุธรรมแทนผูเสยีหายในกรณทีีม่กีารละเมดิ

สิทธิมนุษยชนเปนสวนรวม นอกจากนี้ยังมีอํานาจเสนอการแกไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ตอรัฐสภาหรือ

คณะรัฐมนตรี เพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน

          3. สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนองคกรอิสระทําหนาท่ีใหคําปรึกษาและ

เสนอแนะตอคณะรฐัมนตรใีนปญหาตางๆ ทีเ่ก่ียวกบัเศรษฐกจิสังคม โดยเฉพาะแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม

แหงชาติ และแผนอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ตองใหสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติให

ความเห็นกอนพิจารณาประกาศใช

  

          สิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย 

          การใชอํานาจของรัฐทุกองคกรตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิเสรีภาพ ตามที่บัญญัติ

ไวในรัฐธรรมนูญ บคุคลทีถ่กูละเมดิสทิธหิรอืเสรภีาพตามทีร่ฐัธรรมนญูไดรบัรองไว สามารถยกบทบญัญตัิ

ไวในรฐัธรรมนญู เพือ่ใชสทิธทิางศาล หรอืยกขึน้เปนขอตอสูคดทีางศาลได สทิธแิละเสรภีาพตามท่ีรฐัธรรมนญู

บัญญัติไว คือ 

          1. ความเสมอภาค บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายไดรับการคุมครองตามกฎหมายเทาเทยีมกนั

ไมวาจะเปนชายหรือหญิง จะเลือกปฏิบัติไมได

          2. สิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย การจับคุมขัง

จะกระทาํมไิด เวนแตมคีาํสัง่หรอืหมายของศาล บุคคลมเีสรภีาพในเคหสถานทีจ่ะอยูอาศยัโดยปกติมสีทิธิ

เสรภีาพในการเดนิทางและเลอืกถิน่ทีอ่ยูภายในราชอาณาจักร การเนรเทศบคุคลท่ีมสัีญชาติไทยออกนอก

ราชอาณาจักรจะกระทําไมได การกลาวหรือไขขาวอันเปนการละเมิดตอเกียรติยศชื่อเสียงของบุคคลอื่น

ยอมไมได บุคคลยอมมีเสรีภาพในการส่ือสารถึงกันโดยวิธีที่ชอบดวยกฎหมาย บุคคลมีเสรีภาพในการ

นับถือศาสนา และลัทธินิยมในทางศาสนา

          3. สิทธิในกระบวนการยุติธรรม บุคคลไมตองรับโทษอาญา ถาไมมีกฎหมายบัญญัติวาเปน

ความผิดและกําหนดโทษไว ในคดอีาญาตองสนันษิฐานไวกอนวา ผูตองหาหรือจาํเลยไมมีความผดิ และจะปฏิบัติ

ตอบุคคลนั้นเสมือนเปนผูกระทําความผิดไมได จนกวาศาลจะมีคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดแสดงวาไดกระทํา

ความผิด 
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 บุคคลยอมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ดังนี้

 1. สิทธิเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง

 2. ไดรับความพิจารณาอยางเปดเผย ไดรับทราบขอเท็จจริงในคดีอยางพอเพียง และเสนอ

ขอเทจ็จริง ขอโตแยง และพยานหลักฐานได

 3. ไดรับการพิจารณาอยางถูกตอง รวดเร็ว และเปนธรรม

 4. ไดรับการสอบสวนอยางถูกตองและรวดเร็ว และเปนธรรม

          5. ผูเสียหาย ผูตองหา จําเลย และพยานในคดี ไดรับการคุมครอง ชวยเหลือที่จําเปนและ

เหมาะสมจากรัฐ

          6. เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ ไดรับการคุมครองในการดําเนินคดีอยางเหมาะสม

          7. ในคดีอาญา ผูตองหาหรอืจาํเลยมีโอกาสในการตอสูคดีอยางพอเพียง มีโอกาสตรวจสอบพยาน

หลักฐาน และไดรับการชวยเหลือทางคดีจากทนายความ และไดรับการปลอยตัวชั่วคราว

          8. ในคดีแพง ไดรับการชวยเหลือทางกฎหมายอยางเหมาะสมจากรัฐ

          4. สิทธิในทรัพยสิน สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง รวมถึงสิทธิในการสืบ

มรดกตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิการเวนคนือสงัหาริมทรัพยจะกระทาํไมไดเวนแตอาศัยอาํนาจตามกฎหมาย 

และตองชดใชคาทดแทนที่เปนธรรมภายในเวลาอันควร

          5. สทิธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ บุคคลยอมมเีสรภีาพในการประกอบอาชพีและแขงขนั

โดยเสรอียางเปนธรรม ปองกนัการผกูขาด และขจดัความไมเปนธรรมในการแขงขนั มสีทิธิไดรบัหลกัประกัน

ความปลอดภัย และสวัสดิภาพในการทํางาน รวมถึงหลักประกันในการดํารงชีพทั้งในระหวางการทํางาน

และเมื่อพนภาระการทํางาน

          6. เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน บุคคลยอมมีเสรีภาพในการ

แสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น การตรวจ

สอบขอความการตพีมิพหรอืสือ่สารมวลชนอืน่จะทําไมได พนกังานลูกจางของเอกชน ขาราชการ พนกังาน 

หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ มีเสรีภาพในการเสนอขาวและแสดงความ

คิดเห็นภายใตขอจาํกดัตามรฐัธรรมนญู โดยไมอยูใตอาณตัขิองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรอืเจาของ

กิจการ โดยไมขัดตอจริยธรรมแหงการประกอบวิชาชีพ

          คลื่นความถี่ที่ใชในการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และโทรคมนาคมเปนทรัพยากรของ

ชาติเพ่ือประโยชนสาธารณะ จะขัดขวางเสรีภาพในการรับรูขอมูลขาวสารหรือปดกั้นการไดรับขอมูล

ขาวสารของประชาชนไมได

          7. สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวา

สิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมมีคาใชจาย บุคคลยอมมีสิทธิเสรีภาพในการ
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เรียนรู ศกึษาอบรม การวจิยัและเผยแพรงานวจิยัตามหลกัวชิาการ ยอมไดรบัการสงเสริมและคุมครองเทาทีไ่ม

ขัดตอหนาที่พลเมือง หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

 8. สทิธใินการไดรับบรกิารสาธารณสุขและสวัสดิการจากรฐั บคุคลยอมมสิีทธิเสมอกนัในการรบั

บรกิารทางสาธารณสขุทีเ่หมาะสมและไดมาตรฐานจากรัฐโดยไมเสียคาใชจายอยางทัว่ถงึ และมปีระสิทธิ

ภาพ ผูพิการ ทุพพลภาพ มีสิทธิเขาถึงและการใชประโยชนจากสวัสดิการ สิ่งอํานวยความสะดวกอันเปน

สาธารณะ และความชวยเหลอืทีเ่หมาะสมจากรฐั คนชรา คนไรท่ีอยูอาศัย และไมมรีายไดเพียงพอตอการ

ยังชีพ มีสิทธิไดรับการชวยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ

          9. สิทธใินขอมลูขาวสารและการรองเรยีน บุคคลยอมมสิีทธไิดรับทราบและเขาถงึขอมลูขาวสาร

สาธารณะ มสีทิธิมสีวนรวมในกระบวนการพจิารณาของเจาหนาทีรั่ฐในการปฏบิติัราชการทางการปกครอง

อันมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของตน และมีสิทธิเสนอเรื่องราวรองทุกข หรือฟองหนวยราชการ 

หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการแหงทองถิ่น หรือองคกรอื่นของรัฐที่เปนนิติบุคคลใหรับผิด 

เนื่องจากการกระทําหรือละเวนการกระทําของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางหนวยงานนั้น

          สทิธขิองผูบรโิภคยอมไดกบัการคุมครองในการไดรบัขอมลูตามความเปนจรงิ มสีทิธริองเรยีนเพือ่

ไดรบัการแกไขเยยีวยาความเสยีหาย รวมทัง้การพทิกัษสิทธขิองผูบรโิภค การใหขอมลูโดยสุจริตแกองคกร

ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐยอมไดรับการคุมครอง

          10. เสรภีาพในการชมุนมุและการสมาคม บุคคลยอมมเีสรภีาพในการชมุนมุโดยสงบ และปราศ

จากอาวุธ มีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองตามวิถีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษตัรยิเปนประมขุ และมีเสรภีาพในการรวมกันเปนสมาคม สหภาพ สหพันธ สหกรณ กลุมเกษตรกร 

องคกรเอกชน หรือหมูคณะอื่น

          11. สทิธชิมุชนุ บคุคลยอมมสีทิธริวมกนัเปนชมุชน ชมุชนทองถิน่ดัง้เดมิ เพือ่อนรุกัษจารตีประเพณี

ภมูปิญญาทองถิน่ ศิลปวฒันธรรมอนัดงีามของทองถิน่ มสีวนรวมในการจดัการบาํรงุรกัษา และใชประโยชน

จากทรพัยากรธรรมชาติ สิง่แวดลอม และความหลากหลายทางชวีภาพอยางสมดลุและยัง่ยนื การดาํเนนิการ

ตามโครงการหรือกิจกรรมที่มีผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง  ทั้งดานคุณภาพส่ิงแวดลอมธรรมชาติ 

และสขุภาพจะทาํไมได เวนแตจะไดศกึษาและประเมนิผลกระทบ และรับฟงความคดิเหน็ของประชาชนผูมี

สวนไดเสียกอน

          12. สิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ บุคคลที่จะใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ เพ่ือลมลางการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุไมได ผูทราบการกระทาํดงักลาวยอม

มีสิทธิรองตอศาลรัฐธรรมนูญใหวินิจฉัยส่ังการได บุคคลยอมมีสิทธิตอตานโดยสันติวิธี ซ่ึงการกระทําใดๆ

เพื่อใหไดอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้
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          การมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน

          ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวาหน่ึงหมื่นคน มีสิทธิเสนอรางกฎหมายตอรัฐสภาไดมีสิทธิ

เขาชีแ้จงหลกัการของรางกฎหมายในรฐัสภา และในคณะกรรมาธกิารวสิามญัตองประกอบดวยผูแทนของ

ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด

          ประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังไมนอยกวาสองหมื่นคน มีสิทธิเขาช่ือรองขอถอดถอนผูดํารงตําแหนง

ทางการเมือง ผูดํารงตําแหนงในการยุติธรรม องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือผูดํารงตําแหนงระดับสูง

ในพฤติการณรํ่ารวยผิดปกติ สอไปในทางทุจริตตอหนาที่ สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ สอ

วากระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม สอวาจงใจใชอํานาจหนาที่ขัดตอบทบัญญัติแหง

รัฐธรรมนูญ หรือกฎหมาย หรือฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรงตอวุฒิสภาเพื่อ

ใหถอดถอนผูนั้นออกจากตําแหนงได

          ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งยอมมีสิทธิออกเสียงประชามติ

          การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ

          ประชาชนยอมมีสิทธิตรวจสอบการใชอํานาจรัฐใหถูกตอง ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายดวย

วิธีการตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว ดังนี้

          1. การตรวจสอบทรพัยสิน ผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืงมหีนาทีย่ืน่บญัชแีสดงรายการทรพัยสนิ

และหน้ีสินของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะท่ีมีอยูจริงในวันที่เขารับตําแหนงและวันที่พน

จากตาํแหนงเพือ่เปดเผยใหสาธารณชนทราบ ถาปรากฏวามทีรพัยสนิเพ่ิมขึน้ผดิปกติ อยัการสูงสดุมอีาํนาจ

ดําเนินคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ใหทรัพยสินที่เพิ่มขึ้นผิดปกตินั้น

ตกเปนของแผนดิน

          2. การกระทาํทีเ่ปนการขดัแหงผลประโยชน นายกรัฐมนตรี รัฐมนตร ีสมาชกิสภาผูแทนราษฎร 

และสมาชิกวุฒิสภาตองไมดํารงตําแหนงในหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจไมรับหรือ

แทรกแซงการเขารับสัมปทานจากรัฐ หรือเขาเปนคูสัญญา อันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือเปน

หุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐหนวยราชการ 

หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม

 ไมรบัเงินหรอืประโยชนใดๆ จากหนวยงานราชการ หนวยงานของรฐั หรอืรฐัวสิาหกจิเปนพเิศษ 

นอกเหนือจากธุรกิจการงานตามปกติ และไมเปนเจาของกิจการหรือถือหุนในกิจการหนังสือพิมพ 

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน หรือโทรคมนาคม ไมวาในนามของตนเองหรือผูอื่น

          3. การถอดถอนจากตําแหนง ผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา ประธาน

ศาลฎกีา ประธานศาลรฐัธรรมนญู ประธานศาลปกครอง อยัการสูงสดุ ตลุาการศาลรฐัธรรมนญู กรรมการ
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หมวด 7 การมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน มาตรา 163 ถึง มาตรา 165
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การเลือกต้ัง ผูตรวจการแผนดนิ กรรมการตรวจเงินแผนดนิ ผูพพิากษา หรือตลุาการ พนกังานอัยการ หรือ

ผูดํารงตําแหนงระดับสูงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ

ทุจรติ อาจถกูสมาชกิรฐัสภารองขอประธานวฒุสิภาใหวฒิุสภามีมตถิอดถอนบคุคลดงักลาวออกจากตาํแหนง

ไดในพฤติการณรํ่ารวยผิดปกติ สอไปในทางทุจริตตอหนาที่ สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ 

สอวากระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม สอวาจงใจใชอํานาจหนาที่ขัดตอบทบัญญัติแหง

รฐัธรรมนญูหรอืกฎหมาย ฝาฝนไมปฏิบตัติามมาตรฐานทางจรยิธรรมอยางรายแรง โดยใหคณะกรรมการ

ปองกนัและปราบปรามการทุจรติแหงชาติดาํเนินการไตสวนขอเทจ็จรงิกอน ถาคณะกรรมการปองกนัและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติชี้มูลความผิด ผูดํารงตําแหนงที่ถูกกลาวหาจะปฏิบัติหนาที่ตอไปไมได

จนกวาวุฒิสภาจะมีมติไมถอดถอน

          4. การดําเนินคดีทางอาญาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ในกรณีที่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาวุฒิสภา หรือขาราชการการเมืองอื่นๆ ถูกกลาวหาวาร่ํารวยผิดปกติ 

กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกระทําความผิดตอตําแหนง

หนาที่หรือทุจริตตอหนาท่ีตามกฎหมายอื่น ใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง

มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี

          การดําเนินคดีดังกลาวผูเสียหายมีสิทธิยื่นคํารองตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแหงชาติ เพ่ือใหไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวน พรอมท้ังทําความเห็นไปตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามทุจริต เพื่อใหอัยการสูงสุดดําเนินการฟองคดีตอ

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง

          การพจิารณาคดขีองศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืงใชระบบไตสวนคนหา

ความจรงิ ศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืงมอีงคคณะผูพพิากษา 9 นายใชสาํนวน

ไตสวนของคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทจุรติแหงชาติเปนหลกัในการพิจารณาและอาจไตสวน

หาขอเทจ็จรงิและพยานหลกัฐานเพิม่เตมิไดตามท่ีเหน็สมควร

          สมาชกิรฐัสภาจะอางความคุมกันในระหวางสมัยประชุมสภาตามมาตรา 131 มาใชบังคับกับการ

พจิารณาคดขีองศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืงไมได คําสัง่และคาํพพิากษาของ

ศาลเปนทีส่ดุ เวนแตจะมหีลกัฐานใหมซึง่อาจทาํใหขอเท็จจริงเปล่ียนแปลงไปในสาระสําคญั อาจยืน่อทุธรณ

ตอทีป่ระชมุใหญศาลฎีกาภายในสามสบิวนัมคีาํพิพากษาของศาลได
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          บทสรปุ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุของประเทศไทย 

ตองเปนไปตามบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัไทย ซ่ึงใชบงัคบัอยูในปจจบุนัซึง่ถอืวาเปนรฐัธรรมนญู

ทีม่าจากความตองการของประชาชนตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 หลงัจาก

ที่ประเทศไทยไดใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาเปนเวลา 10 ป ประชาชน

ไดรบัทราบถงึขอบกพรองของการปกครองในระบอบประชาธปิไตยตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย 

พุทธศักราช 2540 ตอมาเมื่อรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2549 

ไดบญัญตัใิหมีสภารางรฐัธรรมนญู และคณะกรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนูญใหมขึน้ทัง้ฉบับเพ่ือเปนแนวทาง

การปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขโดยใหประชาชนมี

สวนรวมในการแสดงความคดิเห็นอยางกวางขวางทกุข้ันตอน และนําความคดิเหน็เหลานัน้มาเปนขอคํานึง

พิเศษในการยกรางและการแปรญัตติรางรัฐธรรมนูญในชั้นกรรมาธิการอยางตอเนื่อง

          รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันนี้มีสาระสําคัญเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงครวมกันของประชาชนชาวไทย

ในกาธาํรงรกัษาไวซึง่เอกราชและความมัน่คงของชาติ การทาํนบุาํรุงศาสนาทุกศาสนาใหสถติสถาพรการ

เทิดทูนพระมหากษัตริยเปนประมุขและเปนมิ่งขวัญของชาติ การยึดถือระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขเปนวิถีในการปกครองประเทศ การคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน

ใหประชาชนมีบทบาทและมสีวนรวมในการปกครอง และการตรวจสอบการใชอาํนาจรัฐอยางเปนรปูธรรม

การกําหนดกลไกสถาบันทางการเมืองทั้งฝายนิติบัญญัติ และฝายบริหารใหมีดุลยภาพและประสิทธิภาพ

ตามวิถีการปกครองแบบรัฐสภา รวมทั้งใหสถาบันศาลและองคกรอิสระอื่นสามารถปฏิบัติหนาที่ไดโดย

สจุรติและเทีย่งธรรม ยอมเกิดประโยชนกบัประเทศชาติและประชาชนตามระบอบประชาธปิไตยเทาเทยีม

นานาอารยประเทศ

          อยางไรก็ตาม แมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จะเปนรัฐธรรมนูญที่ดี

ทีส่ดุฉบบัหนึง่ของประเทศไทย แตการมกีฎหมายเพือ่ปกครองประเทศในระบอบประชาธปิไตยแตเพียงอยาง

เดยีว โดยไมมีประชาชนเคารพและปฏิบติัตามรฐัธรรมนญูอยางครบถวนถูกตอง ทัง้ตองพิทกัษรกัษารฐัธรรมนญู

แหงราชอาณาจักรไทยน้ีใหดํารงไวซึง่ระบอบประชาธิปไตยและอาํนาจอธปิไตยของประชาชนชาวไทยแลว 

ประชาธปิไตยทีป่ระชาชนชาวไทยปรารถนากย็งัไมสามารถสาํเรจ็ประโยชนไดควรทีป่ระชาชนชาวไทยจะ

ตองมีความรกัชาต ิศาสน กษตัรยิ และรฐัธรรมนญู สมคัรสมานสามคัค ีปฏบิตัติามหลกัประชาธปิไตยอนั

มพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุโดยพรอมกนั เพือ่ความเจรญิวฒันาถาวรของประเทศชาตแิละประชาชน

ชาวไทยตลอดไป
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ความเขาใจการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย

ของประชาชนชาวไทย

           ประชาธปิไตยของประเทศไทยมีวิวัฒนาการมาแลวนบัตัง้แตเมือ่ไดมีการยึดอาํนาจโดยคณะราษฎร

เพือ่ทาํการเปลีย่นแปลงการปกครองจากระบอบสมบรูณาญาสิทธริาชยเปนระบอบประชาธิปไตยตัง้แตป 

พ.ศ. 2475 หากนับตั้งแตระยะเวลาดังกลาวจนถึงปจจุบันประเทศไทยไดเปลี่ยนแปลงการปกครองเปน

เวลากวา  80 ป โดยนับตั้งแตมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองและประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับแรก

เปนตนมา มกีารเลอืกตัง้ตามระบอบประชาธปิไตยระดบัประเทศมาแลวรวมท้ังสิน้ 25  ครัง้ การเลอืกต้ัง

ถือวาเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นวาอํานาจอธิปไตยน้ันเปนของประชาชนและประชาชนใชอํานาจน้ันผานการ

เลือกตั้ง ดังนั้นการเลือกตั้งโดยหลักการถือวาเปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีขาดไมไดของการปกครองใน

ระบอบประชาธปิไตย การเลอืกตัง้ตามระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนของประเทศไทยดังกลาวเปนการ

เลือกตั้งโดยตรง (Direct Election) ซึ่งวิธีนี้ประชาชนจะเปนผูกําหนดผูแทนของตนดวยการออกเสียงลง

คะแนนเลือกผูที่จะมาทําหนาที่เปนผูแทนของตนเองโดยตรง

          แมการเลือกตั้งจะถือเปนหลักการสําคัญประการหนึ่งของความเปนประชาธิปไตย อันเปนการ

แสดงออกของประชาชนในการมีสวนรวมทางการเมืองเพื่อควบคุมบุคคลผูที่จะทําหนาที่เปนผูแทน 

แตหากพจิารณาถงึสภาพธรรมชาตทิางการเมอืงของไทย ประชาชนชาวไทยในฐานะทีเ่ปนเจาของอาํนาจ

อธปิไตยยงัคงมคีวามเขาใจคลาดเคลือ่นบางประการเกีย่วกบัความหมาย และความสําคญัของการเลือกต้ัง 

กลาวคือ โดยทั่วไปประชาชนท้ังหลายของประเทศสวนใหญมิใชบุคคลที่เปนผูมีความรูความเขาใจถึง

ความหมายและความสาํคญัของการเลอืกตัง้มาแตกาํเนดิ แมตามทฤษฎขีองการเลอืกตัง้ทีพ่รํา่สอนกนัมา

แตอดีตเพื่อสรางความเขาใจแกประชาชนท่ัวไปวาอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน การเลือกตั้งจึงเปน

กลไกการแสดงออกซ่ึงการใชอํานาจอธิปไตยของประชาชนประการหนึ่งในฐานะผูเปนเจาของอํานาจ 

เพื่อใหไดมาซึ่งผูแทนของตน ในการทําหนาที่บริหารพัฒนาประเทศในอันท่ีจะตอบสนองความตองการ

ของประชาชนสวนใหญ

*รองอธิการบดีฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ, ผูเขารับการอบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย" รุนที่ 1 

ของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

สิทธิพร  ประวัติรุงเรือง*
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     แนวคิดของการเลือกตั้งแบงออกเปนสองแนวความคิด ไดแก

            1.1 แนวความคิดวาการเลือกตั้งเปนเรื่องของสิทธิ โดยถือวาประชาชนเปนเจาของอํานาจ

อธปิไตย และมสีทิธใินการเลอืกตัง้เพือ่เลอืกผูท่ีตนไววางใจในการเปนผูแทนทาํหนาทีป่กครองและบรหิาร

บานเมืองแทนตน ซึ่งสิทธิเลือกตั้งตามแนวความคิดดังกลาวนี้ถือเปนสิทธิเฉพาะตัวของแตละบุคคล 

การที่จะไปใชสิทธิหรือไมเปนเรื่องสวนบุคคล

            1.2 แนวความคิดวาการเลือกตั้งเปนเรื่องของหนาที่ โดยถือวาอํานาจอธิปไตยเปนของ

ประชาชนโดยสวนรวมซึง่ ณ ทีน่ีไ้ดแกรฐัหรือประเทศ ผูทีม่สีวนรวมในการใชอาํนาจอธปิไตยจงึตองมีหนาที่

            การสรางความเขาใจแกประชาชนท่ัวไปโดยยดึถอืความหมายของการเลือกต้ังตามแนวความคดิ

ทัง้ 2 ดงักลาว ซึง่ในแงของผูเขยีนเหน็วา เปนการมองในดานของการสรางความเขาใจของความหมายของ

การเลือกตั้งโดยยึดแนวคิดทฤษฎีเปนหลัก แลวนําทฤษฎีหรือแนวความคิดนั้นถายทอดสูประชาชน 

ซึง่สงผลใหประชาชนในฐานะท่ีเปนปถุุชนโดยทัว่ไปไมสามารถเขาใจความหมายและความสาํคญัของการเลอืกตัง้

ไดอยางถูกตอง เปนเหตุใหการสรางความเขมแข็งทางดานประชาธิปไตยของประเทศไมเปนไปตามที่

คาดหวงั โดยเฉพาะในปจจุบนัส่ิงท่ีเปนอปุสรรคตอการสรางความเขาใจถงึความหมายและความสําคญัของ

การเลอืกตัง้ทีห่ลายฝายมองขาม แตในความเปนจรงิสงัเกตไดงาย เพยีงแตฝายทีเ่กีย่วของไมมคีวามเอาใจใส

อยางแทจริง โดยเฉพาะภาครฐัละเลย และมองขามถงึขอบกพรองในการสรางความเขาใจทางดานประชาธิปไตย 

โดยเฉพาะความหมายและความสําคัญของการเลือกตั้ง ไดแก

            ก. การชี้นําความหมายของการเลือกตั้งตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ

                การสรางความเขาใจที่คลาดเคล่ือนทางดานความหมายและความสําคัญของการเลือกต้ังท่ี

ปรากฏในบทบญัญตัริฐัธรรมนญูไทยทัง้อดตีหลายฉบบั และรวมท้ังปรากฏอยูในรฐัธรรมนญูฉบบัปจจบุนั

ซ่ึงหากพิจารณาถึงบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 อันเปนฉบับปจจุบัน 

ในหมวดที่ 4 วาดวย “หนาที่ของปวงชนชาวไทย” มาตรา 72 ที่บัญญัติวา

                “บุคคลมีหนาที่ไปใชสิทธิเลือกตั้ง” ตามบทบัญญัติดังกลาวเมื่อไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ

ซึ่งถือวาเปนกฎหมาย และเมื่อถือเปนกฎหมายแลว ประชาชนยอมหลีกเลี่ยงไมไดในการที่จะตองปฏิบัติ

ตามกฎหมาย แตรัฐธรรมนูญในฐานะที่เปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บัญญัติไวชัดเจนเกี่ยวกับการ

เลือกตัง้ดงักลาววา “บุคคลมหีนาท่ีไปใชสิทธเิลอืกตัง้” หากพจิารณาจากเนือ้ความตามบทบญัญติัดังกลาวมี

ลักษณะคอนขางที่จะแปลความไดหลายนัยหากยึดถือตามความเขาใจของปุถุชนทั่วไป  การเลือกตั้งเปน

ทั้งสิทธิ และในอีกดานหนึ่งเปนท้ังหนาท่ี การบัญญัติกฎหมายในลักษณะดังกลาวยอมถือวาเปนการชี้นํา

ประชาชนโดยปริยายแลววาการเลือกตั้งเปนไดทั้งสิทธิและในขณะเดียวกันก็เปนทั้งหนาที่ของประชาชน

ดวยเชนกนั ซึง่ถอืวาเปนการจาํกดัหรอืสรางความเขาใจทีค่ลาดเคลือ่นเกีย่วกบัความหมายของการเลอืกตัง้

วามีอยูเพียง 2 กรณีเทานั้น 
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            ข. การชี้นําในการสรางความเขาใจที่คลาดเคลื่อนในดานการรณรงคการเลือกตั้งของภาครัฐ

                ในกรณีดังกลาวนี้ จะสังเกตไดวาในการเลือกตั้งแตละครั้งไมวาจะเปนการเลือกตั้งในระดับ

ทองถิ่นหรือการเลือกตั้งในระดับประเทศ หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้งตางพยายาม

ในการที่จะเชิญชวนใหประชาชนออกมาลงคะแนนเลือกบุคคลที่อาสาสมัครมาทําหนาที่เปนผูแทนของ

ประชาชนใหไดมากท่ีสุด ซึ่งวิธีการชักชวนมักปรากฏตามสื่อตาง ๆ ไมวาจะเปนปายที่ติดในที่สาธารณะ

ตาง ๆ ไมวาจะเปนขนาดเลก็หรอืขนาดใหญ สือ่สิง่พมิพตาง ๆ ไมวาจะเปนหนงัสอืพมิพ แผนพบั หรอืใบปลวิ

ตลอดจนสือ่โทรทศัน วทิย ุตางประชาสมัพนัธไปในแนวทางเดียวกันในการชกัชวนในทาํนองใหประชาชน

ทุกคน ไปใช “สิทธิเลือกตั้ง” ซึ่งถือวาเปนการช้ีนําในการสรางความเขาใจทางดานความสําคัญของการ

เลือกตั้งวาเปนเพียงแคสิทธิของประชาชน

            ค. การสรางความรูความเขาใจใหแกประชาชนทางดานประชาธิปไตยตํ่า

                สาเหตทุีสํ่าคญัอีกประการหนึง่ทีป่ระชาชนเขาใจความหมายและความสําคญัของการเลอืกตัง้

คลาดเคลือ่น ไดแก ประชาชนไมไดรบัการสงเสรมิความรูความเขาใจ รวมถงึความสาํคญัของประชาธปิไตย

โดยเฉพาะความเขาใจในดานการเลอืกตัง้จากภาครฐัอยางจรงิจงั ทัง้นีห้ากพจิารณาถงึผลสาํรวจในการวดั

ความเขาใจทางดานประชาธปิไตยของชมุชน ซึง่ทาํการสาํรวจโดยสถาบนัพระปกเกลา ชวงระยะเวลาการ

เก็บขอมูล ตั้งแตเดือนมีนาคม – เมษายน 2549 โดยกลุมตัวอยางในการสํารวจ ประกอบดวย แกนนํา

ชุมชน ไมวาจะเปนผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล และแกนนําชุมชน 

รวมถงึกลุมประชาชนทัว่ไปทีม่สีทิธเิลอืกต้ังทกุระดบั ซึง่อยูในจงัหวดัพทัลงุ รวมจาํนวนทัง้สิน้ 100 คน ปรากฏ

ผลการสํารวจดังตารางที่ปรากฏขางทายดังนี้

1

1

ที่มา สํานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกลา

ระดับความเขาใจ

ตารางแสดงความเขาใจประชาธิปไตยของชุมชน

ประเด็น

1.    ทานเขาใจ “ประชาธิปไตย” ระดับใด

2.    ทานเขาใจ “รัฐธรรมนูญ” ระดับใด

จํานวน

รอยละ

1 2 3 4 5

14 25 27 19 25

16 22 32 17 13

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ
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3.    ทานเขาใจ “กฎหมายประกอบรฐัธรรมนญู

ระดับใด
8 24 50 18 -

4.    ทานเขาใจคําวา “สิทธิปวงชนชาวใต” 

ระดับใด
17 18 39 23 3

5.    ทานเขาใจคําวา “การมีสวนรวมตาม

ระบอบประชาธิปไตย” ระดับใด
14 16 33 22 15

6.    ทานเขาใจคําวา “การเลือกตั้ง” ระดับ

ใด
14 16 21 23 16

7.    ทานเขาใจคําวา “ประชาคมหมูบาน” 

ระดับใด
16 20 35 17 12

8.    ทานเขาใจวา “ประชาพิจารณ” ระดับ

ใด
18 20 37 17 8

9.    ทานเขาใจบทบาทหนาที่ประชาชนตาม

รัฐธรรมนูญระดับใด
15 29 23 18 15

10.   ทานเขาใจบทบาทหนาที่ กํานัน 

ผูใหญบาน ระดับใด
14 37 43 22 10

11.   ทานเขาใจบทบาทหนาที่สมาชิก

องคการบริหารสวนตําบลระดับใด
15 24 40 18 3

12.   ทานเขาใจบทบาทหนาที่ นายก

องคการบริหารสวนตําบลระดับใด
16 20 35 17 12

13.   ทานเขาใจบทบาทหนาที่กลุมองคกร

ตาง ๆ ระดับใด
18 22 40 17 3
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          ระดับ 1 หมายถึง ไมเขาใจเลย ไมรูเรื่อง ไมสนใจ

          ระดับ 2 หมายถึง เขาใจบางเล็กนอย รูแตไมเขาใจ สนใจบางครั้ง

          ระดับ 3 หมายถึง เขาใจ อยูเฉยๆ สนใจ

          ระดับ 4 หมายถึง เขาใจ สนใจ ทํากิจกรรม รวมกิจกรรม

          ระดับ 5 หมายถึง เขาใจมาก รูเรื่อง ทํากิจกรรม รวมกิจกรรม

          จากตารางดังกลาว พอที่จะสรุปผลการสํารวจความเขาใจทางดานประชาธิปไตยของชุมชนไดวา 

ในดานความเขาใจคาํวา “ประชาธปิไตย” ในประเดน็ที ่1 เหน็วา ผูทีม่คีวามเขาใจทางดานประชาธปิไตย 

ในระดบัที ่4 และที ่5 ทีม่คีวามเขาใจ สนใจ ทาํกจิกรรม และรวมกจิกรรม  เมือ่รวมกนัแลวมคีวามเขาใจ 

“ประชาธิปไตย” เพียงรอยละ 34 เทานั้น ซึ่งถือวาอยูในสัดสวนที่คอนขางตํ่าตอความเขาใจทางดาน

ประชาธิปไตยของคนในชุมชน  และหากพิจารณาถึงผลสํารวจความเขาใจของคนในชุมชนประเด็นที่ 6 

เกี่ยวกับการเลือกตั้งแลว แปลผลไดวาผูท่ีมีความรู ความเขาใจจนถึงเขาใจมาก และสนใจ ตลอดจนเขา

รวมในกิจการการเลือกตั้ง ในระดับที่ 4 และ ระดับท่ี 5 นั้น รวมกันแลวมีเพียงรอยละ 39 เทานั้น 

ความไมเขาใจประชาธปิไตยของชมุชนโดยเฉพาะความเขาใจในดานการเลือกต้ังซ่ึงถอืวาเปนองคประกอบสําคญั

ของการปกครองในระบอบประชาธปิไตย จงึเปนปญหาสาํคญัประการหนึง่ในอนัทีจ่ะเรงสรางความเขาใจ

และความสําคัญของการเลือกตั้งเพื่อสรางประชาธิปไตยของไทยใหมีความเขมเเข็ง

          สาเหตุสําคัญที่ทําใหประชาธิปไตยของไทยไมมีความเขมแข็งมีสาเหตุหลายประการ โดยพอจะ

พิจารณาไดดังนี้

          1.   สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่เกิดขึ้นโดยกลุมบุคคลเพียงไมกี่คน

        

14.   ประชาธิปไตยอยูระดับใดตามความ

เขาใจ
15 14 37 25 9

15.   ทานเขาใจการตรวจสอบตาม

รัฐธรรมนูญ
8 20 25 18 5

16.   ทานเขาใจการทํางานของ ส.ว. ส.ส. 

อบจ. อบต. ผญบ. กํานัน ระดับใด
17 29 40 8 6

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปที่ 17 เลมที่ 49 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2558

ความเขาใจการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชนชาวไทย

156



          เปนทีท่ราบกันวา การเปลีย่นแปลงการปกครองจากระบอบสมบรูณาญาสทิธิราชย เปนการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยเม่ือปพ.ศ. 2475 นัน้มีเบ้ืองหลงัมาจากกลุมบคุคลเพียงไมกีค่นซ่ึงเรียกวา “คณะราษฎร” 

นําโดยพระยาพหลพลพยุหเสนาเขายึดอํานาจจากพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 7 

ในขณะนัน้ โดยคณะราษฎรนัน้เปนกลุมบุคคลทีไ่ดรบัอทิธิพลมาจากการทีไ่ดไปศกึษายงัประเทศตะวนัตก

และรับเอาอทิธิพลในดานการปกครองระบอบประชาธิปไตยและผลกัดันใหมีการเปล่ียนแปลงการปกครอง

ขึ้นใหเปนสากล ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองดังกลาวโดยคณะราษฎรน้ัน เปนการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองทีส่นองความตองการของคนเพยีงไมกีค่นเทานัน้ ความตองการประชาธิปไตยทีแ่ทจรงิมไิดเกดิขึน้

จากการเรียกรองของคนในชาติที่เห็นพองตองกันอยางแทจริงประชาชนจึงเปนเพียงผูท่ีจะตองมีบทบาท

หนาทีเ่พียงการปรบัตวัตาม สาเหตุของการเปลีย่นแปลงดงักลาวเมือ่มไิดเกดิขึน้โดยเจตจํานงของประชาชน

ทั้งประเทศ ดังน้ัน คุณคารวมทั้งความเขาใจในความสําคัญของประชาธิปไตยจึงมีนอย รัฐธรรมนูญเปน

กฎหมายสูงสุดของประเทศ แตผูรางคือคนที่กําหนดกฎหมายสูงสุดนี้คือคนเพียงหยิบมือเดียว ประชาชน

เจาของอํานาจไมเคยมสีวนในการรวมคดิ รวมราง รวมเหน็ชอบดวยเลย รฐัธรรมนญูลกัษณะนีจ้ะสะทอน

ความตองการของประชาชนออกมาเปนสัญญาประชาคมไมไดเลย  ซ่ึงหากพิจารณาเปรียบเทียบกับ

ประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอยางประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงถือวาเปนประเทศตนแบบ

ของการปกครองในระบอบประชาธปิไตยทีเ่ปนทีย่อมรับจากนานาอารยะประเทศอยางแทจริง เนือ่งจาก

กระบวนการในการเรียกรองประชาธิปไตยของชนชาวอเมริกันในขณะนั้นตองแลกดวยเลือดเนื้อและชีวิต 

เพ่ือแลกกบัสทิธิเสรภีาพทีไ่ดรบัการกดขีข่มเหงมาอยางยาวนานจากผูปกครอง ดังนัน้ คําประกาศอิสรภาพ

ของอเมรกิา ถอืวา เปนปรัชญาแหงระบอบเสรนียิมประชาธปิไตยเปนปรชัญาทางดานการปกครองทีม่กีาร

แถลงเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจนและตราตรึงใจของมนุษยทุกนาม ที่สําคัญคือ หลักการแหงคํา

ประกาศดังกลาวน้ี ไดเปลี่ยนมาเปนทัศนคติที่ถือวาเปนหนาที่สูงสุดของรัฐ คือการปกปองคุมครองชีวิต 

อสิรภาพ และทรพัยสนิซึง่พลเมอืงทกุคนมสีทิธทิีจ่ะไดรับอยางเทาเทียมกนัโดยทัว่กนั  ประวติัศาสตรและ

คุณคาของความเปนประชาธปิไตยจึงมีความสาํคญัและไดรับการทะนุถนอมรวมทัง้การถายทอดมายงับคุคล

รุ นตอรุ นจนถึงปจจุบัน และเม่ือการเรียกรองประชาธิปไตยเกิดขึ้นโดยเจตจํานงของคนสวนใหญ 

ความสาํนึกในความเปนประชาธปิไตย และความเขาใจในการเลอืกต้ังตามระบอบประชาธปิไตยยอมมสีงูขึน้

          2.  สาเหตขุองการแยงชงิอํานาจของกลุมผลประโยชนการเมืองจนขาดการเสรมิสรางประชาธปิไตย

         แมการเปลีย่นแปลงการปกครองของไทยจากระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชยเปนระบอบประชาธปิไตย

จะเปนสิ่งที่ดี แตวัฒนธรรมทางการเมืองของไทยอํานาจทางการเมืองตกอยูท่ีบุคคลเพียงไมกี่กลุม ไดแก 

กลุมทหาร กลุมนายทุน กลุมนักการเมือง กลุมนักเรียนนอก และกลุมขุนนาง เหตุการณทางการเมือง
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บวรศักด์ิ อวุรรณโณ ,กฎหมายมหาชน เลม 1, พมิพครัง้ที ่8 (กรุงเทพมหานคร:สํานกัพมิพแหงจุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั,2548), หนา 86
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ตาง ๆ ที่เกิดข้ึนภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่เปนเรื่องของความขัดแยงระหวางกันเอง และ

ความขดัแยงของกลุมผลประโยชนทางการเมืองตาง ๆ ท่ีมอียูเพียงไมกีก่ลุมยงัคงปรากฏใหเหน็อยูในปจจุบนั 

โดยสามารถพิจารณาแยกความขัดแยงตางๆ ในแตละชวงเวลาไดดังนี้

          ก.   ในชวงปพ.ศ. 2475 – 2500 ซึ่งจัดไดวาเปนยุคของการปกครองระบอบกึ่งประชาธิปไตย      

                ในยคุดงักลาว เปนยคุของการเปลีย่นผานจากการปกครองระบอบสมบรูณาญาสิทธริาชยเปน

ระบอบประชาธปิไตย เปนชวงของการวางรากฐานทางดานประชาธปิไตยตามหลกัสากล ในการแบงแยก

อํานาจออกเปนสามฝาย ไดแกฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร และฝายตุลาการ ในยุคดังกลาวเกิดความ

ขัดแยงทางดานการเมืองหลายครั้งหลายคราว

               ความขดัแยงครัง้แรกเปนความขัดแยงระหวางคณะราษฎรกบักลุมอาํนาจเดมิโดยกลุมอาํนาจ

เดิมมองวา เคาโครงเศรษฐกิจ ทีน่ายปรีด ีพนมยงคเสนอเพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงระบอบประชาธปิไตย

นั้น มีลักษณะเปนแนวคิดสังคมนิยมคอมมิวนิสตมากเกินไปแตความขัดแยงนี้ยุติลงไดจากการที่พระบาท

สมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวทรงสละพระราชสมบัติในปพ.ศ. 2477

               ความขดัแยงท่ีสาํคญัในครัง้ท่ี 2 ในยุคกึง่ประชาธปิไตยนีเ้ปนความขดัแยงระหวางคณะราษฎร

ดวยกันเองโดยขณะนั้นมีจอมพล ป. พิบูลสงครามเปนนายกรัฐมนตรี แตจอมพล ป. ตองลาออกจาก

ตําแหนง เนือ่งจากการมบีทบาทของขบวนการเสรไีทยทีส่นบัสนนุฝายสมัพนัธมติรสงผลใหนายปรดีี พนมยงค

ขึ้นมามีอํานาจทางการเมืองอีกครั้งหนึ่ง

               ความขัดแยงท่ีสาํคญัในคร้ังท่ี 3 เกดิข้ึนภายหลังสงครามโลกครัง้ที ่2 เปนความขัดแยงระหวาง

กลุมทหารกับกลุมรัฐบาลพลเรือนของนายปรีดี พนมยงค ประกอบกับการสวรรคตของรัฐกาลที่ 8 สงผล

ใหนายปรดี ีถกูโจมตีทางการเมืองวาไมสามารถพทัิกษราชบลัลงัคไวได จนเปนเหตใุหนายปรดี ีตองลาออก

จากตําแหนงนายกรัฐมนตรี ในป พ.ศ. 2489

          ข.   ในชวงป พ.ศ. 2501 – 2516 เปนชวงของการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบไทย

                ในชวงนีย้งัคงเกดิความขดัแยงกนัเองขึน้โดยผูนาํของรฐัทีเ่ปนกลุมทหารดวยการเอง ดวยการ

ทาํรฐัประหารของจอมพลสฤษดิ ์ตอรฐับาลของจอมพลถนอม กติตขิจร ซึง่จอมพลสฤษดิ ์เหน็วาการปกครอง

ในระบอบประชาธปิไตยทีค่ณะราษฎรนาํมาใชไมประสบความสาํเรจ็ เพราะสรางปญหาทางดานการเมอืง

หลายดาน จึงเสนอแนวคิดที่ใหรัฐบาลหรือฝายบริหารมีอํานาจเหนือฝายนิติบัญญัติ ตอมาจอมพลถนอม

กลับมามีอํานาจอีกครั้งหนึ่ง และไดมีการทํารัฐประหารรัฐบาลของตนเองเมื่อปพ.ศ. 2514 เนื่องจากเกิด

แรงตานจากหลายฝาย ตอมาเกิดความขัดแยงจากเหตกุารณ 14 ตุลาคม 2516 ซึง่เปนการเรียกรองประชาธปิไตย

โดยกลุมนักศึกษากับความไมเห็นดวยกับการกระทําที่ไมถูกตองบางประการของรัฐบาล
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          ค.   ในชวงปพ.ศ. 2516 – 2544 ยุคประชาธิปไตยแบบแบงปนอํานาจ

               เปนยุคที่กลุมธุรกิจเริ่มผันตัวเองเขาสูการเมืองผานพรรคการเมือง นักศึกษา และกรรมกร

มีบทบาทในการเคลื่อนไหวทางดานการเมืองอยางสูง อยางไรก็ตามการเมืองไทยก็ยังไมพนความวุนวาย

เนื่องจากเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 เกิดการทํารัฐประหาร โดยคณะปฏิรูปการปกครองฯ นําโดย 

พลเรอืเอกสงัด ชะลออยู และมกีารประกาศใชรฐัธรรมนูญฉบับใหม และรฐับาลของนายธานนิทร กรยัวเิชียร 

ไดเขาบรหิารประเทศ และในเวลาตอมาไมนานเกดิการแยงชงิอาํนาจของกลุมผูนาํนายทหารไดเกดิรฐัประหาร

รฐับาลของนายธานนิทรในป พ.ศ. 2520 อกีครัง้หนึง่ โดยมนีายเกรยีงศกัดิ ์ชมะนนัทขึน้เปนนายกรัฐมนตรี

