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บทบรรณาธิการ
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ เปนสือ่ ทางวิชาการสําหรับเผยแพรบทความทางวิชาการทีเ่ ปนองคความรู
ใหม ๆ เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ กฎหมายมหาชนและกฎหมายอื่น ๆ รวมถึงเปนชองทางหนึ่งในการสราง
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทและอํานาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญและภารกิจของสํานักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ
วารสารศาลรัฐธรรมนูญเลมนี้ เปนปที่ 17 เลมที่ 49 เดือนมกราคม – เมษายน 2558 กองบรรณาธิการ
ไดคดั สรรบทความทางวิชาการทีม่ คี ณ
ุ คาดานรัฐธรรมนูญ กฎหมายมหาชนและอืน่ ๆจากผูท รงคุณวุฒแิ ละ
นักวิชาการทางดานกฎหมาย โดยเฉพาะจากผูเ ขารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิตธิ รรมเพือ่ ประชาธิปไตย”
(นธป.) รุนที่ 1 ซึ่งเปนบทความที่ใหความรูและแนวคิดที่เปนประโยชน มีคุณคาในการศึกษาคนควาและ
อางอิงทางวิชาการ ประกอบดวย บทความเรือ่ ง “ประชาธิปไตยกับขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพในการ
ประกอบธุรกิจ” โดย นายเชาวน กาญจนะไพบูลย กรรมการกฎหมายธุรกิจ สภาหอการคาแหงประเทศไทย
เปนเรื่องเกี่ยวกับเสรีภาพและประเด็นปญหาที่เกี่ยวของกับการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและ
การแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรมภายใตรฐั ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 43
ซึง่ ปญหาอาจเกิดขึน้ เมือ่ ประเทศไทยเขาสูป ระชาคมอาเซียน ตลอดจน คําวา “บุคคล” ตามมาตราดังกลาว
วามีความหมายครอบคลุมแคไหน อยางไร บทความเรือ่ ง “ศาลรัฐธรรมนูญและความมีสว นรวมในนิตริ ฐั ”
โดย นายธนวัฒน เนติโพธิ์ ผูเ ชีย่ วชาญประจําตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ไดกลาวถึงศาลรัฐธรรมนูญในอันที่
จะมีสวนรวมในความเปนนิติรัฐไวในหลายแงมุม ไมวาการตีความกฎหมายใหเปนที่ยอมรับของสังคม
การใชดลุ ยพินจิ และความเปนกลางของตุลาการ จริยธรรมของตุลาการ เปนตน บทความเรือ่ ง “แนวทาง
การพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย” โดย นายธีระพงศ จิระภาค ผูพ พิ ากษาหัวหนา
คณะในศาลฎีกา มีการนําเสนอเกีย่ วกับมาตรการตางๆ ทีอ่ าจใชในการแกไขปญหาความขัดแยงของคนใน
สังคมเกีย่ วกับประเด็นของรูปแบบการปกครองประเทศและความเหมาะสมของผูบ ริหารประเทศทีเ่ กิดขึน้
ตลอดมาตัง้ แตอดีตจนถึงปจจุบนั บทความเรือ่ ง “หนาทีพ่ ลเมืองกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย”
โดยพลตํารวจเอก นิสสัย บุญศิริ ทีป่ รึกษาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เสนอแนวทางการพัฒนาสํานึกพลเมือง
ในสังคมไทย ที่เคารพตอความแตกตางและเคารพวาพื้นที่และผลประโยชนสวนตัวยอมอยูภายใตพื้นที่ /
ประโยชนสาธารณะของสวนรวม และการมีสว นรวมในการบริหารกิจการบานเมือง บทความเรือ่ ง “ปญหา
กฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะ” โดย นายประเสริฐ โอนพรัตนวิบูล รองประธานศาลฎีกา
เปนการศึกษาปญหาและหาแนวทางในการปรับปรุงรางพระราชบัญญัตกิ ารชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ....ทีเ่ หมาะสม
บทความเรือ่ ง “ระบอบประชาธิปไตยในอุดมคติ” โดย นางภรณี ลีนตุ พงษ อดีตรองประธานสภาทีป่ รึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เสนอวาการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยใหมีความเขมแข็งมั่นคง
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และยัง่ ยืน คือ การทําใหอาํ นาจสูงสุดในการปกครองประเทศเปนของประชาชนและประชาชนสามารถที่
จะใชอาํ นาจนัน้ ไดอยางแทจริง และการสรางประชาธิปไตยในอุดมคติ จึงตองยกเลิกระบอบเผด็จการและ
การปกครองเผด็จการโดยสิน้ เชิง บทความเรือ่ ง“รูปแบบของวุฒสิ ภาทีเ่ หมาะสมสําหรับประเทศไทยกับ
ความสอดคลองตามหลักประชาธิปไตย” โดย นางสาววราภรณ มีเปรมปรีด์ิ รองเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่องเกี่ยวกับรูปแบบของวุฒิสภาที่เหมาะสมตามหลักประชาธิปไตยซึ่งตอง
ใหความสําคัญกับกระบวนการไดมาของสมาชิกวุฒิสภา บทบาทและอํานาจหนาที่ของวุฒิสภาวาจะออก
แบบใหวฒ
ุ สิ ภาเปนองคกรทีม่ บี ทบาทเปนแบบใด บทความเรือ่ ง “ประชาธิปไตย : “ประวัตศิ าสตร แนวคิด
ปญหา แนวทางแกไขและพัฒนา” โดย นายวิรชั ชินวินจิ กุล รองประธานศาลฎีกา คนไทยสวนมากมิได
เขาใจถึงแนวคิดหรือวิถที างทีแ่ ทจริงของระบอบประชาธิปไตย ทําใหเกิดปญหาตามมามากมาย ทัง้ ปญหา
สังคมและการเมือง หากจะพัฒนาระบอบประชาธิปไตยจะตองแกไขปญหาดวยการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและปลูกฝงจิตสํานึกและวัฒนธรรมทางการเมืองทีถ่ กู ตองในระบอบประชาธิปไตยบทความเรือ่ ง
“การกระทําทางนิตบิ ญ
ั ญัตใิ นระบอบประชาธิปไตย” โดยพลเอก สถาพร เกียรติภญ
ิ โญกรรมการตุลาการ
ทหารทรงคุณวุฒิ นําเสนอการกระทําทางนิติบัญญัติในระบอบประชาธิปไตย ตองอยูภายใตหลักการ คือ
เนื้อหา รูปแบบ และกระบวนการตรากฎหมายของรัฐสภาตองชอบดวยรัฐธรรมนูญ มิฉะนั้นแลวจะตอง
ตกอยูภ ายใตมาตรการในการคุม ครองความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ บทความเรือ่ ง “ประชาธิปไตย
แนวพุทธ” โดย นายสมผล ตระกูลรุง ผูเชี่ยวชาญประจําตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นําเสนอใหเห็นวา
การปกครองในทางพุทธศาสนาใช ธรรมาธิปไตย คือ“การปกครองโดยถือเอาธรรมเปนใหญการตัดสินใจ
ไมขน้ึ อยูก บั บุคคลใดๆ ไมวา คนเดียวหรือหลายคนแตขนึ้ อยูก บั ธรรมคือความถูกตอง”สวนระบอบประชาธิปไตย
คือการปกครองโดยถือเอาเสียงขางมากในการตัดสินใจ ฉะนัน้ เมือ่ หัวใจของการปกครองทัง้ ในทางโลกและ
ทางธรรมคืออํานาจการตัดสินใจ สิง่ สําคัญทีส่ ดุ ทีจ่ ะทําใหประเทศเจริญรุง เรืองหรือพินาศจึงขึน้ อยูก บั คุณภาพ
ของประชาชนซึง่ เปนผูใ ชอาํ นาจนัน้ บทความเรือ่ ง “หลักประชาธิปไตยตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ” โดย
ศาสตราจารย (พิเศษ) สิทธิโชค ศรีเจริญ ทนายความอาวุโส สํานักงานสิทธิโชค ศรีเจริญ ทนายความ จํากัด
การมีกฎหมายเพือ่ การปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตยแตเพียงอยางเดียวยังไมเพียงพอ แตประชาชน
ตองมีความรักชาติ ศาสน กษัตริย เคารพและปฏิบัติตามหลักระชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญอยางครบถวน
ถูกตองจึงจะสมบูรณ บทความเรือ่ ง “ความเขาใจการเลือกตัง้ ตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชนชาวไทย”
โดย ดร.สิทธิพร ประวัตริ งุ เรือง รองอธิการบดีฝา ยวิชาการ มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ นําเสนอแนวทาง
ในการเสริมสรางความเขมแข็งทางดานประชาธิปไตย โดยมุงเนนเพื่อใหเกิดความเขาใจในการเลือกตั้ง
บทความเรื่อง “บทบาทของรัฐสภาในการเสริมสรางประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชน” โดย นายสุวิจักขณ นาควัชระชัย ที่ปรึกษาประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เสนอใหรัฐสภาไทย
ดําเนินงานเชิงรุก โดยปรับบทบาทนิตบิ ญ