แทน และไดมกีารจดัทํารฐัธรรมนญูฉบบัใหมข้ึนในป 2521 รฐัธรรมนญูฉบบันีเ้ปนรฐัธรรมนญูทีไ่ดรบัการ

ขนานนามวา  “ประชาธิปไตยครึ่งใบ” เพราะเปนการใหอํานาจกองทัพควบคุมการเมืองได

          ง.   ชวงป พ.ศ. 2544 – 2549 เปนชวงของรัฐบาลพรรคเดียว

               ชวงเวลาดังกลาวเปนชวงเวลาของรัฐบาลพรรคไทยรักไทย และเปนการสรางประวัติศาสตร

ใหแกวงการการเมืองไทยที่เปนรัฐบาลที่มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากพรรคไทยรักไทยแตเพียงพรรค

เดียวและสามารถจัดตัง้รฐับาลไดถึง 2 สมัย แตดวยการรวมอาํนาจเบ็ดเสรจ็นีเ้อง รฐับาลพรรคไทยรักไทย

ถกูวจิารณวาครอบงาํองคกรอสิระ จงึเกดิกลุมตอตานอาํนาจของรัฐบาลไทยรกัไทย ท่ีมพัีนตํารวจโท ทักษณิ

เปนนายกรฐัมนตรใีนขณะนัน้และเกดิความขดัแยงจนเกดิความชอบธรรมทีก่ลุมผูนาํนายทหารทีจ่ะกระทาํ

การรัฐประหารยึดอํานาจ

          จากการท่ีประเทศแมจะเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตยแลวก็ตาม

แตเนือ่งจากความไมสงบทางการเมอืงในประเทศไทยเกดิขึน้อยางตอเนือ่งในชวงตางๆ กจิกรรมทางการเมอืง

ของประเทศไทยภายหลงัเปลีย่นแปลงการปกครองมุงแตการรกัษาฐานอาํนาจและการแยงอาํนาจกจิกรรม

ในการพัฒนาและเสริมสรางประชาธิปไตยจึงไมไดรับการใสใจจากรัฐบาลเทาที่ควร อันเปนเหตุใหภาค

ประชาชนซึง่ถือวาเปนสวนสาํคญัในการเสริมสรางประชาธปิไตยใหมคีวามเขมแขง็กลับถกูละเลยโดยเฉพาะ

เยาวชนไทยที่ตองเติบโตเปนนักประชาธิปไตยตอไปในอนาคต

          จากสาเหตุของปญหาดังกลาวในทัศนะของผูเขียนเห็นวามีแนวทางในการเสริมสรางความ

เขมแข็งทางดานประชาธิปไตยโดยมุงเนนเพื่อใหเกิดความเขาใจในการเลือกตั้งดังตอไปนี้

          1.   สงเสริมความเขาใจใหแกประชาชนโดยใหประชาชนในฐานะที่เปนเจาของอํานาจอธิปไตย

และเปนผูใชอํานาจอธิปไตยผานการเลือกตั้งโดยการสรางความเขาใจแกประชาชนทั่วไปอยางกวางขวาง

และทั่วถึงวา การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยน้ันโดยพ้ืนฐานแนวคิดท่ีแทจริงแลวมิใชเปนแตเพียง

สทิธหิรอืหนาทีป่ระการใดประการหนึง่หรอืทัง้สองประการแตอยางใด แตมุงเนนเสรมิสรางความเขาใจแก

ประชาชนใหเห็นวา การเลือกตั้งนั้นเปนการแสดงออกซ่ึงการใชอํานาจของตนอันเปนอํานาจสวนบุคคล

และมีอยูในทุกคน 

 

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปที่ 17 เลมที่ 49 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2558

สิทธิพร  ประวัติรุงเรือง

159



4

4

ประชาธิปไตยที่ยั่งยืน, การบรรยายสาธารณะ อานันท ปนยารชุน, 24 มิถุนายน 2551 กรุงบรัสเซลส ประเทศเบลเยียม

             การเลือกตั้งเปนเพียงสวนหนึ่งของระบอบประชาธิปไตย  การที่ประชาชนไปใชสิทธิออกเสียง

เลือกตั้งไมไดหมายความวาการปกครองระบอบประชาธิปไตยสมบรูณแลว ประชาชนยังคงมีสิทธิในการ

แสดงความคิดเห็นอื่นๆ และตรวจสอบการทํางานของคณะผูบริหารประเทศใหเปนไปดวยความโปรงใส

ตามหลักธรรมาภิบาล และรักษาผลประโยชนของประเทศชาติเปนสําคัญ

          2.   การสรางประชาธปิไตยใหมคีวามเขม็แขง็ มคีวามถกูตองตามหลกัการทีค่วรเปน สามารถทาํ

โดยการสงเสรมิความรูความเขาใจ หลกัการ แนวคดิ การปกครองระบอบประชาธปิไตย  รวมถงึการเลอืก

ตัง้ซึง่เปนหวัใจของประชาธปิไตย ผานการศกึษาในระดบัประถมศกึษา มธัยมศกึษา และอดุมศกึษา ทัง้นี ้

เพราะประชาธปิไตยเริม่ตนท่ีปญญาของผูลงคะแนนเสยีงไมวาปญญานัน้จะไดมาอยางไร ผูลงคะแนนเสยีง

จะตองเขาใจถึงความมีหนาที่และความรับผิดชอบตอสังคมอยางไรบางภายใตระบอบประชาธิปไตย  

การเสรมิสรางปญญาทางดานประชาธปิไตยและมสีาํนึกตอความรบัผิดชอบตอสังคม จึงสมควรปลูกฝงและ

เสริมสรางที่เยาวชนทั้งหลายในทุกระดับ ซึ่งถือวาเปนกําลังสําคัญของชาติในอนาคต เพราะปจจุบัน

หลกัสตูรการศกึษาทัง้ในระดบัประถมศกึษา มธัยมศกึษา และอดุมศึกษา ไมปรากฏวชิาทีว่าดวยเนือ้หาสาระ

ทางดานประชาธิปไตยเต็มรูปแบบในลักษณะที่เปนวิชาหนึ่งในหลักสูตรอยางแทจริง  แตกระบวนการ

ปลกูฝงประชาธปิไตยของไทยซึง่หากประสงคจะใหมคีวามเขมแขง็ทีแ่ทจรงิจงึควรเริม่ทีเ่ยาวชน และควรบรรจุ

เปนรายวิชาในหลักสูตรอยางจริงจัง รวมทั้งมีการสอดแทรกความรูดานประชาธิปไตยในรายวิชาตางๆ  

และการจัดใหกิจกรรมใหเกิดการเรียนรูระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษาดวย
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สวนที่ 1 ความนํา

          การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนการปกครองระบอบ

ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิเปนพระประมขุ เมือ่วนัที ่24 มถินุายน 2475 ไดสงผลกระทบใหระบบ

การเมอืงการปกครองประเทศไทย เปนการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชนตาม

หลักการสากลของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ดังนั้น ประชาชนจึงมีความสําคัญอยางมากใน

ระบอบประชาธิปไตย ซึ่งหากประชาชนตระหนักถึงสิทธิหนาที่และเสรีภาพของตัวเองดวยการเขาไปมี

สวนรวมในระดบัตางๆ ยอมจะนาํมาซึง่ประโยชนของประชาชน หรอืการปกครองทีเ่ปนไปเพือ่ประชาชน

อยางแทจรงิโดยเฉพาะอยางยิง่นบัตัง้แต พ.ศ. 2550 ไดมกีารประกาศใชรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. 2550 อันเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ ซ่ึงไดมสีาระสาํคญัใน 4 ประการคอื ประการแรก คุมครอง 

สงเสริม ขยายสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ประการที่สอง ลดการผูกขาดอํานาจรัฐและเพิ่มอํานาจ

ประชาชน ประการทีส่าม สรางระบบการเมอืงใหมคีวามโปรงใส มคีณุธรรม จรยิธรรม ประการทีส่ี่ สราง

องคการตรวจสอบที่มีความอิสระเพื่อใหการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ

          ทัง้นี ้โดยหมวด 3 สทิธิและเสรภีาพของปวงชนชาวไทย ไดกําหนดชองทางและโอกาสในการสราง

การมีสวนรวมของประชาชนหลายประการ เชน การใหและขอรับฟงขอมูลจากทางราชการ การเขาชื่อ

ตรวจสอบถอดถอนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการระดับสูงท่ีบกพรองตอหนาที่ 

การเสนอรางกฎหมาย การลงประชามต ิเพือ่ใหประชาชนในฐานะผูเปนเจาของอาํนาจอธิปไตยอนัแทจรงิ

ไดมโีอกาสในการกาํหนดทิศทางในการบรหิารประเทศ ซ่ึงตลอดระยะเวลา 6 ป นับแตวนัทีร่ฐัธรรมนญูแหง

ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 มผีลบังคบัใช พบวา ยงัมขีอจํากัดหลายประการของกลไกภาครฐัท่ีไมเอือ้ตอ

การสรางโอกาสใหประชาชนเขามาเปนสวนรวมทางการเมืองและตัดสินใจในนโยบายสําหรับการบริหาร

ประเทศในการคุมครอง สงเสริมและเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม รัฐสภาในฐานะ

องคกรนติบิญัญตัไิดเห็นความสาํคญัตอการเสรมิสรางความเขมแข็งของระบอบประชาธปิไตยแบบมสีวนรวม 

(Participatory Democracy) โดยมุงเนนการดาํเนนิงานดังกลาวอยางเปนรปูธรรม อนัจะเปนการนาํไปสู
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*ที่ปรึกษาประจําสํานักนายกรัฐมนตรี, ผูเขารับการอบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย" รุนที่ 1 

ของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

สุวิจักขณ  นาควัชระชัย*

บทบาทของรัฐสภาในการเสริมสรางประชาธิปไตย

แบบมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
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การพัฒนาการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม และรวมถึงการมีความพรอม

เขาเปนสมาชิกของประชาคมอาเซียนภายในป 2558 ตอไป

สวนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับรัฐสภาและแนวคิดการมีสวนรวมทางการเมืองและแนวคิดประชาธิปไตย

แบบมีสวนรวม

          ระบบรัฐสภา เปนระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีหลักการวา ฝายนิติบัญญัติ

หรอืสภาทีม่าจากการเลอืกตัง้ของประชาชน และฝายบรหิารหรอืคณะรัฐมนตรีมาจากความเหน็ชอบของ

สภา หรอืมาจากการเลอืกตัง้ของประชาชน แตตองบรหิารงานภายใตความไววางใจของสภา โดยสภาเปน

ผูควบคุมการบรหิารราชการแผนดนิของคณะรฐัมนตรใีหเปนไปตามนโยบายทีแ่ถลงไวตอสภากอนเขารบั

ตาํแหนง และคณะรฐัมนตรตีองเปนผูบงัคบัใชกฎหมายทีส่ภาเปนผูออก ดงันัน้ ระบบสภาจงึมกีารถวงดลุ

กนัระหวางฝายนติิบญัญตักิบัฝายบริหาร โดยฝายนิตบิญัญติัเปนผูใหความเห็นชอบแกฝายบรหิาร และควบคมุ

การบริหารราชการแผนดินของฝายบริหาร สวนฝายบริหารมีอํานาจในการยุบสภาเพื่อตรวจสอบใหการ

ควบคุมการบริหารราชการแผนดินของสภาเปนไปดวยความรับผิดชอบตอประชาชน ประเทศท่ีใชระบบ

รฐัสภา เชน ประเทศไทย องักฤษ อนิเดยี ญีปุ่น เปนตน (สํานกังานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร , 2549:14)

          แนวคิดการมีสวนรวมทางการเมือง

          นกัวชิาการหลายคนไดอธบิายความหมายของการมสีวนรวมทางการเมอืงไวดงันี ้อาท ิMilbrath 

กลาววา ในระบบการเมืองทุกระบบ สิ่งท่ีถือวาเปนหัวใจของกิจกรรมทางการเมือง ไดแก การเขามีสวน

รวมทางการเมืองของประชาชน โดยการเขามีสวนรวมทางการเมือง (Political Participation) เปนทั้ง

เปาหมาย และกระบวนการทางการเมอืง การเขามสีวนรวมทางการเมืองในแงทีเ่ปนเปาหมายทางการเมอืง 

หมายถึง การเขามีสวนรวมทางการเมืองเปนเปาหมายสําคญัของการพัฒนาระบบการเมืองใหเปนประชาธปิไตย 

ท้ังนี้เพราะการเขามีสวนรวมทางการเมืองเปนดัชนีชี้วัดท่ีสําคัญประการหนึ่งของประชาธิปไตย สังคมใด

จะมีระดับความเปนประชาธิปไตยสูงหรือตํ่า พิจารณาไดจากระดับการเขามีสวนรวมของประชาชน

          ในสวนกระบวนการทางการเมือง การมีสวนรวมทางการเมือง คือ การแสดงออกซึง่กิจกรรมทาง

การเมืองของบุคคลในสังคม กิจกรรมเหลานี้กอใหเกิดความสัมพันธระหวางสมาชิกกับองคกรทางเมือง

รวมทั้งความสัมพันธระหวางประชาชนกับรัฐ

          Huntington และ Domingues ใหความหมายการมีสวนรวมทางการเมืองวาเปนกิจกรรมหรือ

การกระทาํของประชาชนทีต่องการมีอทิธพิลเหนอืการตดัสนิของรฐับาล โดยการกระทาํหรอืความพยายาม

น้ันเปนไดทั้งถูกตองและไมถูกตองตามกฎหมาย ใชกําลังหรือไมใชกําลัง ท้ังที่ถูกตองกับไมถูกตองตาม

กฎหมาย รวมถึงการเลือกตั้ง การรวมในการรณรงคหาเสียง การรวมตัวเพื่อโนมนาวหรือกดดันรัฐบาล

          Mibrath และ Goel ใหมีความหมายการมีสวนรวมทางการเมืองวา หมายถึง กิจกรรมท้ังหลาย

ของพลเมืองเฉพาะบุคคล ซึ่งตองการมีอิทธิพลหรือสนับสนุนตอรัฐบาลและการเมือง ไมเฉพาะกฎเกณฑ
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ที่เปนอยูที่ประชาชนติดตาม เพื่อท่ีจะมีอิทธิพลตอผลผลิตทางการเมือง แตรวมท้ังกิจกรรมที่สนับสนุน

และกระทําอยางเปนพิธีดวย 

          จากเหตุผลขางตนจึงสรุปไดวา การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน จึงเปนบทบาทหน่ึงที่

สําคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะเปนเคร่ืองมือแสดงออกถึงการยอมรับในอํานาจการ

ปกครองที่มีความชอบธรรม

          รูปแบบของการมีสวนรวมทางการเมือง

          มีนักรัฐศาสตรหลายคนไดจัดรูปแบบหรือประเภทของการมีสวนรวมทางการเมือง แบงกิจกรรม

ของการมีสวนรวมทางการเมืองออกเปน 4 รูปแบบคือ (Nie และ Verba)

               1. การลงคะแนนเสยีงเลือกตัง้ เปนกจิกรรมทีเ่กดิข้ึนอยูสมํา่เสมอในระบอบประชาธปิไตยและ

มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูนํามาก เนื่องจากเปนสิ่งแสดงถึงความนิยมสนับสนุนของประชาชนหรือเปน

แรงกดดนัเพ่ือใหผูนาํตองปรบันโยบายของคนเพือ่ใหไดรับการสนบัสนนุตอไป อยางไรก็ตาม การลงคะแนน

เสียงเลือกตั้ง ตองการความคิดริเริ่มหรือแรงจูงใจเพียงเล็กนอยเทานั้น

               2. การรณรงคหาเสียง เปนกิจกรรมที่มีความสําคัญเทากับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

เนือ่งจากทาํใหประชาชนสามารถรบัอทิธิพลตอผูนาํไดโดยการกาํหนดคะแนนเสียงใหแกผูสมคัรคนใดคนหนึง่

กอน ซึ่งอาจนําไปสูความขัดแยงกันได อยางไรก็ตาม กิจกรรมดังกลาวเปนกิจกรรมที่ยากและตองการ

ความคิดริเร่ิมมากอนลงคะแนนเสียง นอกจากนั้น ยังเปนวิธีท่ีสามารถส่ือขาวสารไดบงบอกเกี่ยวกับการ

ช่ืนชอบของประชาชนไดมากกวา เพราะประชาชนทีร่วมรณรงคหาเสียงจะสามารถมคีวามสัมพันธติดตอ

กับผูสมัครรับเลือกตั้งไดอยางใกลชิดมากข้ึน กิจกรรมรณรงคหาเสียงนี้ไดแก การชักชวนผูอ่ืนใหไปลง

คะแนนเสียง การทํางานอยางแข็งขันเพื่อพรรคการเมือง การรวมประชุมทางการเมือง การรวมประชุม

ทางการเมือง การบริจาคเงินใหพรรคการเมือง และการเปนสมาชิกสโมสรทางการเมือง

               3. การติดตอขั้นตนของประชาชน เปนการติดตอเผชิญหนาของบุคคลที่มีตอรัฐบาลหรือ

หนวยงานของรฐับาลโดยลําพงัตนเอง และเปนการตดัสนิใจเกีย่วกบัระยะเวลา เปาหมาย และหนาหาสาระใน

การเขามสีวนรวมของบคุคลไดเอง จงึสามารถคาดหวงัผลประโยชนไดมาก แตในดานอทิธพิลทีม่ตีอรฐับาล

นัน้มีเพยีงเลก็นอย เนือ่งจากเปนการกระทาํของคนจาํนวนนอย กจิกรรมดงักลาวมกัไมมคีวามขดัแยงโดย

ตรงกบับคุคลอืน่ๆ และตองมคีวามคดิรเิริม่คอนขางมาก กิจกรรมรูปแบบนีไ้ดแก การติดตอกบัเจาหนาที่

ทองถิ่นเกี่ยวกับปญหาเฉพาะหรือปญหาสวนรวม เพื่อรองเรียนใหมีการแกไขปรับปรุงจากรัฐ

               4. การรวมกนัในกจิกรรมบางอยางขององคกรหรือกลุมเกีย่วกบัปญหาทางการเมอืงและสังคม

เปนกิจกรรมท่ีบุคคลรวมกระทํารวมกับผูอ่ืนซึ่งอาจจะกระทํารวมกัน กิจกรรมภายในองคการที่เปน

ทางการหรอืไมเปนทางการกไ็ด การกระทาํดังกลาวอาจเกิดขึน้ในเวลาใดและจะเกีย่วกบัปญหาใดของกลุม

กไ็ด การมสีวนรวมทางการเมอืงในรปูแบบนีมี้อทิธิพลตอรัฐบาลมาก เนือ่งจากมคีนจํานวนมากเขารวมและ

อาจมีความขัดแยงระหวางกลุมได อยางไรก็ตาม กิจกรรมที่รวมมือกันนี้ตองการความคิดเห็นริเริ่มบาง
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          สวน Milbrath and Goel ไดศกึษาจากผลงานตางๆ ทีเ่กีย่วกบัการมสีวนรวมทางการเมอืงและ

ไดจัดแยกประเภทหรือรูปแบบในการเขามีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนไว 6 รูปแบบดวยกันคือ

          1. การเลอืกตัง้ (Voting) เปนรปูแบบของการมสีวนรวมทางการเมอืงทีส่ามารถแยกจากกจิกรรม

ที่เก่ียวกับการรณรงคหาเสียง และกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับพรรคการเมือง แตรวมไดกลับกิจกรรมที่เกี่ยว

ของกับพรรคการเมือง แตรวมไดกับกิจกรรมที่เกี่ยวกับความรักชาติแบบตางๆ (Patriotic Acts) เชน 

การเสยีภาษี การเคารพกฎหมาย และการสนบัสนนุประเทศใหทาํสงครามแมตนเองจะไมเหน็ดวยจึงกลาวได

วา การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเปนการแสดงออกของประชาชนถึงความจงรักภักดีตอระบบการเมือง

มากกวาเปนการกระทําตามความตองการของตน อยางไรก็ตาม การลงคะแนนเสียงนับวามีความสําคัญ

มาก เนื่องจากสามารถกําหนดความเปนไปของรัฐบาลหรือการปกครองไดทันทีทันใด

          2. การเปนเจาหนาท่ีพรรคการเมอืงและผูรณรงคหาเสยีงเลอืกต้ัง (Party and Campaign Workers) 

หมายถงึ การเขารวมในพรรคการเมืองท้ังในชวงระหวางการเลอืกตัง้ในการรณรงคหาเสยีง การบรจิาคเงนิ

ชวยเหลือแกพรรคหรือผูสมัครรับเลือกตั้ง การชักชวนประชาชนไปลงทะเบียนเพื่อสิทธิ์ในการลงคะแนน

เสยีง การเขารวมสนบัสนุนพรรคการเมอืง การพยายามชกัชวนประชาชนใหลงคะแนนเสยีงแกพรรคหรอื

ผูสมัครที่ตนชอบ การลงสมัครรับเลือกตั้งและการรวมมือกับกลุมตางๆ ในการปรับปรุงความเปนอยูของ

ชุมชน การมีสวนรวมทางการเมืองดังกลาวนี้ เปนแบบแผนความสัมพันธขั้นตนระหวางปจเจกชนกับรัฐ

          3. การเปนผูมบีทบาทในชมุชน (Community Activists) เปนการกอต้ังกลุมเพ่ือแกไขปญหาของ

สังคม หรือรวมมือกับกลุมตางๆ ที่มีอยูแลว เพ่ือมีบทบาทเกี่ยวกับกิจกรรมสาธารณะหรือติดตอกับทาง

ราชการในเรื่องปญหาสังคม ผูมีบทบาทในชุมชนจึงนับเปนผูมีความกระตือรือรนสูงและมีระดับความ

ผูกพันทางใจกับชุมชนสูง

          4. การตดิตอกบัทางราชการ (Contacting Officials) เปนกจิกรรมทีเ่ปนเรือ่งเฉพาะเจาะจงของบคุคล 

ซึง่จะมผีลโดยตรงตอบุคคลนัน้เองเทานัน้ เชน การติดตอกบัการราชการในเรือ่งภาษโีรงเรอืน การทําถนน 

การตดิตอขอรบัสวสัดกิารทางสงัคมฯลฯ การเขามสีวนรวมทางการเมอืงในรูปแบบดังกลาวเกอืบจะไมใช

การมีสวนรวมทางการเมอืงตามหมายทีแ่ทจรงิ (Verba และ nie) เรยีกวาเปนการมสีวนรวมทางการเมอืง

แบบคับแคบ (Parochial Participation) หรือการติดตอเฉพาะเรื่อง (Particularized Contacting)

          5. การเปนผูประทวง (Protestors) ไดแก การเขารวมเดินขบวนตามถนน หรือการกอจราจลใน

กรณีที่จําเปนเพื่อบังคับใหรัฐแกไขบางสิ่งบางอยางซ่ึงเกี่ยวของกับการเมืองใหถูกตอง การประทวงอยาง

แขง็ขนัและเปนไปอยางเปดเผยตอกรณทีีร่ฐับาลกระทาํในสิง่ทีผ่ดิศลีธรรม การใหความเอาใจใสกบัชมุนมุ

ประทวงเขารวมกับกลุมประทวงรัฐบาล และการปฏิเสธการยอมรับกฎหมายที่ไมยุติธรรม
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          6. การเปนผูสื่อสารทางการเมือง (Communicators) ไดแก การติดตามขาวสารทางการเมือง

อยูเสมอ การสงขาวสารแสดงการสนบัสนนุใหแกผูนาํทางการเมอืงเมือ่เขาทาํสิง่ทีดี่และถกูตอง หรอืสงคาํ

คัดคานไปใหเมือ่เขากระทําในสิง่ท่ีเลวราย การเขารวมถกปญหาทางการเมอืง การใหขอมูลความรูเกีย่วกับ

การเมอืงแกเพ่ือนในชุมชนทีอ่าศยัอยู การใหความสนใจทางราชการ และการเขยีนจดหมายถงึบรรณาธกิาร

หนังสือพิมพ ผูที่เขามามีสวนรวมทางการเมืองรูปแบบดังกลาวมักเปนพวกที่มีการศึกษาสูง มีขอมูลเกี่ยว

กบัการเมืองมาก และมคีวามสนใจทางการเมอืงมากดวย ผูสือ่สารทางการเมืองเหลานี ้จะวิพากษวจิารณ

รฐับาลมากกวาบรรดาเจาหนาทีข่องพรรคการเมอืงหรอืผูรกัชาติ แตจะไมแสดงออกดวยกจิกรรมการประทวง

          แนวคิดประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 

          ประชาธิปไตยเปนระบอบการปกครองท่ีประเทศและประชาชนสวนใหญในโลกนํามาใช เพราะ

เปนระบอบที่มีอุดมการณ หลักการและวิธีการใหประชาชนเปนเจาของอํานาจทางการเมืองสูงสุดที่เรียก

วา“อํานาจอธิปไตย” โดยใหประชาชนเลอืกตวัแทนไปเปนรฐับาล ไปออกกฎหมาย มรีะบบและกระบวน

การทางการเมืองท่ีใหประชาชนเขามามีสวนรวมทางการเมือง (บวชศักดิ์ อุวรรณโณ และถวิลดี บุรีกุล 

,2548:26) ดงันัน้ จึงอาจจาํกดัความวา ประชาธปิไตยแบบมสีวนรวม หมายถึง การทีป่ระชาชนมสีวนรวม

ในทางการเมอืงการปกครอง ตลอดจนกาํหนดวถีิชวีติทีส่อดคลองกบัการเมอืงการปกครองแบบประชาธิปไตย

ทัง้นี ้ไมวาเกีย่วของกบัเรือ่งสทิธเิสรภีาพ หนาท่ีตามระบอบการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย 

แบงออกเปน 3 ระดับดวยกันคือ (อโนมา โรจนาพงษ ,2551 :45-46) 

          1 .การมีสวนรวมในระดับเบื้องตน 

               - การรวมแสดงความคิดเห็นในทางการเมือง

               - การรวมพูดคุยอภิปรายเรื่องราวทางการเมืองและสถานการณปจจุบัน

               - การรวมลงชื่อเพื่อเสนอหรือประชาพิจารณเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งในทางการเมือง

               - การรวมกลุมเล็กๆ เพื่อแสดงความคิดเห็นในทางการเมือง

               - การเปนสมาชิกพรรคการเมือง

          2. การมีสวนในระดับกลาง

               - การรวมเดินขบวนเพื่อเรียกรองความเปนธรรม

               -การรวมปราศรัยในการชุมนุมเรียกรองเรื่องราว

               - การรวมลงชื่อเพื่อเสนอใหฝายที่มีอํานาจตัดสินใจอยางใดอยางหนึ่ง

               - การรวมกระทําการอยางใดอยางหนึ่งเพื่อเรียกรอง

          3. การมีสวนรวมในระดับสูง

               - การรวมลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา

               - การรวมกอตั้งพรรคการเมือง

               - การรวมกอตั้งรัฐบาล
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          เนือ่งจากประชาธปิไตยแบบมสีวนรวมใหความสําคญัอยางยิง่ตอการมสีวนรวมของประชาชนเปน

สําคัญ โดยที่มีสวนรวมของประชาชนเปนกระบวนการซ่ึงประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียไดมีโอกาส

แสดงทศันะ และเขารวมในกจิกรรมตางๆ ท่ีมผีลตอชวีติความเปนอยูของประชาชน รวมทัง้มกีารนาํความ

คิดเหน็ดงักลาวไปประกอบการพจิารณา กาํหนดนโยบายและการตดัสนิใจของรัฐ การมีสวนรวมของประชาชน

เปนกระบวนการสื่อสารในระบบเปด กลาวคือ เปนการสื่อสารสองทาง ทั้งอยางเปนทางการและไมเปน

ทางการ ซึง่ประกอบดวยการแบงสรรขอมูลรวมกนัระหวางผูมสีวนไดสวนเสียและเปนการเสรมิสรางความ

สามคัคใีนสงัคมเพราะการมสีวนรวมของประชาชนเปนการเพ่ิมคณุภาพของการตัดสินใจ การลดคาใชจาย

และการสูญเสียเวลาเปนการสรางฉันทามติ และทําใหงายตอการนําไปปฏิบัติ อีกทั้งชวยหลีกเลี่ยงการ

เผชิญหนาในกรณีทีร่ายแรงทีสุ่ด ชวยใหเกดิความเชือ่ถอืและความชอบธรรมและชวยใหทราบความหวงกงัวล

ของประชาชนและคานิยมของสาธารณชน

          การมีสวนรวมของประชาชนมีความสําคัญในการสรางประชาธิปไตยอยางยั่งยืน ตลอดจนการ

บริหารงาน หากการมีสวนรวมของประชาชนมากขึ้นเพียงใดก็จะชวยใหมีการตรวจสอบการทํางานของ

ภาครัฐและทําใหการกระทําในเรื่องตางๆ ตองมีความรับผิดชอบตอสังคมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเปนการ

ปองกันนกัการเมอืงจากการกาํหนดนโยบายทีไ่มเหมาะสมกบัสงัคมนัน้ๆ นอกจากนี ้การมสีวนรวมของประชาชน

ยังเปนการสรางความมั่นใจวาเสียงของประชาชนจะมีคนรับฟง อีกท้ังความตองการหรือความปรารถนา

ของประชาชนกจ็ะไดรบัความตอบสนองเมือ่เขาใจถงึความสาํคัญของการมสีวนรวมทางการเมอืงในระบอบ

ประชาธิปไตยแลว ก็จะสามารถสรุปไดถึงองคประกอบที่จําเปนสําหรับประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมได 

ดังนี้ (ยุทธพร อิสรชัย ,2549:9-23)

               1. การท่ีทุกคนสามารถหยิบยกประเดน็ปญหา เสนอแนะวิธกีารแกปญหา และสามารถเขาไป

มีสวนรวมในการตัดสินใจในขั้นสุดทาย

               2. การท่ีมกีารประชุมปรกึษาหารอืแบบหนัหนาเขาหากนั เพือ่จะทาํใหเกดิแนวทางแกไขปญหา

ที่เปนไปได ซึ่งเกิดจากการถกเถียงกันจนไดขอสรุปที่เปนวิธีการแกปญหาที่ดีที่สุดขึ้น

               3. มีการถกเถียงกันเปนอยางมาก เพราะทุกคนตองการเสนอทัศนะหรือมุมของตนเอง

               4. มีแนวโนมวาการตัดสินใจใดๆ ก็ตามจะมีลักษณะเปนแบบฉันทานุมัติ (Consensus) 

ทีท่กุคนมคีวามคดิเหน็สอดคลองตองกันท้ังหมดมากกวาจะใชวธิกีารลงคะแนนเสียง ซึง่จะใชเสยีงสวนใหญ

เปนตัวชี้ขาดในการตัดสินใจเลือกทางเลือกใดเลือกหนึ่ง

          จากองคประกอบขางตน กลาวไดวา ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมเนนการเปดโอกาสใหทุกคน

เขามามีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับปญหาของตนเองอยางเสมอภาคกันเปนสําคัญ โดยเฉพาะความ

เสมอภาคในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวการตัดสินใจไดอยางเต็มที่ ในแตละข้ันตอนของกระบวนการ

ตัดสนิใจ ตัง้แตขัน้ตอนการเลอืกประเดน็ปญหา พรอมท้ังเสนอทางเลือกตางๆ ในการแกปญหา จนถึงการ

ตดัสินใจขั้นสุดทายที่จะเลือกทางเลือกหนึ่งในการแกปญหานั้น
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สวนที่ 3 บทบาทของรัฐสภาไทยในการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย

          รฐัสภาเปนหนึง่ในสามอาํนาจของระบอบการปกครองแบบประชาธปิไตย อนัไดแก อาํนาจนติบิญัญตั ิ

อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ รัฐสภาถือเปนสถาบันการเมืองท่ีมีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะเปน

สถาบันที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงเปนผูใชอํานาจแทนประชาชน

          รัฐสภาไทยถอืเปนสถาบันหลกัในการเสรมิสรางกระบวนการประชาธปิไตย เปนสถาบนัการเมอืง

ท่ีทําหนาที่ฝายนิติบัญญัติอันประกอบดวยสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา มีสมาชิกทั้งสิ้น 650 คน 

โดยสภาผูแทนราษฎรประกอบดวยสมาชกิซึง่มาจากการเลือกต้ังแบบแบงเขตจํานวน 375 คน และสมาชิก 

ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจํานวน 125 คน (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 

2550 แกไขเพิม่เตมิ (ฉบับท่ี 1) พุทธศกัราช 2554 ) ในขณะวฒุสิภามีจาํนวน 150 คน ประกอบดวยสมาชกิ

ซึ่งมาจากการเลือกตั้งในแตละจังหวัด จังหวัดละ 1 คน รวม 76 คน (ในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดจังหวัด

ในระหวางวาระของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง ใหวุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกเทาที่มีอยู 

และมาจากการสรรหาเทากบัจาํนวนสมาชกิวฒุสิภาขางตนหกัดวยจํานวนวฒุสิภาทีม่าจากการเลือกตัง้) ทัง้นี ้

อํานาจหนาที่หลักของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 สามารถจําแนก

ออกเปน

               1. อาํนาจตามกฎหมาย เปนอาํนาจในการออกกฎหมาย การแกไขเพิม่เตมิหรอืยกเลกิกฎหมาย

               2. อํานาจและการควบคมุการบรหิารราชการแผนดนิ โดยการตัง้กระทูถาม การขอเปดอภปิราย

ทั่วไปใหรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริงหรือชี้แจงปญหาสําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินโดยไมมีการ

ลงมติ และการขอเปดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเปนรายบุคคลอัน

อาจสงผลใหรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีตองพนจากตําแหนงได

          นอกจากนี้ ยังกําหนดใหคณะรัฐมนตรีตองแถลงนโยบายที่จะใชในการบริหารประเทศตอรัฐสภา

ภายใน 15 วัน นับแตวันเขารับหนาที่ ซึ่งการแถลงนโยบายดังกลาวคณะรัฐมนตรีตองช้ีแจงใหชัดเจนวา

การดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐนี้จะดําเนินการอยางไร ในระยะเวลาใด และตองจัดทํา

รายงานแถลงผลการดาํเนนิงาน ปญหาและอปุสรรค เสนอตอรฐัสภาปละหนึง่คร้ัง นอกจากนี ้ในแตละป

คณะรัฐมนตรีตองจัดทาํแผนบรหิารราชการแผนดินเพือ่แสดงมาตรการและวธีิการในการปฏบิติัตามแนวนโยบาย

พื้นฐานแหงรัฐในแตละเรื่อง รวมทั้งตองมีแผนการตรากฎหมายที่จําเปนตอการดําเนินการตามนโยบาย

และแผนการบริหารราชการแผนดิน

               3. อาํนาจหนาท่ีในการใหความเห็นชอบ โดยใหสมาชิกวฒุสิภาเปนผูมีอาํนาจในการพิจารณา

ใหความเห็นชอบในเรื่องสําคัญๆ ที่เกี่ยวของกับประโยชนของแผนดิน ไดแก 1) การใหความเห็นชอบใน

การแตงตั้งผูสําเร็จราชการแทนพระองค 2) การใหความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติ 3) การใหความ

เห็นชอบในการปดสมยัประชมุสมัยสามัญของรัฐสภากอนครบกําหนดเวลา 120 วนั 4) การใหความเหน็ชอบ
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การพจิารณารางพระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูหรอืรางพระราชบญัญติัทีค่ณะรฐัมนตรกีาํหนดไวใน

นโยบายทีแ่ถลงตอรฐัสภาวาจาํเปนตอการบรหิารราชการแผนดนิ 5) การใหความเหน็ชอบใหพจิารณาราง

รฐัธรรมนูญแกไขเพิม่เตมิ รางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญหรือพระราชกําหนดทีร่ฐัสภายงัมิไดให

ความเห็นชอบตอไปได กรณีอายุของสภาผู แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร 

6) การใหความเห็นชอบในการประกาศสงคราม 7) การใหความเห็นชอบในการทําหนังสือสัญญาที่มี

บทเปลีย่นแปลงอาณาเขตไทยหรอืเขตพืน้ทีน่อกอาณาเขตซึง่ไทยมสีทิธอิธปิไตยหรอืมอีาํนาจตามหนงัสอื

สัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศหรือจะตองออกหนังสือสัญญา หรือมีผลกระทบตอการมั่นคง

ทางเศรษฐกจิหรอืสงัคมของประเทศอยางกวางขวาง หรอืมผีลผกูพันดานการคาการลงทนุ หรอืงบประมาณ

ของประเทศ

               4. อาํนาจหนาทีใ่นการสรรหา และการถอดถอนบคุคลในองคกรตางๆ ตามทีรั่ฐธรรมนญูกาํหนด

รฐัสภามอีาํนาจหนาทีใ่นการสรรหาบคุคลในองคกรตางๆ พระมหากษตัริยทรงแตงต้ังตามคําแนะนาํของ

วฒุสิภา และถอดถอนผูดาํรงตาํแหนง นายกรฐัมนตร ีรฐัมนตร ีสมาชกิสภาผูแทนราษฎร สมาชกิวฒุสิภา 

ประธานศาลฎกีา ประธานศาลรฐัธรรมนญู ประธานศาลปกครองสูงสุด อัยการสูงสุด ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

กรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดิน กรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูพิพากษาหรือตุลาการ พนักงาน

อัยการหรือผูดํารงตําแหนงระดับสูงสุด ออกจากตําแหนงในกรณีพฤติการณในการร่ํารวยผิดปกติ ทุจริต

ตอหนาทีก่ระทาํความผดิตอตาํแหนงหนาท่ีราชการ กระทาํความผิดตอหนาทีใ่นการยติุธรรม จงใจใชอาํนาจ

หนาทีข่ดัตอบทบญัญตัแิหงรฐัธรรมนญู หรือกฎหมาย หรอืไมปฏบิตัติามมาตรฐานทางจรยิธรรมอยางรายแรง

          นอกเหนือจากการปฏิบัติหนาที่ของรัฐสภาใหสัมฤทธิ์ผลตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 แลวรัฐสภายงัตองดาํเนนิการตามหนาทีใ่หสอดรบักบัความคาดหวงั

ของพลเมือง (Responsive to Citizens) บนพื้นฐานหลักการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) 

และหลักคุณธรรมอีกดวย โดย

               - ตองมีความโปรงใสของรัฐสภา หมายถึง การที่รัฐสภามีการเปดเผยแพรขอมูลขาวสารที่มี

ผลกระทบตอประชาชนสวนใหญอยางตรงไปตรงมา ดวยรูปแบบ วธิกีาร ภาษาท่ีเหมาะสมตอสาธารณชน 

ผานชองทางที่หลากหลาย ครอบคลุม รวมทั้งในการทํางานของรัฐสภาตองปลอดจากอิทธิพลใดๆ

               - ตองมีการเขาถึงได หมายถึง การท่ีสื่อและสาธารณชนสามารถรับทราบและทราบขอมูล

ขาวสารของรฐัสภาและสมาชกิรฐัสภา รัฐสภาและสมาชกิรัฐสภาเปดโอกาสและมีชองทางใหสาธารณชน

สามารถติดตอดวยขอมูลตางๆ กับรัฐสภาไดโดยตรง

               - ตองมีความสํานึกรับผิดชอบ หมายถึง การที่รัฐสภาตระหนักถึงสิทธิและหนาท่ี ความมี

จิตสํานึกในความรับผดิชอบตอสงัคม การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมอืง และการกระตอืรือรนในการ

แกไขปญหา ตลอดจนเคารพในความคดิเหน็ทีแ่ตกตางและความกลาทีจ่ะยอมรบัผลดแีละผลเสยีจากการ

กระทําของตนเอง
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               - ตองมีสวนรวมในนโยบายระหวางประเทศของรัฐสภา หมายถึง การทําหนาท่ีติดตาม

ตรวจสอบการทาํงานของรฐับาลในประเดน็ระหวางประเทศโดยรฐัสภา ตัง้แตขัน้ตอนการเจรจาไปจนถงึการ

ดําเนินงานหลังจากการสรางพันธะผูกพันแลว และรับสภายังตองมีบทบาทเชิงรุกทางการทูตรัฐสภา

อีกดวยทั้งนี้ บทบาทดังกลาวเปนไปเพื่อปกปองผลประโยชนและความมั่นคงของชาติ

          อาจกลาวโดยสรปุเกีย่วกับบทบาทของรฐัสภาไทยในการเมอืงการปกครองระบอบประชาธปิไตย 

ไดวา รัฐสภามีบทบาทประการสําคัญก็คือ บทบาทที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาราจักรไทย

ฉบบัปจจบุนั และบทบาทในฐานะเปนตวัแทนของประชาชน แตอยางไรกต็ามการเปลีย่นแปลงท่ีเกดิข้ึนดวย

ความทันสมยัดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเปนผลทําใหรฐัสภาตองมบีทบาทในการเสริมสราง

วฒันธรรมทางการเมอืง คานยิม ทีเ่อือ้อาํนวยตอระบอบประชาธปิไตยใหแกประชาชน ทัง้ในทางตรงและ

ทางออมเพิ่มขึ้นอีกประการหนึ่งซึ่งทางตรงโดยการเมืองตางๆ อยางใกลชิดกับประชาชน ขณะท่ีทาง

ออมโดยการแสดงออกผานพฤตกิรรม หรอืการแสดงออกทีถ่กูถายทอดสูสายตาประชาชนและเยาวชนให

รูวารัฐสภาเปนเรื่องของการแสดงออกทางความคิดที่เปนเรื่องของการแสดงออกทางความคิดที่เปนเหตุ

เปนผล ตลอดจนการเปนบุคคลท่ีคงไวซึง่ศลีธรรม คณุธรรม และจริยธรรม (สถาบนัประปกเกลา ,2556:20)

สวนที่ 4 บทบาทของรัฐสภาในการสงเสริมประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน

          รฐัสภาไทยในฐานะองคกรฝายนติบิญัญตั ิซึง่ถอืเปนสญัลกัษณอนัสาํคญัทางการเมอืงการปกครอง

ระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิเปนประมุข และทรงใชอาํนาจอธปิไตยของปวงชนชาวไทยทาง

ดานนิตบิญัญัตใินการตรากฎหมาย การควบคมุการบริหารราชการแผนดนิ การใหความเหน็ชอบและการ

แตงตั้งถอดถอนบุคคลตามรัฐธรรมนูญ

          อยางไรกด็นีบัตัง้แตมกีารเปลีย่นแปลงการปกครองเมือ่วันท่ี 24 มถุินายน 2475 จนกระทัง่ปจจบุนั

เปนเวลา 81 ป ขณะที่บริบททางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจของประเทศไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไป

ตามกระแสโลกในยุคไรพรมแดน ดังน้ัน รัฐสภาเองจําเปนตองปรับเปลี่ยนบทบาทใหสามารถตอบสนอง

และสอดรบักบัความตองการของประชาชนทีไ่ดเปลีย่นแปลงไปตามกระแสดังกลาว โดยเฉพาะเปนองคกร

ทางการเมืองที่มีบทบาทในการเสริมสรางการมีสวนรวมทางการเมืองใหแกประชาชนในทุกระดับ โดยมี

เปาหมายสูงสุด คือ การสรางความเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยใหแกประชาชนชาวไทย 

ซึง่หลกัการทีส่าํคญั คอื เปนบุคคลท่ีสามารถแสดงตามบทบาทและหนาทีแ่ละความรบัผดิชอบของตนเองตอ

สังคมในระบอบประชาธิปไตยดํารงตนเปนประโยชนตอสังคมมีการชวยเหลือเกื้อกูลกันอันจะกอใหเกิด

การพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน และพัฒนาสังคมของประเทศชาติเพื่อใหเปนสังคม

ประชาธิปไตยอยางแทจริง
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          ดวยเหตุนี้ เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนอยางเปนรูปธรรม รัฐสภา

ภายใตการนาํของนายสมศกัดิ ์เกยีรตสิรุนนท ประธานรฐัสภา จึงไดมกีารจดัต้ังหนวยงานดาํเนนิการตามพนัธกจิ 

ของรฐัสภาในดานพฒันาประชาธปิไตย โดยมุงสงเสริมสนบัสนนุการมสีวนรวมทางการเมอืงการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยการกําเนิดการจัดตั้ง 

สาํนักงานรัฐสภาจังหวดัเปนสวนราชการในสงักดัสาํนกังานเลขาธกิารสภาผูแทนราษฎรเมือ่ป พ.ศ. 2555 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความเชื่อมโยงระหวางประชาชนในพ้ืนท่ีแตละจังหวัดกับฝายนิติบัญญัติของ

ประเทศ โดยกําหนดใหสํานักงานรัฐสภาประจําจังหวัดมีภารกิจในการรับผิดชอบ 5 ประการ คือ 

การเปนแหลงเรียนรูประชาธปิไตยและการสือ่สารทางการเมอืง การสนบัสนนุการมีสวนรวมทางการเมืองของ

ประชาชน การรบัเรือ่งราวเรือ่งทกุข และเรือ่งรองเรยีน การเปนศนูยประสานงานดานนติบิญัญตั ิการเปน

ศูนยรวมการใหบริการใหบริการในพื้นที่

          ปจจุบันจึงมีการจัดตั้งสํานักงานรัฐสภาประจําจังหวัดนํารองใน 6 จังหวัด ไดแก 1) สํานักงาน

รฐัสภาจงัหวดัขอนแกน 2) สาํนกังานรฐัสภาจงัหวดัชลบรีุ 3) สํานักงานรัฐสภาจังหวัดเชยีงราย 4) สํานกั

งานรฐัสภาจงัหวัดพระนครศรีอยธุยา 5) สาํนักงานรฐัสภาจงัหวัดสุราษฏรธาน ี6) สาํนกังานรฐัสภาจงัหวดั

อุบลราชธานี

          ทัง้นี ้ประชาชนสามารถใชบริการสาํนักงานรัฐสภาประจําจังหวดัเพ่ือขอความรูและคําแนะนาํใน

เรื่องท่ีเก่ียวของกับสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งไดแก 

สิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล สิทธิในการกระบวนการยุติธรรม สิทธิในทรัพยสิน สิทธิและเสรีภาพในการ

ประกอบอาชพี เสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ของบคุคลและส่ือมวลชน สิทธแิละเสรีภาพในการศกึษา 

สทิธใินการไดรบับรกิารสาธารณสขุและสวสัดกิารจากรฐั สทิธใินขอมลูขาวสารและการรองเรยีน เสรภีาพ

ในการชุมนุมและการสมาคม สิทธิชุมชน สิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ ตลอดจนในเรื่องที่เกี่ยวของกับสิทธิใน

การเสนอกฎหมายตอประธานรัฐสภา ซึง่ไดแก สทิธิในการเสนอรางรฐัธรรมนญู และสทิธใินการเสนอราง

พระราชบญัญัตทิีมี่เนือ้หาเกีย่วกบัสทิธแิละเสรีภาพของชนชาวไทยหรอืเรือ่งเกีย่วกบัแนวนโยบายพืน้ฐาน

แหงรฐัดานความมัง่คงของรฐัดานการบรหิารราชการแผนดิน ดานศาสนา สงัคม การสาธารณสขุ การศกึษา 

และวฒันธรรม ดานกฎหมายและการยติุธรรม ดานการตางประเทศ ดานเศรษฐกจิ ดานทีดิ่น ทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานวิทยาศาสตร ทรัพยสินทางปญญา และพลังงาน และดานการมีสวนรวม

ของประชาชน สิทธิในการถอดถอนบุคคลหรือคณะบุคคลออกจากตําแหนงเพื่อเสนอตอวุฒิสภา สิทธิใน

การเสนอเรื่องรองทุกขตอประธานรัฐสภาและสิทธิในการรองเรียนขอความเปนธรรมจากประธาน

คณะกรรมาธกิารสามญัประจาํสภาผูแทนราษฎรสทิธใินการเขารวมประชมุคระกรรมาธกิารวิสามัญพจิารณา

รางพระราชบัญญัติที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ หรือผูพิการ หรือผูทุพพลภาพ
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สวนที่ 5 สรุป

          กลาวไดวา ภายใตการเมืองความปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้น การมีสวนรวมทางการเมือง

ของประชาชนจะเปนปจจัยบงชี้ความเปนประชาธิปไตยที่แทจริงของประเทศนั้น ซึ่งหากประชาชนท่ีมี

เจาของที่มาของอํานาจอธิปไตย ไมมีความสนใจ ขาดความสํานึกในการเขามามีสวนรวมทางการเมือง

น้ัน การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนจะเปนปจจัยบงชี้ความเปนประชาธิปไตยที่แทจริงของ

ประเทศ ซึ่งหากประชาชนที่เปนเจาของที่มาของอํานาจอธิปไตย ไมมีความสนใจ ขาดความสํานึกในการ

เขามามีสวนรวมทางการเมือง ก็ยอมแสดงถึงความไรประสิทธิภาพและความลมเหลวของการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย ดังนั้น รัฐสภาไทยในฐานะองคกรฝายนิติบัญญัติ จึงสมควรตองมีการดําเนินงาน

เชิงรกุโดยการปรบับทบาทของฝายนติบิญัญตัใิหเปนสถาบนัหลกัอีกสถาบนัหนึง่ซึง่มภีารกจิในการทาํหนาที่

เสริมสรางและสนับสนุนการมีสวนรวมทางการเมืองตามหลักของการปกครองแบบประชาธิปไตยใหเกิด

ขึน้กบัประชาชนไทยในทกุระดบัของประเทศ เพือ่นาํประเทศไทยกาวสูการเปนผูนาํแหงประชาคมอาเซยีน

อยางสมศักดิ์ศรี
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อภิชาต  สุขัคคานนท*

          ปจจัยสําคัญประการหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยคือ กระบวนการเลือกตั้งของประชาชนให

สามารถแสดงใหเหน็ถงึเจตนารมณของเสยีงขางมากและดําเนนินโยบายใหสอดคลองกับเสยีงขางมากโดย

เคารพเสียงขางนอย ความสําคัญของการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยเพราะประชาชนผูเปนเจาของ

อํานาจอธิปไตย โดยการไปใชสทิธเิลอืกตัง้ผูแทนท่ีมนีโยบายตรงกบัความตองการของตนเอง ใหไปใชอาํนาจ

อธิปไตยแทนตนดวยความชอบธรรม เพื่อลดภาวะตึงเครียด ขจัดความขัดแยงหรือการสืบตออํานาจและ

เปนกลไกที่ควบคุมใหผูแทนท่ีดํารงตําแหนงจากการเลือกต้ังตระหนักอยูเสมอวา ตองมีความรับผิดชอบ

ตอประชาชนเพราะประชาชนเปนผูกาํหนดอนาคตทางการเมอืงของตนดวยการเลือกหรอืไมเลอืกตนกลบั

มาทําหนาที่ผูแทนอีก ดังนั้น การเลือกตั้งจึงมีผลตอการพัฒนาการทางการเมือง โดยประชาชนจะสํานึก

ถงึความจําเปนในการปฏบัิตหินาทีพ่ลเมืองซึง่ตองมสีวนรวมในการเลือกผูแทนเลอืกรฐับาล เลอืกรปูแบบ

และวิธีดําเนินการปกครอง เลือกนโยบายสาธารณะ เลือกระบบเศรษฐกิจ ซึ่งปจจัยตาง ๆ เหลานี้จะเอื้อ

ตอการธาํรงไวและบูรณาการทางการเมอืงท่ีพงึปรารถนาและสงเสรมิใหประชาชนมสีวนรวมทางการเมอืง

ในระบอบประชาธปิไตย  การเลอืกต้ังจึงเปนกระบวนการทางการเมอืงทีส่าํคญัยิง่ตอการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย ดังนั้นเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปตามเจตนารมณของประชาชนและบรรลุวัตถุประสงคของ

แตละประเทศจึงตองพัฒนาปรับปรุงหรือปฏิรูประบบและกระบวนการเลือกต้ังใหสอดคลองกับสภาพ

แวดลอมทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ  โดยสรุป การเลือกตั้งมีความสําคัญดังตอไปนี้ 1) เปนการ

เลือกผูปกครองหรือรัฐบาลท่ีจะมาทําการปกครอง  2) เปนกลไกเชื่อมโยงความตองการของประชาชน

เขากับนโยบายสาธารณะ 3) สรางความชอบธรรมทางการเมือง  4) ลดความตึงเครียดและความขัดแยง

ทางการเมืองและสังคม 5) ทําใหเกิดบูรณาการทางการเมือง และ 6) ทําใหเกิดการระดมมวลชนเขาสู

กระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในลักษณะของความจําเปนในการปฏิบัติหนาที่พลเมืองดี  

1. ที่มาของการจัดการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท

  เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดปจจุบันเร่ิมเขาปฏิบัติหนาท่ีเมื่อวันท่ี  22 กันยายน  2549  

ไดรับรายงานจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังวาการเลือกต้ังแตละครั้ง ทั้งระดับชาติและระดับ
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ทองถิน่มเีรือ่งรองเรยีนและรองคดัคานการเลอืกตัง้จาํนวนมาก เชน การเลือกตัง้สมาชกิสภาทองถิน่ (ส.ถ.)

หรือผูบริหารทองถ่ิน (ผ.ถ.)  ในป  พ.ศ. 2546- 2549 มีการเลือกตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น กรณี

ครบวาระ 7,798 แหง   มีเรื่องรองเรียนและรองคัดคานการเลือกตั้ง จํานวน 13,779  สํานวน เฉลี่ยการ

เลือกตั้ง 1 แหง มีเรื่องรองเรียนฯ  1.7 สํานวน  โดยปที่มีเรื่องรองเรียนฯ เฉลี่ยสูงสุดคือป พ.ศ. 2547  

มีการเลือกต้ังองคกรปกครองสวนทองถิ่น กรณีครบวาระ 2,861 แหง  มีเร่ืองรองเรียนฯ 7,288 สํานวน 

แสดงวาการเลือกตั้ง 1 แหง  มีเรื่องรองเรียนฯ  2.5 สํานวน

          หลังการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดสํานวนการเลือกต้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดระยะหนึ่งและ

ไดไปตรวจติดตามการจัดการเลือกตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินในหลายจังหวัด  คณะกรรมการการ

เลอืกตัง้พจิารณาเหน็วา  เรือ่งรองเรยีนและรองคดัคานทีม่จีาํนวนมากนัน้ สวนใหญเปนเรือ่งทีผู่รองสําคญัผิด

ในขอกฎหมายหรือสําคัญผิดในขอเท็จจริง  บางเรื่องมาจากการที่ผูรองไมทราบขอกฎหมายบางเรื่องเปน

การกลัน่แกลงกนั นาํไปสูการสัง่ใหมกีารเลอืกตัง้ใหม  ซ่ึงนอกจากจะส้ินเปลืองงบประมาณแลว ยงัทาํให

ประชาชนเกดิความเบือ่หนาย  ขาดความเชือ่ถอืในกระบวนการเลือกต้ัง  บางพ้ืนทีอ่าจกลายเปนตนเหตุ

และสถานการณที่นําไปสูการกอใหเกิดความแตกแยกในทองถิ่นแบงเปนฝกเปนฝาย แมแตคนในตระกูล

เดยีวกันก็มกีารตอสูแขงขนัฟองรองกนั ขาดความสามัคคทีีจ่ะพัฒนาประชาธปิไตย ทองถิน่ และประเทศชาติ 

เพื่อปองกันและแกไขปญหาดังกลาว  ในการประชุมคณะกรรมการการเลือกต้ัง ครั้งท่ี 130/2549  

เม่ือวันที ่ 6 ธันวาคม  2549  กรรมการการเลือกตัง้ (นายสมชยั  จึงประเสริฐ) จึงมดํีาริมอบใหดานกจิการ

บริหารงานเลือกตั้งพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการลดปริมาณเรื่องรองเรียนและรองคัดคานการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาทองถิน่หรอืผูบริหารทองถิน่โดยใชแนวทางสมานฉนัท  และในการประชมุคณะกรรมการการ

เลือกตั้ง ครั้งท่ี 7/2550 เม่ือวันที่ 18 มกราคม  2550  ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกต้ังไดมีมติ

เหน็ชอบในหลกัการรางระเบียบคณะกรรมการการเลอืกตัง้วาดวยการเลอืกตัง้เชงิสมานฉนัท พ.ศ. .... และ

ประธานกรรมการการเลือกต้ัง ไดลงนามประกาศใชระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังวาดวยการ

เลอืกตัง้เชงิสมานฉนัท พ.ศ. 2550 เมือ่วนัที ่5 กมุภาพนัธ 2550 ลงประกาศในราชกิจจานเุบกษา เลม 124 

ตอนที ่10 ก วนัที ่9 กมุภาพนัธ  2550 มผีลบังคบัใชวนัที ่10 กุมภาพันธ  2550  โดยมหีลกัการสาํคญั ดงันี ้

          1.1 กําหนดใหคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด ทําหนาที่สรางความสมานฉันทในการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น

          1.2 กระบวนการสรางความสมานฉนัทในบทบาทของคณะกรรมการการเลือกตัง้เปนกระบวนการ 

คูขนานกับกระบวนการพิจารณาเรื่องรองเรียนรองคัดคานการเลือกตั้ง ตามระเบียบคณะกรรมการการ

เลือกตั้งวาดวยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 2542 หรือตามระเบียบคณะกรรมการ

การเลือกตัง้วาดวยการคดัคานการเลอืกตัง้สมาชกิสภาทองถิน่หรอืผูบรหิารทองถิน่ พ.ศ. 2546  โดยมตีวั

เชื่อมสําคัญคือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  โดยแบงออกเปน 2 ระดับ ไดแก
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          1.2.1 การสรางความสมานฉันทระดบัทองถิน่  โดยการจดัใหมกีารอบรมเพ่ือสรางความสมานฉนัท

ระหวางผูสมัครรับเลือกตั้งกับผูสนับสนุนผูสมัคร  บุคคลผูมีหนาที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งอยางนอยหนึ่งวัน  

โดยมีเนื้อหาอยางนอย ดังตอไปนี้

  1) ความรูเกี่ยวกับกฎหมาย  ระเบียบ และวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้ง

  2) การสรางการยอมรับในเรื่องรูแพ รูชนะ รูอภัย และการรูรักสามัคคี

  3) การดํารงรักษาความเปนมิตร เปนเพื่อนบาน และความเปนญาติพี่นองในทองถิ่นทั้ง

กอนและหลังการเลือกตั้ง

          1.2.2 การสรางความสมานฉันทระดับจังหวัด ใหเปนหนาที่ของผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา

จังหวัดในการพิจารณาวาสมควรจะสงเรื่องรองเรียนหรือคัดคานการเลือกต้ังใดใหคณะกรรมการการ

เลอืกตัง้ประจาํจงัหวดั ตองดาํเนนิการสรางความสมานฉนัทดวยการชีแ้จงขอกฎหมายขอเทจ็จรงิใหแลวเสรจ็

ภายใน 3 วัน  นับแตวันท่ีเริ่มกระบวนการสมานฉันท  กรณีเห็นวาผูรองเรียนหรือผูคัดคานใกลจะเขาใจ

ขอกฎหมายหรือขอเท็จจริงที่ถูกตอง  อาจขยายระยะเวลาในเวลาดําเนินการชี้แจงขอกฎหมายหรือ

ขอเทจ็จรงิออกไปอกี ไมเกนิ 3 วนันบัแตวนัสิน้สดุระยะเวลาการดาํเนินงานใน 3 วนัแรก  และการดาํเนนิการ

ดงักลาวอยูภายใตบงัคบัระเบยีบคณะกรรมการการเลอืกต้ังวาดวยการสืบสวนสอบสวนและการวนิจิฉัยชีข้าด 

พ.ศ. 2547 ขอ 31 และระเบียบคณะกรรมการการการเลอืกตัง้วาดวยการรองคดัคานการเลอืกต้ังสมาชกิ

สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2546  ขอ 14

          1.2.3 การสิ้นสุดแหงกระบวนการสมานฉันทระดับจังหวัด

             1) ผูรองเรียนหรือผูรองคัดคานไมติดใจเรื่องรองเรียนหรือรองคัดคานอีกตอไปดวยการถอน

คาํรองเรียนหรือคําคัดคาน

    2) ผูรองเรียนหรือผูคัดคานถอนตัวออกจากกระบวนการสรางความสมานฉันท

    3) คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดไมอาจดําเนินการชี้แจงขอกฎหมาย หรือขอเท็จ

จริงเปนผลสําเร็จไดภายในระยะเวลาที่กําหนด

    4) คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเห็นวาเรื่องรองเรียนหรือรองคัดคานดังกลาว 

ไมอาจยุติลงไดดวยการชี้แจงขอกําหมายหรือขอเท็จจริง

          2.4 ใหคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจาํจงัหวดัรายงานผลการดาํเนนิการตอคณะกรรมการการ

เลือกตั้งภายในวันที่ 3 ของทุกเดือน

          2.5 กําหนดใหมบีทเฉพาะกาลวาการเลอืกตัง้ในองคกรปกครองสวนทองถิน่ใดไดดาํเนนิการเสรจ็

แลว หรอือยูระหวางดาํเนินการจดัการเลอืกตัง้และมเีรือ่งรองเรยีนหรอืรองคดัคานการเลอืกตัง้ทองถิน่ตาม

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 2542 หรือ

คณะกรรมการการการเลอืกตัง้วาดวยการรองคดัคานการเลอืกต้ังสมาชิกสภาทองถิน่หรอืผูบรหิารทองถิน่ 

พ.ศ. 2546 ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดพิจารณาสรางความสมานฉันทมาใชโดยอนุโลม 
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2.  หลกัการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อนัมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ และปรัชญาการเลือกต้ัง

มุงสูกระบวนการสมานฉันท   

          2.1 การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปนรูปแบบ

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยรูปแบบหนึ่งในยุคปจจุบัน มีลักษณะเปนระบอบการปกครองแบบ

ประชาธปิไตยผานระบบรฐัสภาหรอืประชาธปิไตยแบบมีผูแทน โดยมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุแหงรัฐ 

ผูทรงบริหารพระราชอํานาจตามขอบเขตที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ      

            การบรหิารประเทศประชาชนจะใชอํานาจบรหิารผานคณะรฐัมนตรทีีผ่านการคดัเลอืกจากสมาชกิ

สภาผูแทนราษฎร เปนวิถีทางในการปกครองประเทศ มีการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนให

ประชาชนการบรหิารประเทศประชาชนจะใชอาํนาจบรหิารผานคณะรัฐมนตรีท่ีผานการคดัเลือกจากสมาชกิ

สภาผูแทนราษฎร เปนวิถีทางในการปกครองประเทศ มีการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

ใหประชาชนมีบทบาทและมีสวนรวมในการปกครอง และตรวจสอบการใชอํานาจรัฐอยางเปนรูปธรรม 

การกาํหนดกลไกสถาบันทางการเมอืงทัง้ฝายนติิบญัญติั และฝายบรหิาร ใหมดุีลยภาพและประสิทธภิาพตาม

วถิกีารปกครองแบบรฐัสภา รวมทัง้ใหสถาบนัศาล และองคกรอสิระอืน่สามารถปฏบิติัหนาทีไ่ดโดยสุจริต

เที่ยงธรรม

          2.2 การเลือกตั้ง ถือเปนกระบวนการสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเพราะ

การเลือกตั้งเปนกระบวนการในการมอบอํานาจอธิปไตยของประชาชนใหแก  “ผูแทน” เพื่อไปทําหนาที่

บริหารบานเมืองแทนตน ทั้งนี้ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยประกอบดวยหลักการที่สําคัญ

6 ประการ คือ  

               2.2.1 หลกัความเสมอภาค คอืความเทาเทยีมกันในความเปนมนษุย และเทาเทยีมกนัในฐานะ

ท่ีแตละคนเปนสมาชกิของสงัคมเชนเดยีวกันคอืความเสมอภาคทัง้ดานกฎหมาย การเมอืง และเศรษฐกิจ

              2.2.2 หลักสิทธิเสรีภาพและหนาที่ คือ อํานาจหรือประโยชนของบุคคลซ่ึงกฎหมายรองรับ

และคุมครองใหคนในรฐั โดยทีส่ทิธเิสรภีาพและหนาทีเ่ปนของควบคูกนัไมมใีครมีสทิธเิสรีภาพ โดยไมมหีนาที่

รบัผดิชอบ และไมมใีครมหีนาทีโ่ดยไมมสีทิธเิสรภีาพ สิทธเิสรีภาพไดแก สทิธิเสรีภาพสวนบุคคลทาง

การเมืองและทางเศรษฐกิจ

               2.2.3 หลักนิติธรรม  หรือการยึดถือกฎหมายเปนกฎเกณฑกติกาของประเทศ ทําใหทุกคน

ไดรับการคุมครองรักษาประโยชนสวนรวม ความสงบเรียบรอยอีกท้ังเปนการปองกันมิใหเกิดการละเมิด

สิทธิเสรีภาพของผูอื่น

               2.2.4 หลกัการยอมรบัเสยีงขางมาก กลาวคอืเมือ่เกดิความขดัแยงอาจอาจระงบัไดดวยกฎหมาย

และในระบอบประชาธปิไตย  ยงัมวีธิตีกลงกนัโดยนาํเสยีงขางมากมาใชในการยตุปิญหา แตเสยีงขางมาก

จะตองไมกระทําไปโดยละเมิดสิทธิเสียงขางนอย  
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               2.2.5 หลักแหงการใชเหตุผล  กลาวคือในการดูแลปกครองตนเองสามารถใชเหตุผล

ในการตัดสินปญหาและกาํหนดแนวทางดาํเนนิชวีติใหกบัตนเองและสงัคมไดไมใชกาํลงั หรอืความรุนแรง

ในการตัดสินปญหา

                   2.2.6 หลกัอํานาจอธปิไตยเปนของประชาชน  ประชาชนเปนผูปกครองประเทศซ่ึงในสมยันครรฐั

กรกีประชาชนดาํเนนิการปกครองประเทศโดยตรง ดวยการประชมุรวมกันวาจะดําเนนิการในเร่ืองใด อยางไร  

แตในสภาพการณปจจบุนัประชาชนมจีาํนวนมากขึน้ดังเชนในประเทศไทยปวงชนชาวไทยทั้ง 63  ลานคน  

ยอมไมสามารถบรหิารประเทศดวยตนเองโดยตรงได จึงตองมกีาร “เลอืกต้ัง” ผูแทนเพือ่มอบอาํนาจอธปิไตย

อันลํา้คานีแ้กผูแทนใหไปทาํหนาท่ีออกกฎหมาย และบรหิารประเทศตามหลกัการสาํคญัของการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยตอไป

3. แนวคดิวาดวยการเลอืกตัง้เชงิสมานฉนัท  การเมอืงสมานฉนัทและการแกไขความขดัแยง 

          ความหมายของคาํวาสมานฉนัท  ตามพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2542 ไดอธบิาย

คํา “สมานฉันท” ไววา “ความพอใจรวมกัน ความเห็นพองกัน” สําหรับภาษาอังกฤษมีคําที่หมายถึง

สมานฉันทไดหลายคํา เชน คําวา “Consolidation”  ซึ่งแปลวา การรวมตัวเปนหนึ่ง หรือ “การสมัคร

สมานกลมเกลยีว หรอื การเชือ่มความสามคัค”ี แปลโดยรวมวาความสามคัคกีลมเกลยีวเปนหนึง่เดยีวกนั

หรือคําวา “Unanimous” ตามพจนานุกรมอังกฤษ -ไทย ของ ดร.วิทย เที่ยงบูรณธรรม หมายความวา 

“เปนเอกฉนัทไมมขีอโตแยง มนีํา้หนึง่ในเดียวกนั มคีวามเหน็พรอมเพรยีงกนั” หรือใชคําวา “Consensus”

หมายความวา “ ความสอดคลองกนั ความลงรอยกนั ความคดิเหน็ของคนสวนใหญ  มตมิหาชน ” คาํใน

ภาษาไทย ตีความหมายสั้น ๆ ไดวาเปน  “ความสมานฉันท” 

 มีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึง “ สมานฉันท” ในหลาย ๆ ดาน  ดานที่สําคัญที่สุดคือ 

การเมืองสมานฉันท เพราะเปนระบบที่มีความสําคัญตอคน เพราะนั่นหมายถึงการนํามาซ่ึงความสุข 

ความสมคัรสมานสามคัค ี รกัใคร ปรองดอง  อยูกันอยางสนัตวิธิ ี เปนความตองการของประชาชนในประเทศ 

          คํานิยาม “Consensus” democray ประชาธิปไตยแบบสมานฉันท แสวงหาจุดรวม บนความ

แตกตาง คือ สมานฉันท

          3.1 การเลือกตั้งเชิงสมานฉันท        

      สาํนักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ ( 2551: 85-86 ) สําหรับความหมายของกระบวนการ 

การเลือกตั้งเชิงสมานฉันทในมิติของแนวคิด นาจะหมายถึงกิจกรรมทางการเมืองที่ประชาชนผูเปน

เจาของอาํนาจอธิปไตยไดมสีวนรวม (participation) ในกระบวนการการเลอืกผูแทนเพ่ือไปทาํหนาทีแ่ทน

ตน โดยลดความตึงเครียดและความขัดแยงในการแขงขันเพื่อชิงการนําและแบงปนผลประโยชนทาง
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การเมือง เปนกลไกปองกนัไมใหเกิดการตอสูทางการเมืองโดยใชกําลงัเขาประหัตประหารแยงชิงอํานาจทาง

การเมืองซึง่กันและกนัและเปนกลไกทีส่รางความสามคัครีวมมอืซึง่กนัและกนั เพือ่ความเปนเอกภาพของ

ชุมชนผลประโยชนสวนรวมรวมกันของชุมชน สังคม และประเทศชาติบานเมือง  

          กระบวนการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันทมีเปาหมายเพ่ือการสรางจิตสํานึกแกผูสมัครรับเลือกตั้ง  

ผูสนบัสนนุผูสมคัร  ตลอดจนประชาชนผูมสีทิธเิลอืกต้ังใหตระหนักถึงหลักการแขงขันในระบอบประชาธปิไตย 

โดยรูแพ รูชนะ ตระหนกัถงึผลเสยีของการซือ้สทิธขิายเสียง ลดความแตกแยกอนัเกดิขึน้ในชมุชนทองถิน่ 

ลดการรองเรียนและลดการกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้ง

          ลักษณะนิสัยประจําชาติของคนไทยประการหนึ่งคือ ยิ้มงาย  มีความรัก ความสามัคคีอยูรวมกัน

ดวยความรมเยน็เปนสขุ  ไมเคยตกเปนอาณานคิมของประเทศใด ประชาชนมคีวามเปนพีเ่ปนนองมคีวาม

เกื้อกูล  เอื้ออาทร  มีความเปนมิตรตอกัน แตบางครั้งการแขงขันทางการเมืองทําใหประชาชนเปลี่ยนไป

ความเปนพี่เปนนองเปลี่ยนไป เมื่อมีการเลือกตั้งทั้ง ๆ ที่การเลือกตั้งเปนเครื่องมือชวยใหประชาชนเลือก

ผูแทนไปทําหนาที่แทนตนเมื่อเริ่มการเลือกตั้ง มีการแขงขันกันรุนแรง  ผูแขงขันลืมความเปนพี่เปนนอง 

ลืมความเปนคนในชุมชนเดียวกัน  ผูมีสิทธิเลือกตั้งอาจจะมีความคิดแตกตางกันอาจจะสนับสนุนคนท่ี

แตกตางกนั แตไมควรลมืความเปนพีเ่ปนนอง ความเปนญาติ ความเปนเพ่ือน ความเปนพ่ีนองรวมชาติกนั

เมือ่มีการเลือกตั้ง

 การเลือกตั้งในแตละครั้งผูสมัครรับเลือกตั้ง ผูสนับสนุนผูสมัคร ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งทุกคน

ในชมุชนทองถิน่ ตางมกีารแขงขนัและแบงกนัเปนฝกเปนฝายหลายคร้ังขดัแยงทะเลาะเบาะแวงซ่ึงกนัและกนั  

บางพ้ืนทีถึ่งขัน้ทาํรายรางกายถงึขัน้ฆาฟนกนัซึง่เปนสิง่ทีใ่ครๆ ไมอยากใหเกดิขึน้ในชมุชนใดๆ ในประเทศไทย  

เมื่อการเลือกตั้งสิ้นสุดมีการแพมีการชนะการเลือกตั้ง ฝายแพก็ไมควรตองรูสึกเสียหนาเพราะการแขงขัน

ทุกครั้งก็มีแพมีชนะ ฝายแพก็ไมตองเสียใจโอกาสหนาก็ยังมีอยู  สถาบันพัฒนาการเลือกตั้งนานาชาติ 

(IDEA)  มีความเห็นวาในกระบวนการเลือกตั้งทุกๆ ขั้นตอนอาจกอใหเกิดความขัดแยงหรือความรุนแรง

ไดทัง้สิน้ เนือ่งจากผลของการเลือกต้ังอาจกอใหเกดิการเปล่ียนในโครงสรางอาํนาจทางการเมอืงของชมุชน

ทองถิน่ หรอืของประเทศชาต ิหรอืทาํใหการจดัการผลประโยชนของกลุมตางๆ ทีแ่ขงขนักนัทางการเมือง

เปลี่ยนแปลงไป

 3.2 แนวทางสรางการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท

             การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยนั้นเมื่อแขงขันเสร็จสิ้น ตามหลักการทุกคนตองมุงไปสู

ผลประโยชนของชุมชน สงัคม และประเทศชาต ิ รูแพ รูชนะ รูรักสามคัค ีถาทาํเชนนีไ้ดปญหาความขดัแยง 

หรอืความรนุแรงตางๆ กจ็ะสงบระงบัลงทนัท ีจากการศกึษากระบวนการสราง ความปรองดองหรอืความ

สมานฉันทน้ัน สถาบันพัฒนาการเลือกตั้งนานาชาติ (IDEA) พบวากระบวนการสราง ความสมานฉันท 

เปนทั้งเปาหมายและวิธีการที่จะทําเปนเกิดความเที่ยงธรรม ความจริง และการเยียวยา แกไขปญหา 

โดยเปลีย่นแปลงชุนหรอืสงัคมทีแ่บงแยกออกเปนฝกฝายไปสูชมุชนสามคัคทีีย่ดึโยงผลประโยชนรวมกนัในอนาคต  
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 กระบวนการสรางความสมานฉันทจําเปนตองใชเวลาในระยะยาว ตองแกปญหาท้ังทางลึกและ

ทางกวาง แตความสาํเรจ็ไมตายตวัข้ึนอยูกบัสภาพปญหาและวธิกีารในแตละพืน้ท่ีซึง่แตกตางกนัไป ไมมสูีตรสาํเรจ็ 

          ขั้นตอนที่หนึ่ง ตองขจัดความรุนแรงหรือการใชกําลังโดยใชกลไกทางสังคมทุกประเภท  ท้ังภาค

ราชการ บาน วดั โรงเรยีน ภาคเอกชน องคกรประชาสงัคม และนักการเมอืงเพือ่ประกันความปลอดภัยขัน้

พืน้ฐานของชุมชนใหได

 ขัน้ตอนทีส่อง จะตองสรางความเชือ่มัน่และความไวเนือ้เชือ่ใจซ่ึงกนัและกนัระหวางผูแขงขันทาง

การเมืองทุกฝาย ที่จะไมใชกําลังหรือความรุนแรง สรางความขัดแยงอีกตอไป

 ขั้นตอนที่สาม จะตองสรางความเห็นอกเห็นใจ ความรูสึกใหอภัยตอกัน ระหวางผูแขงขัน 

หรอืผูทีต่อสูกันทางการเมอืง ลมือดตีท่ีปวดราว เห็นอกเห็นใจและใหอภัยตอกนั และมุงทีจ่ะรบัผดิชอบตอ

อนาคตของชมุชน ประเทศชาตริวมกนั โดยมเีง่ือนไขวาการแกไขปญหาจะยัง่ยนื หรือไมข้ึนอยูกบัโครงสราง

พืน้ฐานของกระบวนการยุติธรรม การแขงขันทางการเมืองและทางเศรษฐกิจที่เปนธรรม  

 การเมอืงแบบเกา การเมอืงเปนเรือ่งของการขดัแยง โตแยงและใชพลงัอํานาจทางสงัคมในแงมมุ

ตาง ๆ เพือ่เอาชนะคะคาน ชวงชงิการนาํ ชวงชงิอาํนาจและผลประโยชนทางการเมอืงการเมอืงแบบใหม 

การเมืองเปนเรื่องของการบริหารจัดการและการตรวจสอบการใชอํานาจ การเมืองเปนเรื่องการจัดการ

เพ่ือการอยูรวมกันอยางปกติสุข การเมืองเปนการจัดการการใชอํานาจบริหารจัดการไมใชตอสูแยงชิง 

ในการพฒันาเพือ่ลดความเหลือ่มลํา้ในสังคม จาํเปนตองสรางความสมดลุระหวางการพฒันาเศรษฐกจิ สงัคม 

และทรัพยากรธรรมชาติ  ความเหลื่อมลํ้าทางสังคมในระดับที่รุนแรงอาจกอใหเกิด ความไมมั่นคงในดาน

ตาง ๆ ไมวาจะเปนดานการเมือง หรือสังคม การพัฒนาเพื่อใหเกิดความสมดุล จําเปนตองสรางความ

ตระหนักของภาคีทุกฝาย ใหมีจิตสํานึกรวมกันในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ หรือการกระทํา

ใดๆ ก็ตามที่ไมเอาเปรียบ เบียดเบียนซึ่งกันและกันรวมท้ังไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

มคีวามรวมมือ รวมตัว รวมคดิ รวมทํา บนฐานของความไวเนือ้เช่ือใจมคีวามเอือ้อาทร และมสีายใยความผูกพนั     

 3.3 ความสมานฉันทในมุมมองของชาวบาน 

          มุมมองของชาวบานในเรือ่งความสมานฉนัท ประมวลสรุปภาพรวมประเดน็สาํคัญ ไดแก

  3.3. 1  การรวมคดิรวมทาํ  เปดพืน้ทีใ่หกลุมตาง ๆ ในชุมชน สงัคม ไดมบีทบาท มีสวน

รวมในการจัดการการแกไขปญหาของตนเอง

  3.3.2 การทํางานรวมกันทําใหเกิดความเขาใจ ไดเรียนรูซึ่งกันและกัน ความสมานฉันท

ไมสามารถเกิดขึ้นไดจากเวทีพูดคุย ตองเริ่มตนจากการทํา

  3.3.3 ความเห็นใจ เอ้ืออาทร ชวยเหลือเกื้อกูล ผูกพันที่ดอยโอกาสหรือออนแอกวา 

ใหไดรับการเอาใจใสไมกีดกันออกไป
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  3.3.4 การมองไปขางหนา มองเปาหมายที่จะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในทางที่ดีขึ้น

รวมกันไมยึดติดอยูกับเรื่องเดิม ๆ รวมกันคิดคนหาวิธีการคลี่คลายปญหาที่เกิดขึ้น

  3.3.5 การสรางกติกา สรางระบบรวมกัน ระหวางชุมชนกับหนวยงานที่เก่ียวของ 

การปรับระบบกฎหมาย โครงสราง ใหเอื้อตอการสรางความสมานฉันท

          3.4  การเมืองมิติใหม

          ในชุมชนที่มีฐานความสัมพันธทางเครือญาติท่ีคอนขางเปนปกแผน คนรุนใหมใหความเคารพใน

ผูอาวโุสตามแบบประเพณีไทย รวมท้ังการมฐีานความรกัทองถิน่ ความมเีอกภาพของชมุชน และพลงัของ

ทองถิ่นจะสามารถรับมือกับการเปล่ียนแปลงจากภายนอกท่ีเขามากระทบไดเปนอยางดี การเกิดข้ึนของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบองคการบริหารสวนตําบล หรือ อบต. ซึ่งตั้งขึ้นใหม  ตามพระราช -

บัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ชุมชนที่ไมมีภูมิตานทานจะเกิดการแบง

เปนฝกเปนฝาย แตกสามคัคกัีน พดูกนัคนละท ีทํางานกนัคนละอยาง แขงขันแกงแยงชิงดีชงิเดนซ่ึงกนัและ

กนั ไมมเีอกภาพ สวนชุมชนทีมี่ฐานความรูสกึเปนเอกภาพอนัเดยีวกันคอืความรูสกึเปนพีเ่ปนนอง คนบาน

เดยีวกนั ตาํบลเดยีวกนั ดืม่นํา้สายเดียวกัน จะเปนพ้ืนฐานของการรวมพลังทองถิน่ โดยไมมกีารแบงแยก

เขาแยกเรา การใหความเคารพเชื่อฟงผูอาวุโส ซ่ึงเปนผูนําของชุมชน  จะชวยใหชุมชน มีความเขมแข็ง

สามารถรบัมือกับการเปลีย่นแปลงตาง ๆ ทีจ่ะมากระทบตอชมุชนได เปนอยางด ี ตวัอยางชมุชนดงักลาว 

เชน อบต.น้ําเก๋ียน จ. นาน  อบต.แมทา จ. ลาํพนู อบต.บานตา จ. เชยีงใหม อบต.หวยปลิูง จ. แมฮองสอน เปนตน

          สาํนกังานคณะกรรมการการเลือกตัง้ไดดาํเนนิโครงการประชาธิปไตยชมุชนเพือ่การเมืองสมานฉนัท

เปนโครงการนํารองของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังท่ี อบต. เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ โดยจัด

เวทีเสวนาแกนนําชุมชน เนือ่งจาก อบต.เขาคราม เปนตวัอยางของชุมชนอยูเย็นเปนสุขไดผานกระบวนการ

รวมกลุมของประชาชนในการทํางานกจิกรรมตาง ๆ โดยเฉพาะกระบวนการจดัทาํแผนแมบทชมุชนทีช่าว

บานเกอืบทกุคนตางไดมสีวนรวมในการกาํหนดและวางแผนการพฒันาชมุชน  เมือ่มกีารเลอืกต้ังชาวบาน

มคีวามพรอมเพรยีงกนั แสดงฉนัทามตเิลอืกผูทีค่วามเหมาะสมทีส่ดุเปนผูแทน โดยการเลอืกตัง้ไมทาํใหเกดิ

ความขดัแยงหรือเกดิความแตกแยกในชมุชนซึง่ผลของการจัดเวทเีสวนาชวยใหชมุชนตาง ๆ มแีนวทางใน

การทํางานทางการเมืองที่เปนการเมือง เพื่อพัฒนาชุมชนในการเลือกต้ังทองถ่ิน ตอมาในชวงที่สอง เปน

ชวงปฏิบัติการนํารองในพื้นที่ที่มีการเลือกตั้งทองถิ่น จํานวน 43 แหง ในพ้ืนที่ 1 จังหวัด ไดแก จังหวัด

สงขลา  นครราชสมีา  สพุรรณบรุ ี เชยีงใหม  นาน  ปทมุธาน ี สระบรุ ี นครปฐม  สมุทรปราการ  อุบลราชธาน ี 

หนองคาย และกําแพงเพชร  ไดจัดเวทีประชาธิปไตยชุมชน  เพ่ือเปนพ้ืนท่ีแลกเปล่ียนระหวางชุมชนท่ีมี

การเมอืงสมานฉนัท กบัชมุชนท่ีมทีนุทางสงัคมท่ีจะพฒันาการเมอืงสมานฉันท โดยเชิญผูนาํจากชมุชนทีม่ี

การเมืองสมานฉันท และผูที่เขารวมเวทีสานเสวนาการเมืองสมานฉันท มาแลกเปลี่ยนประสบการณกับ
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ผูนาํชุมชนทีต่องการมีการเมอืงสมานฉนัทและอยูในพืน้ทีท่ีจ่ะมกีารเลอืกตัง้  จากนัน้ไดเผยแพรแนวคิดการ

แลกเปลี่ยนการเมืองสมานฉันทในเวทีประชาธิปไตยชุมชนผานทางวิทยุชุมชน เสียงตามสาย หรือเคเบิ้ล

ทีวี ในทองถิ่น

          3.5 บทเรียนการเมืองเชิงสมานฉันทในตางประเทศ

             ในระดบัสากลการสรรหาสนัตะปาปาผูนาํทางศาสนาคริสตนกิายคาทอลิกใชกระบวนการสราง

ฉนัทามต ิการสรรหาผูนาํ WTO มกีารสรางกระบวนการทางฉนัทามตเิพือ่ขจดัความขดัแยงนาํไปสูทางออก  

ความคิดเห็นตางไมจาํเปนตองลงเอยดวยความขดัแยงหรอืมผีูแพ-ผูชนะ การเมอืงแนวทางสมานฉนัท คอื 

การตัง้คาํถามกับระบบการเมอืงแบบมีแพมีชนะ แพ-ชนะ ทีต่ดัสนิจากระบบการลงคะแนนเสยีง การเมอืง

สมานฉันทจะใชระบบฉันทามติสรางบทสรุปที่ตกลงกันไดสําหรับกระบวนการจัดการการเมืองในระดับ

ยอยตาง ๆ ตัง้แตนายกสภามหาวทิยาลยั อธิการบดีมหาวิทยาลัยหรือคณบดีหลายแหงใชระบบฉันทามติ

ปรกึษาหารอืเพือ่ลงความเหน็รวมกนัวาอะไร ใคร หรอืมปีระเดน็ใดทีเ่หมาะสม กอนเขาสูกระบวนการทาง

กฎหมายและกระบวนการทางสงัคมจนเกิดเปนความเหน็พองอยางไมมกีารแบงฝกฝาย หรอืแพ-ชนะหรอื

ในระดับทองถิ่นในรูปแบบของ 'องคกรชุมชน'

          การเมืองสมานฉันทไมไดมองอํานาจเปนเปาหมายแตมองประโยชน หรือความสุขสมบูรณ ของ

สังคมรวมกันเปนเปาหมาย  การเมืองระดับชาติ และทองถิ่นเปนการเมืองเชิงความขัดแยงแยงชิงอํานาจ

ตาม 'หลกัทฤษฎรีะบบ' หลายส่ิงหลายอยางเกาะเก่ียวเปนปฏสิมัพันธซึง่กนัและกนั เกิดอะไรขึน้อยางหน่ึง

จะเกิดเหตุกระทบกันไปเปนลูกโซ  สภาพการเมืองไทยในปจจุบันเปนเร่ืองที่ยาก ตอการแกไข แตไมได

หมายความวาจะเปนไปไมได ความขัดแยงในระดับของการใชอาวุธรบราฆาฟน ยังไมมี จึงไมสายเกินไป

ท่ีจะใชกระบวน การสนัต-ิสมานฉนัท ในบางประเทศตอสูกนัดวยอาวุธมานาน  แตยงัสามารถนัง่โตะเจรจา

รวมกันไดระบบการเมอืงของประเทศไทยจึงยงัไมสายเกนิไปทีจ่ะนาํการเมอืงสมานฉนัทมาใช การจดัการ

เชิงสมานฉนัทคอืการหาบุคคล ทาํหนาทีเ่ปนคนกลางมาหาขอตกลงรวมกันใหได  โดยคนกลางตองมลัีกษณะ

เปนบุคคลที่คูกรณีใหการยอมรับ  

          3.6 ประเภทและรูปแบบของความขัดแยง

       พัฒนาการของความขัดแยง โดยแบงออกเปน 3 ระยะ ไดแก

                 3.6.1 ความขดัแยงแฝง (Latent Conflicts): ระยะน้ีเปนระยะของขอพพิาททีย่งัไมพฒันา

เต็มที่ยังไมขยายตัวจนเกิดการแบงขั้วของผูขัดแยง 

                 3.6.2 ความขดัแยงกาํลงัเกดิ (Emerging Conflicts): เปนระยะทีพั่ฒนาขึน้มาจากระยะแรก 

คอืไดเกดิฝายตางๆ ขึน้ โดยรบัรูวามขีอพพิาทข้ึน แตยงัไมมกีารเจรจาไกลเกลีย่หรอืกระบวนการแกปญหาเกดิขึน้
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                 3.6.3 ความขัดแยงท่ีปรากฏออกมาแลว (Manifest Conflicts): ระยะนี้เปนระยะท่ีความ

ขดัแยงไดพฒันาไปเปนขอพพิาทท่ีชัดเจน มีการดาํเนนิการตามบทบาทท่ีตวัเองเก่ียวของ รวมถงึอาจมกีาร

เจรจาไกลเกลี่ย หรืออาจถึงทางตันหาทางออกไมได                           

          สวนรูปแบบของความขัดแยงนั้นจะสามารถแบงออกเปน 5 ชนิด ไดแก

            1) ความขดัแยงดานขอมลู (Data Conflict): เปนความขดัแยงทีเ่กดิขึน้จากการมขีอมูลมากหรอื

นอยเกินไปทําใหการประมวลผลมีความผิดพลาด มีการวิเคราะหที่แตกตางกันในปญหาเร่ืองเดียวกัน 

สุดทายแลวก็นํามาซึ่งความขัดแยง

            2) ความขดัแยงจากผลประโยชน (Interests Conflict): การมทีรพัยากรตาง ๆ ทีจํ่ากดับนโลก

น้ีลวนแตสงผลให ตางฝายตางตองการทีจ่ะครอบครองผลประโยชนตาง ๆ ผลทีต่ามมาคอืความขัดแยงที่

เกิดขึ้นจากผลประโยชน 

           3) ความขัดแยงดานโครงสราง (Structural Conflict): ความขัดแยงประเภทน้ี เปนความขัดแยง

ที่เกี่ยวของกับเรื่องของอํานาจ การใชอํานาจ การแยงชิงอํานาจ การกระจายอํานาจ และรวมไปถึงกฎ 

ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ 

 4) ความขดัแยงดานความสมัพนัธ (Relationship Conflict): เปนความขัดแยงท่ีเกดิจากอารมณ

ความรนุแรง และพฤตกิรรมตาง ๆ อนันํามาซึง่ความเขาใจผดิ โดยปญหาหลกัสวนใหญจะเกดิขึน้จากการ

สื่อสารที่บกพรอง

 5) ความขัดแยงดานคานิยม (Values Conflict): ความขัดแยงนี้เปนความขัดแยงที่เกิดข้ึนจาก 

ความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณี ประวัติ ที่แตละคนไดรับการหลอหลอมมาจากการเลี้ยงดูในวัยเด็ก

จนเปนผูใหญ 

          3.7 การแกไขความขัดแยง

             เมื่อความขัดแยงไดพัฒนามาถึงระยะแสดงออกแลว ควรจะมีกระบวนการแกปญหาขอพิพาท 

ซึ่งสามารถดําเนินการได  4 รูปแบบ คือ

  1) การเจรจาไกลเกลี่ย (negotiation) โดยคูกรณีทําการเจรจากันเอง

  2) การเจรจาไกลเกลี่ยแบบมีคนกลาง (Mediation) เปนการเจรจาไกลเกล่ียโดยมีบุคคลที่สาม

หรือคนกลางทําหนาที่อํานวยความสะดวก แตไมทําหนาที่ตัดสิน

  3) อนุญาโตตุลาการ (Arbitration) มีลักษณะคลายกับการดําเนินงานของศาล โดยมีคณะ

อนุญาโตตลุาการทาํหนาทีค่ลายผูพพิากษาทีต่องรบัฟองขอมลูของท้ังสองฝายแลวทาํการตดัสนิ อยางไรกต็าม

คําตัดสินนี้คูกรณีไมจําเปนตองปฏิบัติตาม คือไมมีสภาพบังคับตามกฎหมาย

  4) การพิจารณาตัดสินโดยศาล (Adjudication) คือกระบวนการทางศาลในการพิจารณาและ

ตัดสินกรณีพิพาท คําตัดสินมีผลทางกฎหมายที่คูกรณีตองปฏิบัติตาม
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          3.8 แนวทางแกปญหาความขัดแยงทางพระพุทธศาสนา

             ในพระพุทธศาสนามีหลักธรรมที่เปนแนวทาง แกไขปญหาความขัดแยงหลายประการ เชน 

หลักพรหมวิหาร 4 ไดแก เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา เปนตน สําหรับทาน ว.วชิรเมธีไดนําเสนอ 

หลักธรรมสําคัญที่ควรนํามาเปนเข็มทิศในการวิวาทะอยางอารยะ (อารยวิวาทะ) คือ

  1) สันติ กระทําการทุกขั้นตอนบนพื้นฐานของสันติวิธี

  2) ขันติ อยาตกเปนทาสของอารมณ, อยาลุแกอํานาจ, อยาลุแกโทสะ

  3) เมตตา มองดูฝายที่เห็นตางจากเราดวยสายตาแหงไมตรีจิตมิตรภาพ

  4) สุทธิ มีความบริสุทธิ์ใจตอการแกปญหาของประเทศทุกขั้นตอน

  5) อหิงสา อยาปฏิบัติการเบียดเบียน เขนฆา คุกคามทํารายเพื่อนรวมชาติ

  6) ปญญา ใชหลักการและเหตุผลในการแกวิกฤตการณ, หลีกเลี่ยงการชักจูงใหเกิดความเขาใจ

ผิดในหมูประชาชน

  7) ปยวาจา สื่อสารตอกันและกันและตอสาธารณะดวยการพูดอยางมีสติ

  8) มัชฌิมาปฏิปทา ไมมุงสูภาวะตีบตันสุดโตงในทุกๆ ดานจนไรทางออก

  9) สติ ขอใหมีสติสัมปชัญญะสมบูรณอยูตลอดเวลา

            ทาน ว.วชิรเมธี เห็นวา ไมวาเหตุการณจะพลิกผันไปในทางดีหรือทางรายเพียงไรก็ตามขอให

ประชาชนอยาไดประมาทในการดําเนินชีวิตเปนอันขาด

 3.9 การสรางความสมานฉันทในกระบวนการยุติธรรม

   การสรางความสมานฉันทกับการดําเนินงานของศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท ที่จัดตั้งขึ้นใน

ศาลยตุธิรรมทกุศาลชัน้ตนทัว่ประเทศ เพ่ือชวยไกลเกลีย่ขอพพิาทในคดแีพงและในคดอีาญาเฉพาะความ

ผิดอันยอมความไดซ่ึงนอกจากจะเปนการชวยรนระยะเวลาในการปดคดี  ลดคาใชจาย ของคูความแลว

ศาลจะไดมีเวลาเหลอืไวพิจารณาคดอืีน่ๆทีย่งัคงคางคาใหเสรจ็สิน้ไปโดยรวดเรว็อกีดวยแนวคดินีก้ม็าจาก

ขอเท็จจรงิทีว่าคงไมมีคูความฝายใดชอบความเหนือ่ยยาก ยอมเสียสละเวลาเงินทอง เพ่ิมความเครียด และ

คงไมมีคูความ   ฝายใดที่ชอบทาทายกับความเสี่ยงที่จะไปเผชิญกับความไมแนนอนวาจะแพหรือชนะคดี

นอกเสยีจากไมมีทางเลือกใดจรงิๆ หลักการสาํคญัของศนูยไกลเกลีย่ขอพพิาทคอืการ “เชือ้เชญิ” คูความ

ทีมี่ขอพพิาทอยูในศาลมาจบัเขาพดูคยุปรกึษาหารือกัน หาทางออกใหกนัและกันโดยเสนอทางเลอืกทีด่กีวา 

ภายใตคาํขวญัทีก่ลาววา “ไมมผีูแพ ไมมผีูชนะ ไมมผีูสญูเสยี มแีตไดดวยกนัทกุฝาย” หากทาํไดเชนนีแ้ลว  

การไกลเกลีย่ขอพพิาทคดนีัน้ๆ จะสําเรจ็บรรลุเปาหมาย สามารถทาํสัญญาประนปีระนอมยอมความกันได 

ในที่สุด หากคูความตกลงกันได โดยยอมผอนหนักผอนเบาใหแกกันยอมทําสัญญาประนีประนอมยอม

ความศาลเพียงแตตรวจดูสัญญาประนีประนอมยอมความวาเปนสัญญาประนีประนอมยอมความที่ไมขัด

ตอกฎหมายและศลีธรรมอนัดขีองประชาชนแลวศาลจะพิพากษาไปตามสัญญาประนปีระนอมยอมความ
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และออกคําบงัคับใหคูความปฏิบัตติาม  ฉะนัน้ นอกจากคูความจะตกลงกนัไดแลว ศาลตองตรวจสอบความ

ชอบดวยกฎหมายและตองเปนสญัญาทีไ่มขดัตอศลีธรรมอนัดขีองประชาชนดวยหาไมแลว ศาลจะไมยอม

พิพากษาและออกคําบังคับใหทําใหการไกลเกลี่ยขอพิพาทไรผลไปโดยปริยาย หลักการสําคัญที่ผูปฏิบัติ

งานประจําศนูยไกลเกลีย่ขอพิพาท ตองตระหนกัอยูตลอดเวลาในการทาํหนาท่ีคอื “การอาํนวยความยตุธิรรม”  

ซึ่งนอกจากคูความทั้ง 2 ฝายจะไดรับการอํานวยความยุติธรรมแลว  การลดขอบาดหมางใจ  ก็เปนการ

เสริมสรางความสมานฉันทไดอีกวิธีหนึ่ง 

          เมื่อพิจารณาหลักการสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุข  ปรัชญาของการเลือกตั้ง  แนวคิดวาดวยการสมานฉันทและการแกไขปญหาความขัดแยง

สรุปไดวาผูสมัครรับเลือกตั้งทุกคนคือ ผูเสียสละ ที่มีความต้ังใจจะอาสาเขามาแบกรับภารกิจอันยิ่งใหญ

ของประเทศ  ทุมเทแรงกายแรงใจทํางานหนักเพื่อบําบัดทุกขบํารุงสุขใหแกประชาชน  มุงทํางานเพื่อ

ประโยชนสวนรวม  ดังนั้นไมวาจะไดรับเลือกตั้งหรือไม บุคคลเหลานั้นก็จะสามารถรวมมือกันทํางาน 

เพื่อประโยชนสุขของประชาชน และการพัฒนาทองถิ่น เพื่อนําไปสูความเจริญรุงเรือง  และความมั่นคง

ทางการเมืองการปกครองในภาพรวมของประเทศได   อยางไรก็ตาม  สถานการณเก่ียวกับการเลือกต้ัง

ในปจจุบัน มีการเลือกต้ังนอยมากที่จะเปนไปตามหลักปรัชญาและแนวคิดดังกลาว ขางตน  โดยเฉพาะ

ในการเลือกตั้งระดับทองถ่ิน  ท่ีผูสมัครรับเลือกตั้ง  ผูสนับสนุน และผูมีสิทธิเลือกตั้ง ตางก็เปนผูที่อยูใน

ชุมชนและทองถิ่นเดียวกัน  บางสวนก็เปนเครือญาติกัน  ซึ่งอาจสรุปสาเหตุไดวามาจากการที่ผูท่ีมีสวน

เกี่ยวของในกระบวนการเลือกต้ังทั้งระบบยังไมเขาใจหลักปรัชญาและแนวคิดดังกลาว หากปลอยใหการ

เลือกตั้งทองถิ่นประกอบดวยบริบทนําไปสูความแตกแยก โดยไมมีการปองกันหรือแกไขก็อาจจะลามไป

สูการเลอืกตัง้ระดบัชาตไิด  โครงการการเลอืกตัง้เชงิสมานฉันทในการเลือกต้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ภายใตระเบยีบคณะกรรมการการเลอืกตัง้วาดวยการเลอืกตัง้เชงิสมานฉนัท พ.ศ. 2550  จงึเปนเครือ่งมอื

ที่ชวยขจัดความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนจากการเลือกตั้งไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเปนกลไก

ในการสรางวัฒนธรรมทางการเมืองที่เปนประชาธิปไตย  เพื่อนําไปสูความสมานฉันทของประชาชนใน

ประเทศไดในที่สุด  ซึ่งสามารถสรุปไดตามแผนภูมิดังนี้
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การใหการศึกษาแกประชาชนเกี่ยวกับ

การปกครองระบอบประชาธิปไตยฯ และการเลือกตั้ง

 กอนการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท

นําไปสู

 

ขจัดความขัดแยงที่เกิด

ภายหลังการเลือกตั้ง
สรางวัฒนธรรมทางการเมืองที่เปน

ประชาธิปไตย

 

กอใหเกิดวิถีชีวิตประชาธิปไตย 

การเลือกตั้งเชิงสมานฉันท

 

นําไปสู

กระบวนการสรางความสมานฉันท

ในการเลือกตั้ง

แผนภูมิที่ 2  กระบวนการสรางความสมานฉันท

   ที่มา : การเลือกตั้งเชิงสมานฉันท : กรณีศึกษาการเลือกตั้งทองถิ่นจังหวัดภูเก็ต หนา 135

   ที่มา : การเลือกตั้งเชิงสมานฉันท : กรณีศึกษาการเลือกตั้งทองถิ่นจังหวัดภูเก็ต หนา 134

     ใหการศึกษาแกประชาชนเกี่ยวกับ

- การปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ

- การเลือกตั้ง

- ปองกันปญหาความขัดแยง   

  กอนการเลือกตั้ง

- ขจัดความขัดแยงที่เกิดขึ้น

  ภายหลังเลือกตั้ง

-  สรางวัฒนธรรมทางการเมือง 

   ที่เปนประชาธิปไตย

-  สรางความสามัคคีเกิดขึ้นในชุมชน

-  กอใหเกิดวิถีชีวิตประชาธิปไตย

**การเลือกตั้งเชิงสมานฉันท**
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4.  ผลการดําเนินโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันทของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

     ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท พ.ศ. 2550    

 โครงการเลอืกตัง้เชงิสมานฉนัททีค่ณะกรรมการการเลือกต้ังริเร่ิมใหมีขึน้ มีวัตถปุระสงคเพ่ือใหผู

สมัครรูจกักฎหมาย ระเบยีบและกตกิาตาง ๆ ของการเลือกต้ัง เชน การหาเสียงอยางไรไมใหผิดกฎหมาย 

สิ่งใดทําได สิ่งใดทําไมได เชน หามใชเงินซื้อเสียง หามโจมตีผูสมัครโดยวิธีการหลอกลวง เปนตน รวมทั้ง

เพื่อสรางจิตสํานึกแกผูสมัครรับเลือกตั้ง ผูสนับสนุนตลอดจนประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังใหตระหนักถึง

หลกัการแขงขนัในระบอบประชาธปิไตย โดยรูจกัแพ รูจกัชนะ ตระหนกัถงึผลเสยีของการซือ้สทิธขิายเสยีง 

ลดความแตกแยกอันเกิดขึ้นในทองถ่ิน  ลดการรองเรียนและการกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้ง  หลังจาก

สาํนกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจาํจงัหวัดไดดําเนนิโครงการอยางตอเนือ่ง พบวา ไมเพยีงแตสถติิ

เร่ืองรองคดัคานการเลอืกตัง้ทีเ่กดิจากความเขาใจผิดในขอกฎหมายและขอเทจ็จริง เทานัน้ทีล่ดลง ปริมาณ

เรื่องรองคัดคานในภาพรวมก็มีแนวโนมลดลงดวยเชนกัน ซ่ึงเปนสิ่งที่ยืนยันไดอยางชัดเจนวาโครงการ 

เลือกตัง้เชงิสมานฉนัท เปนกระบวนการท่ีชวยปองกนัและแกไขปญหาความขดัแยงของชมุชนทีม่าจากการ

เลือกตั้งได ดังตารางตอไปนี้

 3.1 ตารางสรุปภาพรวมของจํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีการเลือกตั้ง

                ทัง้กรณคีรบวาระและแทนตาํแหนงทีว่าง กบัจาํนวนเรือ่งรองเรยีน/รองคดัคานการเลอืกต้ัง 

(ปงบประมาณ พ.ศ.  2546 – 2555)

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปที่ 17 เลมที่ 49 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2558

อภิชาต  สุขัคคานนท

ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547-2555

หมายเหตุ : * มีการเลือกตั้ง 2 ครั้ง  วันที่ 5 มกราคม  2551 และ 11  มกราคม  2552

จาํนวนองคกรปกครองสวนทองถิน่ทีม่กีารเลอืกตัง้ (แหง/ครัง้)

อบจ.   ทน.   ทม.   ทต. อบต.    สก.
ปงบฯ

2547 75       18      81  352      2,501      -         1          1      3,029         6,066        2.00

 -         1       14  201      3,515      -         -         -      3,731        5,124        1.37

36        4       33  213      1,321      -         1          -      1,608         1,838        1.14

39       11     36  395      2,085     3          -         -      2,569         2,787        1.08

94       24    116  681      3,408      -          -         1      4,324         3,468        0.80

41        4       54  617      4,187      1         2*         -      4,906         2,341        0.47

36       10     42  707      1,593      1         -         -      2,389        1,925        0.80

140      18     58   580 2,289 1         -          1       3,087         541          0.17

103      24     143   931 3,597 -          -          1       4,799        1,423         0.29

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

รองเรยีน

/คดัคาน 

(สาํนวน)

เฉลีย่เรือ่ง

รองคดัคาน

/ตอแหง
พทัยา  รวมผว.

กทม.
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บทสรุป 

          การเลือกตัง้เชงิสมานฉนัท ประกอบดวยกลไกหลักสําคญั 2 ประการคือ ประการแรก การสราง

ความรู ความเขาใจ และจติสาํนกึ แกผูสมคัรรับเลอืกต้ัง ผูสนบัสนนุ หรือหวัคะแนน และผูมีสิทธเิลือกต้ัง 

โดยใหความรูเกีย่วกบักฎหมาย ระเบียบ วธิปีฏบัิติในการเลอืกตัง้ทองถิน่ และพืน้ฐานการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ  สวนการดาํเนนิการทีผ่นวกกับรปูแบบพธิกีรรมกเ็พือ่

สรางความรูสกึความเชือ่ถอืในการปฏิญาณตนตอหนาสิง่ศกัด์ิสทิธิ ์และเพือ่ยดึโยงจติใจผูเขารวมกจิกรรม

รูสํานึกถึงการกระทําในสิ่งที่ถูกตอง ซึ่งนาจะทําใหผูนั้นเกิดความรูสึกเกรงกลัวไดในระดับหนึ่ง หลังการ

ดําเนนิโครงการอยางตอเน่ือง พบวา จํานวนเรื่องรองคัดคานในการเลือกต้ังองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ลดลงอยางเปนรปูธรรม ประการท่ีสอง กระบวนการสรางความสมานฉันท  เพือ่สรางจติสาํนกึและวิถชีวีติ

ประชาธิปไตยสรางวัฒนธรรมทางการเมืองที่เปนประชาธิปไตย  การมีน้ําใจเปนนักกีฬา รูแพ รูชนะ 

ธํารงรักษาไวซึ่งความรักสามัคคีในชุมชนพรอมรวมมือรวมใจกันพัฒนาทองถิ่นใหมีความเจริญกาวหนา

เพื่อประโยชนของทุกคนในทองถิ่น เมื่อการเลือกต้ังดําเนินการเสร็จส้ิน รูผลแพชนะแลว หากผูแขงขัน

ยอมไมไดในเรือ่งสําคัญผดิในขอกฎหมาย ก็อาศัยหลกักระบวนการยติุธรรม โดยสรางแนวทางเชงิสมานฉันทข้ึนมา  

กาํหนดใหมีคนกลางในการเจรจาไกลเกลีย่ชวยเหลือ การดําเนนิการกรณมีเีรือ่งรองคดัคานทีไ่มเขาขาย องคประกอบ

ความผิด  แตถาเรื่องรองคัดคานเขาขายการกระทําผิดกฎหมาย ฝายที่เก่ียวของตองดําเนินการไปอยาง

สุจริตและเที่ยงธรรม โปรงใส  ตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล  ใหเกิดความยุติธรรมแกทุกฝาย 

และเช่ือวาการเลือกตัง้ระดบัทองถิน่ ไมใชการแขงขันเพือ่ชวงชงิอํานาจสวนตน แตเปนการแขงขนัเพือ่สราง

ประโยชนแกชุมชน ทองถิ่นและประเทศโดยรวมการสรางความสมานฉันทในการเลือกตั้ง เปนนวัตกรรม

ทีส่าํคัญในการพยายามสรางใหระบบการเมืองการปกครองของประเทศไทย ไปสูการบรรลเุปาหมายปฏิรูป

การเมอืงในสวนของการเลอืกต้ังสมตามเจตนารมณของรฐัธรรมนญูทีจ่ดัตัง้ใหมคีณะกรรมการการเลือกตัง้

ขึ้น ขณะเดียวกันก็แฝงไวซึ่งหลักการมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่ตระหนักถึงผลประโยชนของประชาชน

และประเทศชาติเปนสําคัญ  นําไปสูความเปนเอกภาพความรักสามัคคีของผูคนในสังคม และความเจริญ

กาวหนาอยางยั่งยืนของบานเมืองสืบไป 

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปที่ 17 เลมที่ 49 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2558

การเลือกตั้งเชิงสมานฉันทกับการพัฒนาพัฒนาประชาธิปไตย
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บทนํา

          จากการทีศ่าลรัฐธรรมนูญไดมคํีาวนิจิฉยัศาลรัฐธรรมนญูที ่12/2555 วินจิฉัยวา พระราชบัญญติั

ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 54 เฉพาะในสวนท่ีสันนษิฐานใหกรรมการผูจดัการ ผูจัดการ 

หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษทางอาญารวมกับการกระทํา

ความผิดของนิติบุคคลโดยไมปรากฏวา มีการกระทําหรือเจตนาประการใด อันเกี่ยวกับการกระทําความ

ผดิของนติบิคุคลนัน้ ขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญู มาตรา 39 วรรคสอง และโดยทีร่ฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย 

พุทธศักราช 2550 มาตรา 216  ไดกําหนดหลักเกณฑสําคัญเกี่ยวกับคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและ

ผลของคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ กลาวคือ เมื่อศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยแลว คําวินิจฉัยของ

ศาลรัฐธรรมนูญมีผลผกูพนัตอบุคคลท่ีสามซ่ึงไมไดเปนคูความ คูกรณ ีหรือผูรองตอศาลรฐัธรรมนญูดวย โดยมี

ผลผกูพนัรฐัสภา คณะรฐัมนตร ีศาล และองคกรอืน่ของรฐั ซึง่ความมผีลผกูพนัของคาํวนิจิฉยัศาลรฐัธรรมนญู 

นั้น  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 27  ไดบัญญัติไวโดยสรุปไดวา 

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปที่ 17 เลมที่ 49 เดือนมก ราคม-เมษายน พ.ศ.2558

2

1

1

2

    มาตรา 216  องคคณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการนั่งพิจารณาและในการทําคําวินิจฉัย ตองประกอบดวยตุลาการ

ศาลรฐัธรรมนญูไมนอยกวาหาคน คาํวนิิจฉัยของศาลรฐัธรรมนญูใหถือเสยีงขางมาก เวนแตจะมีบัญญตัเิปนอยางอืน่ในรฐัธรรมนูญนี้

    ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเปนองคคณะทุกคนจะตองทําความเห็นในการวินิจฉัยในสวนของตนพรอมแถลงดวยวาจาตอ

ที่ประชุมกอนการลงมติ

    คําวินจิฉัยของศาลรัฐธรรมนญูและความเห็นในการวนิิจฉยัของตุลาการศาลรฐัธรรมนญูทกุคนใหประกาศในราชกิจจานเุบกษา

    คาํวินิจฉยัของศาลรฐัธรรมนูญอยางนอยตองประกอบดวยความเปนมาหรอืคํากลาวหาสรปุขอเทจ็จรงิทีไ่ดมาจากการพจิารณา 

เหตุผลในการวินิจฉัยในปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ยกขึ้นอางอิง

    คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหเปนเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอื่นของรัฐ

    วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ

    มาตรา 27  สิทธิและเสรภีาพทีร่ฐัธรรมนญูนีร้บัรองไวโดยชดัแจง โดยปรยิายหรือโดยคาํวนิิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญ ยอมไดรบั

ความคุมครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานของรัฐโดยตรงในการตรา

กฎหมาย การใชบังคับกฎหมาย และการตีความกฎหมายทั้งปวง

*รองเลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎีกา, ผูเขารบัการอบรมหลักสูตร "หลกันติธิรรมเพือ่ประชาธิปไตย" รุนที ่1 ของสาํนกังานศาลรัฐธรรมนญู

อภิมุข  สุขประสิทธิ์*

การแกไขบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดของ

นิติบุคคล และผูแทนนิติบุคคล ในกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาให

สอดคลองกับคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 12/2555
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          เม่ือศาลรฐัธรรมนญูไดมคีาํวนิจิฉยัเกีย่วกบัสิทธแิละเสรีภาพในเรือ่งใด ยอมมผีลผูกพันโดยตรงตอ

รฐัสภา คณะรฐัมนตร ีศาล รวมทัง้องคกรตามรฐัธรรมนญู และหนวยงานของรัฐโดยตรง ในการตรากฎหมาย 

การบังคับใชกฎหมายและการตีความกฎหมาย

          บทความทางวิชาการ เรื่อง การแกไขบทบัญญัติของกฎหมายเก่ียวกับความรับผิดของนิติบุคคล 

และผูแทนนิตบิคุคล ในกฎหมายเก่ียวกบัการศกึษาใหสอดคลองกบัคําวนิจิฉยัศาลรฐัธรรมนญูที ่12/2555 

มีความประสงคท่ีจะแสดงใหเห็นถึงแนวทางการปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาให

สอดคลองกบัคาํวนิจิฉยัศาลรฐัธรรมนูญที ่12/2555 ซ่ึงไดกลาวถงึ สิทธแิละเสรีภาพของชนชาวไทยตาม

รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 2550 หมวด 4 สิทธิในกระบวนการยตุธิรรม โดยจะกลาวถงึ

การดําเนินการตามผลผูกพันจากคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในการตรากฎหมาย การบังคับใชกฎหมาย 

และการตีความกฎหมาย โดยแบงเนื้อหาออกเปน 4 สวน ไดแก

              สวนที่หนึ่ง  การพิจารณาบทบัญญัติความรับผิดในทางอาญาของผูแทนนิติบุคคล

               สวนท่ีสอง  บทบัญญตัคิวามรบัผดิในทางอาญาของผูแทนนติบิคุคล ซึง่คณะกรรมการกฤษฎกีา 

(คณะพิเศษ) ไดยกราง : กรณีศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา

              สวนท่ีสาม  ผลการพิจารณาบทบัญญัติความรับผิดในทางอาญาของผูแทนนิติบุคคลที่คณะ

กรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ไดยกรางขึ้น

               สวนที่สี่  บทสรุป

สวนที่หนึ่ง :  การพิจารณาบทบัญญัติความรับผิดในทางอาญาของผูแทนนิติบุคคล

          จากการที่ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยท่ี 12/2555 วา บทบัญญัติท่ีกําหนดบทสันนิษฐาน

ใหกรรมการผูจดัการ ผูจดัการ หรอืบคุคลใดซึง่รบัผดิชอบในการดําเนนิงานของนติิบคุคล ตองรบัโทษทาง

อาญารวมกับการกระทําความผิดของนิติบุคคล โดยไมปรากฏวามีการกระทําหรือเจตนาประการใดเกี่ยว

กับการกระทําความผิดของนิติบุคคลตามมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง 

พ.ศ. 2545 ขัดหรือแยงตอมาตรา 39 วรรคสอง ของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช 2550

               โดยทีค่าํวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญูที ่12/2555 อาจสงผลกระทบตอบทบญัญติัทํานองเดียว

กันในกฎหมายอื่น และการเขียนกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาของผูแทนนิติบุคคล สํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาไดแตงต้ังคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เพื่อพิจารณาประเด็นคําวินิจฉัย

ของศาลรัฐธรรมนูญ ใน 2 ประเด็น คือ

               ประเดน็ท่ีหนึง่ การวางรปูแบบการเขยีนบทบญัญัตเิกีย่วกบัความรับผิดในทางอาญาของผูแทน

นิติบุคคลที่ไมขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ และ

               ประเด็นที่สอง การแกไขปญหาบทบัญญัติในกฎหมายปจจุบันที่เขียนทํานองเดียวกับมาตรา 

54 แหงพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545
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               จากการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) มีความเห็นวา

               ประเดน็ทีห่นึง่ จากแนวทางคาํวนิิจฉัยศาลรัฐธรรมนญูท่ี 12/2555 ในการวางรูปแบบการเขยีน

บทบัญญัติเกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผูแทนนิติบุคคล มีการบัญญัติเปน 2 รูปแบบ ไดแก

               รปูแบบที ่1 : มกีารกาํหนดบทบัญญตัใินลกัษณะดงักลาวไวโดยใชขอความวา “ใหกรรมการ

ผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงตองรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่

กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย หรือมีความผิดในฐานะเปนผูรวมกระทําความผิด ผูใชให

กระทําความผิด หรือผูสนับสนุนในการกระทําความผิดของนิติบุคคล เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวน

ในการกระทาํความผิดของนติบิคุคลนัน้” ซึง่ในพระราชบญัญตับิางฉบบัมไิดกาํหนดขอยกเวนความรบัผดิ

เอาไว ในรปูแบบท่ี 1 นี ้มีบทบญัญตัทิีบั่ญญตัใินลักษณะเดียวกนักับในมาตรา 54 แหงพระราชบญัญติัขาย

ตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 รวม 93 ฉบับ

               รูปแบบท่ี 2 : มีการกําหนดบทบัญญัติในลักษณะที่ตางกับมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติ

ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 โดยใชขอความวา “...ใหผูแทนนิติบุคคลตองรับผิดตอเมื่อการ

กระทาํความผดิของนติบิคุคลนัน้ เกดิจากการส่ังการหรือการกระทํา หรือ การไมส่ังการหรอืการไมกระทํา

การอันเปนหนาที่ที่ตองกระทําของผูแทนนิติบุคคลนั้น” โดยมีพระราชบัญญัติท่ีเขียนบทบัญญัติลักษณะ

ดังกลาว รวม 17 ฉบับ

             ประเด็นที่สอง การแกไขปญหาบทบัญญัติในกฎหมายปจจุบันที่เขียนทํานองเดียวกับมาตรา 

54 แหงพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545

               จากคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 12/2555 มีขอพิจารณาวา ตามมาตรา 54 แหง

พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 อาจแยกหลักการออกไดเปนสองสวน ดังนี้

               สวนที่หนึ่ง เปนหลักการที่กําหนดใหผูแทนนิติบุคคลตองรับผิดในทางอาญา

               สวนที่สอง เปนหลักการที่เปนบทสันนิษฐานใหผูแทนนิติบุคคลมีความผิด

               ซึง่จากคาํวนิจิฉยัศาลรัฐธรรมนญูท่ี 12/2555 อาจพจิารณาไดวา คณะตุลาการศาลรฐัธรรมนญู

ไดวนิิจฉยัโดยจํากดักรอบวา มาตรา 54 แหงพระราชบัญญตัขิายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 เฉพาะ

ในสวนทีส่องซึง่เปนบทสนันษิฐานใหบรรดากรรมการผูจดัการ ผูจดัการ หรอืบคุคลใดซ่ึงรบัผดิชอบในการ

ดําเนินงานของนิติบุคคล ตองรับโทษทางอาญารวมกับนิติบุคคลเทานั้นที่ขัดหรือแยงตอมาตรา 39 

วรรคสอง ของรฐัธรรมนญู สวนหลกัการในสวนทีห่นึง่จึงยงัคงมผีลใชบงัคบัได คอื หลักการทีก่าํหนดใหผูแทน

นิติบุคคลตองรับผิดทางอาญา ซึ่งพนักงานอัยการจะตองเปนผูพิสูจนใหศาลเห็นวาผูแทนนิติบุคคลเปน

ผูสั่งการหรือกระทําการหรือไมกระทําการหรือมีสวนรูเห็นในการกระทําความผิดของนิติบุคคล เหมือน

ดังเชน คดีอาญาปกติทั่วไป

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปที่ 17 เลมที่ 49 เดือนมก ราคม-เมษายน พ.ศ.2558
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               อยางไรกต็าม จากการตรวจสอบเหตผุลและเจตนารมณของการเขยีนกฎหมายแตละฉบบัทีก่าํหนด

บทสนันิษฐานใหผูแทนนิติบุคคลจะตองรบัผดิในทางอาญาเม่ือนติบิคุคลกระทาํความผดิและการใชถอยคาํ

ท่ีแตกตางกันระหวางความวา “ตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น” และ “ตองระวางโทษ

เชนเดยีวกบันติบิคุคลนัน้” ปรากฏวา ในการเขยีนบทบญัญติักฎหมายดงักลาวยงัมคีวามเหน็เปนสองฝาย 

คือ ฝายที่หนึ่ง เห็นวา สามารถเขียนบทสันนิษฐานใหผูแทนนิติบุคคลจะตองรับผิดในทางอาญาเมื่อ

นติบิคุคลกระทาํความผดิได แตฝายท่ีสอง เห็นวา ไมสามารถเขยีนบทสนันษิฐานใหผูแทนนติบิคุคลจะตอง

รับผิดในทางอาญาเมื่อนิติบุคคลกระทําความผิดได เพราะขัดหลักกฎหมายอาญาและรัฐธรรมนูญ

          นอกจากนี้ จากการใชถอยคําที่แตกตางกันระหวางความวา “ตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับ

ความผิดนั้น” และ “ตองระวางโทษเชนเดียวกับนิติบุคคลนั้น” ปรากฏวามีการอภิปรายในการพิจารณา

รางกฎหมาย (พระราชบัญญัติสงเสริมกิจการฮัจย พ.ศ. 2524 (เรื่องเสร็จที่ 333/2523)) ของกรรมการ

รางกฎหมาย คณะที ่8 วา การใชคาํวา “ตองระวางโทษ” เปนการกาํหนดโทษทีจ่ะลงกบัผูกระทาํความผดิ 

หมายความวา ถานิติบุคคลถูกลงโทษตามมาตราใด ระวางโทษที่กําหนดในมาตรานั้นก็ใหลงแกนิติบุคคล

ได  ดงันัน้ ถากฎหมายใดกาํหนดลงโทษจาํคกุไว แมนติิบุคคลไมอาจรับโทษจําคกุได อาจลงโทษจําคกุผูแทน

นิติบุคคลได โดยนําแนวทางมาจากมาตรา 249 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2521

          จากบทสรุปดังที่กลาวขางตน คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) จึงมีความเห็นวาจากการ

พจิารณาคาํวินจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญู จะเหน็ไดวาคาํวนิิจฉยัของศาลรฐัธรรมนญูไมมผีลตอความรบัผดิ

ในทางอาญาของผูแทนนิติบุคคล ผูแทนนิติบุคคลจึงยังคงมีความรับผิดในทางอาญาอยู เพียงแตไมใหนํา

บทสนันษิฐานทีม่ลีกัษณะเปนการสนันษิฐานวาบคุคลกระทาํความผดิมาใชบงัคบัเนือ่งจากศาลรฐัธรรมนญู

เหน็วาขัดตอรฐัธรรมนูญ  ดังน้ัน คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพเิศษ) จึงเหน็วา จะตองแกไขและกาํหนด

รูปแบบการเขียนบทบัญญัติที่กําหนดความรับผิดในทางอาญาของผูแทนนิติบุคคลเสียใหม โดยจะตอง

แกไขใหโจทกเปนฝายพสิจูนการกระทาํความผดิของจําเลยท่ีเปนผูแทนนติิบคุคล  ท้ังน้ี แมวาไมมบีทบญัญติั

ในลกัษณะบทสนันษิฐานดงักลาว กส็ามารถทีจ่ะพสิจูนการกระทาํความผดิของจําเลยไดตามปกต ิโดยจะ

ตองพิสูจนวาผูแทนนิติบุคคลรับผิดในฐานะตัวการ ผูใช หรือผูสนับสนุน เพียงแตการบัญญัติในลักษณะ

เปนบทสันนิษฐานความผิดของจําเลยจะทําใหการพิสูจนการกระทําความผิดของจําเลยกระทําไดงายขึ้น 

สาํหรบัการแกไขบทบัญญตัขิองกฎหมายทีบั่ญญตัคิวามรบัผดิในทางอาญาของผูแทนนิตบิคุคลในลกัษณะ

เดียวกับบทบัญญัติท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยวาขัดตอรัฐธรรมนูญนั้น  เห็นวา  แมคําวินิจฉัยของ

ศาลรฐัธรรมนูญจะผูกพนัเฉพาะคดีท่ีเกีย่วกับบทบัญญตัมิาตรา 54 แหงพระราชบญัญัติขายตรงและตลาด

แบบตรง พ.ศ. 2545 แตเนื่องจากศาลยุติธรรมจะตองพิจารณาคดีจากบรรทัดฐานตามที่ศาลรัฐธรรมนูญ

ไดเคยวนิิจฉยัไว ดงันัน้ ศาลยตุธิรรมจงึอาจไมสงเรือ่งใหศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาโดยเหน็วามีคาํวินจิฉัยของ
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ศาลรฐัธรรมนญูในสวนทีเ่กีย่วกับบทบัญญตัน้ัินแลวกไ็ดตามมาตรา 211  ของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย

จึงเทากับมีผลผูกพันกับคดีอื่นตามกฎหมายอื่นดวย หรือศาลรัฐธรรมนูญอาจเห็นวาเปนประเด็นที่

ศาลรฐัธรรมนญูไดเคยพจิารณาวนิจิฉยัแลว ศาลรฐัธรรมนญูจะไมรบัเรือ่งหรอืประเดน็ดงักลาวไวพจิารณากไ็ด

ตามมาตรา 215  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจากที่กลาวขางตนจะเห็นไดวา นอกจากผล

กระทบที่มีตอบทบัญญัติของกฎหมายที่ใชบังคับในปจจุบันแลว คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญยังสงผล

กระทบตอรางกฎหมายทีอ่ยูในระหวางการตรวจพจิารณาของสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา และราง

กฎหมายที่คางการพิจารณาในชั้นสภาฯ ที่มีบทบัญญัติในลักษณะดังกลาว ซ่ึงหากไมดําเนินการแกไขจน

กระทั่งบังคับใชเปนกฎหมายแลว บทบัญญัตินั้นก็จะเสี่ยงตอการขัดตอรัฐธรรมนูญ

          ดวยเหตุนี ้สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาซึง่เปนหนวยงานทีม่หีนาทีใ่นการตรวจพจิารณาราง

กฎหมายจึงตองดาํเนนิการพจิารณาวางรปูแบบการเขยีนบทบญัญตัเิกีย่วกับความรบัผดิในทางอาญาของ

ผูแทนนิตบิคุคลทีไ่มขัดตอรัฐธรรมนญู เพือ่ใชแทนรางกฎหมายทีอ่ยูในระหวางการตรวจพิจารณาของสาํนกั

งานคณะกรรมการกฤษฎีกา และรางกฎหมายที่คางการพิจารณาในชั้นสภาฯ รวมทั้งแกไขกฎหมายอื่นที่

มีบทบัญญัติในลักษณะเดียวกับบทบัญญัติที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยวาขัดตอรัฐธรรมนูญ เพ่ือมิใหมี

การเสนอเรือ่งไปยงัศาลรฐัธรรมนญู ซ่ึงจะทาํใหเปนภาระตอศาลยุตธิรรมและศาลรัฐธรรมนญูโดยไมจาํเปน 

และการทีจ่ะรอใหหนวยงานซึง่เปนผูรับผดิชอบกฎหมายแกไขกฎหมายคงจะทาํใหเกิดความลาชาและไม

มีรูปแบบที่แนนอน

          คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ไดมีความเห็นเพ่ิมเติมดวยวา การบัญญัติบทบัญญัติเกี่ยว

กับความรับผิดในทางอาญาของผูแทนนิติบุคคลจะตองบัญญัติเปนกฎหมายกลางในรูปพระราชบัญญัติ 

เพือ่แกไขบทบญัญติัท่ีขดัตอรฐัธรรมนญูและรางกฎหมายทีม่บีทบญัญัตใินลกัษณะดังกลาว รวมท้ังจะตอง

ยกเลกิกฎหมายทีไ่มไดขดักับคาํวนิิจฉยัของศาลรฐัธรรมนูญดวย เพ่ือใหการเขียนกฎหมายเปนไปในทศิทาง

เดียวกนัหมดและเปนมาตรฐานเดยีวกนั อยางไรกต็าม ตองพจิารณาวาการยกรางกฎหมายกลางนี ้จะสามารถ

ใชบังคับแทนที่บัญญัติท่ีกําหนดความรับผิดในทางอาญาของผูแทนนิติบุคคลที่บัญญัติในกฎหมายตาง ๆ 

ไดหรือไม ซึ่งการเขียนกฎหมายกลาง ในเบื้องตนเห็นวา อาจกระทําไดสองแนวทาง คือ
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    มาตรา 211  ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด ถาศาลเห็นเองหรือคูความโตแยงพรอมดวยเหตุผล

วาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัติมาตรา 6 และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เก่ียวกับ

บทบัญญัตินั้น ใหศาลสงความเห็นเชนวาน้ันตามทางการเพ่ือศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย ในระหวางนั้นใหศาล

ดําเนินการพิจารณาตอไปไดแตใหรอการพิพากษาคดีไวชั่วคราว จนกวาจะมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

     ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาคําโตแยงของคูความตามวรรคหนึ่งไมเปนสาระอันควรไดรับการวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญ

จะไมรับเรื่องดังกลาวไวพิจารณาก็ได

     คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหใชไดในคดีทั้งปวง แตไมกระทบกระเทือนถึงคําพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแลว

    มาตรา 216  ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาเรื่องใดหรือประเด็นใดที่ไดมีการเสนอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา เปนเรื่อง

หรือประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญไดเคยพิจารณาวินิจฉัยแลว ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเรื่องหรือประเด็นดังกลาวไวพิจารณาก็ได



          แนวทางที่หนึ่ง การรางกฎหมายกลางโดยกําหนดใหยกเลิกบทบัญญัติทายรางกฎหมาย และให

ใชรางกฎหมายกลางแทน โดยบทบัญญัติทายรางกฎหมายอาจระบุมาตราที่จะตองยกเลิกดวย

          แนวทางที่สอง การรางกฎหมายกลางโดยกําหนดใหบรรดาบทบัญญัติที่ขัดหรือแยงกับกฎหมาย

กลาง ใหใชกฎหมายกลางบังคับแทน ไมตองมีบทบัญญัติใหยกเลิกบทบัญญัติทายรางกฎหมาย

          คณะกรรมการกฤษฎกีา (คณะพิเศษ) ไดพจิารณาเหตุผลและเจตนารมณของกฎหมายแตละฉบบั

ทีม่บีทบญัญตัคิวามรบัผดิในทางอาญาของผูแทนนติิบคุคลและการกาํหนดผูแทนนติิบคุคลประเภทใดบาง

ท่ีตองรบัผดิในทางอาญา รวมท้ังไดพิจารณาแบบกฎหมายทีก่าํหนดใหผูแทนนติิบุคคลประเภทใดบางตอง

รับผิด แบบกฎหมายการใชถอยคําเกี่ยวกับการกําหนดโทษและแบบกฎหมายที่กําหนดขอยกเวนความ

รับผิดในทางอาญาของผูแทนนิติบุคคล จึงไดยกรางกฎหมายกลางที่กําหนดความรับผิดในทางอาญาของ

ผูแทนนิติบุคคลดังนี้

      “มาตรา .. ในกรณทีีน่ติิบคุคลกระทําความผิด ผูรบัผิดชอบในการดาํเนนิงานในเร่ืองนัน้

 และเปนผูสั่งการหรืองดเวนการดําเนินการ หรือปลอยปละละเลยจนเปนเหตุใหนิติบุคคล

 กระทําความผิด ตองระวางโทษเชนเดียวกับนิติบุคคลตามที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับ

 ความผิดนั้น

      ในกรณีที่พิสูจนไดวากรรมการผูจัดการหรือผูมีอํานาจบริหารจัดการนิติบุคคลปลอย

          ปละละเลยไมตรวจสอบหรือควบคุมกํากับดูแลจนเปนเหตุใหมีการกระทําตามวรรคหนึ่ง 

 ใหกรรมการผูจัดการหรือผูดํารงตําแหนงอื่นดังกลาวรับผิดเชนเดียวกับที่บัญญัติไวใน

 วรรคหนึ่งดวย

      ในกรณีที่คณะกรรมการของนิติบุคคลเปนผูมีมติใหนิติบุคคลกระทําการใดหรือละเวน

           การกระทําการใดอันเปนความผิด ใหคณะกรรมการของนิติบุคคลตองรับผิดเชนเดียวกับ

 นิติบุคคล เวนแตตนจะไมรูเห็นเปนใจในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น”

          โดยในการยกรางบทบญัญตัดิงักลาว คณะกรรมการกฤษฎกีา (คณะพเิศษ) ไดมกีารอภปิรายและ

ใหเหตุผลสรุปไดดังนี้

               (1) เจตนารมณในการรางบทบัญญัตินี้ เพ่ือกําหนดใหบุคคลในนิติบุคคลท่ีเกี่ยวของกับการ

กระทําความผิดจะตองรับผิดในกรณีท่ีนิติบุคคลกระทําการผิด โดยการพิสูจนความผิดของบุคคลนั้นเปน

ไปตามหลักทั่วไปที่โจทกจะตองพิสูจนการกระทําความผิดของจําเลย
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               (2) การกาํหนดใหบคุคลในนติิบคุคลทีจ่ะตองรบัผดิในแตละวรรคนัน้ พิจารณาบนพืน้ฐานวา 

เมื่อนิติบุคคลกระทําความผิด บุคคลในนิติบุคคลที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดในเรื่องนั้นซ่ึงมีความ

ใกลชดิกบัการกระทาํความผดิควรเปนบคุคลทีต่องรบัผิดในลําดับแรกแลวจึงพิจารณาความรับผิดของบคุคล

ในลําดับถัดมาที่มีหนาท่ีในการตรวจสอบหรือควบคุมกํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ของบุคคลที่ตองรับผิด

ในลําดับแรก และในกรณีที่การกระทําความผิดของนิติบุคคลเนื่องมาจากการดําเนินการตามมติของ

คณะกรรมการ คณะกรรมการก็จะตองรับผิดดวย

               โดยทีก่ารกาํหนดความรับผิดทางอาญาของผูแทนนติิบคุคลเปนเร่ืองทีสํ่าคัญและจําเปนตอง

มกีารพจิารณาอยางรอบคอบ คณะกรรมการกฤษฎกีา (คณะพเิศษ) จงึไดมดีาํรใิหนาํเสนอคณะกรรมการ

กฤษฎกีาแตละคณะพจิารณากฎหมายกลาง ตามทีค่ณะกรรมการกฤษฎกีา (คณะพิเศษ) ไดยกรางข้ึนใหม 

วาจะสามารถใชบังคับแทนกฎหมายปจจุบันไดหรือไม

สวนทีส่อง : บทบญัญตัคิวามรบัผดิในทางอาญาของผูแทนนติิบคุคล ซ่ึงคณะกรรมการกฤษฎกีา (คณะพเิศษ) 

ไดยกราง : กรณีศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา

          จากการทีศ่าลรฐัธรรมนญูไดมคีาํวนิจิฉยัท่ี 12/2555 และตอมาคณะกรรมการกฤษฎกีา (คณะพเิศษ) 