ั ญัตใิ หเปนสถาบันหลักอีกสถาบันหนึง่ ในการทําหนาทีเ่ สริมสราง
และสนับสนุนการมีสว นรวมทางการเมืองใหเกิดขึน้ กับประชาชนในทุกระดับ บทความเรือ่ ง “การเลือกตัง้
IV
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เชิงสมานฉันทกบั การพัฒนาประชาธิปไตย” โดย นายอภิชาติ สุขคั คานนท อดีตประธานคณะกรรมการ
การเลือกตัง้ นําเสนอเกีย่ วกับการเลือกตัง้ เชิงสมานฉันท ซึง่ ประกอบดวยกลไกหลักสําคัญ 2 ประการ คือ
การสรางความรูค วามเขาใจและจิตสํานึกแกผสู มัครรับเลือกตัง้ และผูท เี่ กีย่ วของกับการเลือกตัง้ ประการทีส่ อง
คือ กระบวนการสรางความสมานฉันท ซึ่งกระบวนการดังกลาวมีเปาหมายเพื่อการแกไขความขัดแยง
ทางการเมือง บทความเรือ่ ง “การแกไขบทบัญญัตขิ องกฎหมายเกีย่ วกับความรับผิดของนิตบิ คุ คลและ
ผูแ ทนนิตบิ คุ คลในกฎหมายเกีย่ วกับการศึกษาใหสอดคลองกับคําวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 12/2555”
โดย นายอภิมุข สุขประสิทธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อธิบายผลของคําวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญทีม่ ผี ลผูกพันตอบุคคลทีส่ ามซึง่ ไมไดเปนคูค วาม คูก รณี หรือผูร อ ง
ตอศาลรัฐธรรมนูญตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในมาตรา 216 และคําวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญยอมไดรบั ความคุม ครอง
และผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานของรัฐโดยตรง
ในการตรากฎหมาย
นอกจากนั้น ยังมีบทความเรื่อง “ศึกษาวิเคราะหการสั่งไมรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 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 อุดชาชน เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ นําเสนอเนือ้ หาเกีย่ วกับ
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ประชาธิปไตยกับขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพ
ในการประกอบธุรกิจ
เชาวน กาญจนไพบูลย*
1. ที่มาและสภาพปญหา
เนื่องจากในสภาวการณปจจุบันประเทศไทยมีการประกอบธุรกิจจากภาคเอกชนเปนปจจัยหลัก
ในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศ ไมวา จะเปนธุรกิจขนาดใหญ ขนาดกลาง หรือขนาดยอม ลวนแลว
แตมอี ทิ ธิพลตอทัง้ ภาคเอกชนและภาครัฐ กลาวคือ การประกอบธุรกิจของภาคเอกชนก็จะเปนการอํานวย
ความสะดวกใหกับประชาชน และเปนการเกื้อหนุนกันเองระหวางภาคเอกชน สวนในภาครัฐนั้น รัฐก็จะ
ไดเก็บภาษีจากเอกชนเพื่อนําไปพัฒนาประเทศตอไป ทําใหไมวาจะมองในดานใดการประกอบธุรกิจของ
ภาคเอกชนนั้นยอมกอใหเกิดประโยชนตอสวนรวมเปนอยางยิ่ง
นอกจากนีใ้ นปพทุ ธศักราช 2558 ประเทศไทยจะเขาสูป ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึง่ จะทําใหเกิด
การเขามาประกอบธุรกิจของคนตางชาติมากขึน้ ยอมสงผลตอสภาวะเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย
ทัง้ ในดานบวก และดานลบ เชน การเขาเมืองทีล่ ดความเขมงวดลงอาจทําใหเกิดการนําเขาสิง่ ผิดกฎหมาย
ไดงายขึ้น เปนตน ดังนั้นรัฐจึงจําเปนที่จะตองมีการสรางกระบวนการขึ้นมาเพื่อตรวจสอบเปนพิเศษ
นอกเหนือไปจากกระบวนตามปกติธรรมดาทีไ่ ดใชอยูใ นปจจุบนั ทัง้ นีห้ ลักการเสรีภาพในการประกอบธุรกิจ
เปนหลักการหนึง่ ภายใตรฐั ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 โดยมาตรา 43 กําหนดวา “บุคคล
ยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม” ซึง่ ปญหา
ยอมเกิดขึน้ เมือ่ ประเทศไทยเขาสูป ระชาคมอาเซียนแลววา คําวา “บุคคล” ตามมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญ
นีม้ คี วามหมายแคไหน อยางไร เพราะเมือ่ เริม่ มีการลงทุนจากตางชาติมากขึน้ แลว ยอมกอใหเกิดการแขงขัน
มากขึน้ ตามไปดวย หากตีความโดยใหเสรีภาพเปนการทัว่ ไป ยอมเทากับเปนการไมคมุ ครองประชาชนใน
ประเทศหรือไม หรือหากจะไมใหเสรีภาพแกนักลงทุนขามชาติ ยอมเทากับเปนการสรางเงื่อนไขที่ขัดตอ
วัตถุประสงคของประชาคมอาเซียนหรือไม สิง่ เหลานีย้ อ มเกิดขึน้ จึงทําใหจะตองมีการศึกษาและสรางความ
เขาใจในมาตราดังกลาวของรัฐธรรมนูญ แมหลักการดังกลาวจะใหเสรีภาพแกบุคคลไว แตก็ยังคงวาง
ขอยกเวนไวดว ยวา “การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึง่ จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย เฉพาะเพือ่ ประโยชนในการรักษาความมัน่ คงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุม ครอง
*กรรมการกฎหมายธุรกิจ สภาหอการคาแหงประเทศไทย, ผูเขารับการอบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย" รุนที่ 1
ของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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ประชาชนในดานสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบ
การประกอบอาชีพ การคุม ครองผูบ ริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิง่ แวดลอม สวัสดิภาพ
ของประชาชน หรือเพื่อปองกันการผูกขาดหรือขจัดความไมเปนธรรมในการแขงขัน” ซึ่งจะเห็นไดวา
ขอยกเวนดังกลาวนั้นมีมากจนอาจทําใหเกิดอุปสรรคตอการลงทุนภายใตกรอบของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน โดยอาจทําใหสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยไมขยายตัวเทาทีค่ วรเมือ่ เขาสูป ระชาคมเศษฐกิจ
อาเซียนแลว จึงจําเปนที่จะตองมีการศึกษาวาบทบัญญัติดังกลาวมีความเหมาะสมตอสภาพสังคม และ
เศรษฐกิจที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม
ดังนั้นประเด็นในการศึกษาของบทความนี้จึงมีอยูดวยกัน 2 ประเด็น โดยประเด็นแรก คือ
ตามบทบัญญัตมิ าตรา 43 วรรคแรก ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 นัน้ ไดใหเสรีภาพ
แกบุคคลในการประกอบธุรกิจ หรือประกอบอาชีพ ซึ่งคําวา “บุคคล” นี้จะมีความหมายกวางเพียงไร
จะรวมถึงนักลงทุนขามชาติดว ยหรือไม และจะสงผลกระทบตอนักธุรกิจภายในประเทศอยางไร ซึง่ ความหมาย
ของคําวา “บุคคล” นีย้ อ มจะแสดงใหเห็นถึงแนวทางในการปรับใชกฎหมายแมบทตอนักลงทุนตางชาติตอ ไป
ประเด็นตอมา คือ ขอยกเวนบทหลักในมาตรา 43 วรรคสองนัน้ ไดบญ
ั ญัตขิ อ ยกเวนไวหลายประการ
จนอาจจะกอใหเกิดเปนอุปสรรคตอการรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะสงผลตอการลงทุนใน
ประเทศไทยที่อาจจะไมขยายตัวเทาที่ควร ดังนั้นจึงควรที่จะศึกษาถึงความจําเปนที่จะตองมีบทบัญญัติ
ยกเวนเสรีภาพในการประกอบอาชีพดังกลาวใหเหมาะสมกับสภาวการณทางเศรษฐกิจและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป
บทความนีจ้ งึ จะกลาวถึงเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพและประเด็นปญหา
ดังกลาวเพื่อเปนประโยชนตอผูอานที่จะตองการศึกษาตอไป
2. ความหมาย ประวัตคิ วามเปนมา และกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับสิทธิและเสรีภาพในการประกอบธุรกิจ
กอนที่เราจะพิจารณาถึงปญหาเกี่ยวกับขอบเขตของสิทธิ และเสรีภาพในการประกอบธุรกิจ
การทราบถึงความหมาย ประวัตคิ วามเปนมา รวมถึงแนวคิดทฤษฎีตา งๆ ทีเ่ กีย่ วของกับสิทธิ และเสรีภาพ
เพือ่ ใหเขาใจถึงขอบเขตในทางทฤษฎีของสิทธิและเสรีภาพในสวนทีเ่ กีย่ วของกับการประกอบธุรกิจดังกลาว
ซึ่งสามารถอธิบายไดดังตอไปนี้
2.1 ความหมายของสิทธิและเสรีภาพ
“สิทธิและเสรีภาพ” โดยสวนใหญแลวจะถูกนํามาอางในการกระทําการ หรือหามมิใหกระทําการ
รวมทั้งเรียกรองใหรัฐกระทําการหรือโตแยงการกระทําการอยางหนึ่งอยางใดของรัฐ ซึ่งเมื่อพิจารณาแลว
จะเห็นไดวา ความชัดเจนในความหมายของคําทั้งสองคําดังกลาวนั้น ยังคงคลุมเครือ และตองการ
การอธิบายที่ชัดเจนเพื่อเปนประโยชนตอทั้งทางทฤษฎี และปฏิบัติ โดยคําวา “สิทธิ” นั้น นักนิติศาสตร
หลายทานไดใหความหมายไวดังนี้
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ขุนประเสริฐศุภมาตรา ไดอธิบายวา “สิทธิ หมายถึง อํานาจหรือความสามารถซึง่ กฎหมายรับรอง
ปองกันใหบุคคลผูหนึ่งมีอํานาจรองขอใหผูอื่นมีหนาที่ตองเคารพ”1
ศาสตราจารย ดร.หยุด แสงอุทัย ไดอธิบายวา “สิทธิเปนการกอใหเกิดหนาที่แกบุคคลอื่นในอัน
ทีจ่ ะตองปฏิบตั กิ ารใหเปนไปตามประโยชนทก่ี ฎหมายรับรองและคุม ครองให รวมถึงมีหนาทีท่ จี่ ะไมรบกวน
ตอสิทธิหรือหนาทีท่ จี่ ะกระทําการหรืองดเวนกระทําอยางหนึง่ อยางใดใหเปนไปตามสิทธิ ทัง้ นี้ แลวแตประเภท
ของสิทธินั้นๆ ดวย” 2
รองศาสตราจารย ดร.โภคิน พลกุล ไดใหความหมายวา “สิทธิ หมายถึง อํานาจหรือประโยชนที่
กฎหมายรับรองและคุมครองให” 3
คณิน บุญสุวรรณ ใหความหมายไววา “สิทธิ หมายถึง อํานาจอันชอบธรรมทีบ่ คุ คลสามารถทีจ่ ะ
มีหรือกระทําอะไรก็ไดทมี่ กี ฎหมายรองรับ แตคาํ วาจะทําอะไรก็ไดในทีน่ ี้ มิไดหมายความวา ทําอะไรไดตามใจ
เพราะหากทําอะไรลงไปแลวเกิดไปกระทบสิทธิของคนอื่นหรือทําใหคนอื่นตองเดือดรอนเสียหาย
หรือสูญเสียอะไรบางอยาง การกระทําดังกลาวก็เปนสิง่ ทีต่ อ งหาม เชน สิทธิในการมีทรัพยสนิ สวนตัว สิทธิในทีด่ นิ
สิทธิในการปองกันตัวเอง หรือสิทธิในการใชรถใชถนน สิทธิในความเปนอยูสวนตัว เปนตน” 4
รองศาสตราจารย ดร. วรพจน วิศรุตพิชญ อธิบายวา “สิทธิ คืออํานาจที่กฎหมายรับรองใหแก
บุคคลในอันที่จะกระทําการเกี่ยวของกับทรัพยสินหรือบุคคลอื่น ( เชน สิทธิทางหนี้ กรรมสิทธิ์ฯลฯ )
เปนอํานาจทีก่ ฎหมายรับรองใหแกบคุ คลหนึง่ ในอันทีจ่ ะเรียกรองใหผอู นื่ อีกคนหนึง่ หรือหลายคนกระทําการ
บางอยางบางประการใหเกิดประโยชนแกตน หรือใหละเวนกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง” 5
จากแนวทางของนักนิตศิ าสตรหลายทานทีไ่ ดกลาวมาแลวจะเห็นไดวา “สิทธิ” นัน้ เปนคําทีใ่ ชเรียก
อํานาจหรือประโยชนทบี่ คุ คลควรจะไดรบั ภายใตหลักการพืน้ ฐานของเหตุและผล เพือ่ ใชยนั ตอบุคคลอืน่ ๆ
และยอมเกิดหนาที่ตอบุคคลผูซึ่งมิใชเจาของสิทธิ เชน ในทางแพงหากเกิดสิทธิแกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ยอมเกิดภาระหนาทีแ่ กบคุ คลอีกบุคคลหนึง่ หรือบุคคลอืน่ ๆ ทัง้ ในทางทรัพย และทางการกระทํา เปนตน
เมือ่ สิทธิเปนอํานาจของบุคคลทีส่ ามารถใชบงั คับบุคคลอืน่ ๆ ทีม่ ใิ ชผทู รงสิทธิได ทําใหจาํ เปนทีจ่ ะตองมีกฎหมาย
รับรองอํานาจหรือประโยชนของบุคคลที่เรียกวา “สิทธิ” นี้ เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการบังคับใชสิทธิ
ของบุคคล และไมเปนการใชสิทธิที่ขัดตอหลักการพื้นฐานของกฎหมาย จึงกําหนดใหใชสิทธิไดเฉพาะที่
กฎหมายกําหนดไวเทานั้น แมบุคคลนั้นควรจะมีสิทธิในการกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง หากแตถาไมมี
กฎหมายรับรองไวก็ไมสามารถใชสิทธินั้นได ดังนั้นจึงสามารถสรุปลักษณะของสิทธิได 3 ประการ ดังนี้
1 นันทวัฒน บรมานันท, “รายงานผลการศึกษาวิจยั เรือ่ ง การใหสทิ ธิประชาชนฟองศาลรัฐธรรมนูญ กรณีการละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญ
(ตอนที่ 1),” [Online available] URL: http:// www.pub-law.net.
2 หยุด แสงอุทัย, “ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป,” (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพประกายพรึก, 2535), หนา 224.
3 โภคิน พลกุล, “หลักกฎหมายมหาชน,” พิมพครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2539), หนา 138- 139.
4 คณิน บุญสุวรรณ, “คูมือการใชสิทธิของประชาชน,” (กรุงเทพมหานคร: สุขภาพใจ, 2547) หนา 21.
5 วรพจน วิศรุตพิชญ, “สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540,” พิมพครั้งที่ 2
(กรุงเทพมหานคร: วิญูชน, 2543) หนา 21.
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ประชาธิปไตยกับขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพในการประกอบธุรกิจ

1. สิทธิเปนอํานาจ หรือประโยชนของบุคคล
2. อํานาจ หรือประโยชนนั้นมีขึ้นเพื่อใชยันตอบุคคลอื่น ที่มิใชผูทรงสิทธิ
3. จะตองมีกฎหมายรับรองสิทธินั้นไวจึงจะสามารถใชบังคับผูอื่นได
สวนคําวา “เสรีภาพ” นั้นนักนิติศาสตรไดใหความหมายไวดังตอไปนี้
รองศาสตราจารย ดร. โภคิน พลกุล ไดอธิบายไววา “เสรีภาพ หมายถึง สถานภาพของมนุษยที่
จะไมตกอยูภ ายใตการบังคับบัญชาของใครหรือกลาวอีกนัยหนึง่ คือ เปนอํานาจทีจ่ ะกระทําการอยางหนึง่
อยางใดหรือที่จะไมกระทําการอยางหนึ่งอยางใด” 6
รองศาสตราจารย ดร. วรพจน วิศรุตพิชญ อธิบายวา “เสรีภาพ คือ ภาวะของมนุษยที่ไมอยู
ภายใตการครอบงําของผูอื่น เปนภาวะที่ปราศจากการถูกหนวงเหนี่ยวขัดขวาง บุคคลใดบุคคลหนึ่งยอม
มีเสรีภาพอยูตราบเทาที่เขาไมถูกบังคับใหกระทําในสิ่งที่เขาไมประสงคจะกระทําและไมถูกหนวงเหนี่ยว
ขัดขวางไมใหกระทําในสิง่ ทีเ่ ขาประสงคจะกระทํา โดยสรุปแลว เสรีภาพ คือ อํานาจของบุคคลในอันทีจ่ ะกําหนด
ตนเอง โดยอํานาจนีบ้ คุ คลยอมเลือกวิถชี วี ติ ของตนเองไดดว ยตนเองตามใจปรารถนา เสรีภาพจึงเปนอํานาจ
ที่บุคคลมีอยูเหนือตนเอง”7
วิษณุ เครืองาม ไดใหความหมายไววา “เสรีภาพ หมายถึง ความมีอิสระที่จะกระทําการหรือ
งดเวนกระทําการ” 8
ดังนั้นโดยสรุปแลว เสรีภาพยอมหมายความวา ความมีเสรีหรือสภาพที่ทําไดโดยปลอดอุปสรรค
สภาพที่มีสิทธิที่จะทํา จะพูดไดโดยไมละเมิดสิทธิของผูอื่น กลาวขยายความไดวา เสรีภาพเปนอํานาจอัน
ชอบธรรมทีก่ ฎหมายรับรอง และคุม ครองแกบคุ คลทีจ่ ะกระทําการหรือไมกระทําการใดๆ ตามทีบ่ คุ คลนัน้
ตองการไดโดยอิสระ หรือโดยปลอดจากอุปสรรคหรือการบังคับขัดขวาง เสรีภาพจึงกอหนาทีต่ ามกฎหมาย
ใหรัฐและบุคคลอื่นที่จะตองเคารพและไมไปรบกวน ขัดขวางการใชเสรีภาพดังกลาว
2.2 ประวัติความเปนมาของสิทธิและเสรีภาพ 9
ในอดีตเปนเวลานานหลายศตวรรษทีม่ นุษยพยายามหาคําตอบทีว่ า มนุษยทกุ คนควรมีสทิ ธิประเภท
หนึง่ อันเปนสิทธิประจําตัว ไมสามารถโอนใหแกกนั ได และไมอาจถูกทําลายลงไดโดยอํานาจใดๆ ขณะเดียว
กันก็ไดมกี ารตอสูด นิ้ รนเพือ่ ใหไดมาซึง่ สิทธิเชนวานัน้ ตลอดมาระหวางผูใ ตปกครองและผูม อี าํ นาจปกครอง
ดังนัน้ จึงเกิดแนวความคิดในเรือ่ งของ “กฎหมายธรรมชาติ (Natural Law) และสิทธิตามธรรมชาติ (Natural
Rights)” ซึ่งความมุงหมายที่แทจริงที่ไดมีการเสนอความคิดเรื่องสิทธิตามธรรมชาติขึ้นมา ก็เพื่อจํากัด
อํานาจของรัฐ เนื่องจากผูใชอํานาจปกครอง และผูอยูใตปกครองมักมีความขัดแยงกันอยูเสมอ เนื่องจาก
ผูอ ยูใ ตอาํ นาจปกครองของรัฐพยายามดิน้ รนทีจ่ ะมีสทิ ธิเสรีภาพใหมากทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะมีได แตในขณะเดียวกัน
6 โภคิน พลกุล, อางแลว, เชิงอรรถที่ 3, หนา 139.