ไดยกรางบทบญัญัตคิวามรบัผดิในทางอาญาของผูแทนนิตบิคุคลเพ่ือใชเปนกฎหมายกลางแทนบทบญัญตัิ

ความรับผิดในทางอาญาของผูแทนนิติบุคคลที่บัญญัติไวในกฎหมายตาง ๆ และคณะกรรมการกฤษฎีกา 

(คณะพิเศษ) เห็นสมควรเสนอรางบทบัญญัติดังกลาวใหคณะกรรมการกฤษฎีกาแตละคณะพิจารณาวา 

รางบทบัญญัติดังกลาวสามารถใชบังคับแทนกฎหมายปจจุบันไดหรือไม อยางไร

          ในสวนที่เกี่ยวกับกฎหมายการศึกษาน้ันจากการตรวจสอบพบวา มีกฎหมายที่อยูในความรับ

ผดิชอบทีมี่บทสนันษิฐานใหผูแทนนติิบคุคลตองรบัผดิในทางอาญาเมือ่นติบิคุคลกระทาํความผดิ รวม 4 ฉบบั 

คือ พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2528 

พระราชบญัญตัสิถาบันอดุมศกึษาเอกชน พ.ศ. 2546 และพระราชบญัญติัสงเสรมิกจิการฮจัย พ.ศ. 2524 

          ซึ่งเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับรางบทบัญญัติที่คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ไดยกราง

ขึน้แลว จึงไดมคีวามเห็นเสนอคณะกรรมการกฤษฎกีา (คณะท่ี 8) พจิารณาโดยมีความเหน็ในแตละกรณ ี 

ดังนี้

          1. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 

          มาตรา 153 แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ไดบัญญัติวา 

          “ในกรณทีีผู่รบัใบอนญุาตเปนนติบุิคคลกระทาํความผดิและถกูลงโทษตามพระราชบญัญตันิี ้กรรมการ

หรือผูจัดการหรือผูรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้นตองรับโทษจําคุกหรือปรับ หรือทั้งจํา

ทัง้ปรบัตามทีก่ฎหมายกาํหนดสาํหรับความผดินัน้ ๆ ดวย เวนแตจะพสิจูนไดวาตนมไิดมสีวนในการกระทาํ

ความผิดของนิติบุคคลนั้น” ซึ่งเม่ือพิจารณามาตราเกี่ยวกับการกระทําความผิดของผูรับใบอนุญาตมีหา

มาตรา คือ 
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          1) มาตรา 141  ผูรับใบอนุญาต ผูอาํนวยการ ผูจดัการ ครู หรอืบคุลากรทางการศึกษา ผูใดฝาฝน

มาตรา 87 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

          2) มาตรา 144  ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของผูอนุญาตตามมาตรา 91 ตองระวาง

โทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท

          3) มาตรา 145  ผูรบัใบอนุญาต ผูอํานวยการ ผูจดัการ ครู บุคลากรทางการศกึษา เจาหนาท่ีหรอื

ผูปฏิบัติงานอื่นของโรงเรียนในระบบ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 98 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกิน

หนึ่งหมื่นบาท

          4) มาตรา 146  ผูรบัใบอนญุาต ผูอาํนวยการ หรอืผูจดัการ ผูใดไมปฏบิติัตามมาตรา 98 วรรคสอง 

มาตรา 116 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาทและปรับอีกวันละหาพัน

บาทตลอดระยะเวลาที่ยังฝาฝน

          5) มาตรา 149  ผูรับใบอนุญาตผูใดไมแตงต้ังผูบริหารตามมาตรา 122 วรรคหนึ่ง หรือแตงต้ังผู

ไมมคีณุสมบตัหิรอืมีลักษณะตองหามตามมาตรา 122 วรรคสอง หรือยนิยอมใหผูไมไดรับการแตงต้ังเปน

ผูบริหารปฏิบัติหนาที่ผูบริหาร แลวแตกรณี ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท

          เมือ่พิจารณาประกอบกบับทบัญญัติในมาตรา 153 แลว แสดงวา หากผูกระทาํความผดิตามมาตรา 

141 มาตรา 144 มาตรา 145 มาตรา 146 หรอืมาตรา 149 เปนนิติบคุคล กรรมการ หรือผูจัดการ หรือ

ผูรบัผดิชอบในการดําเนนิการของนติบุิคคลนัน้ตองรบัโทษตามทีบ่ญัญติัไวสาํหรบัความผดินัน้ดวย เวนแต

จะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบกับบทบัญญัติ

ที่คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ไดยกรางข้ึน จึงเห็นวา สามารถนําบทบัญญัติที่ไดยกรางข้ึน

มาใชบังคบัแทนบทบญัญตัใินมาตรา 153 ได เน่ืองจากมีความครอบคลมุทัง้ 3 กรณ ีคอื กรณผีูรบัผดิชอบใน

การดาํเนนิการของนิตบิคุคล กรณผีูจดัการของนติิบคุคล และกรณกีรรมการของนติิบคุคล  อยางไรกต็าม 

มาตรา 153 แหงพระราชบัญญัติดังกลาวไดกําหนดตัวผูรับผิดชอบเปน “กรรมการ” “ผูจัดการ” “ผูรับ

ผิดชอบ” ออกจากกัน ซึ่งตางจากรางบทบัญญัติของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ที่ใชคําวา 

“กรรมการผูจัดการ” ซึ่งหมายถึง กรรมการผูท่ีไดรับมอบหมายใหมีอํานาจหนาท่ีบริหารจัดการงานของ

นิติบุคคล และเปนผู แทนของนิติบุคคลในการดําเนินการติดตอในเรื่องตาง ๆ กับบุคคลภายนอก 

จงึมปีระเดน็ทีต่องพจิารณาตอไปวา ในกรณีของพระราชบญัญตัโิรงเรยีนเอกชนฯ นัน้ หากผูทีต่องรบัผดิในทาง

อาญาเปน “กรรมการ” แตมไิดเปน “กรรมการผูจดัการ” จะถอืวากรณดัีงกลาวเปนกรณตีามบทบญัญัติ

ในวรรคใด และหากเปนการดาํเนนิการตามมตขิองคณะกรรมการโดยมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหนึง่

รบัไปดาํเนนิการ กรรมการผูดาํเนนิการดงักลาวตองรับผิดตามบทบญัญติัในวรรคใด กลาวคือ ตองรับผิด

ตามวรรคหนึง่ในฐานะผูรบัผดิชอบในการดําเนนิการในเรือ่งนัน้ หรือตองรบัผดิในฐานะทีเ่ปนคณะกรรมการ

ที่มีมติใหนิติบุคคลนั้นกระทําความผิด

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปที่ 17 เลมที่ 49 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2558

การแกไขบทบญัญตัขิองกฎหมายเกีย่วกบัความรบัผดิของนติบิคุคล และผูแทนนติบิคุคล ในกฎหมายเก่ียวกับการศกึษาใหสอดคลองกบัคําวนิจิฉัยศาลรฐัธรรมนญูที ่12/2555

196



          2. พระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2528

               มาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2528 ไดบัญญัติวา 

               “ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล กรรมการ 

ผูจดัการ หรอืผูรบัผดิชอบในการดาํเนนิการของนติบิคุคลนัน้ตองรบัโทษตามท่ีบญัญติัไวสําหรับความผิดนัน้ๆ 

ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น”

               ซึ่งเมื่อพิจารณามาตราเกี่ยวกับการกระทําความผิดมีสองมาตรา คือ 

               1) มาตรา 61 กําหนดโทษสําหรับผูที่โฆษณา ชี้ชวน หรือจัดการใหคณะบุคคลหรือบุคคลใด

เขาเปนสมาชิก หรือกระทําการใด ๆ อันเปนการสงเสริมหรือสนับสนุนการดํารงอยูของสมาคมซ่ึงมี

วัตถุประสงคหลักเกี่ยวกับการกีฬาหรือการสงเสริมการกีฬาโดยตรงที่มิไดรับอนุญาตใหดําเนินการจัดต้ัง

จาก กกท. หรือเปนสมาคมที่ กกท. ไดเพิกถอนการอนุญาตแลว และ 

               2) มาตรา 62 กําหนดโทษสําหรับผูที่ใชคําวา “แหงประเทศไทย” หรือมีอักษรหรือเครื่อง

หมายใด แสดงวาเปนสมาคม สโมสรหรอืคณะบคุคล ซึง่มกีจิกรรมเกีย่วกบักฬีาในนามของชาตหิรอืประเทศไทย 

โดยมไิดรบัอนญุาตจาก กกท. หรอืเขารวมการแขงขนัหรือสงนกักีฬาเขารวมการแขงขัน หรือจัดหรือรวม

ในการจัดใหมีการแขงขันกฬีาโดยแสดงวาเปนการแขงขนักฬีาหรอืจดัการแขงขนักฬีาในนามของชาตหิรอื

ประเทศไทย โดยมิไดรับอนุญาตจาก กกท. โดยเมื่อพิจารณาประกอบกับบทบัญญัติในมาตรา 63 แลว 

แสดงวา หากผูกระทาํความผดิตามมาตรา 61 หรอืมาตรา 62 เปนนติบิคุคล กรรมการ ผูจัดการ หรอืผูรบั

ผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้นตองรับโทษตามท่ีบัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นดวย เวนแตจะ

พิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับบทบัญญัติที่

คณะกรรมการกฤษฎกีา (คณะพเิศษ) ไดยกรางขึน้ จงึเหน็วา สามารถนําบทบญัญัตทิีไ่ดยกรางข้ึนมาใชบงัคับ

แทนบทบัญญตัใินมาตรา 63 ได เน่ืองจากมคีวามครอบคลุมทัง้ 3 กรณ ีคือ กรณผีูรบัผดิชอบในการดาํเนนิ

การของนิติบุคคล กรณีผูจัดการของนิติบุคคล และกรณีกรรมการของนิติบุคคล  อยางไรก็ดี มีขอสังเกต

ในกรณกีรรมการของนติบิคุคลวา ในพระราชบญัญติัการกฬีาแหงประเทศไทยไดแยกระหวาง “กรรมการ”

กบั “ผูจดัการ” ออกจากกัน ซึง่ตางจากรางบทบัญญตัขิองคณะกรรมการกฤษฎกีา (คณะพเิศษ) ท่ีใชคาํวา 

“กรรมการผูจัดการ” ซึ่งหมายถึง กรรมการผูท่ีไดรับมอบหมายใหมีอํานาจหนาที่บริหารจัดการงานของ

นติบุิคคล และเปนผูแทนของนติบุิคคลในการดาํเนนิการตดิตอในเรือ่งตาง ๆ กบับคุคลภายนอก จึงมีประเดน็

ที่ตองพิจารณาวา ในกรณีของพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย หากผูที่ตองรับผิดในทางอาญา

น้ันเปน “กรรมการ” แตมไิดเปน “กรรมการผูจดัการ” จะถอืวากรณดัีงกลาวเปนกรณีตามบทบญัญติัใน

วรรคใด และหากเปนการดําเนินการตามมติของคณะกรรมการโดยมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหนึ่ง

รบัไปดาํเนนิการ กรรมการผูดาํเนนิการดงักลาวตองรับผิดตามบทบญัญติัในวรรคใด กลาวคือ ตองรับผิด

ตามวรรคหนึ่งในฐานะผูรับผิดชอบในการดําเนินการในเรื่องนั้น หรือตองรับผิดตามวรรคสามในฐานะท่ี

เปนคณะกรรมการที่มีมติใหนิติบุคคลนั้นกระทําความผิด
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          3. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546

              มาตรา 115 แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ไดบัญญัติวา 

               “สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนใดไมปฏบิตัติามมาตรา 74 หรือมาตรา 75 ตองระวางโทษปรับไมเกนิ

หนึ่งลานบาทในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดกระทําความผิดตามมาตรา 74 หรือมาตรา 75 

กรรมการสภาสถาบันหรืออธิการบดีหรือผูรับผิดชอบในการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น

ตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทํา

ความผิดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น”

               โดยในมาตรา 74 และมาตรา 75 แหงพระราชบญัญตัสิถาบันอดุมศกึษาเอกชนฯ ไดกาํหนดให

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตองดําเนินการใหเปนไปตามที่กําหนด ดังนี้

              1) มาตรา 74 ไดกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตองไดรบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ

การอุดมศึกษากอนจึงจะกระทําการในเรื่องตาง ๆ ได เชน การรับความชวยเหลือทางการเงินจากบุคคล

ใด การเชาทรัพยสิน การซื้อ การเชาซื้อ หรือการจําหนายทรัพยสิน ซึ่งเปนกรณีเกินกวาที่คณะกรรมการ

กําหนด

              2) มาตรา 75 หามสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนรบัเงนิ ทรพัยสนิ หรอืประโยชนอืน่ใดจากบคุคลใด 

ซึ่งการรับนั้นอาจเปนภัยตอความมั่นคงหรือความปลอดภัยของประเทศหรือขัดตอวัฒนธรรมของชาติ 

หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

               โดยเม่ือพจิารณาประกอบกับบทบญัญตัใินมาตรา 115 แลว แสดงใหเหน็วา บทบญัญตัใินมาตรา 

115 มุงเนนเปนกรณเีฉพาะ กลาวคือ ตองเปนการกระทําของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนตามพระราชบญัญตัิ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ เทาน้ัน ไมรวมไปถึงกรณีนิติบุคคลอื่นซ่ึงแตกตางจากรางบทบัญญัติ

ที่คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ยกรางขึ้น ที่มุงหมายใหใชบังคับเปนการทั่วไปกับกรณีของ

นิตบุิคคลทัง้หมด นอกจากนี ้ในสวนของผูทีถ่กูกําหนดใหตองรับโทษดวยนัน้ยงัมุงเนนเฉพาะกรรมการสภา

สถาบันหรืออธิการบดีหรือผูรับผิดชอบในการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเทาน้ัน จึงไมมี

กรณีของกรรมการผูจัดการดังเชนท่ีกําหนดไวในรางบทบัญญัติของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) 

ประกอบกบัเมือ่พจิารณาบทบญัญตัใินพระราชบญัญัติสถาบันอุดมศกึษาเอกชนฯ ปรากฏวามบีทบญัญติั

หลายมาตราที่กําหนดความรับผิดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (มาตรา 105 มาตรา 106 มาตรา 107 

มาตรา 108 และมาตรา 118) แตไมมกีารกําหนดบทสันนษิฐานความรับผิดของผูแทนสถาบนัอดุมศกึษา
เอกชนแตอยางใด แสดงใหเห็นวา บทบัญญัติในมาตรา 115 มุงหมายใหกําหนดบทสันนิษฐานความ

รับผิดเฉพาะในบางเรื่องเทานั้นมิไดประสงคใหครอบคลุมความรับผิดท้ังหมดตามท่ีกําหนดไวในพระราช

บญัญตัดิงักลาว ดงันัน้ จึงเหน็วา ไมสามารถนาํบทบญัญตัทิีค่ณะกรรมการกฤษฎกีา (คณะพิเศษ) ยกราง

ขึ้นมาใชบังคับแทนบทบัญญัติในมาตรา 115 ได
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          4. พระราชบัญญัติสงเสริมกิจการฮัจย พ.ศ. 2524

               มาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมกิจการฮัจย พ.ศ. 2524 ไดบัญญัติวา 

               “ในกรณทีีน่ติบุิคคลเปนผูกระทาํความผดิและถกูลงโทษตามพระราชบญัญติันี ้ใหถอืวาผูแทน

นติบิคุคลเปนผูกระทาํความผดิ และตองระวางโทษเชนเดียวกบันติิบคุคลนัน้ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตน

มไิดรูเหน็เปนใจกบัการกระทาํความผดินัน้หรอืไดจดัการตามสมควร เพือ่ปองกนัมใิหเกดิความผดินัน้แลว” 

โดยเมื่อพิจารณาบทบัญญัติตาง ๆ ในพระราชบัญญัติดังกลาวแลว พบวา ไดมีการกําหนดบทลงโทษไว

เพียงสามมาตรา คือ

               1) มาตรา 15 กําหนดโทษสําหรับผูท่ีไมปฏิบัติตามมาตรา 5 (1) หรือ (2) คือ รับจัดบริการ

ขนสงในกิจการฮัจยหรือจัดบริการอื่นที่เกี่ยวกับกิจการฮัจยตามท่ีคณะกรรมการสงเสริมกิจการฮัจยแหง

ประเทศไทยประกาศกําหนด โดยไมไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ

               2) มาตรา 16 กาํหนดโทษสาํหรบัผูทีไ่มปฏิบติัตามมาตรา 5 (3) คอื โฆษณาหรือกระทาํการ

อื่นใดอันมีลักษณะเปนการชักชวนเพื่อใหใชบริการขนสงในกิจการฮัจยหรือบริการอ่ืนที่เกี่ยวกับกิจการ

ฮจัย อนัเปนการแสวงหาประโยชนในทางธรุกจิและมไิดเปนตวัแทนหรอืเจาหนาทีข่องบุคคลทีไ่ดรับอนญุาต

ใหประกอบกิจการดังกลาว โดยไมไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ และ

               3) มาตรา 17 กําหนดโทษสําหรับผูท่ีกระทําการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ 

เงื่อนไข หรือมาตรการใด ๆ ในการควบคุมกิจการซ่ึงตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการ

ฮัจยแหงประเทศไทย

          โดยเม่ือพิจารณาประกอบกับบทบัญญัติในมาตรา 18 แลว แสดงวา หากผูกระทําความผิดตาม

มาตรา 15 มาตรา 16 หรือมาตรา 17 เปนนติบุิคคลและนติบุิคคลดังกลาวไดถกูลงโทษตามพระราชบญัญตัิ

นี้ ใหถือวาผูแทนนิติบุคคลเปนผูกระทําความผิดและตองระวางโทษเชนเดียวกัน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ

บทบญัญติัทีค่ณะกรรมการกฤษฎกีา (คณะพิเศษ) ไดยกรางขึน้ จงึเหน็วา ไมสามารถนาํบทบญัญตัทิีไ่ดยก

รางขึน้มาใชบงัคบัแทนบทบญัญตัใินมาตรา 18 ไดทัง้หมด เนือ่งจากบทบญัญติัทีค่ณะกรรมการกฤษฎีกา 

(คณะพิเศษ) ไดยกรางขึน้มขีอบเขตการใชบงัคับกวางกวาทีกํ่าหนดไวในมาตรา 18 เพราะกรณมีาตรา 18 

มุงหมายใหใชบงัคับกบักรณีท่ีเปนผูแทนนิตบุิคคลเทานัน้ ในขณะทีบ่ทบญัญตัทิีร่างขึน้มุงหมายใหใชบงัคับ

ทัง้กรณทีีเ่ปนผูรบัผดิชอบในการดาํเนนิงานในเรือ่งนัน้ กรณท่ีีเปนกรรมการผูจัดการหรือผูมอีาํนาจบรหิาร

จัดการนิติบุคคล และกรณีท่ีเปนคณะกรรมการของนิติบุคคล  ดังนั้น หากพิจารณาเจตนารมณของบท

บญัญตัมิาตรา 18 แหงพระราชบญัญตัสิงเสริมกจิการฮัจยฯ แลวเห็นวา บทบญัญติัดังกลาวประสงคทีจ่ะ

จํากดัการกําหนดความรับผิดเฉพาะกรณีท่ีเปนผูแทนนิตบุิคคลเทานัน้ จึงไมสามารถนําบทบัญญัติท่ียกราง

ขึ้นมาใชบังคับได

          คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 8) ไดพิจารณารางบทบัญญัติที่คณะกรรมการกฤษฎีกา 

(คณะพิเศษ) ไดยกรางขึ้นกับความเห็นเบื้องตนที่ไดนําเรียนเสนอแลวมีความเห็น ดังนี้
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          1. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550

              เห็นวา มาตรา 153   ไดกําหนดบทลงโทษกรณีนิติบุคคลกระทําความผิดไวในหามาตรา คือ

               1) มาตรา 141 ลงโทษผูรับใบอนุญาต ผูอาํนวยการ ผูจดัการ คร ูหรือบคุลากรทางการศึกษา

ที่ใชหรือยอมใหผูอ่ืนใชอาคาร สถานที่ และบริเวณของโรงเรียนในระบบเพื่อการอันมิชอบดวยกฎหมาย

หรอืขดัตอความสงบเรยีบรอยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชนหรอืเปนการอันไมควรแกกิจการของโรงเรยีน

ในระบบตามมาตรา 87

               2) มาตรา 144 ลงโทษผูรับใบอนุญาตที่ไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูอนุญาตเกี่ยวกับการแกไข

อาคาร สถานที่ หรือบริเวณของโรงเรียนตามมาตรา 91

               3) มาตรา 145 ลงโทษผูรับใบอนุญาต ผูอํานวยการ ผูจัดการ ครู บุคลากรทางการศึกษา 

เจาหนาที่หรือผูปฏิบัติงานอื่นของโรงเรียนที่ไมปฏิบัติตามมาตรา 98 วรรคหนึ่ง

               4) มาตรา 146 ลงโทษผูรับใบอนุญาต ผูอํานวยการ หรือผูจัดการที่ไมปฏิบัติตามมาตรา 98 

วรรคสอง มาตรา 116 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง

               5) มาตรา 149 ลงโทษผูรับใบอนุญาตที่ไมแตงตั้งผูบริหารตามมาตรา 122 วรรคหนึ่ง หรือ

แตงตั้งผูไมมีคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 122 วรรคสอง หรือยินยอมใหผูไมไดรับการ

แตงตั้งเปนผูบริหารปฏิบัติหนาที่ผูบริหาร แลวแตกรณี

          การลงโทษผูรับใบอนุญาตทั้งหามาตราดังกลาวหมายความรวมท้ังผูรับใบอนุญาตท่ีเปนบุคคล

ธรรมดาและผูรบัใบอนญุาตทีเ่ปนนติบุิคคล แตการกาํหนดใหกรรมการ ผูจดัการ หรอืผูรบัผดิชอบในการ

ดาํเนินการของนิตบุิคคลตองรบัโทษตามมาตรา 153 นัน้ เปนการกาํหนดเฉพาะกรณผีูรบัใบอนญุาตทีเ่ปน

นติบิคุคลกระทาํความผดิ  อยางไรกต็าม บทบญัญติัท้ังหามาตราดังกลาวเปนการบญัญติัลงโทษท้ังในสวน

ผูรับใบอนุญาตและในสวนของโรงเรียน โดยในสวนของโรงเรียนนั้น กฎหมายไดกําหนดลงโทษเปนราย

ตําแหนง  ดังนั้น การพิจารณาลงโทษผูกระทําความผิดทั้งหามาตราดังกลาวจึงตองพิจารณาวา ผูใดเปน

ผูเขาไปยุงเก่ียวกับการกระทําท่ีเปนความผิดระหวาง ผูรับใบอนุญาต หรือโรงเรียนเอกชน หากเปนกรณี

ผูรบัใบอนุญาตทีเ่ปนนติบิคุคลกระทําความผดิ ผูรบัผดิชอบในการดาํเนนิการของนติิบคุคลกจ็ะตองรบัผดิ

ตามมาตรา 153 แตหากผูท่ีกระทาํความผดิเปนโรงเรียน ผูอาํนวยการ ผูจัดการ คร ูบคุลากรทางการศกึษา 

เจาหนาที่หรือผูปฏิบัติงานอื่นของโรงเรียนซึ่งเปนบุคคลธรรมดาก็จะตองรับผิดตามที่กฎหมายกําหนด 

กรณีดังกลาวจึงสามารถนํารางบทบัญญัติดังกลาวมาใชบังคับแทนบทบัญญัติมาตรา 153 ได 
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5    มาตรา 153  ในกรณีทีผู่รบัใบอนุญาตเปนนติิบุคคลกระทําความผดิและถกูลงโทษตามพระราชบัญญัตินี ้กรรมการหรอืผูจดัการ

หรือผูรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลน้ันตองรับโทษจําคุกหรือปรับ หรือทั้งจําทั้งปรับตามที่กฎหมายกําหนดสําหรับ

ความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น



          2. พระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2528

          เห็นวา สามารถนํารางบทบัญญัติกฎหมายกลางมาใชบังคับแทนบทบัญญัติมาตรา 63  ได 

เน่ืองจากมีความครอบคลมุท้ังกรณท่ีีเปนผูรับผิดชอบในการดําเนนิการของนติิบคุคล ผูจดัการของนติิบคุคล 

และกรรมการของนิติบุคคล โดยมีขอสังเกตวา หากในการประชุมคณะกรรมการของนิติบุคคลมีมติให

นิติบคุคลกระทาํการใดหรอืละเวนการกระทาํการใดอันเปนความผิด และมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหนึง่

เปนผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน ในกรณีเชนนี้กรรมการคนน้ันจะมีความรับผิดตามที่กําหนดไวใน

รางบทบญัญตัมิาตรา .. วรรคใด ซึง่กรณดีงักลาวเห็นวา กรรมการทีเ่ปนผูรับผิดชอบในการดําเนนิงานในเร่ือง

น้ันมคีวามรบัผดิตามวรรคหนึง่เพราะถอืวาเปนผูท่ีลงมอืกระทาํความผิดเองโดยตรง โดยไมจําตองพิจารณา

กรณีตามรางมาตรา .. วรรคสาม อีก แมวาจะไดรวมลงมติใหนิติบุคคลกระทําการหรือละเวนกระทําการ

ในเรื่องนั้นดวยก็ตาม

          3. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546

          เห็นวา ไมสามารถนํารางบทบัญญัติดังกลาวมาใชบังคับแทนบทบัญญัติมาตรา 115  ได 

เนือ่งจากมาตรา 115 กาํหนดใหใชบังคบัเฉพาะกรณทีีเ่ปนการกระทาํความผดิตามทีก่าํหนดไวในมาตรา 74  

(กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไมยอมขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษากอนกระทํา

การในเร่ืองตาง ๆ ตามทีก่าํหนด) และมาตรา 75  (กรณทีีส่ถาบนัอดุมศกึษาเอกชนรบัเงนิ ทรพัยสนิ หรอื

ประโยชนอืน่ใด ทีอ่าจเปนภัยตอความมัน่คงหรือความปลอดภัยของประเทศหรือขัดตอวฒันธรรมของชาต ิ

หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน) เทานั้น ไมรวมถึงกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนกระทําความผิดตาม

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปที่ 17 เลมที่ 49 เดือนมก ราคม-เมษายน พ.ศ.2558

อภิมุข  สุขประสิทธิ์
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    มาตรา 63  ในกรณทีีผู่กระทาํความผดิซึง่ตองรบัโทษตามพระราชบญัญตัน้ีิเปนนติบิคุคล กรรมการ ผูจดัการ หรอืผูรบัผดิชอบ

ในการดาํเนนิการของนติบิคุคลนัน้ตองรบัโทษตามทีบ่ญัญตัไิวสาํหรบัความผดินัน้ ๆ ดวย เวนแตจะพสิจูนไดวาตนมไิดมสีวนใน

การกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น

    มาตรา 115  สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดไมปฏิบัติตามมาตรา 74 หรือมาตรา 75 ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งลานบาท

ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดกระทําความผิดตามมาตรา 74 หรือมาตรา 75 กรรมการสภาสถาบันหรืออธิการบดีหรือ

ผูรบัผิดชอบในการดาํเนนิการของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนนัน้ตองรบัโทษตามทีบั่ญญตัไิวสาํหรบัความผิดนัน้ดวย เวนแตจะพสิจูน

ไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น

    มาตรา 74  การกระทําดังตอไปนี้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

    (1) การรบัความชวยเหลอืทางการเงนิ อปุกรณการศกึษา หรือประโยชนอืน่ใดจากบุคคลใดเปนจาํนวนเงนิหรอืมลูคาเกนิกวา

ที่คณะกรรมการกําหนด

    (2) การกูเงินคร้ังเดยีวหรอืหลายครัง้รวมกนัเกินรอยละยีสิ่บหาของมลูคาของทรัพยสนิทีส่ถาบันอดุมศึกษาเอกชนมีอยูขณะน้ัน 

ทั้งนี้ หนี้สินสะสมตองไมเกินมูลคาแหงทรัพยสิน

    (3) การเชาทรัพยสินที่มีคาเชาเกินกวาที่คณะกรรมการกําหนด

    (4) การซื้อ การเชาซื้อ หรือการจําหนายทรัพยสินที่มีมูลคาเกินกวาที่คณะกรรมการกําหนด

    (5) การกอใหเกิดภาระผูกพันแกที่ดินและสิ่งกอสรางตามที่คณะกรรมการกําหนด

    มาตรา 75  หามมิใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนรับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลใด ซึ่งการรับนั้นอาจเปนภัย

ตอความมั่นคงหรือความปลอดภัยของประเทศหรือขัดตอวัฒนธรรมของชาติ หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน



ที่กําหนดไวในมาตราอื่น แสดงใหเห็นวา พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ มีเจตนารมณใน

การกําหนดบทสนันษิฐานความรบัผิดของผูแทนสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนไวเปนการเฉพาะ โดยมไิดประสงค

ใหครอบคลุมความรับผิดทั้งหมดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ หากนํารางบทบัญญัติมาตรา .. 

มาใชบังคบัแทนจะเปนการขยายขอบเขตของบทสันนษิฐานความรบัผดิไปยงัมาตราอืน่ดวย ซ่ึงไมสอดคลอง

กบัเจตนารมณของพระราชบญัญตัดิังกลาว

          4. พระราชบัญญัติสงเสริมกิจการฮัจย พ.ศ. 2524

              เหน็วา สามารถนาํรางบทบญัญตัมิาตรา .. มาใชบงัคบัแทนบทบญัญตัมิาตรา 18   ได เนือ่งจาก

บทสันนิษฐานความรับผิดตามที่กําหนดไวในมาตรา 18 มีผลใชบังคับในกรณีท่ีผูกระทําความผิดเปน

นติบุิคคลทัว่ไปและครอบคลมุความผดิตาง ๆ ทัง้หมดตามทีก่าํหนดไวในพระราชบัญญติันี ้จงึสอดคลองกบั

หลกัการของรางบทบัญญตัมิาตรา .. ท่ีคณะกรรมการกฤษฎกีา (คณะพเิศษ) ไดยกรางขึน้ โดยมขีอสงัเกต

วา แมจะนาํรางบทบัญญตัมิาตรา .. มาใชบังคบัแทนไดกต็าม แตกต็องพิจารณาความเหมาะสมและเจตนารมณ

ในการกําหนดบทบญัญตัใินเรือ่งนีเ้นือ่งจากบทบัญญตัมิาตรา 18 ไดกาํหนดบทสนันิษฐานความรบัผดิเฉพาะ

กรณีของผูแทนนติบุิคคลเทาน้ัน ไมรวมไปถงึกรณผีูรบัผดิชอบในการดาํเนนิงานและคณะกรรมการทีม่ไิด

เปนผูแทนของนติบิคุคลดวย  ดงันัน้ การนาํรางบทบัญญติัมาตรา .. มาใชบงัคบัแทนยอมสงผลใหเปนการ

ขยายความรับผิดใหรวมไปถึงกรณีของบุคคลอื่นที่มิไดเปนผูแทนนิติบุคคลดวย

สวนทีส่าม : ผลการพิจารณาบทบญัญตัคิวามรบัผดิในทางอาญาของผูแทนนติิบคุคลทีค่ณะกรรมการ

กฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ไดยกรางขึ้น

          จากการทีศ่าลรฐัธรรมนญูไดมคีาํวนิจิฉยัท่ี 12/2555 เกีย่วกบับทบญัญติัความรบัผดิในทางอาญา

ของผูแทนนิติบุคคล และตอมาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดแตงต้ังคณะกรรมการกฤษฎีกา 

(คณะพเิศษ) เพือ่พจิารณาบทบัญญัตคิวามรบัผดิทางอาญาของผูแทนนติบิคุคล โดยคณะกรรมการกฤษฎกีา 

(คณะพเิศษ) ไดยกรางบทบญัญตัคิวามรบัผิดในทางอาญาของผูแทนนติิบคุคลเปนกฎหมายกลาง และเหน็

สมควรเสนอรางบทบัญญตัดิงักลาวใหคณะกรรมการกฤษฎกีาแตละคณะพจิารณา  ซึง่จากการทีค่ณะกรรมการ

กฤษฎกีา (คณะที ่8) ไดมคีวามเหน็ในสวนที ่2 การพจิารณาบทบญัญตัคิวามรบัผดิในทางอาญาของผูแทน

นติบุิคคลเปนกฎหมายกลางแทนบทบัญญตัคิวามรบัผดิทางอาญาของผูแทนนติบิคุคลไวในกฎหมายเกีย่ว

กบัการศึกษาแลว ไดมกีารนาํความเหน็ของคณะกรรมการกฤษฎกีาทุกคณะเสนอตอคณะกรรมการกฤษฎกีา

(คณะพเิศษ) เพือ่พจิารณาดวย ซ่ึงฝายเลขานกุารฯ ไดเสนอใหคณะกรรมการกฤษฎกีา (คณะพเิศษ) พจิารณา

โดยไดกําหนดประเด็นพิจารณา ดังนี้

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปที่ 17 เลมที่ 49 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2558
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10    มาตรา 18  ในกรณทีีน่ติบุิคคลเปนผูกระทาํความผดิและถกูลงโทษตามพระราชบญัญตันีิ ้ใหถอืวาผูแทนนติบิคุคลเปนผูกระทาํ

ความผิด และตองระวางโทษเชนเดียวกับนิติบุคคลน้ันดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดรูเห็นเปนใจกับการกระทําความผิดนั้น

หรือไดจัดการตามสมควร เพื่อปองกันมิใหเกิดความผิดนั้นแลว



          1. การพจิารณาบทบญัญตัคิวามรบัผดิในทางอาญาของผูแทนนติิบคุคลท่ีคณะกรรมการกฤษฎกีา 

(คณะพิเศษ) ยกรางขึ้น

               1.1 การจัดทําเปนกฎหมายกลาง

                    ประเด็นที่หนึ่ง การพิจารณาเกี่ยวกับความเหมาะสมในการรางกฎหมายกลาง

                    ประเด็นท่ีสอง แนวทางในการรางกฎหมายเพื่อแกไขไมใหบทบัญญัติความรับผิดในทาง

อาญาของผูแทนนิติบุคคลโดยรัฐธรรมนูญ

                    ประเด็นที่สาม แนวทางการรางกฎหมายกลาง

               1.2 หลักความรับผิดในทางอาญาของผูแทนนิติบุคคล

               1.3 นิติบุคคลที่จะตองรับผิดทางอาญา

               1.4 การกําหนดบุคคลผูตองรับผิด

               1.5 การกําหนดลักษณะความผิดหรือฐานความผิดของผูแทนนิติบุคคล

               1.6 การกําหนดใหตองรับผิดในทางอาญา กรณี “ปลอยปละละเลย”

               1.7 การพิจารณาถอยคํา

          2. การพจิารณาเปรยีบเทยีบบทบญัญัตคิวามรบัผดิในทางอาญาของผูแทนนติบิคุคลทีค่ณะกรรมการ

กฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ยกรางขึ้น กับบทบัญญัติของกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบของฝายกฎหมาย

               2.1 กรณีที่สามารถนําบทบัญญัติที่ยกรางมาใชบังคับแทนได

               2.2 กรณีที่หากนําบทบัญญัติที่ยกรางมาใชบังคับแทนจะทําใหไมเปนไปตามเจตนารมณของ

กฎหมาย

               2.3 กรณีที่ไมสามารถนําบทบัญญัติที่ยกรางมาใชบังคับแทนได

          3. การแกไขเพิม่เตมิบทบญัญตัคิวามรบัผิดในทางอาญาของผูแทนนติบุิคคลทีค่ณะกรรมการกฤษฎกีา 

(คณะพิเศษ) ยกรางขึ้น

สวนที่สี่ : บทสรุป

          จากการที่ผูเขียนไดติดตามการพิจารณาในเร่ืองดังกลาวมาโดยตลอด เห็นดวยกับขอเสนอของ

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพเิศษ) บางทานทีไ่ดใหความเห็นวา สมควรแกไขกฎหมายท่ีใชถอยคําเหมอืนกบั

บทบัญญัติที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญกอน และที่เห็นวา เมื่อศาลรัฐธรรมนูญ

วนิจิฉยัแลววา บทบญัญติัทีเ่ปนบทสนันษิฐานทีผ่ลกัภาระการพสิจูนใหจําเลยหรอืผูตองหาขดัหรือแยงตอ

รัฐธรรมนญู กรณนีีจึ้งกลบัไปใชหลกัการนาํสบืคดอีาญาปกติทีโ่จทกมีหนาทีน่าํสบืพสูิจน ความผดิทางอาญา

ของจาํเลย และนาํหลกักฎหมายอาญาทัว่ไปในเรือ่งตัวการ ผูใช หรือผูแทนตามประมวลกฎหมายวธิพิีจารณา

ความอาญามาใชไดอยูแลว กรณีจึงอาจมิใชเรื่องเรงดวนที่จําเปนตองแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ อยางไร

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปที่ 17 เลมที่ 49 เดือนมก ราคม-เมษายน พ.ศ.2558
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ก็ตาม ในการที่จะกําหนดบทบัญญัติดังกลาวในลักษณะใดควรที่จะมีขอพิจารณาใหไดขอสรุปในประเด็น

ตาง ๆ ตามที่กลาวในสวนที่สามกอน

          นอกจากนี ้จากการจดัทําบทความทางวชิาการดังกลาว ผูเขยีนพบวา นอกจากประเดน็ทีไ่ดมกีาร

รวบรวมจากการนาํเสนอบทบัญญตัใินลกัษณะกฎหมายกลางตอคณะกรรมการกฤษฎกีาทกุคณะ ตลอดจนความ

เห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะตางๆ ในแตละประเด็นแลว อาจกลาวไดวาในการพิจารณาแกไข

รางกฎหมายในเรือ่งดงักลาวอาจตองมีการจดักลุมของกฎหมาย 93 ฉบับ ดังทีก่ลาวขางตนออกเปน 3 กลุม 

เพื่อความเหมาะสม กลาวคือ

          (1) กลุมทีห่นึง่ เปนกลุมกฎหมายทีมี่บทบญัญัตสินันษิฐานทีเ่ปนปญหาเรือ่งขดัหรอืแยงรัฐธรรมนูญ 

ซ่ึงใชถอยคาํเหมอืนกบัมาตรา 54 แหงพระราชบญัญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 แตยงัคงมี

ความแตกตางกันในเจตนารมณของกฎหมาย

          (2) กลุมทีส่อง เปนกลุมกฎหมายทีใ่ชถอยคาํเหมอืนกับมาตรา 158 แหงพระราชบญัญติัคุมครอง

แรงงาน พ.ศ. 2541 (คําวินิจฉัยที่ 2/2556) ซ่ึงศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา มิใชบทสันนิษฐานจําเลยและ

ผลักภาระการพิสูจนหักลางขอสันนิษฐานใหกรรมการผูจัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงาน

ของนิติบุคคล นั้น

          (3) กลุมที่สาม เปนกลุมกฎหมายที่มีบทบัญญัติเฉพาะที่แตกตางจากกลุมที่หนึ่ง และกลุมที่สอง

          อยางไรก็ดี ตามบทบัญญัติกฎหมายกลางที่คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) กําหนดนั้นมี

รายละเอยีดและรปูแบบท่ีสามารถนํามาใชกบักฎหมายการศกึษาทีมี่บทบญัญตัใินลกัษณะทีค่ลายคลงึกบัมาตรา 

54 แหงพระราชบญัญตัขิายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ไดในพระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 

2550 พระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2528 สวนในพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญติัสงเสรมิกิจการฮจัย พ.ศ. 2524 นัน้ ตองมกีารแกไขตอไปโดยควรนาํประเด็น

ทีก่ลาวมาแลวในสวนทีส่ามมาพจิารณาประกอบในการปรับปรุงฯ เพ่ือใหรางกฎหมายเปนไปตามเจตนารมณ

และสอดคลองกับวัตถุประสงคในการตราขึ้นใชบังคับดวย

          จากบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญ พทุธศกัราช 2550 มาตรา 27 ซึง่ไดกลาวถึงผลผกูพันของคําวินิจฉยั

ของศาลรัฐธรรมนูญที่หนวยงานของรัฐที่จะปฏิบัติตามในการตรากฎหมายการบังคับใชกฎหมายและ

การตคีวามกฎหมาย การดาํเนนิการเพือ่ใหมกีารแกไขบทบญัญตัใินพระราชบญัญตัขิายตรงและตลาดแบบตรง 

พ.ศ. 2545 มาตรา 54 ตลอดจนบทบญัญตัใินกฎหมายอืน่ ๆ ทีม่ขีอความในลกัษณะเดยีวกนั ดงัทีไ่ดกลาว

ถึงไปแลวตามเนื้อหาของบทความน้ี ซึ่งแสดงถึงการที่หนวยงานของรัฐเก่ียวของไดปฏิบัติตามบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แลวอยางเครงครัดและเปนการรองรับสิทธิ

และเสรีภาพของชนชาวไทย ตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 หมวด 3 

วาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย สวนที่ 4 สิทธิในกระบวนการยุติธรรมดวยแลว

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปที่ 17 เลมที่ 49 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2558

การแกไขบทบญัญตัขิองกฎหมายเกีย่วกบัความรบัผดิของนติบิคุคล และผูแทนนติบิคุคล ในกฎหมายเก่ียวกับการศกึษาใหสอดคลองกบัคําวนิจิฉัยศาลรฐัธรรมนญูที ่12/2555
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 รมปรางค  สวมประคํา*

1. บทนํา

          การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตย  กรณีมี

บคุคลหรอืพรรคการเมอืงใดกระทําการใชสิทธแิละเสรีภาพเพ่ือลมลางการปกครองระบอบประชาธปิไตย

อนัมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมขุตามรฐัธรรมนญู  หรอืเพือ่ใหไดมาซึง่อาํนาจในการปกครองประเทศ

โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญถือเปนอํานาจหนาที่ในการยึดม่ันถึง

หลกันติธิรรมประการหนึง่ของศาลรฐัธรรมนญูตามทีป่รากฏในรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช  

2550  หมวด  3  สทิธแิละเสรภีาพของชนชาวไทย  สวนที ่ 13  สทิธพิทัิกษรฐัธรรมนญู  มาตรา  68  และ

มาตรา  69                   

          อํานาจหนาท่ีของศาลรัฐธรรมนูญดังกลาวปรากฏขึ้นต้ังแตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

พทุธศักราช  2540  มาตรา  63  ตอมามีการประกาศใชรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย  พทุธศกัราช  

2550  โดยหลักการของบทบัญญัติดังกลาวมีการแกไขถอยคําเพียงเล็กนอยบางประการ แตสาระสําคัญ

หรือวิธีการที่จะสงคํารองมายังศาลรัฐธรรมนูญนั้นยังคงไมเปลี่ยนแปลง   

          แตเมือ่ศาลรัฐธรรมนูญไดมคํีาสัง่รับคาํรองในเรือ่งพจิารณาที ่ 18-22/2555 กรณกีารยืน่ญตัตขิอ

แกไขเพิม่เติมรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย  พทุธศักราช 2550 ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 291 ไวพิจารณา

วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา 68 สงผลทําใหรัฐธรรมนูญ  มาตรา 68 กลายเปนชองทางที่ทําใหผูยื่น

คาํรองสามารถยืน่คาํรองตรงเพือ่ขอใหศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยั ในประเดน็วา มบีคุคลหรอืพรรค

การเมืองใชสิทธิและเสรภีาพตามรฐัธรรมนญูเพือ่ลมลางการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิ

ทรงเปนประมขุ  หรอืเพือ่ใหไดมาซึง่อาํนาจในการปกครองประเทศโดยวธิกีารซึง่มไิดเปนไปตามวถิทีางที่

บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญหรือไมเปนจํานวนมาก แตประเด็นการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

วาจะมีคําส่ังรับคํารองตางๆ  ไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา 68 หรือไม  ยังไมปรากฏ

หลกัเกณฑและวธิกีารตามบทบัญญัตขิองรฐัธรรมนูญทีช่ดัเจนเพียงพอในการสัง่รับคาํรองไวพจิารณาวินจิฉยั

เนือ่งจากถอยคําวา  “การกระทาํเพ่ือลมลางการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิทรง  

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปที่ 17 เลมที่ 49 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2558

*ผูอํานวยการกลุมงานคดี 3 สํานักคดี 2 สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ, นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.