7 วรพจน วิศรุตพิชญ, อางแลว, เชิงอรรถที่ 5, หนา 22.
8 วิษณุ เครืองาม, “กฎหมายรัฐธรรมนูญ,” พิมพครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพแสวงสุทธิการพิมพ, 2530), หนา 67.
9 ชนินทร ติชาวัน, “สิทธิและเสรีภาพในสังคมไทย,” [Online available], URL: http:// www.pub-law.net.
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ผูมีอํานาจปกครองรัฐก็มีแนวโนมที่จะใชอํานาจอยางเต็มที่เสมอ
แนวความคิดกฎหมายธรรมชาติ เชื่อวา สิทธิทั้งหลายเกิดขึ้นตามธรรมชาติพรอมๆ กับมนุษย
และถือวาความยุติธรรมมากอนตัวบทกฎหมาย นับแตสมัยโบราณมาแลวที่ไดเกิดมีความคิดวากฎหมาย
ตามธรรมชาติมอี ยูจ ริงแมมไิ ดบญ
ั ญัตไิ วเปนลายลักษณอกั ษร แตกเ็ ปนกฎหมายทีส่ งู สง ควรแกการเคารพ
ยิง่ ไปกวากฎหมายทีต่ ราขึน้ โดยผูป กครองประเทศ สิทธิทงั้ หลายแหงมนุษยชาติเกิดมีขนึ้ ตามกฎหมายธรรมชาติ
สวนกฎหมายทีต่ ราขึน้ ในภายหลังนัน้ เปนเพียงการยอมรับหรือรับรองสิทธิทไี่ ดมอี ยูแ ลววา มีอยูจ ริง และ
รัฐบังคับคุมครองใหเทานั้น ไมไดเปนผูกอตั้ง หรือ ประกาศสิทธิใหมนุษยแตอยางใด เชน สิทธิในชีวิต
เสรีภาพในรางกาย สิทธิในทรัพยสนิ และความเสมอภาคซึง่ เปนสิทธิทไี่ มสามารถโอนใหแกกนั ได และใคร
ผูใ ดจะลวงละเมิดมิได ซึง่ ตอมามีการขยายความหมายครอบคลุมไปถึง สิทธิทจี่ ะไดรบั การคุม ครองปองกัน
ไมใหถกู จับกุมคุมขังโดยอําเภอใจ สิทธิทจ่ี ะไมถกู ลวงละเมิดในเคหะสถาน สิทธิทจี่ ะมีเสรีภาพในการเคลือ่ น
ยายถิน่ ทีอ่ ยู สิทธิเสรีภาพในการสือ่ สาร สิทธิเสรีภาพในความคิดเห็น และสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา
สิทธิเสรีภาพในทางเศรษฐกิจ
ตอมาแนวความคิดในเรือ่ งสิทธิตามธรรมชาติดงั กลาว ไดมกี ารอธิบายขยายความจนกลายเปนสิทธิ
ในการจํากัดอํานาจรัฐ โดยใหเหตุผลวาประชาชน มีอาณาเขตหนึง่ ทีห่ า มมิใหผใู ชอาํ นาจปกครองรัฐลวงลํา้
เขาไปใชอาํ นาจรัฐได เมือ่ ผูใ ชอาํ นาจปกครองรัฐมีพนั ธะกรณีทจ่ี ะตองงดเวนไมใชอาํ นาจรัฐ จึงเทากับประชาชน
ของรัฐมีสิทธิในการจํากัดอํานาจรัฐนั่นเอง และนอกจากจะเปนการจํากัดอํานาจรัฐไมใหลวงละเมิดสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนแลว สิทธิเสรีภาพของแตละบุคคล ก็จะตองไมถกู ลวงละเมิดจากการใชสทิ ธิเสรีภาพ
ของบุคคลอื่นดวย นั่นก็หมายความวาการใชสิทธิเสรีภาพของแตละบุคคลจะตองใชภายในปริมณฑล
เขตแดนของสิทธิเสรีภาพแหงตน และตองไมลว งเขาไปในปริมณฑลเขตแดนของสิทธิเสรีภาพของบุคคลอืน่ นัน่ เอง
2.3 ขอสังเกตุที่เกี่ยวของกับสิทธิและเสรีภาพ
จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาสิทธิกับเสรีภาพ มีความคลายคลึงกันในขอที่วาตางก็เปนอํานาจอัน
ชอบธรรมที่กฎหมายรับรองใหแกบุคคล และยังมีความเกี่ยวพันอีกหลายประการ กลาวคือ สิทธินั้น
หมายความรวมถึง สิทธิที่จะมีเสรีภาพตางๆ ตามควรแกสภาพและฐานะของบุคคลดวย และเสรีภาพนั้น
ที่สําคัญคือเสรีภาพที่จะกระทําการหรือไมกระทําการใดๆ ไดตามสิทธิของตน สิทธิยังเปนตัวบงชี้สําคัญ
ถึงระดับความมีเสรีภาพ เนือ่ งจากความหมายของสิทธิและเสรีภาพใกลเคียงกัน และสัมพันธกนั อยางใกลชดิ
แตอยางไรก็ตามเสรีภาพมีความแตกตางจากสิทธิ เนื่องจากสิทธิเปนอํานาจที่บุคคลใชในความสัมพันธ
ระหวางตนเองกับผูอ นื่ โดยการเรียกรองใหผอู นื่ กระทําการหรือละเวนกระทําการอยางใดอยางหนึง่ ใหเปน
ประโยชนแกตน แมวา การทีก่ ฎหมายรับรองเสรีภาพอยางใดอยางหนึง่ ใหแกบคุ คลยอมมีผลกอใหเกิดหนาที่
แกผูอื่นดวยเหมือนกัน แตหนาที่ที่เกิดขึ้นแกผูอื่นอันเนื่องมาจากกฎหมายรับรองเสรีภาพใหแกบุคคล
คนหนึง่ นี้ เปนแตเพียงหนาทีท่ จี่ ะตองเคารพเสรีภาพของเขา ผูท รงเสรีภาพคงมีอาํ นาจแตเพียงทีจ่ ะเรียกรอง
ใหผอู นื่ ละเวนจากการรบกวนขัดขวางการใชเสรีภาพของตนเทานัน้ หาไดมอี าํ นาจตามกฎหมายทีจ่ ะเรียกรอง
5
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ใหผูอื่นกระทําการอยางใดอยางหนึ่งซึ่งมีลักษณะเปนการสงเสริมการใชเสรีภาพของตน หรือเอื้ออํานวย
ใหตนใชเสรีภาพไดสะดวกขึ้นไม
โดยศาสตราจารย ดร.อมร รักษาสัตย ไดใหความเห็นไวในทํานองเดียวกันวา “สิทธิและเสรีภาพ
มีผลบังคับใชตางกัน ในหลักการสิ่งใดที่เปนสิทธิของประชาชนหมายความวาประชาชนมีสิทธิเลือกที่จะ
เรียกรองใหตนไดรบั สิทธินนั้ มาใชอยางจริงจังโดยรัฐบาลจะตองจัดบริการหรือใหความคุม ครองพิทกั ษรกั ษา
ใหไดใชสทิ ธินน้ั โดยชอบดวยกฎหมาย ในอีกทัศนะหนึง่ สิทธิเปนผลประโยชนสาํ คัญของบุคคลหนึง่ ซึง่ บุคคล
อืน่ จะมีหนาทีจ่ ดั หรือยอมใหบคุ คลนัน้ ไดรบั สิทธิ สวนคําวาเสรีภาพ หมายถึง ความอิสระทีจ่ ะเลือกกระทํา
การใดๆ ภายในกรอบของกฎหมายหรือเทาทีจ่ ะไมไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของผูอ นื่ ทัง้ นี้ แลวแตบคุ คลนัน้
จะเลือกใชเสรีภาพนัน้ หรือไมกไ็ ดโดยไมผกู มัดวารัฐจะตองจัดใหบคุ คลใชเสรีภาพนัน้ เพราะการใชเสรีภาพ
นั้นมักตองใชทรัพยากรและมักจะไปกระทบกระเทือนผูอื่นหรือสิ่งขัดขวางอื่น”10
ดังนัน้ จะเห็นไดวา สิทธิและเสรีภาพนัน้ มีความเหมือนกันในรูปแบบ แตแตกตางกันในสาระสําคัญ
กลาวคือ สิทธินน้ั เปนลักษณะของอํานาจทีจ่ ะตองมีกฎหมายรับรองไว และจะตองมีการแสดงออก (Active)
วาผูทรงสิทธิมีสิทธินั้นอยู ไมวาจะเปนโดยชัดแจงหรือโดยปริยายก็ตาม แตเสรีภาพนั้นเปนลักษณะของ
อํานาจที่บุคคลมีติดตัวอยู (Passive) กฎหมายเพียงรับรองไวเพื่อความชัดแจงในการบังคับใชเทานั้น
ซึง่ หากเปนการแสดงออกเพือ่ บังคับผูอ นื่ ใหเคารพในเสรีภาพของผูท รงจะเรียกวา “สิทธิในเสรีภาพ” ซึง่ ก็จะ
ตองมีกฎหมายบัญญัตใิ หอาํ นาจไวเชนกัน โดยทีท่ งั้ สิทธิและเสรีภาพนัน้ มีขนึ้ มาเพือ่ ทําใหการดํารงอยูข อง
มนุษยนั้นปราศจากการถูกบังคับในสิ่งซึ่งเปนสาระสําคัญของการดํารงชีวิต โดยเฉพาะอยางยิ่งในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
2.4 เสรีภาพในการประกอบอาชีพ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 43 บัญญัติวา “บุคคลยอมมี
เสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึง่ จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิ หงกฎหมาย
เฉพาะเพือ่ ประโยชนในการรักษาความมัน่ คงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุม ครองประชาชนใน
ดานสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนการจัดระเบียบการประกอบ
อาชีพ การคุมครองผูบริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม สวัสดิภาพของ
ประชาชน หรือเพือ่ ปองกันการผูกขาดหรือขจัดความไมเปนธรรมในการแขงขัน”
จากบทบัญญัตดิ งั กลาวสามารถวิเคราะหไดวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยซึง่ เปนกฎหมาย
สูงสุดนัน้ มีเจตนารมณทจี่ ะปกปองเสรีภาพในการประกอบอาชีพของปจเจกชน ซึง่ หมายความถึง ปกปอง
เสรีภาพในการประกอบอาชีพของบุคคลแตละคน ทั้งในสวนที่เปนเอกลักษณเฉพาะบุคคล และรวมถึง
แนวความคิด อุดมการณดวย โดยการแขงขันกันในทางธุรกิจนั้นจะตองเปนไปอยางเสรีและเปนธรรม
10 อมร รักษาสัตย, “รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนพรอมบทวิจารณ,” (กรุงเทพมหานคร: บริษทั ดานสุทธาการพิมพ จํากัด, 2541) หนา 68.
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ซึง่ การจํากัดเสรีภาพดังกลาวนัน้ จะกระทําไมไดเลย เวนแตอาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิ หงกฎหมายเทานัน้
และกฎหมายทีจ่ ะจํากัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพนั้นจะตองมีเจตจารมณเพื่อ
1. ประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ
2. การคุมครองประชาชนในดานสาธารณูปโภค
3. การรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
4. การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ
5. การคุมครองผูบริโภค
6. การผังเมือง
7. การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม
8. สวัสดิภาพของประชาชน หรือ
9. ปองกันการผูกขาด หรือขจัดความไมเปนธรรมในการแขงขัน
ดังนี้การที่รัฐจะจํากัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพไดนั้นนอกจากจะตองตราเปนกฎหมายแลว
ยังจะตองมีเจตนารมณดังที่ไดกลาวมาแลวอีกดวย แตถาหากเปนกรณีการใชสิทธิของปจเจกชนเองมีก็มี
ขอบเขตของการใชเสรีภาพดังตอไปนี้
ประการแรก การใชเสรีภาพของตนเองจะตองไมละเมิดเสรีภาพของผูอ นื่ เพราะแตละบุคคลก็ยอ ม
มีขอบเขตเสรีภาพของตน และอาจจะใชเสรีภาพของตนได ตราบเทาที่การใชเสรีภาพนั้นมิไดไปละเมิด
เสรีภาพของบุคคลอื่นนั่นเอง
ประการที่สอง การใชเสรีภาพของปจเจกชนนั้นจะตองไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ ซึ่งการใช
เสรีภาพที่อันอาจจะถือไดวาเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญนั้น ไดแก การใชเสรีภาพเพื่อลมลางรัฐธรรมนูญ
การใชเสรีภาพเพือ่ เปลีย่ นแปลงระบอบการปกครอง หรือการใชเสรีภาพเพือ่ เปนการเปลีย่ นแปลงรูปแบบ
ของรัฐ ซึ่งที่กลาวมานี้ยอมถือวาเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญทั้งสิ้น
ประการที่สาม การใชเสรีภาพตองไมขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งคําวา “ศีลธรรมอันดี
ของประชาชน” นี้ เปนทัศนะในดานจริยธรรมของมหาชนในสังคมซึง่ อาจมีความหมายแตกตางกันสําหรับ
แตละสังคมและเปลีย่ นแปลงไปตามกาลสมัย และยอมขึน้ อยูก บั ความรูส กึ รวมกันของบุคคลในสังคมหนึง่ ๆ
ตอเรื่องนั้น 11
2.5 หลักการในการจํากัดเสรีภาพ
เสรีภาพในการประกอบอาชีพนัน้ เปนหลักการสากลทีป่ ระเทศทีป่ กครองในระบอบประชาธิปไตย
และมีระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนยิ มจะตองมีการบัญญัตริ บั รองเสรีภาพนี้ โดยหลักการแลวรัฐไมมหี นาทีด่ าํ เนิน
การทางเศรษฐกิจจะตองปลอยใหเปนไปตามกลไกตลาด หากแตบางครั้งอาจเกิดเหตุที่ทําใหเกิดความไม
มั่นคงในระบบเศรษฐกิจของประเทศจึงจําเปนที่จะตองมีมาตรการในการควบคุมปญหาดังกลาว ในการ
11 ชนินทร ติชาวัน, อางแลว, เชิงอรรถที่ 9
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จํากัดสิทธิและเสรีภาพนั้น รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 23 ไดวางหลัก
การไว 5 ประการ ดังนี้
(1) การจํากัดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญจะกระทําไดเฉพาะโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมายเฉพาะ เพื่อการที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว
(2) การจํากัดสิทธิและเสรีภาพกระทําไดเทาที่จําเปนเทานั้น
(3) การจํากัดสิทธิและเสรีภาพจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพมิได
(4) การจํากัดสิทธิและเสรีภาพจะตองกระทําเปนกฎหมายที่มีผลบังคับเปนการทั่วไป และไมมุง
หมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง
(5) การจํากัดสิทธิและเสรีภาพจะตองระบุบทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญทีใ่ หอาํ นาจในการตรากฎหมายนัน้
จากการกําหนดบทบัญญัติดังกลาวนั้นจะทําใหเห็นไดวามีหลักกฎหมายที่สําคัญ 2 หลักการ คือ
หลักความจําเปน และหลักความเสมอภาค ซึง่ สามารถอธิบายไดดงั ตอไปนี้
หลักความจําเปน ในกรณีของการจํากัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพนัน้ ยอมขึน้ อยูบ ทบัญญัตทิ ี่
รัฐตราออกมาวามีความจําเปนตอเปาหมาย หรือวัตถุประสงคของรัฐในเรือ่ งนัน้ ๆ หรือมีวธิ กี ารอืน่ ทีจ่ าํ กัด
เสรีภาพนอยกวามาตรการที่รัฐออกมามากนอยเพียงไร และกระทบตอสาระสําคัญของเสรีภาพในการ
ประกอบอาชีพหรือไม
หลักความเสมอภาค ในสวนทีเ่ กีย่ วกับการจํากัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพนี้ คือการพิจารณา
จากการบังคับใชกฎหมายทีจ่ าํ กัดเสรีภาพดังกลาวนัน้ วามีการบังคับใชเปนการทัว่ ไปหรือไม เปนการเลือก
ปฏิบตั หิ รือไม ซึง่ สิง่ ทีม่ สี าระสําคัญเหมือนกันยอมตองปฏิบตั เิ หมือนกัน แตสงิ่ ทีม่ สี าระสําคัญแตกตางกัน
จะตองมีการปฏิบัติที่แตกตางกันดวย
3. วิเคราะหปญ
 หาเกีย่ วกับประชาธิปไตยกับขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพในการประกอบธุรกิจ
การใชเสรีภาพในการประกอบอาชีพตามมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 นั้น ปจเจกชนจะตองคํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของตนภายใตขอบเขตแหงกฎหมาย
หรือตามที่กฎหมายบัญญัติไว ซึ่งการใชเสรีภาพของบุคคลดังกลาวนั้นสามารถอธิบายไดดังตอไปนี้
3.1 ความหมายของคําวา “บุคคล” ตามมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550
เมือ่ ไดศกึ ษาแลวพบวา สิทธิและเสรีภาพนัน้ เปนสิง่ ทีต่ ดิ ตัวมนุษยมาตัง้ แตเกิด ซึง่ อดีตการใชสทิ ธิ
และเสรีภาพดังกลาวนัน้ ก็เปนไปเพือ่ ความดํารงอยูข องมนุษย โดยทีใ่ นปจจุบนั สิทธิและเสรีภาพของมนุษย
ถูกจํากัดใหอยูภ ายใตกฎหมายทีซ่ งึ่ ในแตละประเทศก็วางขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพไวอาจเหมือนหรือ
แตกตางกัน หากแตโดยเนื้อแทของสิทธิและเสรีภาพแลวมีความเหมือนกันในสาระสําคัญเนื่องจากเปน
สิทธิและเสรีภาพของมนุษยนั่นเอง
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ซึ่งความหมายของสิทธิและเสรีภาพนี้พอจะกลาวไดดังนี้ คําวา “สิทธิ” นั้น นักนิติศาสตรไดให
ความเห็นไวในหลายแนวทาง หากแตมีลักษณะที่มีความคลายคลึงกันในสวนที่เปนสาระสําคัญ คือ
สิทธิเปนคําที่ใชเรียกอํานาจหรือประโยชนที่บุคคลควรจะไดรับภายใตหลักการพื้นฐานของเหตุและผล
เพือ่ ใชยนั ตอบุคคลอืน่ ๆ และยอมเกิดหนาทีต่ อ บุคคลผูซ งึ่ มิใชเจาของสิทธิ ซึง่ ในปจจุบนั จะตองมีการรับรอง
และคุมครองสิทธินั้นโดยกฎหมาย
สวนคําวา “เสรีภาพ” นั้น หมายถึง ความมีเสรีหรือสภาพที่ทําไดโดยปลอดอุปสรรค ในการใดๆ
ตามแตผูทรงเสรีภาพนั้นตองการ โดยในปจจุบันจะตองอยูภายใตกรอบของกฎหมาย