ศึกษาวิเคราะหการสั่งไมรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยของ

ศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช  2550  มาตรา  68   
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เปนประมขุ  หรอืเพือ่ใหไดมาซึง่อาํนาจในการปกครองประเทศโดยวธิกีารซ่ึงมไิดเปนไปตามวถีิทางท่ีบญัญติั

ไวในรัฐธรรมนูญ”   เปนถอยคําที่กวาง  จึงทําใหเกิดปญหาแนวคําวินิจฉัยหรือคําส่ังในการส่ังรับหรือส่ัง

ไมรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย  

          จากปญหาดังที่ไดกลาวไวขางตน  จึงเห็นวาการศึกษาวิเคราะหกรณีการส่ังไมรับคํารองของ

ศาลรฐัธรรมนญูตามรฐัธรรมนูญ  มาตรา  68  ไวพิจารณาวนิจิฉยัควรจะมแีนวทางในการกาํหนดหลกัเกณฑ

และเง่ือนไขในการสั่งรับหรือไมรับคํารอง  ทั้งนี้  เพื่อเปนประโยชนตอการที่ผูจะใชสิทธิยื่นคํารองตอ

ศาลรัฐธรรมนูญจะไดใชเปนแนวทางในการยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญในโอกาสตอไป

2.  แนวคิด ทฤษฎี และหลักการเกี่ยวกับการใชสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ

          สิทธแิละเสรภีาพ  (Rights  and  Liberties)  กบัสิทธมินษุยชน  (Human  Rights) และศกัด์ิศรี

ความเปนมนษุย  (Human  Dignity)  มีความสมัพนัธทางความหมายและคณุลกัษณะทีส่าํคญัรวมกนัอยู

ในหลายประการ โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาตามหลักปรัชญาของกฎหมายธรรมชาติ  (Natural  laws)  

ท่ีมนษุยชาตติองมอีารยธรรมรวมกัน  ประกอบแนวคิดในเรือ่งสัญญาประชาคม (Social Contract State)   

ดงัน้ัน สทิธแิละเสรภีาพจงึเปนสาระสาํคญัท่ีรฐัพงึจะตองมพีนัธะผูกพนัในการคุมครองรกัษาไวใหประชาชน 

โดยที่รัฐอาศัยอํานาจการปกครองเปนเครื่องมือในการปฏิบัติเพื่อบรรลุผลตามพันธะดังกลาว  

          ในการศึกษาเรื่องการใชสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ  การทราบถึงแนวคิดเกี่ยวกับการใชสิทธิพิทักษ

รัฐธรรมนูญถือวาเปนเรื่องจําเปนอยางยิ่ง  เนื่องจากแนวคิดดังกลาวเปนพื้นฐานในการสรางความเขาใจ

และนําไปปรับใชไดอยางถกูตอง  ซึง่แนวคดิ  ทฤษฎ ี และหลกัการเกีย่วกับการใชสทิธพิิทกัษรฐัธรรมนญู

นั้น  มีดังนี้

          2.1  แนวคิดในเรื่องการใชสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ 

                2.1.1  ความหมายของสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ  

                        สิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

ฉบบัภาษาองักฤษ  จัดทาํโดยคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนญูไดแปลคาํวา สิทธิพิทกัษรัฐธรรมนญูวา  

Rights to Protect Constitution  แปลความไดวา  สทิธิปกปองรฐัธรรมนญู หรอืสทิธิปองกนัรัฐธรรมนูญ  

อยางไรกต็ามคณะกรรมาธกิารยกรางรฐัธรรมนญูไดเลอืกใชคาํวา สทิธิพทิกัษรฐัธรรมนญู  ซึง่มคีวามหมาย

ตรงตามคาํศพัทภาษาไทยอยางตรงตวั กลาวคอื เปนสทิธิของบคุคลทีจ่ะปกปองรฐัธรรมนญู ซึง่เปนกฎหมาย

สูงสุดของประเทศ

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปที่ 17 เลมที่ 49 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2558

ศึกษาวิเคราะหการสั่งไมรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  มาตรา  68
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              2.1.2 แนวคิดในเรื่องการใชสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ 

                       แนวคดิในเร่ืองการใชสิทธพิทิกัษรฐัธรรมนูญเกดิขึน้จากความตองการทีจ่ะมีการจัดตัง้องคกร

หรือคณะบุคคลขึ้นมา  เพื่อตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐในการสอดสองดูแลมิใหมีการละเมิดสิทธิของ

ประชาชน  และเกิดขึน้จากความตองการทีจ่ะตอตานผูปกครองทีไ่มชอบธรรม ซึง่มาลดิรอนสทิธเิสรีภาพ

ของประชาชน

                      แนวคดิดงักลาวเริม่กอตวัขึน้ในประเทศทางตะวนัตกทัง้ในแงทฤษฎทีางรฐัศาสตร และแนว

ความคิดทางการเมืองของนักคิดทางการเมืองที่สําคัญๆ อีกทั้งยังปรากฏ ใหเห็นอยางเปนรูปธรรมในการ

ตอสูของประชาชนที่ปรากฏในรัฐ ในประเทศ ในภูมิภาคตางๆ ทั้งในอดีตและปจจุบัน  

                      การตอสูทีสํ่าคญัในตางประเทศ เชน การตอตานองักฤษของกลุมคนทีเ่ขาไปบกุเบกิในทวปี

อเมรกิาซึง่นาํไปสูการสถาปนาประเทศสหรัฐอเมรกิาในเวลาตอมา การตอสูเพ่ือเอกราชของประเทศตางๆ 

ที่มีใหเห็นทั่วโลก  แมปจจุบันสิ่งเหลานี้จะสะทอนใหเห็นถึงการตอสูของคนที่ปรารถนาจะเปนเสรีชน 

โดยปราศจากการกดขีจ่ากผูปกครอง  หรอืการตอสู  หรือตอตานผูปกครองประเทศทีป่ระชาชนเหน็วาเปน

ผูที่ใชอํานาจปกครองอยางไมชอบธรรม

                      สาํหรบัประเทศไทยมกีารรบัรองสทิธิทางการเมืองของประชาชนไวในรฐัธรรมนญูตลอดมา 

จนถงึสมยัรฐับาลนายอานนัท ปนยารชนุ เปนนายกรัฐมนตรี (ในปพ.ศ. 2535) สภาผูแทนราษฎรไดมอบ

หมายและใหมีการศกึษาปญหาดานสทิธมินษุยชน  และไดมมีตใิหสงเสรมิและคุมครองดานสทิธิมนษุยชน

โดยการเขาเปนภาคีกตกิาระหวางประเทศวาดวยสิทธขิองพลเมืองและสทิธทิางการเมอืง  (International  

Covenant on Civil and Political Right : ICCPR)  แหงสหประชาชาติ  เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2535  

และจัดตั้งองคกรขึ้นทําหนาที่ดานสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะพรอมท้ังมีการแกไข

เพิม่เตมิรฐัธรรมนญูฉบบัที ่5 พทุธศกัราช 2538 และฉบบัที ่6 พุทธศกัราช 2539 เพ่ือใหสภารางรฐัธรรมนญู

จัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม  เพื่อเปนฐานของการปฏิรูปการเมือง และใหมีการสงเสริม และคุมครอง

สิทธิเสรีภาพตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น ๆ  ดวย

                    เมือ่มกีารตรารัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2540 ขึน้ใชบงัคับ ไดมกีาร

บัญญัติรับรองสิทธิเสรีภาพที่เปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยไดรับรองสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค ศักดิ์ศรี

ความเปนมนุษย  เชน  สิทธิในการรับรูขาวสาร สิทธิชุมชน สิทธิการดูแลทรัพยากร สิ่งแวดลอม และ

วัฒนธรรม  เปนตน  นอกจากนี้ยังไดบัญญัติหลักการเพ่ือใหมีผลบังคับไดอยางแทจริง เชน การกําหนด

ใหสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองมีผลผูกพันโดยตรงตอรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  ศาล  และองคกร

ของรฐัทกุองคกร  กาํหนดใหการใชอํานาจของรฐั  หรือการจํากดัสทิธแิละเสรภีาพของประชาชนจะกระทํา

ไดเฉพาะเหตุที่รัฐธรรมนูญอนุญาตไว  และกระทําไดเทาที่จําเปนโดยจะกระทบกระเทือนตอสาระสําคัญ

ของสิทธิเสรีภาพไมได  ทั้งยังไดบัญญัติใหมีการจัดต้ังองคกรศาลและองคกรอิสระเพ่ือทําหนาท่ีคุมครอง

สิทธิเสรีภาพของประชาชนในทางปฏิบัติ  รวมตลอดจนถึงตรวจสอบการใชอํานาจรัฐใหเปนไปตาม

แนวทางที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว 
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          ตอมาเม่ือมีการตรารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550 ขึ้นใชบังคับ 

การคุมครองสิทธิพทิกัษรัฐธรรมนูญเริม่มคีวามชดัเจนยิง่ขึน้  อยางไรกต็ามสทิธิพทิกัษรัฐธรรมนญูกยั็งอยูใน

สถานะที่อาจถูกจํากัดการใชสิทธิไดโดยกฎหมาย ซึ่งจะสงผลตอไปหากมีการออกกฎหมายจํากัดการใช

สิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญใหอยูในกรอบที่เหมาะสมมากกวาการปลอยใหบุคคลสามารถอางสิทธิพิทักษ

รัฐธรรมนูญไดอยางกวางขวางจนเกินขอบเขต  

          นอกจากนัน้สิทธพิทิกัษรฐัธรรมนญูยงัเปนสทิธใินทางการเมอืงซึง่คุมครองแกประชาชนท่ีมสัีญชาติ

เฉพาะรฐัเทาน้ันทีส่ามารถอางสทิธเิพือ่ตอตานการทาํรัฐประหาร การยดึอาํนาจ และการทุจริตการเลอืกตัง้  

ซ่ึงแตกตางไปจากความหมายของสทิธมินษุยชนทีม่แีนวความคดิวาเปนสิทธิเสรีภาพทีติ่ดตัวมนษุยทุกคน

มาแตกาํเนดิ  ไมวาจะสญัชาต ิ ศาสนา  เพศ  อายุใดกต็าม  ซ่ึงมนษุยทกุคนทุกสัญชาติสามารถอางสิทธิ

มนุษยชนไดในพื้นท่ีของทุกประเทศ  ดังนั้น  สิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญจึงเปนสิทธิที่บุคคลที่มีสัญชาติไทย

เทานัน้ทีจ่ะสามารถอางสทิธิดังกลาวได อกีทัง้หากรัฐธรรมนญูซ่ึงไดบญัญติัรับรองสิทธพิิทักษรัฐธรรมนญู

นั้นถูกยกเลิกก็ยอมสงผลกระทบตอการคงอยูของสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ  เพราะสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ

ตองสิ้นสภาพไปพรอมกับรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาว  ซึ่งแตกตางไปจากแนวความคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนที่

หากไมมีรัฐธรรมนูญใชบังคับ  สิทธิมนุษยชนก็ยังดํารงอยูตลอดจนกวาจะสิ้นสภาพความเปนมนุษยซึ่ง

บทบญัญตัเิชนน้ีรฐัธรรมนญูตางประเทศ เชน รฐัธรรมนญูของสหพนัธสาธารณรัฐเยอรมน ีมาตรา 20 (4)  

วา ปวงชนชาวเยอรมนัมสีทิธท่ีิจะตอตานความมุงหมายของบคุคลใดๆ ทีล่มลางบทบัญญัตติามรัฐธรรมนญู

นี ้ เมือ่ไมมีหนทางอืน่ทีจ่ะพทิกัษไวได  (Article 20 (4) All Germans shall have the right to resist 

any person seeking to abolish  this constitutional order, should no other remedy be 

possible.)  กไ็ดบญัญัตไิวซึง่ประเทศไทยไดนาํมาเปนตนแบบในคราวรางรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย  

พุทธศักราช  2540  

          โดยสรุปจึงกลาวไดวา  สทิธพิิทกัษรฐัธรรมนญูอาจถกูจาํกดัการใชสิทธิไดโดยกฎหมาย  หากภาย

หลังมีการออกกฎหมายกาํหนดวธิกีารและข้ันตอนในการใชสทิธิ  นอกจากนีส้ถานะของสทิธพิทัิกษรฐัธรรมนูญ

ยอมเกี่ยวของโดยตรงกับรัฐธรรมนูญของประเทศ  หากมีการยกเลิกรัฐธรรมนูญเมื่อใด  สภาพการบังคับ

ใชสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญก็ยอมสิ้นสภาพไปดวยเมื่อนั้น 

          2.2  ทฤษฎีเกี่ยวกับการใชสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ  

               2.2.1  ทฤษฎสีญัญาประชาคมหรือเจตจาํนงรวมของประชาชน (Social Contract) เฉพาะ

สวนที่เกี่ยวกับการใชสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ  

              ทฤษฎสีญัญาประชาคมหรอืเจตจาํนงรวมของประชาชนเปนแนวคดิท่ีเกดิข้ึนจากนกัคดิคอื โธมสั 

ฮอบส  (Thomas  Hobbes)  จอหน  ล็อค  (John Locke)  และ จัง  จาคส  รุสโซ  (Jean Jacques 

Rousseu)  โดยมีความเชื่อที่วา  มนุษยเปนผูสรางรัฐโดยการที่มนุษยยินยอมรวมกันทําสัญญาประชาคม  

(Social Contract) ยังคงรักษาเสรีภาพตามธรรมชาติอื่นไว   
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          แนวคิดดังกลาวเปนแนวคิดที่มาพรอมกับแนวคิดอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน  เกิดขึ้นใน

ยุครัฐสมัยใหมซึ่งมีอุดมการณที่เนนความตองการรวมกันของประชาชนในรัฐ  การไดมาซ่ึงอํานาจของ

ผูปกครองตองมาจากความเหน็ชอบของประชาชนผูอยูใตการปกครอง  และในการปกครองตองใชกฎหมาย

ปกครองประชาชน  โดยกฎหมายนั้นจะตองเปนกฎหมายที่มาจากประชาชนหรือตัวแทนของประชาชน

เปนผูรางหรือใหความเห็นชอบ 

          ทฤษฎีนี้เกิดข้ึนในชวงป ค.ศ. 1662  โดยโธมัส  ฮอบส (Thomas  Hobbes ค.ศ. 1588-1697)  

ไดเขยีนทฤษฎีน้ีเพือ่สนับสนนุกษตัรยิในราชวงศสจวต  (House of Stuart  หรอื Stewart)  ขององักฤษ

ใหมีอํานาจปกครองรัฐอยางสมบูรณภายใตระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย (Absolute  Monarchy) 

โดย Hobbes เช่ือวา  ตามธรรมชาตขิองมนษุยนัน้ ตางคนตางอยู ปราศจากกฎเกณฑและระเบียบวินัย มนุษย

จึงประสบแตความชัว่รายตางๆ เชน ความวาเหว (Solitary)  ความยากจน (Poor)  ความสกปรก (Nays)  

และความโหดราย  (Brutish)  สภาพธรรมชาติทําใหเกิดสภาพอํานาจ  (Might is Right)  ซ่ึงผันแปรไป

ตามบคุคล การปกครองท่ีกษัตริยมอํีานาจเดด็ขาดจะทาํใหรฐัมีความมัน่คงและมรีะเบียบมากทีส่ดุ  ดงันัน้  

มนุษยจําเปนตองมีรัฐบาล  มีระเบียบกฎเกณฑขอบังคับ  ดวยการทําสัญญารวมกันวา  มนุษยยอมมอบ

อํานาจใหรัฐบาลทั้งหมด  รัฐบาลทรงไวซึ่งอํานาจสูงสุดที่เรียกวา  องคอธิปไตย  ประชาชนไมมีสิทธิที่จะ

ปฏิวัติ  แมจะไมพอใจนโยบายหรือวิธีการปกครอง  เพราะผูปกครองไมถือวาเปนคูสัญญากับประชาชน 

ฉะนั้นผูปกครองยอมมีอํานาจจะกระทําการใด ๆ ไดตามที่ตนตองการ  ไมวาการกระทํานั้นจะตรงตาม

เจตนารมณของประชาชนหรือไมก็ตาม  เพราะประชาชนไดสละสิทธิตามธรรมชาติใหแกประมุขแลว  

รัฐบาลตามความหมายนี้จึงเปนรัฐบาลหรือพระมหากษัตริยที่อยูเหนือกฎหมาย 

          จอหน  ลอ็ค  (John Locke  ค.ศ.  1632-1704)  มแีนวความคดิวา  กอนท่ีจะมารวมกนัเปนสังคม 

มนษุยมีสภาพธรรมชาตเิปนมนษุยทีส่งบ  จติใจงดงาม  ชวยเหลอืกนั  เทาเทยีมกนั  และมเีสรภีาพเตม็ที ่ 

ซึ่งสังคมในสภาพธรรมชาติดังกลาวมีเพียงสังคมเดียว  คือ  สังคมครอบครัว  ตอมามนุษยเริ่มมีการแลก

เปลี่ยนสิ่งของซึ่งกันและกัน  แตขณะเดียวกันก็มีการละเมิดกฎหมายธรรมชาติมากข้ึน  โดยท่ีไมมีสภาพ

บังคับ  เพราะมนุษยมีความเทาเทียมกันและมีเสรีภาพเต็มที่  ดังนั้น  สภาพธรรมชาติที่ดีจากเดิมเมื่อ

พฒันามาถงึระยะหนึง่กลบักอใหเกดิความไมเทาเทยีมกนั  เกดิการเอารดัเอาเปรยีบ  เกดิความไมสงบและ

เกดิความไมมัน่คง  มนษุยจงึตกลงเขามารวมกนัเปนสังคม  โดยมกีารทําสัญญาสังคมเพือ่หลีกเล่ียงความ

ไมปลอดภัยซึง่มนษุยแตละคนยนิดสีละสทิธติามธรรมชาตทิีจ่ะบงัคบักนัเองเมือ่มกีารละเมดิสทิธิและโอน

สทิธใินการบงัคบันีใ้หสังคมแตผูเดยีว  สญัญาสงัคมหรือสญัญาประชาคมจงึเกดิขึน้จากการตกลงของมนษุย

ผูมอีสิระและมจีดุประสงคในการคุมครองทรัพยสินและความผาสกุของมนษุย  แตมนษุยไมไดสละเสรภีาพ
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ท้ังหมดใหสังคม คงใหเฉพาะเสรภีาพบางสวนเพือ่ความผาสกุรวมกนัแตยงัยงัคงรกัษาเสรีภาพตามธรรมชาติ           

อ่ืนไว ดังนั้น  อํานาจของสังคมจึงไมมีขอบเขตเกินไปกวาความผาสุกรวมกันและ Locke ยังกลาวอีกวา  

ประชาชนตองสงวนสทิธซึิง่เปนสทิธขิองมนษุยทกุคนบนโลกในการทีจ่ะตรวจสอบวาสิง่ทีผู่มอีาํนาจกระทาํ

นัน้ยตุธิรรมหรือไม  ทัง้นี ้ ตามกฎหมายธรรมชาตซิึง่อยูเหนอืและมมีากอนมนษุย  โดยสรุปกค็อืสิทธิทีจ่ะ

ตอตานหรือปฏิวัติทรราชยนั่นเอง   

          จัง  จาคส  รุสโซ  (Jean  Jacques  Rousseau  ค.ศ.  1712 -1778)  ไดเขียนหนังสือขึ้นเพื่อ

สนับสนนุทฤษฎีสัญญาประชาคมวา  สภาพดัง้เดิมของมนุษยเปนเชนเดียวกบั Hobbes คอื เปนสภาพที่

ขาดระเบียบวินัย มีความโหดรายทารุณ มีความสกปรก เขนฆา เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน ซึ่งมนุษย

ไมตองการสิง่ชัว่รายเหลานัน้  จงึหาวธิกีารปองกนัสรางสงัคมใหมทีน่าอยูขึน้  โดยมนุษยรวมกนัตกลงเปน

เอกฉันทจะกอตั้งชุมชนทางสังคม  (Social Community)  ขึ้นอันจะนําไปสูการกอตั้งรัฐที่ถูกตองตาม

หลกัเหตุผลทีแ่ทจรงิ  แนวความคดิของ  Rousseau  เหน็วา  รฐัตองมลีกัษณะเปนประชาธปิไตยโดยยดึ

หลกัเจตนารมณทีม่เีหตผุลคอื  General  Will  ซึง่เปนพลังผลักดันใหรัฐปฏบัิตกิารทัง้ปวงเพ่ือประโยชน

สุขแกประชาชนทั่วไป  Rousseau  เนนถึงคุณลักษณะแหงวัตถุประสงคหรือเปาหมายมากกวาจํานวน

ประชาชน  ขอตกลงใดๆ ทีป่ระชาชนเหน็พองตองกัน  จะเรยีกวา The will of all  แตถาขอตกลงดงักลาว

ไมมีคุณลักษณะที่ดําเนินไป เพ่ือประโยชนสุขแกประชาชนในรัฐก็ไมถือวาเปน  General Will  เพราะ

สญัญาประชาคมตามความคดิของ Rousseau คอื  เอกชนทุกคนยอมยกสิทธติามธรรมชาตใิหแกอธปิตย  

(Sovereign)  ซึ่งไดแก  General  Will  ฉะนั้นจึงเทากับวาเอกชนมอบสิทธิ์ใหแกชุมชนเปนสวนรวม

           เห็นไดวา  แนวความคิดของ  Hobbes  และ  Locke  ผูใหกําเนิดทฤษฎีสัญญาประชาคม 

และ  Rousseau  ผูสนับสนนุตางกมี็สาระสาํคัญของทฤษฎเีหมือนกันวา  รฐับาลเปนผลมาจากสญัญาของ

ประชาชน คือ รัฐบาลไดมอบอํานาจจากประชาชน  แตการมอบอํานาจดังกลาวนั้น  มีลักษณะแตกตาง

กนัอยูบางคอื Hobbes ถือวาประชาชนไดมอบอาํนาจสทิธิธรรมชาติของตนทัง้หมดใหผูปกครอง ประชาชน

จะเรียกคืนหรือทวงถามคืนซึ่งอํานาจและสิทธิธรรมชาตินั้นมิไดโดยประการทั้งปวง  แต  Locke  ถือวา

รฐับาลเปนรฐับาลแบบประชาธิปไตยจะตองรบัผดิชอบตอคูสญัญา  คอื  ประชาชน  และประชาชนสามารถ

ที่จะทวงถามเรียกอํานาจและสิทธิธรรมชาติคืนได  สวน  Rousseau  เชื่อวารัฐบาลจะตองเปนรัฐบาล

แบบประชาธิปไตยโดยตรง  และรัฐบาลจะตองปฏิบัติตามหนาที่ใหสอดคลองกับความประสงคสวนใหญ  

(General  Will)    

          ดงันัน้  สรปุไดวา  ทฤษฎสีญัญาประชาคมหรอืเจตจํานงรวมกนัของประชาชนมพีืน้ฐานความคดิ

ที่ยึดโยงการมีสวนรวมของประชาชนเขากับผูปกครองหรือรัฐ ต้ังแตการกอตั้งรัฐซ่ึงเปนสังคมขนาดใหญ  
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และมุงเนนใหกฎหมายทีจ่ะใชบังคบัแกประชาชนตองมาจากเจตนารมณรวมของประชาชนเทานัน้ เพราะ

เม่ือกฎหมายมาจากประชาชน  การจํากัดสิทธิเสรีภาพจึงกระทําไดเพราะมาจากความสมัครใจของ

ประชาชนเชนกัน 

          ในปจจุบันแนวความคิดที่วา  รัฐบาลเกิดจากการทําสัญญาของประชาชนนั้นจะมีไมมากนัก 

แตกลบัจะเห็นไปวารฐับาลเกดิจากความยนิยอมของประชาชนทีย่กอาํนาจ  การปกครองใหอนัจะนาํไปสู

รากฐานการปกครองในระบอบประชาธปิไตย  อกีทัง้องคกรฝายนติิบญัญติั  คอื  รฐัสภา  กท็าํหนาท่ีออก

กฎหมายเพื่อใชบังคับแกประชาชน  เนื่องจากสมาชิกรัฐสภามาจากการเลือกต้ังของประชาชน  ทฤษฎี

สัญญาประชาคมหรือเจตจํานงรวมของประชาชน  จึงสนับสนุนตอการใชสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญเพื่อ

ตอตานผูปกครองทีม่าจากการปฏวิตัริฐัประหาร หรอื ตอตานรัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ีจัดทําโดยคณะปฏวัิติ

รัฐประหาร  และการทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา  ซ่ึงการกระทํา

ดังกลาวไมไดมีสวนยึดโยงตอเจตจํานงรวมของประชาชน 

               2.2.2  ทฤษฎีสัญญาประชาคมหรือเจตจํานงรวมของประชาชน  (Social Contract)  

ทีส่นบัสนุนการใชสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ 

               แนวคิดเรือ่งสทิธพิิทกัษรฐัธรรมนญูถือไดวามคีวามสอดคลองกับทฤษฎสีญัญาประชาคมหรอื

เจตจาํนงรวมของประชาชน  (Social Contract)  อยางชดัเจน  เน่ืองจากทฤษฎสีญัญาประชาคมเกดิขึน้

จากการจดัตัง้รฐัาธปิตย  และการสถาปนารฐัธรรมนญูของประเทศท่ีมุงเนนวาจะตองมาจากเจตจํานงรวม

ของประชาชน  ซึ่งแนวความคิดเร่ืองสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นจากการมุงเนนการตอตานการจัดต้ัง

รัฐาธิปตยที่มาจากการทํารัฐประหารยึดอํานาจอันไมไดมาจากเจตจํานงรวมของประชาชน  

               ทฤษฎีสัญญาประชาคมหรือเจตจํานงรวมของประชาชนที่แสดงถึงการสนับสนุนแนว

ความคิดเรื่องสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ  เห็นไดจากขอพิจารณา  ดังนี้   

               1)  ทฤษฎีสัญญาประชาคมหรือเจตจํานงรวมกันของประชาชนสนับสนุนและเนนยํ้าความ

ยึดโยงการมีสวนรวมของประชาชนกับผูปกครองหรือรัฐ  เมื่อผูปกครองหรือรัฐมาจากการทํารัฐประหาร  

ประชาชนกส็ามารถใชสทิธติอตานการเกดิขึน้ของคณะปฏิวติัรัฐประหาร  หรือปฏเิสธผูปกครองทีม่าจาก

การทาํรฐัประหาร  ทีใ่ชอาํนาจในการบรหิารประเทศโดยไมไดมาจากความตองการทีแ่ทจรงิของประชาชน

หรือผูแทนของประชาชน  และการยึดอํานาจกลับเปนการถายโอนอํานาจอธิปไตยของประชาชนไปยัง

คณะรฐัประหารได  ดงันัน้  การเกดิขึน้ของผูปกครองรฐัในลกัษณะน้ี  จงึไมเปนไปตามทฤษฎสีญัญาประชาคม

               2)  ทฤษฎีสัญญาประชาคมหรือเจตจํานงรวมกันของประชาชนปฏิเสธกฎหมายที่ออกโดย

คณะรฐัประหารในรปูแบบของประกาศหรือคําสัง่ของคณะรฐัประหาร ซึง่คณะรัฐประหารมุงใชบงัคับเปน

กฎหมายรปูแบบหนึง่  นอกจากนัน้ยงัถอืวาประกาศหรือคาํส่ัง คณะรัฐประหารไมเปนกฎหมาย เนือ่งจาก
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ทฤษฎีสัญญาประชาคมสนับสนุนใหกฎหมายที่จะใชบังคับแกประชาชนตองมาจากเจตนารมณรวมของ

ประชาชนเทานั้น  เมื่อประกาศหรือคําสั่งของคณะรัฐประหารออกโดยคณะรัฐประหาร  หรือกลุมบุคคล

ใดกลุมบุคคลหนึ่งแลว  ประกาศหรือคําสั่งคณะรัฐประหารก็ไมมีสถานะเปนกฎหมาย

               3)  ทฤษฎสีญัญาประชาคมหรอืเจตจาํนงรวมของประชาชนสนบัสนนุเจตนารมณในดานการ

ตอตานการเลือกตั้งที่มิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  เนื่องจากตามทฤษฎีสัญญาประชาคมหรือ

เจตจํานงรวมของประชาชนเนนที่มาอันชอบธรรมของระบบการเลือกตั้งผูแทนของประชาชนนั้น  ระบบ

การเลือกตั้งผูแทนจะตองไดรับความเห็นชอบจากเสียงสวนใหญผานการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของ

ประชาชน  เพื่อทําหนาท่ีเปนตัวแทนของประชาชนในการพิจารณากฎหมายเพื่อบังคับใชกับประชาชน

โดยทั่วไป  

               จากการศกึษาแนวคดิและทฤษฎีทีเ่กีย่วของกบัการใชสทิธพิทิกัษรฐัธรรมนญูจะเห็นวา  สทิธิ

พทิกัษรฐัธรรมนญูมเีจตนารมณเพือ่ตอตานการทํารฐัประหารโดยมฐีานมาจากแนวความคดิในการรบัรอง

สิทธแิละเสรีภาพแกประชาชน  ในสภาวะท่ีประเทศอยูในเหตุการณปกติ  รฐัธรรมนญูยอมใหความคุมครอง

สทิธแิละเสรภีาพตามท่ีไดบัญญตั ิ ซึง่แตกตางจากสภาวะของประเทศซึง่อยูในเหตกุารณปฏวิตัริฐัประหาร  

เพราะการทาํรฐัประหารไดจาํกดัสทิธเิสรภีาพของประชาชนในหลายประการ  โดยเฉพาะอยางยิง่สทิธใิน

ทางการเมอืง  นอกจากนัน้ในการตรวจสอบอาํนาจรัฐ  หนวยงานของรฐัตองอยูภายใตกฎหมาย การกระทาํ

ของเจาหนาที่ของรัฐ  หรือหนวยงานของรัฐโดยมิชอบ  การใชดุลพินิจโดยมิชอบก็ไมสามารถกระทําได  

แตการทาํรฐัประหารยดึอาํนาจจะปราศจากแนวความคดิทีต่องอยูภายใตกฎหมายและปราศจากแนวทาง

ในการตรวจสอบการใชอํานาจเชนนั้น  ดังนั้น  เจตนารมณของการบัญญัติสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  มาตรา  68  และมาตรา  69  จึงมีขึ้นเพื่อ

คุมครองและปกปองประชาชนอยางแทจริง

  

3.  การใชสทิธพิทิกัษรฐัธรรมนญูของสหพนัธรฐัรสัเซยี  สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี  และ ประเทศไทย  

          การใชสทิธพิทิกัษรฐัธรรมนญูตามบทบญัญตัขิองรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย  ไดรบัอทิธิพล

มาจากรฐัธรรมนญูแหงสหพนัธสาธารณรฐัเยอรมนโีดยตรง ดงันัน้ การศกึษาถงึการใชสทิธพิทิกัษรฐัธรรมนญู  

จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองพิจารณาสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญในตางประเทศ เชน สหพันธรัฐรัสเซีย  

และสหพนัธสาธารณรฐัเยอรมนซีึง่เปนประเทศตนแบบของประเทศไทยในการรางบทบญัญติัของรฐัธรรมนญู

ท่ีเกี่ยวกับการใชสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ  ซึ่งผูเขียนไดนําเสนอในรูปแบบของตารางเพ่ือจะไดเทียบเคียง

ใหชัดเจนยิ่งขึ้นดังตารางที่ปรากฏนี้
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ประเทศ สหพันธรัฐรัสเซีย  
สหพันธ

สาธารณรัฐเยอรมนี 
ประเทศไทย

แนวความคิด

การใชสิทธิ

พิทักษ

รัฐธรรมนูญ

เนื่องจากสหพันธรัฐรัสเซีย

ปกครองโดยระบอบ

คอมมิวนิสตมาเปนระยะ

เวลายาวนานเมื่อเปลี่ยน

การปกครองเปนระบอบ

ประชาธิปไตยการปกครอง

ในสหพันธรัฐรัสเซียจึงมี

ลักษณะเฉพาะที่ไมเหมือน

ประเทศที่ปกครองโดย

ระบอบประชาธิปไตยทั่วไป  

อยางไรก็ตามภายใตบท

บัญญัติแหงรัฐธรรมนูญของ

รัสเซีย พบวาสหพันธรัฐ

รัสเซียมีกลไกพิทักษระบอบ

ประชาธิปไตยอยางจริงจัง  

เพราะปองกันมิใหประเทศ

กลับไปสูการปกครองใน

รูปแบบของระบอบ

คอมมิวนิสตเชนเดิม

แนวความคิดการใชสิทธิ

พิทักษรัฐธรรมนูญของ

ประเทศไทยมาจากบท

บัญญัติของรัฐธรรมนูญแหง

สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี  

ซึ่งประเทศไทยไดนํามาเปน

ตนแบบในการรางบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญแหงราช

อาณาจักรไทย พุทธศักราช  

2540 มาตรา 63 และ

รัฐธรรมนูญแหงราช

อาณาจักรไทย พุทธศักราช  

2550 มาตรา  68

แนวความคิดเรื่องสิทธิการ

ตอตานขัดขวางตาม

รัฐธรรมนูญแหงสหพันธ

สาธารณรัฐเยอรมนีเกิดขึ้น

จากเหตุการณสําคัญใน

ประวัติศาสตรการเมืองของ

เยอรมนีโดยอดอลฟ ฮิตเลอร

ซึ่งใชอํานาจแบบเผด็จการ

และโหดรายมีการสั่งฆาลาง

เผาพันธุ ทําใหตอมาเมื่อ

สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี

ตรารัฐธรรมนูญแหงสหพันธ

สาธารณรัฐเยอรมนีขึ้นก็มี

การบัญญัติเรื่องสิทธิการตอ

ตานขัดขวางไว โดยมีวัตถุ

ประสงคจะปองกันมิใหการ

ใชอํานาจแบบเผด็จการของ

ฮิตเลอรและพรรคนาซีอีก

การใชสิทธิ

พิทักษ

รัฐธรรมนูญ

ตามบท

บัญญัติแหง

รัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญของรัสเซียนั้นไม

ปรากฏเนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิ

ในการพิทักษรัฐธรรมนูญ

โดยตรง จะปรากฏก็เพียง

แตการพิทักษระบอบ

ประชาธิปไตย ซึ่งอยูใน

อารัมภบท และในมาตรา 

13  (5)  มาตรา  16  

มาตรา 31 มาตรา 55 (3)  

รัฐธรรมนูญแหงราช

อาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550  มาตรา  68  บัญญัติ

เกี่ยวกับการใชสิทธิพิทักษ

รัฐธรรมนูญโดยมิใหมีการ

ลมลางการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้  

สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี

ตราบทบัญญัติที่เกี่ยวเนื่อง

กับสิทธิการตอตานขัดขวาง  

หรือ Right to Resist อยาง

ชัดเจนเปนลายลักษณอักษร  

และเปนรูปธรรมในบท

บัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ  3  

มาตรา คือ มาตรา 18 

มาตรา  20 (4) และมาตรา  

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปที่ 17 เลมที่ 49 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2558

 รมปรางค  สวมประคํา 

ลักษณะ

 ตารางเปรียบเทียบการใชสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญของสหพันธรัฐรัสเซีย

สหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน  และประเทศไทย
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และมาตรา  59 ทั้งนี้  เนื่อง

จากประวัติศาสตร การ

ปกครองของรัสเซียไดผาน

ความยากลําบากมาอยาง

ยาวนานจากการปกครอง

ของระบอบคอมมิวนิสต  

ดังนั้น เมื่อสหพันธรัฐรัสเซีย

ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหง

สหพันธรัฐรัสเซีย เจตนารมณ

หรือความมุงหมายหลักของ

รัฐธรรมนูญจึงอยูที่การ

พิทักษระบอบประชาธิปไตย

หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจใน

การปกครองประเทศโดยวิธี

การซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทาง

ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้

และในกรณีที่บุคคลหรือ

พรรคการเมืองใดกระทําการ

ดังกลาว  ผูทราบการกระทํา

ดังกลาวยอมมีสิทธิเสนอเรื่อง

ใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอ

เท็จจริงและยื่นคํารองขอให

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่ง

การใหเลิกการกระทําดัง

กลาว หรือจะยื่นคํารองโดย

ตรงตอศาลรัฐธรรมนูญก็ได

21 (2)  โดยเฉพาะมาตรา  

21 (2)  บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิ

พิทักษรัฐธรรมนูญโดยให

ประชาชนอาศัยบทบัญญัติ

มาตราดังกลาว  เปนชองทาง

ในการยื่นคํารองเพื่อขอให

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา

วินิจฉัยวา มีการกระทําที่

เปนการขัดขวางการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย หรือ

เปนภัยตอการดํารงอยูของ

สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปที่ 17 เลมที่ 49 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2558

ศึกษาวิเคราะหการสั่งไมรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  มาตรา  68

การใชสิทธิ

พิทักษ

รัฐธรรมนูญ

ตามบท

บัญญัติแหง

กฎหมาย

บทบัญญัติแหงกฎหมาย

ของสหพันธรัฐรัสเซียเกี่ยว

กับเรื่องสิทธิในการพิทักษ

รัฐธรรมนูญ หรือพิทักษ

ระบอบประชาธิปไตย

ปรากฏอยูในกฎหมาย

ระดับพระราชบัญญัติ เชน 

พระราชบัญญัติแหง

สหพันธรัฐ วาดวยพรรค

การเมือง ค.ศ. 2001

มาตรา  9  ในเรื่องขอจํากัด

การกอตั้ง และกิจกรรมของ

พรรคการเมือง และ

พระราชบัญญัติแหง

สหพันธรัฐ วาดวยจิตสํานึก

การใชสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ

ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย

ของประเทศไทยไมมีการ

บัญญัติไว

บทบัญญัติแหงกฎหมาย

ของสหพันธสาธารณรัฐ

เยอรมนี เรื่อง สิทธิการตอ

ตานขัดขวางปรากฏอยูใน

รัฐบัญญัติวาดวยพรรคการ

เมือง  ค.ศ.  1994  มาตรา  

32  เรื่องการบังคับคดีตาม

คําสั่งยุบพรรคการเมืองที่

ดําเนินไปในทางที่เปน

ปฏิปกษตอการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย หรือ

ดําเนินไปในทางที่เปน

อันตรายตอการดํารงอยูของ

สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี

และกําหนดมาตรการใหศาล
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และองคการทางศาสนา 

โดยมุงปกปองรัสเซียจาก

การแพรกระจายทางศาสนา

จากตางประเทศ  

รัฐธรรมนูญสามารถวินิจฉัย

ใหทรัพยสินของพรรคการ

เมืองสวนใดสวนหนึ่งตกเปน

ของสหพันธหรือมลรัฐเพื่อนํา

ไปใชในวัตถุประสงคเพื่อ

ประโยชนสาธารณะ อีกทั้ง

รัฐบัญญัติวาดวยศาล

รัฐธรรมนูญแหงสหพันธ

สาธารณรัฐเยอรมนี ค.ศ. 

1993  มาตรา  13  บัญญัติ

ใหอํานาจแกศาลรัฐธรรมนูญ

ในสวนที่เกี่ยวเนื่องกับแนว

คิดเรื่องสิทธิการตอตาน

ขัดขวาง  ไดแก  อํานาจของ

ศาลรัฐธรรมนูญในการ

พิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับการ

สูญสิ้นของสิทธิขั้นพื้นฐาน

ของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ

แหงสหพันธสาธารณรัฐ

เยอรมนี  มาตรา 18  และ

อํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ

ในการพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยว

กับความไมชอบดวย

รัฐธรรมนูญของพรรคการ

เมืองตามรัฐธรรมนูญแหง

สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 

มาตรา 21  ในมาตรา 18 

และมาตรา 21  ซึ่งเปนตน

แบบของสิทธิการตอตาน

ขัดขวาง  
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          จากตารางดงักลาว  เห็นไดวา  แนวความคิดเกีย่วกบัการใชสทิธพิทิกัษรฐัธรรมนญูของสหพนัธรฐั

รัสเซีย  และสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีนั้น  มีแนวความคิดที่เหมือนกัน  เนื่องจากทั้งสองประเทศผาน

การปกครองจากระบอบคอมมิวนิสตที่โหดราย  และกระทบกระเทือนจิตใจของประชาชน เปนอันมาก  

เม่ือมกีารเปลีย่นแปลงการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตย  และมกีารตรารัฐธรรมนญูของทัง้สองประเทศ

ขึ้น  แนวคิดที่จะปกปองความเปนประชาธิปไตยและพิทักษรัฐธรรมนูญของตนจึงปรากฏในรัฐธรรมนูญ

          สาํหรับบทบญัญตัแิหงรฐัธรรมนญูเกีย่วกบัการใชสิทธิพทัิกษรัฐธรรมนูญ  แมวาสหพนัธรัฐรัสเซีย

จะมีแนวความคิดและผานการปกครองจากระบอบคอมมิวนิสตเชนเดียวกับสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี

แตรัฐธรรมนูญของสหพันธรัฐรัสเซียมิไดมีการบัญญัติเรื่องสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญไวโดยตรงจะมีก็เพียง

แตสทิธิพทิกัษระบอบประชาธิปไตย  ซ่ึงเปนหลกัการกวางๆ แตสาํหรับรัฐธรรมนญูของสหพันธสาธารณรัฐ

เยอรมนีกบัรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทยน้ัน  มกีารบญัญตัเิกีย่วกบัสทิธพิทิกัษรฐัธรรมนญูอยางชัดเจน  

          ในสวนบทบัญญัติแหงกฎหมายเกี่ยวกับการใชสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ พบวาสหพันธรัฐรัสเซีย

และสหพนัธสาธารณรฐัเยอรมนีมกีารบัญญตัเิกีย่วกบัสทิธพิทิกัษรฐัธรรมนญูไวในบทบญัญติัแหงกฎหมาย 

เชน  สหพันธรัฐรัสเซียบัญญัติไวในพระราชบัญญัติแหงสหพันธรัฐวาดวยพรรคการเมือง ค.ศ. 2001 

มาตรา 9 สวนสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีบัญญัติไวในรัฐบัญญัติ วาดวยศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธ

สาธารณรัฐเยอรมนี  ค.ศ.  1993  มาตรา  13  แตสําหรับประเทศไทยพบวามิไดมีการบัญญัติเกี่ยวกับ

สิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญไวในกฎหมายใด  จะมีก็เพียงแตในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยเทานั้น

4.  เจตนารมณของการใชสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญในประเทศไทย

          ในการพจิารณาบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 2550 มาตรา 68  

จําเปนอยางยิ่งที่ตองยอนไปสืบคนถึงเจตนารมณในการตรา แตเน่ืองจากวาบทบัญญัติดังกลาวเปน

หลกัการเดมิทีม่าจากรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 มาตรา 63 ซ่ึงไดบญัญตัสิิทธิ

ในการพิทักษรัฐธรรมนูญไวเปนครั้งแรก ดังนั้น ในสวนเจตนารมณของการใชสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ 

ผูเขียนจะขอนําเสนอเปนสองสวน  คือ  เจตนารมณของสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราช

อาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 มาตรา 63 และเจตนารมณของสิทธพิิทกัษรัฐธรรมนญูตามรัฐธรรมนญู

แหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  มาตรา  68  โดยมีรายละเอียดดังนี้

          4.1  เจตนารมณของสิทธิพิทกัษรัฐธรรมนญูตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 

2540  มาตรา  63 

          เจตนารมณตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  63  ปรากฏตั้งแตในชั้นการยกรางของเลขานุการยกราง

รัฐธรรมนูญ  ช้ันคณะกรรมาธิการรางรัฐธรรมนูญ  ชั้นการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ  ชั้นการประชุม

รวมกันของรัฐสภา  สามารถสรุปสาระสําคัญที่เกี่ยวของเฉพาะในสวนของมาตรา  63  วรรคสอง  ดังนี้
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               4.1.1  ชั้นเลขานุการยกรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  

               มาตรา  63  วรรคสอง  เดิมบัญญัติวา  “ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทําการ

ตามวรรคหน่ึง  ผูพบเห็นการกระทําดังกลาวยอมมีสิทธิเสนอเร่ืองตออัยการสูงสุดเพ่ือใหยื่นคํารองขอให

ศาลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัสัง่การใหเลิกการกระทาํดงักลาว  แตทัง้นี ้ไมกระทบกระเทอืนการดาํเนนิคดอีาญา

ตอผูกระทําการดังกลาว”

               มีการอภิปรายและใหฝายเลขานุการปรับปรุง

               4.1.2  ชั้นคณะกรรมาธิการรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  

               ฝายเลขานกุารปรบัปรงุรางมาตรา  63  วรรคสอง  ความวา “ในกรณทีีบุ่คคลหรอืพรรคการ

เมืองใดกระทําการตามวรรคหนึ่ง  ผูพบเห็นการกระทําดังกลาวยอมมีสิทธิเสนอเรื่องตออัยการสูงสุดเพื่อ

ใหตรวจสอบขอเท็จจริงและยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหเลิกการกระทําดังกลาว แต

ทั้งนี้  ไมกระทบกระเทือนการดําเนินคดีอาญาตอผูกระทําการดังกลาว”

               โดยมีกรรมาธิการรวมอภิปราย  สรุปไดดังนี้

               นางพินทิพย  ลลีาภรณ  : ขอเปลีย่นคําในวรรคสอง ทีเ่ร่ืองตออยัการสูงสุดใหเปน พนกังาน

อัยการ  เพราะมองวาถาดูโดยรวมนาจะเปนหนวยงานมากกวาตําแหนง  ถึงแมวาเราจะบอกวาตัวตําแหนง

น้ีจะสงผานใหศาลรฐัธรรมนญู  แตจรงิ ๆ  นาจะเปนกระบวนการในการทาํงาน และขอเสนอใหตัดคําวา  

ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมือง เพราะการสั่งยุบพรรคการเมือง โดยคณะกรรมการแค  9 คนนี้นา

จะมีการไตรตรองและทบทวนใหดี  

               เลขานุการ  : การรองอาจรองตออัยการจังหวัดก็ได  แตอัยการจังหวัดตองสงมาหาอัยการ

สูงสุดเพื่อสั่งการจะสงฟองหรือไมฟองตอศาลรัฐธรรมนูญ

               ศาสตราจารยกระมล  ทองธรรมชาติ  : ขอเสนอคุณพินทิพยก็มีเหตุผลแตบังเอิญคดีน้ีเปน

คดีการเมือง  ซึ่งในระดับสถาบันคอนขางสูง  คือ  สถาบันการเมืองน้ีจึงนาจะเขียนไวใหอัยการสูงสุดนี้

เหมาะสมแลว  ถาหากวาเปนเรือ่งทีธ่รรมดากน็าจะเปนอยางนัน้  แตนีเ่ปนเรือ่งการเมืองจึงอยากใหอยัการ

สูงสุดสั่งไดเลย ไมใชไปผานขั้นตอนอัยการธรรมดา เดี๋ยวจะมีปญหาวาอัยการตองสั่งกอน อัยการสูงสุด

ขามไมได

               ประธาน  :  ขอใหทางฝายเลขานกุารชวยอานถอยคาํท่ีสามารถเปล่ียนแปลงไดตามขอสังเกต

ของผูอภิปราย

               นายคมสัน  โพธิ์คง  (ฝายเลขานุการ)  :  มาตรา  63  บุคคลจะใชสิทธิและเสรีภาพตาม

รัฐธรรมนูญนี้เพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตาม
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รา่งรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศกัราช.... โดยคณะกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนญูสภารางรฐัธรรมนญู  ฝายเลขานกุาร  

สาํนักงานเลขาธกิารสภารางรัฐธรรมนูญ. 