ดังนัน้ คําวา “สิทธิ” และ “เสรีภาพ” ในมักจะใชคกู นั เพือ่ แสดงถึงประโยชน และอิสระของปจเจกชน
ในการกระทําการอยางใดอยางหนึ่งภายใตอํานาจของกฎหมาย หรือที่กฎหมายรับรองและคุมครองไว
ใหนั่นเอง หากแตในเนื้อแทของสิทธิและเสรีภาพนั้นมีความแตกตางกัน คือ สิทธินั้นเปนลักษณะของ
อํานาจที่จะตองมีกฎหมายรับรองไวและจะตองมีการแสดงออก (Active) วาเปนผูทรงสิทธิมีสิทธินั้นอยู
ไมวาจะเปนโดยชัดแจงหรือโดยปริยายก็ตาม แตเสรีภาพนั้นเปนลักษณะของอํานาจที่บุคคลมีติดตัว
(Passive) อยูกฎหมายเพียงรับรองไวเพื่อความชัดแจงในการบังคับใชเทานั้น
จากความหมายของคําวา “เสรีภาพ” นีเ้ อง เมือ่ นํามารวมกับการประกอบอาชีพจึงทําใหวเิ คราะห
ถึงหลักในการประกอบอาชีพไดวา เสรีภาพในการประกอบอาชีพนัน้ เปนพืน้ ฐานในการดํารงอยูข องมนุษย
ทุกชนชาติ การใหเสรีภาพในการประกอบอาชีพนัน้ ยอมไมจาํ กัดอยูแ ตเฉพาะบุคคลใด หรือชนชาติใดเทานัน้
ดังนั้นคําวา “บุคคล” ในความหมายของมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 นัน้ หมายความถึง บุคคลทุกคนทีอ่ ยูภ ายใตขอบเขตอํานาจของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ไมวาจะมีเชื้อชาติ สัญชาติ หรือนับถือศาสนาใดๆ ก็ตาม หากเขามาในประเทศไทยแลว ยอมไดรับการ
รับรองและคุม ครองตามบทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญนี้ อีกประการหนึง่ หากพิจารณาถึงคําวา“บุคคล”ทีใ่ ช
ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จะเห็นไดวานาจะมีความหมายที่หมายถึงทั้ง
บุคคลทีเ่ ปนชนชาวไทยเทานัน้ เชน หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย สวนที่ 8 สิทธิและเสรีภาพ
ในการศึกษา สวนที่ 9 สิทธิในการไดรับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ ฯลฯ และไมจําตองเปน
ชนชาวไทย เชน หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย สวนที่ 1 บททั่วไป สวนที่ 2 ความเสมอภาค
สวนที่ 3 สิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล สวนที่ 6 สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ ฯลฯ อยางไรก็ตาม
บทความนี้ยังมีความเห็นใหมีการแกไขปรับปรุงเพื่อใหเกิดความชัดเจนของคําวา”บุคคล”ตอไป
3.2 ปญหาขอจํากัดเสรีภาพตามมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
จากบทบัญญัติมาตรา 43 วรรค 2 ที่วา “การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแต
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือ
เศรษฐกิจของประเทศ การคุมครองประชาชนในดานสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนการจัดระเบียบการประกอบอาชีพ การคุมครองผูบริโภค การผังเมือง
9
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การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิง่ แวดลอม สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพือ่ ปองกันการผูกขาดหรือ
ขจัดความไมเปนธรรมในการแขงขัน” จะเห็นไดวา ในการจํากัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพนัน้ รัฐจะตอง
ตราเปนกฎหมาย อันเปนเงือ่ นไขทีส่ าํ คัญประการหนึง่ ในการจํากัดเสรีภาพโดยรัฐ และนอกจากนัน้ กฎหมาย
ที่ตราขึ้นจะตองมีเจตนารมณเปนการเฉพาะ ซึ่งนับรวมได 9 ประการไดแก
1. ประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ
2. การคุมครองประชาชนในดานสาธารณูปโภค
3. การรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
4. การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ
5. การคุมครองผูบริโภค
6. การผังเมือง
7. การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม
8. สวัสดิภาพของประชาชน หรือ
9. ปองกันการผูกขาด หรือขจัดความไมเปนธรรมในการแขงขัน
ซึง่ จะเห็นไดวา การจํากัดขอบเขตของรัฐดังกลาวนัน้ มีขอบเขตทีก่ วาง และอาจเปนผลเสียตอสภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศที่กําลังเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เนื่องจากความชัดเจนการจํากัดเสรีภาพ
ดังกลาวนัน้ ครอบคลุมทุกกลุม อาชีพ จนเปนการเปดชองใหรฐั สามารถตรากฎหมายจํากัดเสรีภาพในการประกอบ
อาชีพไดทกุ ประเภทอาชีพ ซึง่ ในสวนสาระสําคัญของการจํากัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพนัน้ หากเปน
สวนทีก่ ระทบกระเทือนตอความมัน่ คงทางเศรษฐกิจของรัฐ หรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนยอมมีความสําคัญเพียงพอทีจ่ ะกําหนดใหรฐั สามารถจํากัดเสรีภาพดังกลาวได แตหากเปนเรือ่ ง
ของความสะดวกของรัฐในการบริหารจัดการอาชีพตางๆ นัน้ ยังไมมคี วามจําเปนเพียงพอทีจ่ ะใหรฐั มีอาํ นาจ
ในการจํากัดเสรีภาพดังกลาว สวนในกรณีของการผูกขาด หรือขจัดความไมเปนธรรมในการแขงขันนั้น
ในสวนนี้ถือไดวามีสวนเกี่ยวของกับการเขาสูประชาคมอาเซียนมากที่สุด เนื่องจากในการลงทุนขามชาติ
ของนักธุรกิจตางๆ ยอมจะเขามาแขงขันกับนักธุรกิจภายในประเทศ ซึง่ หากเปนการแขงขันกับผูป ระกอบการ
ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจใกลเคียงกันก็จะทําใหเปนการแขงขันที่เปนธรรม หากแตถาเปนการแขงขันกับ
ผูประกอบการที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดอยกวามากยอมทําใหการแขงขันนั้นเกิดความไมเปนธรรมขึ้น
ซึง่ รัฐอาจตรากฎหมายจํากัดเสรีภาพในการประกอบธุรกิจดังกลาวได และหากมองในทางเสรีภาพแลวการ
แทรกแซงกลไกลตลาดของรัฐดังกลาวอาจทําใหเกิดการริดรอนเสรีภาพได ดังนั้นจึงจะตองมีการแกไข
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 43 นี้ โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับบทจํากัด
เสรีภาพในการประกอบอาชีพเพือ่ ใหสอดคลองกับการเขาสูป ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึง่ ในสวนทีใ่ หอาํ นาจ
เขาจํากัดเสรีภาพเพื่อเปนการสะดวกแกรัฐในการบริหารจัดการอาชีพ เชน การจัดระเบียบการประกอบ
อาชีพ เปนตน จําเปนที่จะตองมีการแกไขตามเหตุผลดังที่ไดกลาวแลว
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4. สรุปและเสนอแนะ
4.1 สรุป
เมื่อประเทศไทยเขาสูประชาคมอาเซียนในป พุทธศักราช 2558 แลว จะทําใหภาคธุรกิจของ
ประเทศไดรบั ผลกระทบเปนอยางมากทัง้ ในดานอุตสาหกรรม การคา และบริการ รัฐจึงจําเปนทีจ่ ะตองมี
การเตรียมพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว และจะตองนําพาผูประกอบธุรกิจภายในประเทศให
สามารถแขงขันกับผูป ระกอบธุรกิจในอาเซียนใหได ซึง่ ก็จะตองไดรบั แรงสนับสนุนจากภาครัฐถึงแนวทาง
และวิธีการในการพัฒนาธุรกิจของตน อีกทั้งการไดรับการสงเสริมจากภาครัฐยังจะทําใหการเจริญเติบโต
ของเศรษฐกิจภายในประเทศมีความมั่นคงขึ้นอีกดวย มาตรการหนึ่งที่รัฐจะสามารถใชไดในการควบคุม
หรือชวยเหลือผูประกอบการภายในประเทศที่ทําการแขงขันกับผูประกอบการอาเซียนที่เขามาลงทุนใน
ประเทศไทยไดแก การจํากัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพ ซึง่ คําวา “สิทธิ” และ “เสรีภาพ” นัน้ มีความ
แตกตางกันโดยที่สิทธินั้นเปนอํานาจ หรือประโยชนที่กฎหมายรับรองใหจึงเกิดเปนการบังคับแกผูอื่นที่
มิใชผทู รงสิทธิ ใหเคารพตอผูท รงสิทธินนั้ แตเสรีภาพเปนความมีอสิ ระในการกระทําการตางๆ โดยชอบดวย
กฎหมาย โดยที่ไมละเมิดตอเสรีภาพของผูอื่น และผูอื่นก็ตองเคารพตอเสรีภาพของผูทรงเสรีภาพเชนกัน
ทําใหรัฐจําเปนที่จะตองเขามามีบทบาทในการจํากัดเสรีภาพในบางกรณีที่ปจเจกชนไดกระทําการโดยใช
เสรีภาพทีอ่ าจกอใหเกิดความเสียหายแกรฐั ซึง่ การทีร่ ฐั จะกระทําการใดๆ อันเปนการจํากัดเสรีภาพไดนนั้
จะตองมีอํานาจกระทําตามที่กฎหมายไดบัญญัติใหอํานาจไว และการตรากฎหมายใหอํานาจแกรัฐนั้นจะ
ตองเปนไปตามหลักการทางกฎหมาย กลาวคือ จะตองมีความจําเปน และบังคับใชไดโดยเสมอภาค ดังนัน้
เสรีภาพในการประกอบอาชีพตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดบัญญัติไว
นั้นจึงไมไดจํากัดอยูแตเฉพาะบุคคลที่มีสัญชาติไทยเทานั้น หากแตยอมหมายความรวมถึงบุคคลทุกคนที่
เขามาประกอบอาชีพในประเทศไทย ทีอ่ าจถูกจํากัดเสรีภาพดังกลาวได แตทงั้ นีใ้ นสวนของรัฐก็จะตองไม
ตรากฎหมายที่ขัดตอสาระสําคัญของเสรีภาพนั้น และจะตองมีความจําเปนในการตรากฎหมายดังกลาว
อีกทั้งจะตองสามารถบังคับไดเปนการทั่วไปอีกดวย และในสวนของบทกฎหมายที่เปนการจํากัดเสรีภาพ
หรือใหอํานาจรัฐในการตรากฎหมายที่เปนการจํากัดเสรีภาพ เชน มาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 นัน้ จะตองมีความชัดเจนและไมเปนการแทรกแซงระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศมากเกินความจําเปน แตทง้ั นีย้ อ มไมกระทบตอการสงเสริมของภาครัฐทีจ่ ะสนับสนุนผูป ระกอบ
การภายในประเทศที่แขงขันกับตางประเทศเพื่อใหเกิดการแขงขันอยางเปนธรรม
ในปจจุบนั ไดมกี ารตัง้ คณะทํางานจากหลายหนวยงานเพือ่ การพัฒนากฎหมายของประเทศในการ
เตรียมความพรอมเขาสูป ระชาคมอาเซียนและเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันประเทศโดยหลายหนวยงาน
จึงเห็นสมควรใหมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายภายในเพื่อเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันโดยคํานึงถึง
ประโยชนของชาติเปนหลัก อยางไรก็ตาม อาจมีกฎหมายบางฉบับที่รองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน เชน พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคนตางดาว พ.ศ.2542 อยางไรก็ตาม ธุรกิจบริการ
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ประชาธิปไตยกับขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพในการประกอบธุรกิจ

(ตามบัญชี 3) ยังคงอาจมีประเด็นประเภทธุรกิจบริการบางประเภท ทีไ่ มควรไดรบั การพิจารณา ใหเปนธุรกิจ
บริการ เนื่องจาก ในขอที่ 21 ตามบัญชี 3 กําหนดใหบริการอื่นๆ นอกจากที่กําหนดไวขางตน (ขอ 1 ถึง
20) ใหเปนธุรกิจบริการทีต่ อ งขออนุญาต เวนแตธรุ กิจทีก่ าํ หนดโดยกฏกระทรวง ซึง่ ขณะนีย้ งั ไมมกี ฎกระทรวง
เชนวานี้ ดังนัน้ การกําหนดกฎกระทรวงดังกลาวจึงควรพิจารณาถึงความพรอมของคนไทยทีจ่ ะตองแขงขัน
กับคนตางดาวทีป่ ระกอบธุรกิจบริการนัน้ ๆในภาพรวม เนือ่ งจากกฎกระทรวงทีจ่ ะกําหนด จะมีผลไมเฉพาะ
แตประเทศในประชาคมอาเซียนเทานั้น แตยังคงมีผลเปนการทั่วไปกับทุกๆประเทศอีกดวย
4.2 ขอเสนอแนะ
จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตรา 43 นั้นยังจะตองมีการแกไขในประเด็นดังตอไปนี้
1. ความชัดเจนของคําวา”บุคคล”ทีอ่ ยูใ ตบงั คับแหงรัฐธรรมนูญนีเ้ มือ่ มีการเขาสูป ระชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนแลว โดยการแกไขปรับปรุงใหเกิดความชัดเจนในความหมายของคําวาบุคคลในแตละบริบทให
ชัดเจน เนือ่ งจากคําวา”บุคคล”ทีใ่ ชในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จะเห็นไดวา
นาจะมีความหมายที่หมายถึงทั้งบุคคลที่เปนชนชาวไทยเทานั้น และไมจําตองเปนชนชาวไทย
2. ในปจจุบันไดมีการตั้งคณะทํางานจากหลายหนวยงานเพื่อการพัฒนากฎหมายของประเทศ
ในการเตรียมความพรอมเขาสูป ระชาคมอาเซียน และเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันประเทศโดยหลาย
หนวยงาน จึงเห็นควรใหมกี ารบูรณาการ การทํางานหนวยงานตางๆเขาดวยกัน เพือ่ กอใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ถึงแมมกี ฎหมายบางฉบับทีอ่ าจรองรับการเขาสูป ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เชน พระราชบัญญัตกิ าร
ประกอบธุรกิจคนตางดาว พ.ศ.2542 อยางไรก็ตาม ธุรกิจบริการ (ตาม บัญชี 3) ยังคงอาจมีประเด็นประเภท
ธุรกิจบริการบางประเภท ทีไ่ มควรไดรบั การพิจารณา ใหเปนธุรกิจบริการ เนือ่ งจาก ในขอที่ 21 ตามบัญชี 3
กําหนดใหบริการอื่นๆ นอกจากที่กําหนดไวขางตน (ขอ 1 ถึง 20) ใหเปนธุรกิจบริการที่ตองขออนุญาต
เวนแตธรุ กิจทีก่ าํ หนดโดยกฏกระทรวง ซึง่ ขณะนีย้ งั ไมมกี ฎกระทรวงเชนวานี้ ดังนัน้ การกําหนดกฎกระทรวง
ดังกลาวจึงควรพิจารณาถึงความพรอมของคนไทยที่จะตองแขงขันกับคนตางดาวที่ประกอบธุรกิจบริการ
นั้นๆ ในภาพรวม เนื่องจากกฎกระทรวงที่จะกําหนด จะมีผลไมเฉพาะแตประเทศในประชาคมอาเซียน
เทานั้น แตยังคงมีผลเปนการทั่วไปกับทุกๆประเทศอีกดวย
3. ในสวนของขอจํากัดเสรีภาพจะตองแกไขบทบัญญัตเิ พือ่ ใหรฐั เขาแทรกแซงกลไกตลาดใหนอ ยทีส่ ดุ
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ศาลรัฐธรรมนูญและความมีสวนรวมในนิติรัฐ
ธนวัฒน เนติโพธิ์*
บทนํา

นิติรัฐคือรัฐที่ปกครองโดยกฎหมาย ไมใชโดยมนุษย (government of law and not of men)
ดูจะเปนการใหความหมายของนิติรัฐในเบื้องตนที่ตรงที่สุดในแงของประวัติศาสตรการเมืองการปกครอง
แนวความคิดวาดวยนิติรัฐเริ่มตนขึ้นในชวงศตวรรษที่ 17 ในฐานะที่เปนปฏิกิริยาที่มีตอการปกครองใน
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย อาจกลาวไดวา เสาหลักทีค่ าํ้ จุนนิตริ ฐั ไวกค็ อื การปกปองบุคคลจากการกระทํา
ตามอําเภอใจของรัฐหรือผูปกครองแนวความคิดนี้สอดคลองตองกันกับพัฒนาการและความเชื่อที่มีมา