รายงานการประชมุคณะกรรมาธกิารรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย  คร้ังที ่ 13  วันพธุที ่ 11  มถุินายน  2540.



รัฐธรรมนูญนี้  หรือเพื่อใหไดมาซ่ึงอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่

กําหนดไวในรัฐธรรมนูญนี้  มิได

               ในกรณีท่ีบุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทําการตามวรรคหนึ่ง ผูรูเห็นการกระทําดังกลาว

ยอมมีสิทธิเสนอเรื่องตออัยการสูงสุด  เพื่อใหตรวจสอบขอเท็จจริง  และยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญ

วนิิจฉยัสัง่การใหเลกิการกระทาํดังกลาว แตทัง้นีไ้มกระทบกระเทอืนการดําเนินคดีอาญาตอผูกระทาํการ

ดังกลาว

               ในกรณทีีศ่าลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัสัง่การใหพรรคการเมอืงใดเลิกการกระทาํการตามวรรคสอง 

ใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมืองดังกลาวดวย

               นายบุญเลิศ  คชายุทธเดช  : ขอความกระจางเพ่ือบันทึกใหชัดเจนวาการยื่นเรื่องตออัยการ

สงูสดุเพือ่ใหยืน่คาํรองขอใหศาลรัฐธรรมนญูวินิจฉยัส่ังการนัน้  อยัการสูงสุดมีอํานาจทีจ่ะไมเสนอตอศาล

ก็ได  หรือวามีอํานาจหนาที่แตเพียงวาจะตองยื่นทุกคํารองใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยซึ่งตองใหชัดเจน

               รองศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย  : ขออนุญาต  2  ประเด็น

               ประเดน็แรก  คอื  คนทีจ่ะยืน่ตอศาลรฐัธรรมนูญคอืใคร  จากทีท่านอาจารยกระมลกบัอาจารย

บวรศักดิ์  ชี้แจงวาไมควรเปนอัยการทุกคนที่ไปยื่นตอศาลรัฐธรรมนูญ  แตควรจะเปนตําแหนงอัยการ

สูงสุดที่เปนคนยื่น

               ประเดน็ทีส่อง  ในทางปฏบิตัจิาํเปนหรอืไมท่ีผูพบเหน็ ผูรูเหน็ตองยืน่โดยตรงตออัยการสงูสดุ  

เพื่อใหเปนไปในทิศทางเดียวกันวายื่นคํารองที่อัยการในแตละจังหวัดได  แตอัยการจังหวัดสงไปที่อัยการ

สูงสุดเพื่อยื่นตอศาลรัฐธรรมนูญนั้น ขอเปลี่ยนเปนเพ่ือยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญและอัยการสูงสุด

จําเปนหรือไมทีต่องสงไปโดยตรงเปนการบังคบัใหสงทกุเรือ่งทีย่ืน่มาหรอืไม ซึง่เห็นวาตองใหดลุพนิจิอัยการ

สูงสุดตรวจสอบ  ถาเปดโอกาสใหทุกคนยื่นมาแลวตองสงไปที่ศาลรัฐธรรมนูญ อัยการสูงสุดก็ทําหนาที่

เปนไปรษณียเทานั้น

               เลขานกุาร  : ขออานอกีครัง้  ในกรณีทีบ่คุคลหรือพรรคการเมอืงใดกระทาํการ ตามวรรคหนึง่ 

ผูรูเห็นการกระทําดังกลาวยอมมีสิทธิเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงแลวยื่นคํารองขอให

ศาลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัสัง่การใหเลกิการกระทําดงักลาว  แตท้ังนีไ้มกระทบกระเทอืนการดําเนนิคดีอาญา

ตอผูกระทําการดังกลาว

               นายบญุเลศิ  คชายทุธเดช  : ในมาตรา  63  ทีเ่ปดชองใหผูรูเห็นตองยืน่เรือ่งตออยัการสงูสดุ

เพื่อยื่นคํารองตอศาลนั้น  ในกรณีที่พฤติกรรมของบุคคลหรือพรรคการเมืองที่ถูกรองนั้นมีสีเทา  สีเทายัง

ไมชัดเจนวาจะลมลางหรือจะอะไรอยางไร  ศาลอาจจะวินิจฉัยบอกวา เทาๆ  น้ี  เพื่อความสบายใจของ

คนในประเทศใหยุติการกระทํา  พอยุติการกระทํายังไมช้ีชัดลงไปวาเปนสีดําจริงๆ  พฤติกรรมอันนั้น 

การจะไปยบุพรรคการเมืองของเขาเสยียอมไมเกดิความเปนธรรม  เพราะฉะนัน้นาจะใหศาลใหดุลพินจิวา

อาจจะยุบก็ไดถาเห็นวาสีเทานั้นจะดํากันตอไปในวันรุงขึ้น
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               นางกาญจนารตัน  ลวีโิรจน  : มาตรา  63  มีการขอแปรญตัตวิรรคหนึง่บรรทดัทีห่น่ึง เปนวา

บุคคลจะใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ  เติม  เพื่อเปนปฏิปกษหรือลมลางการปกครอง  เติมคําวา  

เพือ่เปนปฏิปกษ  สวนความในวรรคสองขอแกไขเปนวา  “ในกรณท่ีีพรรคการเมอืงใดกระทาํตามวรรคหนึง่  

ผูพบเห็นทราบถึงการกระทําดังกลาวยอมมีสิทธิเสนอเรื่อง ตอตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยสั่งการให

เลิกการกระทําดังกลาว  แตท้ังนี้ไมกระทบถึงสิทธิการดําเนินคดีอาญาตอผูบริหารพรรคการเมืองหรือ

บุคคลผูกระทําการดังกลาว”

               4.1.3  ชัน้อภิปรายแปรญัตตริางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย  พทุธศกัราช  2540 

               ศาสตราจารยธรรมนูญ ลัดพลี  อภิปรายวา  ใหตัดคําวา “อัยการสูงสุด”  ออก  เปนให

ประชาชนมีสิทธิเสนอเรื่องโดยตรงตอศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรานี้ไดเลย 

               แตคณะกรรมาธิการไมเห็นดวย

               4.1.4  ช้ันการประชมุสภารางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย  พทุธศกัราช  2540 

               ไมมีการอภิปรายในมาตรา  63  เนื่องจากมีการแกไข  มีผูสงวนคําแปรญัตติ

               4.1.5  ชั้นการประชุมรวมกันของรัฐสภา  

               คุณหญิงนันทกา  สุประภาตะนันทน  อภิปรายเฉพาะมาตรา  63  วรรคหนึ่ง  2  ประเด็น  

โดยเหน็วา  คาํวา  ลมลาง  ความหมายแคบกวางคําวา  ปฏปิกษ  และบุคคลจะใชสิทธิและเสรีภาพตาม

รัฐธรรมนูญ  เพ่ือลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขซ่ึงหาก

เปรียบเทียบกับมาตรา 48 ฉ ของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันจะกลาวรวมถึงชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย  

และรัฐธรรมนูญดวย 

               ในชัน้ทีสุ่ด บทบญัญติัของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2540 มาตรา 63  

วรรคสอง  จึงไดบัญญัติใชในถอยคําวา  

               “ในกรณทีีบุ่คคลหรอืพรรคการเมอืงใดกระทาํการตามวรรคหนึง่  ผูรูเหน็การกระทําดังกลาว

ยอมมีสิทธิเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงและยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

สัง่การใหเลิกการกระทําดงักลาว  แตท้ังน้ีไมกระทบกระเทือนการดาํเนินคดอีาญาตอผูกระทาํการดงักลาว

               ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยส่ังการใหพรรคการเมืองใดเลิกกระทําการตาม วรรคสอง  

ศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบพรรคการเมืองดังกลาวได”

               เม่ือพิจารณารายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 2540  

มาตรา  63  ซึ่งเปนที่มาของบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา  

68  จะเห็นวา  การใชสิทธิของประชาชนดังกลาวจะตองยื่นเปนลําดับ โดยยื่นตออัยการสูงสุดกอน 

แลวอยัการสงูสดุจงึพิจารณาวาจะยืน่เรือ่งตอไปยงัศาลรัฐธรรมนูญ อยางไรกต็ามแนวคิดท่ีจะใหสิทธิประชาชน

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปที่ 17 เลมที่ 49 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2558

 รมปรางค  สวมประคํา 
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รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนญู  ครัง้ท่ี  13  วันท่ี  7  กรกฎาคม  2540.

รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนญู  ครัง้ท่ี  17  (เปนพิเศษ)  วนัเสารที ่ 12  กรกฎาคม  2540.

 รายงานการประชุมรวมกนัของรฐัสภา  ครัง้ที ่ 3  (สมัยสามญั  คร้ังทีส่อง)  วนัศกุรที ่ 5  กนัยายน  2540.



ยืน่คํารองโดยตรงตอศาลรฐัธรรมนญูเพือ่ใชสทิธพิทิกัษรฐัธรรมนญูกเ็ริม่ปรากฏขึน้ ดังเชน ในชัน้อภปิราย

แปรญตัตริางรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช 2540 ทีเ่สนอโดยศาสตราจารยธรรมนญู ลัดพลี

          4.2  เจตนารมณของสทิธพิทิกัษรฐัธรรมนญูตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช  

2550  มาตรา  68

          ตามทีก่ลาวขางตนวาหลกัการของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา  

68  มีหลักการเชนเดียวกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  มาตรา  63  แตก็มี

การแกไขเพิ่มเติมถอยคําเล็กนอย  เชน  ในวรรคหนึ่ง  จากคําวา  “ผูรูเห็นการกระทํา”  เปน  “ผูทราบ

การกระทํา” ดวยเหตุผลที่วา การบัญญัติวา “ผูรูเห็นการกระทํา” นั้นจะตองเปนประจักษพยานโดยตรง  

จึงจะสามารถเสนอเรือ่งใหอยัการสูงสดุได แตหากเปน“ผูทราบการกระทํา” ไมจาํตองเปนประจกัษพยาน

โดยตรงเพียงแตไดทราบถึงการกระทําดังกลาวก็มีสิทธิเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดได  อีกท้ังมีการยืนยัน

หลักการเดิมที่ใหเปนดุลพินิจของอัยการสูงสุดในการตรวจสอบขอเท็จจริงกอนวาสมควรเสนอเรื่องให

ศาลรฐัธรรมนญูหรอืไม  และเพ่ิมบทลงโทษการเพิกถอนสทิธิเลอืกต้ังของหัวหนาพรรคการเมอืงและกรรมการ

บริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบในขณะกระทําความผิด  5  ป  เพื่อใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น 

          เห็นไดจาก  ในชั้นยกรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  ซ่ึงปรากฏใน

บนัทกึรายงานการประชมุของสภารางรฐัธรรมนูญกย็งัไมชดัเจนวามกีารอภปิรายถงึการใหสทิธปิระชาชน

ท่ีจะยืน่คํารองตามรฐัธรรมนูญ  มาตรา  68  โดยตรงตอศาลรัฐธรรมนญู แตมกีารอภปิรายโดยสมาชกิสภา

รางรัฐธรรมนูญที่ทําใหเขาใจไดวา  กรณีการใชสิทธิยื่นคํารองตามมาตรา  68  นี้  ตองดําเนินการเปน

ขัน้ตอน โดยตองยืน่ตออยัการสงูสดุเพือ่พจิารณาวาจะเสนอเรือ่งตอศาลรฐัธรรมนญูหรอืไม ถาอัยการสงูสดุ

เห็นควรเสนอเรือ่งตอศาลรฐัธรรมนญู อยัการสงูสุดกจ็ะเปนผูยืน่คาํรองนัน้ตอไปยงัศาลรัฐธรรมนูญ ทัง้นี ้ 

ในการอภปิรายดงักลาวกห็าไดมผีูใดคดัคานหรอืแสดงความคดิเหน็วาบทบญัญัตมิาตรานีใ้หสิทธปิระชาชน

ในการยืน่คาํรองพิทกัษรฐัธรรมนูญโดยตรงตอศาลรัฐธรรมนญู โดยปรากฏในการอภิปรายของสมาชิกสภา

รางรัฐธรรมนูญ   ดังนี้ 

          นายสุรชัย  เลีย้งบุญเลิศชยั  :  ...  สทิธขิองบคุคลทีจ่ะนาํเสนอเรือ่งตออยัการสงูสดุในกรณทีีเ่ขา

ทราบวาหรือพบวา  มีการกระทําท่ีเขาขายในลักษณะที่จะเปนการกระทําที่เปนการลมลางการปกครอง

ในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัริยทรงเปนประมขุนัน้ นีเ่ปนเรือ่งของสทิธใินการพิทกัษรัฐธรรมนญู  

ซึง่ผมถอืวา เปนสทิธิของปวงชนชาวไทยทุกคนท่ีเขามหีนาที ่ ทีเ่ขามสีทิธใินการทีจ่ะพิทกัษรักษารฐัธรรมนญู 

พทิกัษรกัษาการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ เพราะฉะนัน้เพยีง

แคทราบวา  มีบุคคลหรือมีพรรคการเมืองใด กําลังจะดําเนินการไปในวิถีทางเพื่อใหไดอํานาจรัฐมา 

นอกเหนอืจากวิธกีารทีบ่ญัญตัไิวในรฐัธรรมนญู ผูทราบเหตกุารณนัน้ควรท่ีจะตองมสิีทธทิีจ่ะมารองเรยีนตอ

อยัการสงูสุด  เพ่ือใหทาํการตรวจสอบไดแลวขัน้ตอนทีม่ารองเรยีนน้ันน่ีก็เปนหนาทีข่องอยัการสงูสดุครบั  

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปที่ 17 เลมที่ 49 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2558

ศึกษาวิเคราะหการสั่งไมรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  มาตรา  68
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รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนญู  ครัง้ท่ี  27/2550  วันท่ี 18 มิถนุายน 2550



ทานประธานครับที่จะตองตรวจสอบเรื่องราววามีมูลหรือไมมีมูล  กอนที่ทานจะนําเร่ืองเสนอตอศาล

รัฐธรรมนูญใหดําเนินการในขั้นตอนตอไป  ...

          นายสรุชยั  เล้ียงบุญเลศิชัย  :  ...การท่ีอัยการจะดําเนนิการตอไปหรอืไมอยางไรนัน้นี ่รฐัธรรมนูญ

เขียนไวชัดเจนครับ  ทานประธานครับ  อัยการสูงสุดเปนผูตรวจสอบขอเท็จจริง  ไมใชใหผูนําเสนอเรื่อง

ตามมาตรา  67  วรรคสอง  เปนคนตรวจสอบขอเท็จจริง... 

          จากบนัทกึรายงานการประชุมของสภารางรฐัธรรมนญูดงักลาว  จะเหน็วากระบวนการในการยก

รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2550  ยงัไมมคีวามชัดเจนวามเีจตนารมณจะใหสิทธิ

บุคคลใชสิทธิยื่นคํารองพิทักษรัฐธรรมนูญตอศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงไดหรือไม  แตกลับมีแนวโนมทําให

เขาใจไดวา  บคุคลเมือ่จะใชสทิธยิืน่คาํรองตอศาลรฐัธรรมนญูเพ่ือพิทกัษรัฐธรรมนญูจะตองยืน่ผานอัยการ

สูงสุด  เพื่อใหอัยการสูงสุดพิจารณาวาจะเสนอเรื่องตอไปยังศาลรัฐธรรมนูญ  

  

5.  ศึกษาวิเคราะหคําสั่งไมรับคํารองของศาลรัฐธรรมนูญ กรณีการใชสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ 

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  68

          นับแตศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําส่ังใหรับคํารองกรณีการใชสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 

โดยศาลไดวางบรรทัดฐานไวในคําวินิจฉัยท่ี 18-22/2555 สรุปความไดวา “ผูถูกรองกําลังจะใชสิทธิและ

เสรีภาพตามรัฐธรรมนญูเพือ่ลมลางการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษตัรยิทรงเปนประมุข

ตามรัฐธรรมนูญหรือเพื่อใหไดมาซ่ึงอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซ่ึงมิไดเปนไปตามวิถีทางท่ี

บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้  อันเปนการฝาฝนขอหามตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  68  วรรคหนึ่ง  โดยผูรอง

เปนผูที่ทราบการกระทําดังกลาว  จึงมีสิทธิเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริง และมีสิทธิยื่น

คํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหเลิกการกระทําดังกลาวไดตามมาตรา 68  วรรคสอง 

ซึง่บญัญตัวิา “ในกรณทีีบุ่คคลหรอืพรรคการเมอืงใดกระทาํการตาม วรรคหนึง่ ผูทราบการกระทาํดงักลาว

ยอมมีสิทธิเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริง และยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

สัง่การใหเลกิการกระทาํดงักลาว แตทัง้นีไ้มกระทบกระเทอืนการดําเนนิคดีอาญาตอผูกระทาํการดังกลาว”  

ซึ่งเปนบทบัญญัติที่ใหสิทธิแกผูที่ทราบถึงการกระทําอันเปนการฝาฝนขอหามตามมาตรา 68  วรรคหนึ่ง 

ที่จะใชสิทธิใหมีการตรวจสอบการกระทําดังกลาวได โดยใหมีสิทธิสองประการ  คือ  

               1)  เสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริง และยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ และ

               2)  ยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหเลิกการกระทําดังกลาว

          อํานาจหนาที่ในการตรวจสอบและวินิจฉัยสั่งการในกรณีที่ผูรองใชสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญตาม

มาตรา  68  วรรคสอง นี้เปนภาระหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญ  อัยการสูงสุดเพียงแตมีหนาที่ตรวจสอบ

ขอเท็จจริงเบื้องตนและยื่นคํารองขอตอศาลรัฐธรรมนูญไดเทานั้น หาไดตัดสิทธิของผูรองที่จะยื่นคํารอง

ตอศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงไม  เมื่อผูรองไดเคยเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบแลวยังไมไดผลเปนที่

พอใจ  จึงชอบที่จะใชสิทธิประการที่สองยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญได”
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          นับแตน้ันเปนตนมาไดมบีคุคลผูทราบการกระทาํทีอ่างวาเขาขายการกระทาํอนัเปนการฝาฝนขอ

หามตามมาตรา  68  ยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือใหพิจารณาวินิจฉัยเปนจํานวนมาก ซึ่งศาลไดมี

คาํสัง่ทัง้กรณทีีร่บัคาํรองไวพจิารณาวนิจิฉยั และกรณท่ีีส่ังไมรับคาํรองไวพจิารณาวนิจิฉัย ซ่ึงกรณนีีผู้เขียน

ไดจําแนกเหตุผลของการสั่งไมรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยของศาลออกเปนกลุมได  7  กลุม  ดังนี้

          กลุมท่ีหนึง่  กรณเีนือ้หาตามคํารองยังไมมมีลูกรณทีีเ่ปนการใชสทิธิและเสรภีาพตามรฐัธรรมนญู  

มาตรา  68

          ตามแนวคดิเกีย่วกบัทฤษฎสีญัญาประชาคม (Social Contract) ทีมุ่งเนนวาการสถาปนารฐัธรรมนญู

ยอมจะตองเกิดจากเจตจํานงรวมกันของประชาชน  แนวคิดดังกลาวตอตานการจัดตั้งรัฐาธิปตยที่มาจาก

การทํารัฐประหารยึดอํานาจการปกครองประเทศที่ไมไดมาเจตจํานงรวมกันของประชาชน  ดังนั้น 

การทีป่ระชาชนจะใชสทิธใินการตอตานการกระทาํของบคุคลใดกต็ามท่ีเขาขายเปนการกระทําเพือ่ลมลาง

การปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษัตรยิทรงเปนประมขุ หรอืเพือ่ใหไดมาซ่ึงอาํนาจในการ

ปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  จึงเปนการใชสิทธิในการ

ตอตานการทํารัฐประหารที่ถือเปนการยึดอํานาจการปกครองประเทศไมวาจะจากทางฝายบริหาร  คือ  

รัฐบาล  หรือฝายนิติบัญญัติคือ  รัฐสภา  เปนสําคัญ  มูลเหตุแหงการกระทําจึงมุงไปที่การลมลางอํานาจ

การปกครองประเทศทั้งสองดังกลาว

          เมื่อพิจารณาจากกลุมคํารองท่ีศาลรัฐธรรมนูญไดพิจารณาแลว  มีคําสั่งไมรับคํารองไวพิจารณา

วนิิจฉยั  จาํนวน  24  คาํรอง  สามารถจาํแนกถึงเหตุทีถื่อวาเปนการกระทาํท่ีไมเขาขายการกระทาํอนัตอง

หามตามรฐัธรรมนญู  มาตรา  68  ทีศ่าลไดใหเหตผุล  โดยสรุปความไดวา  เนือ้หาตามคาํรองยังไมมมีลู

ที่เปนการใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  68  ไดดังนี้ 

               1)  ศาลไดพจิารณาจากพฤตกิารณแหงคดี  โดยเหน็วา  แมผูกระทาํจะกระทาํการบางอยาง

แตเมือ่พจิารณาจากพฤตกิารณโดยตลอดแลวไมอาจถอืไดวา  การกระทําดังกลาวนัน้เปนการกระทําเพ่ือ

ลมลางการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ  หรอืเพือ่ใหไดมาซึง่อาํนาจ

ในการปกครองประเทศโดยวธีิการซึง่มิไดเปนไปตามวถิทีางท่ีบญัญติัไวในรัฐธรรมนญู  อนัเปนการตองหาม

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  68  เชน  กรณีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนหนึ่งไมพอใจการปฏิบัติหนาท่ี

ของประธานสภาผูแทนราษฎรไดขึ้นบนบัลลังกของประธานสภาผูแทนราษฎรเพ่ือขัดขวางการปฏิบัติ

หนาที ่และลากเกาอีป้ระธานสภาผูแทนราษฎรลงจากบลัลังกเพือ่มใิหปฏบัิตหินาทีต่อไป ซึง่ผูรองเหน็วาการ

กระทําดังกลาวอาจมีการรวมกันเตรียมการและกระทําการทั้งทางตรงและทางออมเพื่อคัดคาน ขัดขวาง 

หรือสกัดกั้นการประชุมสภาผูแทนราษฎรโดยไมคํานึงถึงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  และขอบังคับการ

ประชมุสภาผูแทนราษฎร   หรอืกรณทีีม่กีารนดัชมุนมุในวนัที ่4 สิงหาคม 2556 เพ่ือขดัขวางการประชมุ

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปที่ 17 เลมที่ 49 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2558

ศึกษาวิเคราะหการสั่งไมรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  มาตรา  68
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รัฐสภาในการพิจารณารางพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแกผูซึ่งกระทําความผิดเนื่องจากการชุมนุมทาง

การเมอืง  การแสดงออกทางการเมอืงของประชาชน พ.ศ. .... ดวยการใชหรือขูเข็ญวาจะใชกําลังประทุษราย  

โดยอาศัยกลุมมวลชนที่มารวมชุมนุมปดลอมรัฐสภาไมใหสมาชิกรัฐสภาเขาประชุม  รวมทั้งการปดลอม

ทําเนียบรัฐบาลและอาคารรัฐสภาเพื่อมิใหนายกรัฐมนตรี  คณะรัฐมนตรี  และสมาชิกรัฐสภาเขาปฏิบัติ

หนาที่   หรือกรณีที่มีการแถลงการณไมยอมรับอํานาจศาลรัฐธรรมนูญ  หรือไมยอมรับคําวินิจฉัย

ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งผูรองเห็นวาเปนการกระทําอันเปนการตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 68   เปนตน       

               2)  ศาลไดพจิารณาจากวตัถปุระสงคของการกระทาํ  หรอืลกัษณะของการกระทาํแลวเหน็วา  

ไมเปนการกระทําอันตองหามตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  68  เชน  กรณีมีการอางวามีผูอยูเบื้องหลัง

การบริหารประเทศ และเปนผูตดัสนิใจในเรือ่งสาํคัญโดยสนทนา แสดงความเหน็ชีน้าํสัง่การในการประชมุ

โดยผานทางโปรแกรมสไกป  และชองทางสือ่สารอ่ืน ๆ  กับคณะรฐัมนตร ี  และสมาชกิสภาผูแทนราษฎร  

เพือ่ใหมกีารแกไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญู  เสนอกฎหมายปรองดอง  กฎหมายนริโทษกรรรม  และกฎหมาย

กูเงนิ 2 ลานลานบาท   หรอืกรณทีีอ่างวาการขายทีดิ่นซ่ึงเปนกรรมสิทธิข์องบรรษทับริหารสินทรัพยไทย

อนัเปนทรพัยสนิของแผนดนิ  โดยอาศัยอํานาจตามพระราชกฤษฎกีาวาดวยการชาํระบญัชบีรรษัทบรหิาร

สนิทรพัยไทย พ.ศ. 2554  มไิดดาํเนนิการใหเปนไปตามประมวลกฎหมายทีดิ่น จงึเปนการขดัตอนโยบาย

ท่ีคณะรฐัมนตรไีดแถลงไวตอรัฐสภา   หรอืกรณทีีมี่การแถลงขาวการรบัคดีตัดตอภาพนายกรัฐมนตรีถาย

คูกบัปายอทุยานแหงชาตกิยุบรุ ี เปนคดพีเิศษ โดยมกีารกลาววา “นางสาวยิง่ลกัษณ  ชนิวตัร เปนประมขุ

ของประเทศในฐานะนายกรัฐมนตรี”  หรือกรณีที่อางวามีการจํากัดสิทธิสมาชิกรัฐสภาในเรื่องเกี่ยวกับ

การกําหนดเวลาเพ่ือยืน่คาํขอแปรญตัต ิการสัง่ปดประชมุในขณะทีญั่ตติทีเ่สนอยงัไมไดรบัการอภิปราย

หรือกรณีมีการปราศรัยวา  หากรัฐบาลไมถอนรางพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมใหพนจากสารบบจะต้ัง 

ศาลประชาชนขึ้นกลางถนนราชดําเนิน  ซึ่งผูรองเห็นวา การจัดตั้งศาลประชาชนเปนการละเมิดพระราช

อํานาจของพระมหากษัตริย  และยังเปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจของฝายตุลาการโดยวิธีการซึ่ง

มิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ หรือกรณีที่อางวา   กระบวนการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา

ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ  และผลของกระบวนการสรรหาทําใหสมาชิกวุฒิสภาที่ไดรับการสรรหาไดมาซ่ึง

อาํนาจในการปกครองประเทศโดยวิธกีารซึง่มไิดเปนไปตามวถีิทางท่ีบญัญติัไวในรัฐธรรมนญู   หรือกรณท่ีี

อางวา  การทีจ่ะนาํคาํพพิากษาศาลอทุธรณภาค  4  และประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา  

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปที่ 17 เลมที่ 49 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2558
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คาํส่ังศาลรัฐธรรมนูญที ่ 32/2556
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188  มาใชบงัคบัไดนัน้  ตองเปนกรณทีีค่าํพพิากษาถึงท่ีสุดแลว  การมคํีาวินจิฉยัสัง่การใหผูรองเปนผูขาด

คุณสมบัติ  จึงเปนการใชอํานาจท่ีผิดกฎหมายมีเจตนาใหตนเอง  และผูสมัครรับเลือกต้ังรายอื่นไดมาซ่ึง

อํานาจในการปกครองประเทศตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  68 

               3)  ศาลไดพจิารณาถงึขอเท็จจรงิตามคาํรองแลว  เหน็วา  ไมปรากฏวาเปนการกระทาํฝาฝน  

หรอืตองหามตามรัฐธรรมนญู  มาตรา  68  เชน  กรณทีีก่ลาวอางวา  ผูถูกรองไดเขารวมเปนกรรมาธิการ

ในคณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  ..)  พ.ศ. ....  

(แกไขเพ่ิมเติมมาตรา  68  และมาตรา  237)  ตามสัดสวนของพรรคประชาธิปตย  (เสียงขางนอย) 

ภายหลังจากทีศ่าลรฐัธรรมนญูไดมคีาํสัง่รบัคาํรองของนายสมชาย แสวงการไวพิจารณาแลวในกรณเีดียวกนั  

หรอืรวมในกระบวนการเสนอญตัตหิรอืแปรญตัตแิกไขเพิม่เตมิรัฐธรรมนญู   หรอืกรณีผูถูกรองเปนสมาชกิ

รฐัสภาไดรวมกันเขาชือ่เสนอรางรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย  แกไขเพิม่เติม  (ฉบบัที ่ ..)  พ.ศ. ....  

โดยยกเลิกความในรัฐธรรมนูญ  มาตรา  190  แลวเสนอเนื้อความใหม ซ่ึงมีหลักการเปนการจํากัดสิทธิ

และการมีสวนรวมของประชาชน   หรือกรณีอางวาการที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผูถูกรองทั้งสามคนมี

มตใิหรบัคาํรองเรือ่งพจิารณาที ่ 9/2556  ไวพิจารณาวนิิจฉัย และมคีาํสัง่ใหประธานรฐัสภา สมาชกิสภา

ผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา จํานวน 312 คน ทําหนังสือชี้แจงตอศาลรัฐธรรมนูญ ภายใน 15 วัน  

รวมทั้งเคยเขารวมกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเปนองคคณะพิจารณาคดีในคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่  

18-22/2555   หรือกรณีที่อางวาผูพิพากษาศาลลมละลายกลางไดมีหมายนัดใหผูรองในฐานะลูกหนี้ที่ 2  

ไปฟงคําพิพากษาศาลฎีกา  โดยมิไดรอฟงคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในคดีที่ผูรองไดยื่นคํารองตอศาล

รฐัธรรมนญูกอน   หรอืกรณทีีม่กีารยืน่คาํรองตอศาลรัฐธรรมนูญวามบีคุคลหรือพรรคการเมอืงไดกระทาํ

การอนัเขาขายเปนการกระทาํตามมาตรา 68   หรอืกรณมีกีารอานประกาศปฏวิตัยิดึอาํนาจโดยประชาชน

ดวยการใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี หยุดพักงานและเรียกรองใหผูบัญชาการทหาร ปลัดกระทรวงไป

พบคณะเสนาธิการรวมกองทัพประชาชนโคนลมระบอบทักษิณภายใน  4  ชั่วโมง หากไมปฏิบัติตามจะ

นําประชาชนไปยังกระทรวงตาง ๆ

               4)  กรณีเปนการกระทําที่ไดจบสิ้นกระบวนการไปแลว  ศาลไมอาจสั่งใหเลิกการกระทํา

ดงักลาวไดอกี เชน กรณมีกีารอางวาการทีส่ภารางรฐัธรรมนญูไดจดัทาํรางรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปที่ 17 เลมที่ 49 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2558

ศึกษาวิเคราะหการสั่งไมรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  มาตรา  68
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คาํส่ังศาลรัฐธรรมนูญที ่ 60/2555

คาํส่ังศาลรัฐธรรมนูญที ่ 5/2556, คําสัง่ศาลรัฐธรรมนญูที ่ 15/2556, คําสัง่ศาลรฐัธรรมนูญที ่ 29/2556,  

คาํส่ังศาลรัฐธรรมนูญที ่ 31/2556  ถงึคาํสัง่ศาลรัฐธรรมนญูที ่ 37/2556, คาํสัง่ศาลรฐัธรรมนูญที ่ 43/2556

คาํส่ังศาลรัฐธรรมนูญที ่ 10/2556

คาํส่ังศาลรัฐธรรมนูญที ่ 13/2556

คาํส่ังศาลรัฐธรรมนูญที ่ 19/2556

คาํส่ังศาลรัฐธรรมนูญที ่ 44/2555

คาํส่ังศาลรัฐธรรมนูญที ่ 44/2556



พทุธศกัราช  2550  โดยไมนําความคดิเห็นของประชาชนมาพจิารณาอยางตอเนือ่ง  เปนการกระทาํความ

ผิดตอรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย (ฉบับชัว่คราว) พุทธศกัราช 2549 ซ่ึงกระบวนการรางรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจกัรไทย  พทุธศักราช  2550  ไดจบส้ินกระบวนการไปแลว  จนมกีารออกเสียงประชามติ

ใหความเหน็ชอบ  และไดนาํรางรฐัธรรมนญูฉบบัดงักลาวขึน้ทลูเกลาทลูกระหมอมถวายพระมหากษัตริย

ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใหมีผลเปนการบังคับใชแลว

          กลุมที่สอง  กรณีที่มีเงื่อนไขซึ่งขาดความชัดเจนวามีการกระทําอันตองหามตามรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  68

          ตามแนวคดิเรือ่งการแบงแยกการใชอาํนาจรฐั (Separation of Powers) ทีแ่บงแยกการใชอาํนาจ

ออกเปน  3  ฝาย  คือ  องคกรฝายนิติบัญญัติ  มีอํานาจหนาท่ีในการออกกฎหมาย องคกรฝายบริหาร   

มีอํานาจหนาที่ในการบังคับใชกฎหมาย  และองคกรฝายตุลาการมีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาวินิจฉัย

ขอพพิาททีเ่กดิมขีึน้  โดยไมตองการใหอาํนาจรวมอยูทีบ่คุคลคนเดยีวหรอืองคกรเดยีว  เพราะการทีบ่คุคล

คนเดยีวหรอืองคกรองคกรเดยีวผกูขาดการใชอาํนาจไวโดยไมมอีงคกรใดมาตรวจสอบและถวงดุลอาจทํา

ใหเกดิการใชอาํนาจตามความพอใจได  ดงัน้ัน  องคกรหลกัทัง้สามองคกรจงึตองสามารถทีจ่ะควบคมุและ

ตรวจสอบซึ่งกันและกันได  (Check  and balance)  เพ่ือใหเกิดดุลยภาพของอํานาจ  โดยแยกบุคคล

ผูใชอํานาจแตละอาํนาจใหเปนอสิระซ่ึงถอืวาเปนหลกัเกณฑสาํคญัของรัฐธรรมนูญสมัยใหมเพ่ือใหสิทธิและ

เสรีภาพของประชาชนไดรับความคุมครองอยางแทจริง  

          ในการใชสทิธเิรยีกรองเพือ่แกไขรฐัธรรมนญูหรอืสนบัสนนุการแกไขเพิม่เติมบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญ  

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  มาตรา 291 (1) วางหลักการไวประการหนึ่งวา  

นอกจากจะมีคณะรัฐมนตรี  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  หรือสมาชิกวุฒิสภา  จํานวนตามที่รัฐธรรมนูญ

กาํหนดมีสิทธิยืน่ญัตตขิองแกไขเพิม่เติมรฐัธรรมนญูแลว  รฐัธรรมนญูยงับัญญติัใหประชาชนผูมีสิทธิเลอืก

ตั้งจํานวนไมนอยกวาหาหมื่นคนตามกฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย  มีอํานาจในการยื่นญัตติ

ขอแกไขเพ่ิมเตมิรัฐธรรมนูญไดดวยการยืน่คาํรองในกรณดีงักลาวไมมคีวามจาํเปนวา  เมือ่มปีระชาชนเขา

ช่ือเสนอญัตติแลว  คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกรัฐสภาจะเสนอญัตติในเรื่องดังกลาวอีกไมได และเมื่อ

คณะรัฐมนตรีหรอืสมาชกิรฐัสภาเสนอญตัตขิอแกไขเพิม่เตมิบทบญัญตัขิองรัฐธรรมนญูเขาสูรฐัสภาแลว กไ็มมี

บทกฎหมายบังคับวาจะตองนํารางที่ประชาชนเสนอมาพิจารณารวมกับรางแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

ทีเ่สนอโดยคณะรัฐมนตรหีรอืสมาชกิรฐัสภาดวย  ซึง่ศาลรฐัธรรมนญูกไ็ดมคีาํสัง่การไมนํารางทีป่ระชาชน

เขาช่ือกันไมนอยกวาหาหม่ืนคนมาพจิารณารวมกบัรางของคณะรฐัมนตรหีรือสมาชกิรฐัสภาเสนอ ไมเปน

การกระทําที่เปนการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขหรือ

กระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซ่ึงมิไดเปนไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไว

ในรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 68   เพราะยังไมมีความชัดเจนในคํารอง  และหากเปนกรณีท่ีขอ

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปที่ 17 เลมที่ 49 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2558

 รมปรางค  สวมประคํา 
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คาํส่ังศาลรัฐธรรมนูญที ่ 70/2555

คาํส่ังศาลรัฐธรรมนูญที ่ 29/2555



ใหศาลวินิจฉัย  โดยอางอิงการกระทําของอีกบุคคลหนึ่งมาเปนเงื่อนไข  เชน  การกลาวอางวาหากการ

กระทําของผูรองเปนการกระทําที่ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ  มาตรา  68  วรรคหนึ่ง  แลวการกระทําของ

ผูถกูรองทีร่บัทราบขอความตามหนงัสอืยอมเปนการกระทาํทีไ่มชอบดวยรฐัธรรมนญู  มาตรา  68  วรรค

หนึ่ง ดวยซึ่งศาลรัฐธรรมนูญไดเคยมีคําสั่งวา  คํารองดังกลาวเปนคํารองที่มีเงื่อนไขและขาดความชัดเจน

วาผูถูกรองไดกระทําการที่เปนการตองหามตามรัฐธรรมนูญ  มาตรรา  68  วรรคหนึ่ง  หรือไม

          กลุมที่สาม  กรณีที่ขอใหศาลมีคําสั่งยกเลิกบทบัญญัติของกฎหมายที่เปนการใชอํานาจของ

ฝายบริหาร ซึง่มิใชเปนการขอใหศาลรฐัธรรมนูญวินจิฉัยสัง่การใหบคุคลเลกิการกระทาํใดๆ อนัเปนการ

กระทําที่ตองหามตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  68

          หลักการสําคัญของนิติรัฐ (Legal State)  Theodor  Maunz    เห็นวา จะตองมีสาระสําคัญ  

ประกอบดวย  หลกัการแบงแยกอาํนาจ  หลกัการคุมครองสทิธแิละเสรภีาพหลกัความชอบดวยกฎหมาย

ของฝายตลุาการและฝายปกครอง  หลกัความชอบดวยกฎหมายในทางเนือ้หา  หลักความเปนอสิระของ

ผูพิพากษาหลัก  “ไมมีความผิด  และไมมีโทษโดยไมมีกฎหมาย” และหลักความเปนกฎหมายสูงสุดของ

รัฐธรรมนูญ  ดังนั้น  สิ่งท่ีจะขาดไมไดจากหลักการของหลักนิติรัฐ  คือ  1)  หลักการคุมครองสิทธิและ

เสรีภาพของประชาชน  2)  หลักการแบงแยกอํานาจ  และ  3)  หลักความชอบดวยกฎหมายของการ

กระทาํของรฐั  ซึง่หลกัการประการที ่ 3)  นี ้ จะเปนหลกัประกนัวารฐัจะกระทาํการใดตองมกีฎหมายให

อํานาจไว  ซ่ึงรวมถึงอํานาจท่ีรัฐจะเขาไปจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนดวย หากรัฐกระทําการใด

เกินเลยขอบเขตของกฎหมายกถื็อวาการกระทําของรฐัมชิอบดวยกฎหมาย มีผลใหการกระทาํดงักลาวไมมี

ผลบังคับใช  แตถาหากรัฐไดมีการบังคับใชกฎหมายที่ออกโดยอาศัยอํานาจในการตราตามที่บัญญัติไวใน

รัฐธรรมนูญ  การใชอํานาจของฝายบริหารดังกลาวก็มิใชเปนการกระทําอันตองหามตามรัฐธรรมนูญ 

มาตรา  68  เชน  รัฐบาลไดประกาศใชพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.  

2551  ซ่ึงเปนการจํากดัเสรีภาพ ในการชุมนุมของประชาชนตามรฐัธรรมนญู  มาตรา  63  ทาํใหสิทธแิละ

เสรภีาพของบคุคลทางการเมืองถกูจาํกัดดวยการหามมใิหมีการชมุนมุในบางพืน้ทีอ่นัเปนการขมขูคกุคาม

ประชาชนใหหวาดกลัวจนไมอาจจะใชสทิธิและเสรีภาพของบคุคลไดตอไป  ศาลรัฐธรรมนญูวินิจฉยัวาการ

ประกาศใชพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  พ.ศ.  2551  ดังกลาว  เปนการ

ใชอํานาจของฝายบริหารตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีบัญญัติไว  และกรณีท่ีผูรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญ

มีคําส่ังยกเลิกพระราชบัญญัติดังกลาว  มิใชเปนการขอใหศาลวินิจฉัยสั่งการใหบุคคลเลิกการกระทําใดๆ  

อันเปนการลมลางการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัริยทรงเปนประมขุ หรือเพือ่ใหได

มาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญตาม

รัฐธรรมนูญ  มาตรา  68  วรรคหนึ่ง   

 

           

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปที่ 17 เลมที่ 49 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2558

ศึกษาวิเคราะหการสั่งไมรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  มาตรา  68
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การสถาปนาหลกันิติธรรมขึน้ในระบบกฎหมายไทย.  คนเมือ่วันท่ี  17  มีนาคม  2558  จาก http://www.google.co.th/

url?url=http://institute.constitutionalcourt.or.th

คาํส่ังศาลรัฐธรรมนูญที ่ 22/2556 



          กลุมท่ีส่ี  กรณีทีม่กีารคดัคานตลุาการศาลรฐัธรรมนญูซึง่ไมตองดวยหลกัเกณฑตามรฐัธรรมนญู  

มาตรา  68

          แนวคิดในการใชสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญไดรับการพัฒนามาจากสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีที่มี

หลกัการสําคัญทีจ่ะมุงสรางกลไกในการปองกันตนเอง  (Militant Democracy)  โดยมเีจตนารมณทีส่าํคัญ  

คือ  ไมใหประเทศกลับไปสูยุคอํานาจนิยม  และเพื่อปองกันมิใหพรรคการเมือง  หรือกลไกอื่นมาลมลาง

ระบอบประชาธิปไตย  เมื่อพิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี  มาตรา  

18  มาตรา  20  (4)  และมาตรา  21  (2)  ตามที่ไดทําการศึกษาไวในหัวขอที่ 3 แลว จะเห็นไดวาบท

บัญญัติดังกลาวเปนตนแบบในการรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  มาตรา  

63  ซึ่งเปนตนแบบในการรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  มาตรา  68

ในเวลาตอมา  หลักการสําคัญในการใชสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญสามารถจําแนกไดดังนี้

               1)  จะกระทําการเพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุขมิได  หรือ

               2)  จะกระทําการเพือ่ใหไดมาซึง่อาํนาจในการปกครองประเทศโดยวธิกีารซ่ึงมไิดเปนไปตาม

วิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญมิได

               การกระทําอันตองหามดังกลาวมุงถึงการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศที่นอกเหนือจากที่

รฐัธรรมนญูบญัญตัไิว  ดงัน้ัน  หากเปนกรณีท่ีมกีารยืน่คํารองเก่ียวกบัการคัดคานตลุาการศาลรฐัธรรมนญู  

จึงไมตองดวยหลักเกณฑตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  68  เชน  รองขอเพิกถอนการลงมติของตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญทั้งเจ็ดคนท่ีลงมติ ใหรับคํารองเรื่องพิจารณาที่ 18 – 22/2555 ไวพิจารณาวินิจฉัย และ

เพิกถอนการลงมติที่มีคําสั่งใหเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรแจงใหรัฐสภารอการดําเนินการเกี่ยวกับการ

แกไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูไวกอน ซึง่ผูรองอางวาเปนคําสัง่ทีไ่มชอบดวยรัฐธรรมนญู มาตรา 68 วรรคสอง   

รองวาตลุาการศาลรฐัธรรมนญู เปนองคคณะพิจารณาคดทีี ่ 18-22/2555  มมีตริบัคํารองทัง้หาไวพจิารณา

วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา  68  โดยผูรองในคดีดังกลาวไมไดเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบ

ขอเท็จจริงกอนยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย  จึงไมอาจรับคํารองดังกลาวไวพิจารณา

วินิจฉัยได  

          กลุมที่หา  กรณีผูรองขอถอนคํารอง

          หลกัทัว่ไปของการนาํคดขีึน้สูการพจิารณาของศาล  คอื  ผูรองหรือผูฟองคดีมคีวามมุงหมายทีจ่ะ

ใหผูกระทาํความผดิไดรบัโทษ  หรอืไดรบัการชดใชคาเสียหาย  หรือคาสินไหมทดแทนจากความเสียหาย

ทีต่นไดรบั  หรอืถาเปนคดปีกครองกอ็าจจะเปนเร่ืองใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาทีข่องรัฐสัง่ให

เพิกถอนกฎหรอืคาํสัง่หรือสัง่หามการกระทําท้ังหมดหรือบางสวน  หรอืส่ังใหหวัหนาหนวยงานทางปกครอง

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปที่ 17 เลมที่ 49 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2558

 รมปรางค  สวมประคํา 
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คาํส่ังศาลรัฐธรรมนูญที ่ 36/2555  ที ่ 37/2555  และที ่ 27-28/2556  

คาํส่ังศาลรัฐธรรมนูญที ่ 40/2555  



หรือเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของปฏิบัติหนาที่ภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด  เปนตน

          อยางไรก็ตามการฟองคดีถือเปนสิทธิ  ดังนั้น  หากผูรองหรือผูฟองคดีไมประสงคที่จะดําเนินคดี

อกีตอไปกส็ามารถถอนคาํรองทกุข ถอนฟองจากพนกังานสอบสวน พนกังานอยัการ หรือศาลได  เวนแต

คดนีัน้เปนคดอีาญาแผนดนิไมตดัอาํนาจของพนกังานสอบสวน  หรือพนกังานอยัการทีจ่ะฟองคดีนัน้ตอไปได

          สําหรับกระบวนพิจารณาคดีในศาลรัฐธรรมนูญ  ขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณา

และการทาํคาํวนิจิฉัย  พ.ศ.  2550 ขอ 23  กาํหนดวา  “ คาํรองทีไ่ดยืน่ตอศาล  กอนทีศ่าลมคีาํวนิจิฉัย

หรือมีคําสั่ง  ถาผูรองตาย  หรือมีการขอถอนคํารอง  หรือศาลเห็นวาไมเปนประโยชนแกคดี ศาลอาจ

พิจารณาสั่งจําหนายคํารองนั้นก็ได

          กรณีทีผู่รองไมดาํเนนิกระบวนพิจารณาตามคําส่ังศาลหรือตุลาการประจําคดีภายในเวลาทีก่าํหนด

โดยไมมีเหตุอันสมควร  ใหถือวาเปนการท้ิงคํารอง  และศาลอาจพิจารณาสั่งจําหนายคํารองนั้นก็ได ”

จะเห็นไดวา  คํารองใด ๆ  ก็ตาม  เมื่อผูรองไดใชสิทธิเสนอคดีตอศาลเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยแลว  ตอมา  

ขอถอนคํารอง  ศาลก็อาจพิจารณาสั่งใหจําหนายคํารองดังกลาวนั้นได

          การยื่นคํารองเพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  68  ก็เชนกัน  

ผูทราบการกระทาํวาบคุคลจะใชสทิธแิละเสรภีาพตามรัฐธรรมนญูเพ่ือลมลางการปกครองระบอบประชาธปิไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่ง

มิไดเปนไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ เมื่อไดใชสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ เพ่ือวินิจฉัย

สั่งการใหเลิกการกระทําดังกลาวแลว  แตตอมาไดยื่นคํารองตอศาลเพื่อขอถอนคํารองดังกลาวก็สามารถ

กระทําไดเชนกัน  เนื่องดวยมีขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย  พ.ศ.  

2550  ขอ  23  รองรับไว  ทั้งนี้  การที่จะสั่งใหจําหนายคํารองหรือไมเปนดุลพินิจของศาล  ซึ่งที่ผานมา

มีกรณีที่ยื่นคํารองขอถอนคํารองที่ไดยื่นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  มาตรา  68  เชน  ผูรองขอให

ศาลรฐัธรรมนญูดาํเนนิการกบับุคคลซึง่มคีวามเกีย่วของ ในคาํรองเรือ่งพจิารณาที ่18/2555 ถงึที ่22/2555  

ทีศ่าลรฐัธรรมนญูไดมคีาํสัง่ใหรบัคาํรองไวพจิารณาวนิจิฉัยไวแลว  ซึง่ประกอบดวย  (1) คณะกรรมาธกิาร

พิจารณารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ..)   พุทธศักราช.... (2) ผูเสนอ

คําแปรญัตติรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี  ..)  พุทธศักราช.... ซึ่งเปน

สมาชกิพรรคเพือ่ไทย  และพรรคภูมใิจไทย  (3)  ผูลงมต ิ “เหน็ดวย”  ในการประชมุรฐัสภาเพือ่พจิารณา

การขอเลือ่นการพจิารณารางรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย  แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบบัท่ี  ..)  พทุธศกัราช....  

เม่ือวันที ่ 1  เมษายน  2555  (4) ผูลงมต ิ “เหน็ดวย”  ในการประชมุรัฐสภาเพ่ือพิจารณารางรัฐธรรมนญู

แหงราชอาณาจักรไทย  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ..)  พุทธศักราช  ....  เมื่อวันที่  24  เมษายน  2555

          ตอมาในระหวางการพจิารณาคดขีองศาล  ผูรองไดขอถอนคํารอง  กรณจีงึไมเปนประโยชนแกคด ี 

ศาลจึงมีคําสั่งใหจําหนายคํารอง   หรือกรณีผูรองยื่นคํารองวา  คณะกรรมการสรรหากรรมการ  ป.ป.ช.  

  

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปที่ 17 เลมที่ 49 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2558

ศึกษาวิเคราะหการสั่งไมรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  มาตรา  68
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คาํส่ังศาลรัฐธรรมนูญที ่ 34/2555 



มมีตเิลอืกบคุคลซึง่ผูรองเหน็วา  มคีณุสมบตัไิมเปนไปตามบทบัญญติัของรัฐธรรมนญู  มาตรา  246  และ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2542  มาตรา  

9  กระบวนการสรรหาดังกลาวจึงไมชอบดวยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย  ประกอบกับวุฒิสภาไดมีมติให

ความเห็นชอบบุคคลที่ไดรับเลือกดังกลาว  จึงถือไดวามีกรณีท่ีตองดวยรัฐธรรมนูญ  มาตรา  68  ตอมา

ผูรองไดขอถอนคํารอง  และศาลไดพิจารณาแลวมีคําสั่งใหจําหนายคํารองนี้ออกจากสารบบความ 

          กลุมที่หก  กรณีเปนเรื่องหรือประเด็นที่ศาลไดเคยวินิจฉัยไวแลว จึงตองดวยหลักเกณฑตาม

รัฐธรรมนูญ  มาตรา  215  ที่ศาลจะไมรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย

          คดทีีไ่ดมกีารยืน่คาํรองตอศาลรฐัธรรมนญูเพือ่พิจารณาวนิจิฉัย  เมือ่ศาลไดพจิารณาและมคีาํวนิิจฉัย

แลว  เพื่อไมใหเกิดความซํ้าซอนในเรื่องหรือประเด็นเดียวกันกับเร่ืองใด  หรือประเด็นใดที่จะรองขอให

ศาลรัฐธรรมนูญไดพิจารณาวินิจฉัยอีก  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  มาตรา 

215  จึงไดวางหลกัการไว  โดยบัญญัตวิา  “ในกรณท่ีีศาลรฐัธรรมนญูเหน็วาเรือ่งใดหรอืประเดน็ใดทีไ่ดมี

การเสนอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา  เปนเรื่องหรือประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญ ไดเคยพิจารณาวินิจฉัย

แลว  ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเรื่องหรือประเด็นดังกลาวไวพิจารณาก็ได”

          เจตนารมณของบทบัญญัติดังกลาว  นอกจากจะปองกันความซ้ําซอนในเร่ืองหรือประเด็นท่ีศาล

ไดวนิจิฉยัแลว  ยงัเปนการปองกนัการประวงิคด ี หรอืการคาความกนัในทางศาลโดยใชศาลเปนเครือ่งมอื  

ดังนั้น  หากศาลเห็นวาเปนเรื่องหรือประเด็นที่ศาลไดเคยมีคําวินิจฉัยไปแลว  ศาลจะไมรับเรื่อง  หรือ

ประเดน็ดงักลาวไวพจิารณากไ็ด  ทีผ่านมามคีาํสัง่ทีศ่าลรฐัธรรมนญูไดมีคาํสัง่จาํหนายคํารองไปแลว  เชน 

ในระหวางการพจิารณาคดศีาลรฐัธรรมนญูไดมคีาํวนิจิฉยัที ่18-22/2555  ลงวนัที ่ 13  กรกฎาคม  2555  

และโดยที่ประเด็นตามคํารองเปนการขอใหศาลพิจารณาวินิจฉัยการกระทําของผูถูกรอง  416  คน  

ในการใหความเห็นชอบรับรางรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที ่ ..) พุทธศกัราช....  

รวม  3  ฉบบั  วาเปนการแกไขรัฐธรรมนญูโดยไมชอบดวยบทบญัญติัรฐัธรรมนญู  มาตรา  291  ประกอบ

มาตรา  127  และ มาตรา  136  (16)  อนัเปนการกระทาํทีเ่ปนปฏปิกษตอรัฐธรรมนญูตามรัฐธรรมนญู  

มาตรา  68  หรอืไม  ซึง่เปนประเดน็เดยีวกนักบัคํารองทีศ่าลรฐัธรรมนญูไดมีคาํวินจิฉัยที ่ 18  -  22/2555  

แลวเมือ่ประเดน็ทีผู่รองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาตามคาํรองเปนประเด็นเดียวกันกบัท่ีศาลรัฐธรรมนญู

ไดเคยพจิารณาวนิจิฉยัไวแลว  จงึไมเปนประโยชนแกคดทีีศ่าลรฐัธรรมนญูจะพจิารณาวนิจิฉยัประเดน็ตาม

คํารองนี้ตอไป  จึงมีคําสั่งใหจําหนายคํารอง 

          กลุมท่ีเจด็  กรณเีปนการกระทาํทีส่ิน้สดุไปแลว  จงึไมมกีารกระทําใดทีศ่าลตองสัง่ใหเลกิการ

กระทํานั้น

          การใชสิทธิพทัิกษรฐัธรรมนูญ  (Right to Protect Constitution)  ตามบทบญัญัติของรฐัธรรมนญู 

มาตรา  68  เปนสทิธขิองบคุคลทีจ่ะปกปองรฐัธรรมนญู  ซ่ึงเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศมเีจตนารมณ

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปที่ 17 เลมที่ 49 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2558

 รมปรางค  สวมประคํา 
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เพือ่ใหผูทราบถงึการกระทาํอนัถอืเปนการลมลางการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษัตรยิ

ทรงเปนประมขุ  หรอืเพือ่ใหไดมาซึง่อาํนาจในการปกครองประเทศโดยวธิกีารซึง่มไิดเปนไปตามวถิทีางที่

บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  ใชสิทธิเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริง  หรือยื่นคํารองตอ

ศาลรฐัธรรมนญู เพือ่มคีาํวนิจิฉยั สัง่การ ใหผูกระทาํเลกิกระทาํการดังกลาว เปนเจตนารมณทีมุ่งประสงค

ในการปองกันมิใหผลเกิด  เพราะถาหากผลเกิด  คือ  ลมลางการปกครองไดสําเร็จ  หรือไดมาซึ่งอํานาจ

ในการปกครองประเทศสาํเรจ็แลวกไ็มสามารถท่ีจะสัง่การใหเลิกการกระทาํไดอกี  หลกัการดงักลาวมีแนว

คิดมาจากรัฐธรรมนูญแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีที่บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการตอตานขัดขวางไวใน  

3  มาตรา ดวยกัน  คือ

          1)  มาตรา  18  ซึ่งแปลความไดวา  “บุคคลไดใชสิทธิโดยมิชอบ  ไดแก  เสรีภาพในการแสดง

ความคิดเห็น  เสรีภาพในการสอน  เสรีภาพในการชุมนุมหรือการรวมตัวกันเปนสมาคม  ความลับทาง

จดหมาย  ไปรษณยี  การสือ่สาร  การใชกรรมสทิธ์ิ  หรอืสทิธใินการล้ีภยั  โดยนํามาตอสูระเบยีบพืน้ฐาน 

การปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตย  สิทธิข้ันพ้ืนฐานดังกลาวของบุคคลนั้นจะส้ินสภาพไปตาม

มาตรา  18  แหงรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐ  สภาผูแทนราษฎรสหพันธรัฐ  รัฐบาลสหพันธรัฐ  หรือรัฐบาล

มลรฐั  อาจยืน่คํารองตอศาลรฐัธรรมนญูสหพนัธรฐัไตสวนถงึขอเท็จจรงิดังกลาว  และพิจารณาถงึมาตรการ

ที่จะใชกับบุคคลนั้น  ซึ่งอาจจะถูกตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้ง”

          มาตรา  20 (4)  ซึ่งแปลความไดวา  “ชาวเยอรมันทุกคนมีสิทธิที่จะขัดขวางบุคคลใดก็ตามที่

พยายามลมลางคําสั่งแหงรัฐธรรมนูญนี้  ถาไมมีวิธีแกไขอื่นใดที่สามารถกระทําได” 

          มาตรา  21 (2)  ซึง่แปลความไดวา “จดุประสงคของพรรคการเมอืง  เมือ่พิจารณาจากพฤตกิรรม

ของบรรดาผูฝกใฝในพรรค  พรรคการเมืองใดมุงหมายขดัขวางการปกครองในระบอบประชาธปิไตย หรือ

เปนภัยตอการดํารงอยูของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี  พรรคการเมืองนั้นกระทําการขัดตอรัฐธรรมนูญ  

โดยใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจวินิจฉัย”

          ที่ผานมามีคําสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยวา  หากกรณีเปนการกระทําที่สิ้นสุดไปแลว  จึงไมมี

การกระทําใดที่ศาลตองสั่งใหเลิกการกระทําน้ันอีก  ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งใหจําหนายคํารอง  เชน  

ขณะที่ผู รองยื่นคํารองขอใหศาลมีคําวินิจฉัย ปรากฏวาไดมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร 

เพือ่ใหมกีารเลอืกต้ังสมาชกิสภาผูแทนราษฎรใหมเปนการเลือกตัง้ท่ัวไป  จงึมผีลใหการบรหิารประเทศของ

รัฐบาลที่มีผูถูกรองเปนนายกรัฐมนตรีตองสิ้นสุดลง  การกระทําตามคํารองอันเปนวัตถุแหงคดีไดส้ินสุด

ไปแลว  จึงไมมีการกระทําใดที่ศาลจะตองสั่งใหเลิกการกระทํานั้นอีก  คํารองของผูรองจึงไมตองดวย

หลกัเกณฑตามรฐัธรรมนญู  มาตรา 68   หรอืตามคาํรองไมปรากฏวาผูรองขอใหศาลรัฐธรรมนญูวินิจฉัย

สัง่การใหผูถกูรองทัง้สามเลิกกระทาํการอยางใดอยางหนึง่อนัเปนการลมลางการปกครองระบอบประชาธปิไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่ง

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปที่ 17 เลมที่ 49 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2558

ศึกษาวิเคราะหการสั่งไมรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  มาตรา  68
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มิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแตอยางใด  และการกลาวอางวาผูถูกรองทั้งสามกระทํา

ผิดตามคํารองนั้นก็เปนการกระทําที่ไดสิ้นสุดลงแลวหาใชเปนการกระทําที่กําลังดําเนินอยูไม  กรณีจึงไม

ตองดวยหลักเกณฑและเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  68

6.  วิเคราะหหลกัเกณฑในการยืน่คาํรองขอใหศาลรัฐธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยัตามรฐัธรรมนูญ  มาตรา  68  

 โดยที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและแนวคําวินิจฉัยของศาล  กําหนดวา  การยื่นคํารองเพื่อขอ

ใหศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉัยตามรฐัธรรมนูญ  มาตรา  68  วรรคสอง  จะใหสิทธกิบัผูยืน่คาํรองไว  

2  ชองทาง  คือ  เสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงและยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ  และ

ยืน่คาํรองขอใหศาลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัสัง่การใหเลกิการกระทาํดงักลาวไดกต็าม  แตในกรณทีีผู่รองใชสทิธิ

ยื่นคํารองโดยตรงตอศาลรัฐธรรมนูญนั้น  

          จากการศึกษา  เห็นวา  คํารองท่ียื่นโดยตรงตอตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  มาตรา 68 

จะตองระบขุอเทจ็จรงิหรอืพฤตกิารณทีเ่กีย่วของ  และระบเุหตผุลสนบัสนนุโดยชดัแจงทีจ่ะแสดงใหเหน็วา  

คาํรองมมูีลกรณีทีอ่าจเขาขายเปนการลมลางการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิทรง

เปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ  หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไป

ตามวิถทีางทีบ่ญัญติัไวในรฐัธรรมนญูดวย  จงึจะเปนคาํรองทีเ่ปนไปตามหลกัเกณฑตามรฐัธรรมนูญ มาตรา 

68  ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับคํารองดังกลาวไวพิจารณาวินิจฉัยได

          สําหรบัหลกัเกณฑในการพจิารณาวา  มมีลูกรณท่ีีอาจเขาขายเปนการลมลางการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ  หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการ

ปกครองประเทศโดยวิธีการซ่ึงมิไดเปนไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  มาตรา  68  หรือไมนั้น 

ผูเขียนเห็นวาควรมีหลักเกณฑ  ดังนี้

          1)  คํารองตองมีเนื้อหาที่มีมูลกรณีที่เปนการใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  68 

          2)  คํารองตองมีความชัดเจนวามีการกระทําอันตองหามตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา 68 กลาวคือ  

               (1)  ตองเปนการกระทาํทีล่มลางการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัริยทรง

เปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ  หรือ

               (2)  ตองเปนการกระทาํเพือ่ใหไดมาซึง่อาํนาจในการปกครองประเทศโดยวธีิการซึง่มิไดเปน

ไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  

          3)  คาํรองตองมกีารขอใหศาลรฐัธรรมนญูวนิจิฉัยสัง่การใหบคุคลเลกิการกระทาํใดๆ อนัเปนการ

กระทําทีต่องหามตามรฐัธรรมนญู  มาตรา  68  ซึง่มใิชเปนกรณทีีข่อใหศาลมคีาํส่ังยกเลกิบทบญัญตัขิอง

กฎหมายที่เปนการใชอํานาจของฝายบริหาร  

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปที่ 17 เลมที่ 49 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2558

 รมปรางค  สวมประคํา 
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          ตอมาบทบัญญตัขิองรฐัธรรมนญู  มาตรา 68 ไดมกีารเสนอรางทีจ่ะใหมกีารแกไขเพิม่เตมิมาตรา  

68  โดยสมาชกิรฐัสภา  ซึง่ในชัน้ทีส่ดุทีป่ระชมุคณะกรรมาธกิารพิจารณารางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักร

ไทย (แกไขเพิม่เตมิ)  ฉบบัที.่.  พ.ศ. ....  มาตรา 68 ไดมีมตเิหน็ชอบใหมกีารแกไขเปลีย่นแปลงถอยคาํ ดงันี ้

          “บุคคลจะใชสิทธิและเสรีภาพตามหมวด  3  แหงรัฐธรรมนูญน้ีเพื่อลมลางการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้  หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการ

ปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้  มิได  

          ในกรณทีีบ่คุคลหรอืพรรคการเมอืงใดกระทาํการตามวรรคหน่ึง  ผูทราบการกระทาํดงักลาวยอม

มีสิทธิเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริง  หากอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเห็นวา

การกระทําดงักลาวขดัตอวรรคหนึง่  ใหอยัการสงูสดุยืน่คาํรองขอใหศาลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัสัง่การใหเลกิ

การกระทาํดงักลาว  แตหากอัยการสงูสุดตรวจสอบขอเทจ็จรงิไมแลวเสรจ็ภายในสามสบิวัน  ผูทราบการ

กระทาํดงักลาวยอมมสีทิธเิสนอเรือ่งใหศาลรฐัธรรมนญูวนิจิฉัยส่ังการใหเลกิการกระทําดังกลาวไดโดยตรง  

ทั้งนี้  ไมกระทบกระเทือนถึงการดําเนินคดีอาญาตอผูกระทําการดังกลาว 

          ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหพรรคการเมืองใดเลิกกระทําการตามวรรคสอง

ศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบพรรคการเมืองดังกลาวได”

          การแกไขบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  มาตรา  68  ดังกลาวขางตน  ผูเขียนเห็นวามีเหตุผลท่ีจะ

ทําใหกระบวนการยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญมีความชัดเจน  ดังนี้

          (1)  ผูทราบการกระทําวา  มีบุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทําการใชสิทธิและเสรีภาพเพื่อ

ลมลางการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุตามรฐัธรรมนญูนี ้ หรอืเพือ่

ใหไดมาซ่ึงอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  

ผูทราบการกระทําดังกลาวยอมมีสิทธิเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงกอน

          (2)  หากอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเห็นวาการกระทําการนั้น  เปนการใชสิทธิและ

เสรีภาพเพ่ือลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมขุตามรฐัธรรมนูญ

นี้  หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซ่ึงมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวใน

รัฐธรรมนูญ  ใหอัยการสูงสุดยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหเลิกการกระทําดังกลาว  

          แตหากอัยการสูงสุดตรวจสอบแลว  เห็นวามิใชการกระทําที่ฝาฝนตามมาตรา  68  ก็สั่งใหยก

คํารองนั้นได 

          (3)  หากอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงไมแลวเสร็จภายในสามสิบวัน  ผูทราบการกระทํา

ดังกลาวมีสิทธิเสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหเลิกการกระทําดังกลาวไดโดยตรง  

          (4)  การเสนอเรือ่งใหศาลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัสัง่การใหเลกิการกระทาํดงักลาวไมกระทบกระเทอืน

การดําเนินคดีอาญาตอผูกระทําการอันเปนการฝาฝนนั้น
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          (5)  กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามีพรรคการเมืองใดกระทําการฝาฝน  มาตรา  68  และมี

คําสั่งใหพรรคการเมืองนั้นเลิกกระทําการตามความในวรรคสอง  ศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบพรรคการ

เมืองดังกลาวได

          อยางไรก็ตาม  ผูเขียนเหน็วา  การทีร่างแกไขเพิม่เตมิดงักลาวกําหนดใหผูทราบการกระทาํมสีทิธิ

เสนอเรือ่งใหอัยการสงูสดุตรวจสอบขอเท็จจรงิกอน  หากอยัการสูงสุดตรวจสอบแลว  เหน็วามใิชการกระทํา

ทีฝ่าฝนมาตรา  68  แลว  สัง่ใหยกคาํรอง  มลูกรณตีามขอเทจ็จรงิดงักลาว จะไมถกูหยบิยกขึน้สูการพจิารณา

คดขีองศาลรฐัธรรมนูญได  ขอเทจ็จรงิทีผู่ทราบถงึการกระทาํวามกีารลมลางการปกครองระบอบประชาธปิไตย

อันมพีระมหากษัตรยิทรงเปนประมขุตามรัฐธรรมนูญน้ี  หรือเพ่ือใหไดมาซ่ึงอาํนาจในการปกครองประเทศ

โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  ก็จะสิ้นสุดลงดวยความเห็นใหยกคํารอง

ของพนักงานอัยการสงูสดุทีไ่ดสงไปนัน้ซึง่เมือ่พจิารณาแลวรางแกไขเพิม่เติมรัฐธรรมนญูดังกลาวมีจุดออน  

ดังนี้

               1)  อัยการสูงสุด  ปลอดจากการแทรกแซงโดยเด็ดขาดจากฝายการเมือง  หรือไม

               2)  สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนที่จะใชสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญจะถูกตัดสิทธิไป  หรือไม

               3)  เจตนารมณของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ  มาตรา  68  ดังกลาว  เปนการมุงถึงมาตรการ

ดานการปองกนัมากกวาการลงโทษ  ดงันัน้  กระบวนการตรวจสอบควรท่ีจะไดรบัการพจิารณาและตรวจ

สอบโดยตรงจากองคกรศาลท่ีมคีวามเปนอสิระและเปนกลางในทางการเมอืงปราศจากการแทรกแซงและ

ครอบงําจากทุกฝาย

               4)  การใหเวลาอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน  อาจไมทัน

ตอการแกไขเปลีย่นแปลงเหตกุารณ  เพราะการลมลางการปกครองหรอืการกระทาํเพือ่ใหไดมาซึง่อาํนาจ

ในการปกครองประเทศโดยวธิกีารซ่ึงมไิดบญัญตัไิวในรฐัธรรมนญูเปนการกระทําท่ีลับและรวดเร็ว  ซ่ึงโดย

ทั่วไปก็จะกระทําการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาอันส้ัน  การกําหนดเวลาใหอัยการสูงสุดไดตรวจสอบ

ถึงสามสิบวัน  จึงไมอาจทําใหการใชสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญเปนไปไดจริงในทางปฏิบัติ

               5)  นอกจากนัน้แนวความคดิทีจ่ะใหประชาชนมสีทิธเิสนอเรือ่งโดยตรงตอศาลรฐัธรรมนญูมี

ปรากฏตั้งแตชั้นอภิปรายแปรญัตติรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  แลว 

          จากจุดออนดงักลาว  ผูเขยีนจงึเหน็วา  เพือ่ใหเจตนารมณของการใชสทิธพิทิกัษรฐัธรรมนญูมผีล

ในทางปฏิบัติ  และเปนไปตามหลักนิติธรรม  จึงเห็นควรแกไขบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  มาตรา  68  

วรรคสอง  ดังนี้

          “ในกรณทีีบุ่คคลหรอืพรรคการเมอืงใดกระทาํการตามวรรคหนึง่  ผูทราบการกระทาํดงักลาวยอม

มีสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญโดยตรง  หรือเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงและยื่น

คํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยสั่งการใหเลิกการกระทําดังกลาว  แตทั้งนี้  ไมกระทบ

กระเทือนถึงการดําเนินคดีอาญาตอผูกระทําการดังกลาว”
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          โดยสรปุจากการทีศึ่กษาถงึกลุมคาํรองทีศ่าลรัฐธรรมนญูไมรับคาํรองไวพิจารณาวนิิจฉัย  จะเห็น

ไดวา  คาํรองดงักลาวบางกรณเีนือ้หาของคาํรองยงัไมมมูีลกรณทีีเ่ปนการใชสิทธแิละเสรีภาพตามรัฐธรรมนญู  

มาตรา  68  หรือบางกรณีเปนคํารองที่มีเงื่อนไขและยังขาดความชัดเจนวามีการกระทําอันตองหามตาม

รฐัธรรมนญู  มาตรา  68  หรอืบางกรณเีปนคาํรองทีข่อใหศาลมคํีาส่ังยกเลิกบทบญัญติัของกฎหมายทีเ่ปน

การใชอํานาจของฝายบรหิาร  ซึง่มใิชเปนการขอใหศาลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัสัง่การใหบคุคลเลกิการกระทาํ

ใด ๆ  อนัเปนการกระทําท่ีตองหามตามรฐัธรรมนูญ  มาตรา  68  หรอืบางกรณเีปนคํารองทีมี่การคดัคาน

ตลุาการศาลรฐัธรรมนูญซ่ึงไมตองดวยหลักเกณฑตามรฐัธรรมนญู  มาตรา  68  หรือบางกรณเีปนคาํรอง

ที่ผูรองขอถอนคํารอง  หรือบางกรณีเปนคํารองหรือมีประเด็นที่ศาลไดเคยวินิจฉัยไวแลว  จึงตองดวย

หลักเกณฑตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  215  ที่ศาลจะไมรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย  หรือบางกรณีเปน

คํารองที่เปนการกระทําที่สิ้นสุดไปแลว จึงไมมีการกระทําใดที่ศาลตองสั่งใหเลิกการกระทํานั้น

          หลักการของรัฐธรรมนูญ  มาตรา  68  เปนหลักการที่คุมครองสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย

ภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตย  กรณีมีบุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทําการใชสิทธิและ

เสรีภาพเพ่ือลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมขุตามรฐัธรรมนูญ  

หรือเพือ่ใหไดมาซึง่อาํนาจในการปกครองประเทศโดยวธิกีารซ่ึงมไิดเปนไปตามวถิทีางท่ีบญัญัติไวในรัฐธรรมนญู  

การทีศ่าลรฐัธรรมนญูตคีวามและวนิจิฉยัใหผูทราบการกระทาํดงักลาวมสีทิธยิืน่คาํรองตรงตอศาลรฐัธรรมนญู

ได  จึงเปนไปเพื่อที่จะคุมครองหลักการของหลักนิติธรรม เพ่ือคุมครองสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย  

และคงไวซึ่งการถวงดุลตรวจสอบขององคกรผูใชอํานาจอธิปไตยใหมีความสมดุล  แตอยางไรก็ตาม

หากไดมีการแกไขใหมีถอยคาํทีเ่หมาะสมและชดัเจนแลว จะทาํใหการคุมครองและรบัรองสทิธิของประชาชน

มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น  อันจะเปนไปตามวิสัยทัศนของศาลรัฐธรรมนูญ  ที่วางไววา  “ศาลรัฐธรรมนูญ

เปนหลักของนิติรัฐและนิติธรรมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข”
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1. Introduction

          In accordance with the Constitution and the law, the Constitutional Court Judges 

are independent in the trial and adjudication of cases. The principle of the independence 

of the judges and courts means that judges can administer justice only while being 

independent of the parties to the cases, political and public associations. I have some 

example to support these ideas as follows.

          In Germany, in the early years of the functioning of the Federal Constitutional 

Court, there have been intense controversies around the autonomy and status of the 

court. In the 1950s, 1970s and the 1990s, pressure took the forum of harsh and sometimes 

even libelous critique in public by members of the government.

          In Russia, according the national report pressure on the Constitutional Court from 

other bodies of state power took place only in the conditions of the political crisis of 1993.

          In Ukraine, during the examination of the case on the legitimacy of early election 

in 2007, five judges of the Constitutional Court stated that pressure was exercised on them. 

They said certain political forces through their representatives had publicly exercised 

rude pressure both on individual judges, and on the entire count.

          In Latvia, in the 2009 - 2010, when the Constitutional Court was examining on 

the judges salaries case, Both the legislative and executive power were publicly making 

negative comments on the judges decision during the examination of the case.

          In Mongolia, the Constitutional Court decisions in relation to judiciary and legal 

reforms have been criticized by several renowned politicians. The Court indeed receives 

certain pressures and undue influences such way.
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          And in Thailand, in cases which involve politicians or political parties, the Constitutional 

Court has been pressured to a large extent by members of other state power belonging 

to the concerned ruling political party, sometimes from members of the Executive, sometimes 

from members of the Legislation also. 

2. The Guarantee of the Independence of the Constitutional Court

          There are 5 major sectors to interpret the Independence of the Constitutional Court.

               2.1 The Independence and the Autonomy of the Organization

               In general, the Constitution review systems allow for the organization autonomy 

of the empowered body on the basis of the Constitution or the Constitutional Court Act. 

They authorize their own rules, internal organization, clerks, staff and secretary general. 

The Constitutional Court as the body of state authority, possessing all its characteristic 

features. It is a body of justice, specialized in deciding the constitutional and legal issues.

And also, it ensures the supremacy and direct action of the Constitution on the whole 

territory of the state as applied to all subjects of law. The role of the Constitutional Court 

has to resolve exclusively the problems of law and to protect the fundamental elements 

of the constitutional order, the fundamental human rights, the democracy and the rule 

of law. Thus, in countries provide for special jurisdiction and exercise for the independence 

and the autonomy of its organization.  

                        The Independence Body of the Constitutional Court
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No. Country Law 

1. Latvia The Constitutional Court Act 1996 article 5 - 1.4. 

2. Belarus The Constitutional Court Act 1994 article 24.3. 

3. Ukraine The Constitutional Court Act 1996 article 3.2. 

4. Armenia The Constitutional Court Act 1997 article 7. 

5. Slovenia The Constitutional Court Act 1998 article 2.2. 

6. Czech Republic The Constitutional Court Act 1920 article 10. 

7. Turkey The Constitutional Court Act 1983 article 59. 

8. Slovak Republic The Constitutional Court Act 1993 article 17. 
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               2.2 The Selection and the Appointment Process

               The influence of the Constitutional court upon the appointment or election 

of members differs from system to system. The varieties applicable to elections or 

appointment of the Constitutional Court Judges are as follows:

               2.2.1 The appointment based system without the participation of the Representative 

Body.

               2.2.2 The election based system as the Parliaments exercise upon the election 

of the Constitutional Court Judges.

               2.2.3 The mixed system as both the Parliaments and the Executive have the 

role and power to a recruitment of the candidates.

               2.2.4 The predetermined composition from high judicial judges as the Supreme 

Court has influence on the appointment of the Constitutional Court Judges.

          The qualications and required professional experience of the Constitutional Court 

Judges are subject to high standards. The candidates must not only have more than average 

legal experience but also a high degree of sensibility for the political effects of their 

decisions. In practice the Constitutional Court Judges are selected from first- class lawyers, 

judges of the supreme courts, attorneys at law, senior government officers and professors 

of law.

          2.3 The Powers of the Constitutional Court

          Today, the Constitutional review decisions are the functions of the Constitutional 

Court, and the so - called positive decisions issued by the Constitutional Court are gradually 

gaining importance. Sometimes such decisions already clearly indicate the essential point 

of the legal regulation. This phenomenon is sometimes referred to as the negative legislation, 

Nevertheless, from the modern world, the position decisions of the Constitutional justice 

are of a substitutional character. The extent of this function is proportional to the intensity 

with which constitutional rights are affected. The Constitutional Court may issue decisions 

on unconstitutionality with reservation or with interpretations created by itself interpretative 

decisions. In these decisions, the Constitutional Court insures with its own interpretation 

that in the future The implementation of the statute complies with the Constitution.
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          To compare the Constitutional Court decisions, these forms involve appellate 

decisions in Germany and the USA, in which the Constitutional Court instructs the legislature 

in explicitly or implicitly, with or without a time limit to adopt certain regulations in a 

particular domain. Recently certain countries have even imposed special provisions 

regarding the right of constitutional or judicial review bodies to instruct the legislature. 

Such a “positive” authorization of constitutional justice in a rather narrow form exists in 

the German, Austrian and Polish systems, and even more intensely in the Italian, Portuguese, 

Hungarian and Brazilian systems of constitutional or judicial review. The Portuguese 

Constitutional Court is provided with the express constitutional authorization to identify 

the existence of unconstitutionality due to an omission. This does not involve the fact 

that the proceedings of an abstract review of rules might reveal legislative omissions due 

to the insufficient or incorrect solution to a specific issue, but aims at direct and independent 

evaluation and identification of omissions caused by the legislature. The Hungarian 

Constitutional Court has jurisdiction to eliminate an unconstitutional situation that has 

developed due to some omission of a government body, proceedings can be initiated 

by the Constitutional Court alone or on the proposal of any government body or aggrieved 

person. The Brazilian constitutional or judicial review system features special abstract 

complaint due to omission whereby government bodies, political parties represented in 

the parliament and political organizations act as the main legitimate petitioners of the 

proceedings. And also, the Constitutional Court of Thailand has the positive decisions to 

interpret and advice the council of ministers and the election commission for exercising 

in case of the next election decret unconstitutionality.

          2.4 The Budget of the Constitutional Court

          Most the Constitutional Court bodies have an independent budget. Their budget 

separate from the whole state budget, and they are fully independent concerning control. 

The Federal Constitutional Court of Germany has a more independent and autonomous

position in comparison with other countries. So, it is not financially subordinated to any 

Ministry, but is an autonomously managed and budgeted independent body. The Court 

may be adopted only a particular plan and may be manage the budget funds independently.  
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The budget is discussed and adopted by a plenary court session and special budgetary 

council. And the most important mechanism is that the Federal Constitutional Court of 

Germany has the law to guarantee on getting its budget in each year and it can request 

its budget to the Parliamentary body directly.

                     The Independence Budget of the Constitutional Court

          2.5 The Immunities of the Constitutional Court

          The Constitutional Court Judges have the immunity that implies the regnition of 

the corresponding matenial independence as the adequate protocol rank. The respective 

matter is regulated by special parliamentary regulations. And special feature of the office 

of the Constitutional Court is its incompatibility with certain activities.
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No. Country Law 

1. Bulgaria The Constitutional Court Act 1991 article 3 

2. Spain The Constitutional Court Act 1997 No 2/1979 

3. Portugal The Constitutional Court Act 1982 article 5 

4. Germany The Constitutional Court Act 1951 article 1 

5. Hungary The Constitutional Court Act 1989 article 2 

6. Italy The Constitutional Court Act 1953 article 14.2.1 

7. Latvia The Constitutional Court Act 1996 article 37 

8. Turkey The Constitutional Court Act 1983 article 56 

9. Ukraine The Constitutional Court Act 1996 article 31.1 

10. Russian Federation The Constitutional Court Act 1994 article 124
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3. Analysis the independence of the Constitutional Court 

          3.1 During the treatment of cases. The media pressure is that criticism in the mass 

media is part of the publicity of the Constitutional Court’s activity. Therefore, it should 

not be assessed automatically as pressure on the Constitutional Court in the course of 

the constitution of cases. After the submission of the petition to the Constitutional Court, 

citizens and politicians use media outlets to issue statements, give interviews and write 

articles on the anticipated court decision. If the court’s decision is different from the 

anticipated one, they create a condition in negative critic to the public.

          3.2 After the adoption of cases. After pronouncing the judgments in some case, 

the national reports give detail of very different types of attacks against the Constitutional 

Court. The Constitutional Court has been the target of strongly critical comments on the 

part of political parties, non - governmental organization and media. Also the demonstrations 

and protests had been in front of the Constitutional Court and the protests have harsh 

value judgments focused on the individual judges. For example, the Constitutional Court 

has been attacked not only the judge treatment but also in forum of shooting or firing 

to the courthouse, causing damage to the building.

The Immunities of the Constitutional Court
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No. Country Context 

1. 

2. 

3. 

Georgia 

Belarus 

Aremenia 

The state is obliged to guarantee to a member of the 

Constitutional Court appropriate conditions for their work 

and life to ensure their independence and their family. 

The independence of Constitutional Court Judges is 

guaranteed by their permanance of office, immunity, equal 

rights and appointment. The salaries are determined on the 

same scale of the Supreme Council. 

The Constitutional Court Judges may not be detained and 

subjected to administrative or criminal proceedings without 

the consent of the court. 
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          3.3 How to solve the pressure problem?

          In a democratic society, the Constitutional Court’s judgments cannot possibly 

please everybody. Constitutional Courts do not engage in polemics with the political forces 

or the media, and usually do not respond to media reports at all. However, in a few cases 

they react to criticisms, namely when responded to Constitutional Court decisions. In such 

cases, the Constitutional Court decisions by the other branches of power that derives 

from the principle of a state governed by the rule of law. For better transparency and 

understanding of its social role, the Constitutional Court sometimes gives interviews in 

the media and holds lectures about the role of the Constitutional Court in modern society.

          It is common practice for the decisions of the Constitutional Court to be executed. 

For example, the Parliament might fail to harmonise the necessary laws, and fill in the 

unconstitutional omissions. For the legislature, a number of political situations can influence 

their activities; as such, some delays have been observed in terms of the amendment of 

the statutes or its provisions that are decided by the Constitutional Court as unconstitutional 

or not in conformity with the Constitution. The judicial authorities might show resistance 

because the Constitutional Court repealed certain decisions from their jurisdiction.

          3.4 For example, The Austrian Constitutional Court 

          The appointment of constitutional judges is regulated by Article 147 Federal 

Constitution Act. According to this provision the Constitutional Court is composed of a 

President, a Vice - President, twelve additional members and six substitute members.

          The President, Vice - President, all members as well as all substitute members are 

appointed by the Federal President. However, pursuant to Article 67 BVG, the Federal 

President is bound by other constitutional organs’ recommendations. According to Article 

147 B-VG, Federal Government submits a proposal with regard to the President, the Vice – 

President, six members and three substitute members. These members and substitute 

members shall be selected from among judges, administrative officials, and professors 

holding a chair in law. Three additional members and two substitute members are appointed 

upon recommendation of the National Council. The remaining three members and one 

substitute member are appointed on the basis of proposals submitted by the Federal 

Council. These member may be selected from any professional category for which the 
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completion of legal studies is prescribed. All judges must have a relevant professional 

experience of at least ten years.

          The members of the Constitutional Court have the position of judges as defined 

by the Federal Constitution Act. Accordingly, they are independent, non –  transferable 

and irremovable. Pursuant to Article 147 B – VG their office ends on December 31 of 

the year in which they complete their 70th year of life. 

          Before this time, a member of the Constitutional Court may only be removed 

from office by a judgment of the Constitutional Court itself. As provided for in Article 

147 B-VG, such judgment may only be rendered if a member or substitute member 

disregards without satisfactory excuse three successive requests to attend a hearing of 

the Constitutional Court. The establishment of this fact by the Constitutional Court entails 

the loss of membership. This has never happened in practice.

          In term of the Budget, the Constitutional Court is bound to the Federal Finance 

Act which pursuant to Article 51 B –VG has to be enacted by the National Council. The 

Federal Finance Act limits the revenues and expenditures, subdivided into personnel and 

material expenditures, expenditures for legal obligations and discretional expenditures. 

In practice, the President of the Constitutional Court submits the Court’s draft budget to 

the Minister of Finance who integrates it into the bill of the Federal Finance Act. The 

National Council debates the budget of the Constitutional Court together with the budgets 

of the other highest constitutional organs. Until now, National Council has never declined 

a well – founded draft budget up by the Constitutional Court. 

          The President of the Constitutional Court administrates the budget autonomously 

within the limits imposed by the law. 

4. In my opinion

          The Constitutional Courts respect and observe the judicial restraint that limits the 

possibilities to publicly defend the Court in its opinions and actions. The motivation and 

competent judgments are the best way for the court to demonstrate the essence of its 

activity. The Constitutional Courts are neither obliged to account for or comment on the 

rulings, nor required to defend in the media the position set out in its rulings or seek 
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approval for any such position. Nonetheless, it should be noted that there are no any 

legal provisions prohibiting a Constitutional Court from expressing its opinion on certain 

questions. 

          The President of the Constitutional Court is generally entitled to represent it. A 

number of judges hold the positions of researchers and professors at universities and 

research institutions, which gives them an opportunity to explain the Court’s jurisprudence. 

          As a general rule, in accordance with the principle of judicial restraint, judges do 

not take position on the pending cases publically. Likewise, they comment cautiously 

the rulings which have been already delivered. 

          It is advisable that The Constitutional Courts rely on an experienced and professional 

public relations officer or staff who is responsible for conveying the decisions of the 

Constitutional Court and its interests in an adequate form and a language that is under

stood by the public at large. An own press office assisting the judges regarding the press 

and public appearances, and the Court in general should be established. Therefore, I have 

the recommendation issues as follows: 

               4.1 The Constitutional Court are independent and subjected to only the 

Constitution and special laws. 

               4.2 The Judicial Constitutional Review organs are appointed on elected by the 

different branche of powers  within the separation of powers concept and take an oath 

before assuming office.

               4.3 The Judges are independent in the trial and adjudication of cares. 

               4.4 In terms of the immunity, they can be relieved frown duty only as provided 

by law.

               4.5 The Judges take a lengthier period than for the representatives of other 

branche of powers who recruit them and shall hold office for only one term. 

               4.6 The Judges cannot be a number of any party or occupy a seat in parliament 

or executive power. 

               4.7 The ruling of the Constitutional Court is final, binding and mainly is not 

subject to reviews. 
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               4.8 The Judges enjoys the independent in their work on organizing the court 

activities, management of finances and management of finances and management of 

personnel. 

               4.9 The Constitutional Courts have power to review the constitution amendment 

in the forms and context. 

               4.10 Finally, the Constitutional Court shall has its independent secretariat also.  

5. Conclusion and Suggestion 

          The independence of the Constitutional Courts are the most important in the 

modern world. They should be related to the judicial authority of the constitutional review 

concept. At least, the Constitutional Court authority should resolve 3 major issues. 

               5.1 To protect the Supremacy of the Constitution and the constitutionality 

of regulating acts. 

               5.2 To resolve the dispute of the body of authority in respect of jurisdictional 

disputes. 

               5.3 To stand up the rule of law, the liberal democracy and the constitutional 

human rights with the freedom and the equal before the law. 

          Therefore, the Constitutional Courts are the specialized bodies of judicial authority 

for the constitutional review and they are accepted in modern nation – state none. 
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