ตัง้ แตยคุ กลางวาสันติสขุ และความยุตธิ รรมจะเกิดขึน้ ไดยอ มตองอาศัยกฎหมายหากคนในสังคมไมยอมปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย ก็จะทําใหความเปนนิตริ ฐั สิน้ สุดลงได ในเรือ่ งสาเหตุทคี่ นไมยอมรับปฏิบตั ติ ามกฎหมายนัน้
ทานศาสตราจารย ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช ไดอธิบายไววาเกิดจากสาเหตุสําคัญ 4 ประการ คือ
1. ความบกพรอง ความไมดขี องกฎหมาย อันเกิดจากสาระเนือ้ หาทีไ่ มเปนธรรม เปนกฎหมาย
ที่ออกมาตามอําเภอใจของผูปกครอง เกิดจากการใชกฎหมาย ผิดกาละเทศะ และเกิดจากมีกฎหมาย
มากจนเกินไปจนทําใหคนไมแนใจวาการกระทําของตนจะผิดกฎหมายใดบางก็หมดความนับถือกฎหมาย
2. เนื่องจากผูออกกฎหมาย บําเพ็ญตนอยูเหนือกฎหมายเสียเอง
3. ไมมีการอธิบายเหตุผล หรือประโยชนของกฎหมายใหคนทั่วไปเขาใจ
4. กฎหมาย นัน้ มิไดออกมาเพือ่ ประโยชนของประชาชนหรือมิไดรบั ความยินยอมจากประชาชน
ศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกรที่มีความสําคัญควบคูไปกับการใหความเปนธรรมและการธํารงความ
เปนนิติรัฐไว ในบทความนี้มุงประสงคจะกลาวถึงศาลรัฐธรรมนูญในอันที่จะมีสวนรวมในความเปนนิติรัฐ
ไวในหลายแงมุม ไมวาในเรื่องของการตีความกฎหมายใหเปนที่ยอมรับรองสังคม ในเรื่องการใชดุลยพินิจ
และความเปนกลางของตุลาการ จริยธรรมของตุลาการ ฯลฯ ซึ่งเหลานี้ยอมประกอบกันเปนสวนที่ทําให
กฎหมายมีผลศักดิ์สิทธิ์และไดรับความเชื่อฟงนอมตามของประชาชนในสังคมโดยรวม

*ผูเชี่ยวชาญประจําตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ, ผูเขารับการอบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย" รุนที่ 1 ของสํานักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ
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1. หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับนิติรัฐ
หลักนิตริ ฐั เปนหลักทีศ่ าลรัฐธรรมนูญนํามาใชเปนหลักในการวินจิ ฉัยชีข้ าดคดี ซึง่ หลักนิตริ ฐั นัน้ มี
ประเด็นที่ตองศึกษาไวเปนเบื้องตน แตเนื่องจากคําวา “นิติรัฐ” นี้ไดกลาวกันไวมาแลวทั้งในชั่วโมงเรียน
ของหลักสูตร และในบทความตาง ๆ ทีเ่ พือ่ นนักศึกษาไดนาํ เสนอ ฉะนัน้ ในบทความบทความนีจ้ ะนําเสนอ
แตเพียงโดยยอ เฉพาะในประเด็นตาง ๆ ดังตอไปนี้เทานั้น คือ
1. พัฒนาการของหลักนิติรัฐ
2. ความหมายของหลักนิติรัฐ
3. องคประกอบของหลักนิติรัฐ
1.) พัฒนาการของหลักนิติรัฐ
คําวา “นิตริ ฐั ” เปนคําทีแ่ ปลมาจากภาษาเยอรมันวา “Rechtsstaat” คําวา “Rechtsstaat”
ประกอบขึ้นจากคําสองคํา คือ คําวา Recht ที่แปลวา กฎหมาย (ในภาษาเยอรมันคําๆนี้สามารถแปลวา
“สิทธิ” ไดดว ย) และคําวา Staat ทีแ่ ปลวา รัฐ แตคาํ สองคํานีเ้ มือ่ มารวมกันแลวไดกลายเปนคําศัพททาง
นิตศิ าสตรในระบบกฎหมายเยอรมันซึง่ ยากจะหาคําในภาษาตางประเทศทีแ่ ปลแลวใหความหมายไดตรง
กับคําในภาษาเดิม ตําราทีเ่ ขียนเปนภาษาอังกฤษจํานวนหนึง่ ไดใชคาํ ๆนีท้ บั ศัพทภาษาเยอรมันโดยไมแปล
อยางไรก็ตามมีความพยายามในการแปลคําวา Rechtsstaat อยูเ ชนกันถึงแมวา คําแปลทีพ่ ยายามคิดกัน
ขึ้นนั้นไมสามารถสื่อความหมายของคําวา Rechtsstaat ไดอยางสมบูรณก็ตาม เชน ในระบบกฎหมาย
อังกฤษ แปลคําวา Rechtsstaat วา rule of law หรือ state-under-law ระบบกฎหมายฝรัง่ เศสแปลวา
état constitutionnel แตตาํ รากฎหมายฝรัง่ เศสยุคหลังๆมักแปลวา état de droit ซึง่ เปนแนวโนมการ
แปลในภาษาอื่นๆดวย คือแปลตรงตัว เชน ระบบกฎหมายอิตาลี แปลวา Stato di diritto หรือระบบ
กฎหมายสเปนแปลวา Estato de derecho เปนตนสําหรับในสหรัฐอเมริกาหากไมแปลคําวา Rechtsstaat
วา rule of law ก็มักจะยกเอาหลักการในทางกฎหมายที่มีเนื้อหาบางสวนที่คลายคลึงกับ Rechtsstaat
มาเทียบเคียง เชน due-process-clause หรือการกลาวถึง limited government ในฐานะมโนทัศน
ทางกฎหมายที่ใกลเคียงกับ Rechtsstaat เปนตน
ในทางวิชาการ ไมวา จะแปลคําวา Rechtsstaat วาอยางไรก็ตามประเด็นสําคัญยอมอยูท คี่ วาม
หมายอันเปนแกนแทของหลักการนี้ กลาวคือ การปกครองใน Rechtsstaat หรือนิติรัฐนั้น กฎหมายจะ
ตองไมเปดโอกาสใหผปู กครองใชอาํ นาจตามอําเภอใจภายใตกฎหมาย บุคคลทุกคนตองเสมอภาคกันและ
บุคคลจะตองสามารถทราบกอนลวงหนาวากฎหมายมุง ประสงคจะบังคับใหตนทําอะไรหรือไมใหตนทําอะไร
ผลรายอันเกิดจากการฝาฝนกฎหมายคืออะไร ทั้งนี้เพื่อที่จะบุคคลไดปฏิบัติตนใหถูกตองสอดคลองกับ
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กฎหมายแนวความคิดพื้นฐานดังกลาวนี้ยอมจะกอใหเกิดหลักตางๆตามมาในทางกฎหมายมากมาย เชน
หลักไมมคี วามผิด ไมมโี ทษ โดยปราศจากกฎหมาย (nulla poena sine lege) หลักการหามลงโทษซํา้ ซอน
หลักการหามตรากฎหมายยอนหลังกําหนดโทษแกบุคคลเปนตน
นิตริ ฐั คือรัฐทีป่ กครองโดยกฎหมาย ไมใชโดยมนุษย (government of law and not of men)
ดูจะเปนการใหความหมายของนิติรัฐในเบื้องตนที่ตรงที่สุดในแงของประวัติศาสตรการเมืองการปกครอง
แนวความคิดวาดวยนิติรัฐเริ่มตนขึ้นในชวงศตวรรษที่ 17 ในฐานะที่เปนปฏิกิริยาที่มีตอการปกครองใน
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยอาจกลาวไดวา เสาหลักทีค่ าํ้ จุนนิตริ ฐั ไวกค็ อื การปกปองบุคคลจากการกระทํา
ตามอําเภอใจของรัฐหรือผูปกครองแนวความคิดนี้สอดคลองตองกันกับพัฒนาการและความเชื่อที่มีมา
ตัง้ แตยุคกลางวาสันติสุขและความยุติธรรมจะเกิดขึ้นไดยอมตองอาศัยกฎหมาย
พัฒนาการของความคิดเรื่องนิติรัฐเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นในตอนปลายศตวรรษที่ 18 เมื่อรัฐ
สมัยใหมในยุโรปพัฒนาจากรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชยไปสูค วามเปนรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชยทถี่ กู เรียกรอง
มากขึ้นในแงของเหตุผลกลาวคือ ถึงแมวากษัตริยซึ่งเปนผูปกครองจะยังมีอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดก็ตาม
แตในการใชอํานาจนั้นมีการเรียกรองใหกษัตริยตองคํานึงถึงเหตุผลดวยปรัชญาวาดวยรัฐในยุคสมัยแหง
พุทธิปญ
 ญานีไ้ ดรบั อิทธิพลอยางมากจากนักคิดอยาง Immanuel Kant ซึง่ นําเอาความคิดวาดวยเสรีภาพ
และเหตุผลมาเปนศูนยกลางของปรัชญาของตน อยางไรก็ตามมีขอ สังเกตวา Kant ไมไดเนนเสรีภาพของ
บุคคลไปทีเ่ สรีภาพทางการเมืองเหมือนกับทีป่ รากฏในหลายๆประเทศแตเนนไปทีเ่ สรีภาพในทางความคิด
การมุง เนนในประเด็นดังกลาวของ Kant นีเ่ องทีท่ าํ ใหมโนทัศนวา ดวยนิตริ ฐั แมจะเปนมโนทัศนทส่ี นับสนุน
เสรีภาพแตกข็ าดลักษณะประชาธิปไตย เราจะเห็นไดจากประวัตศิ าสตรของชาติเยอรมันวาในหวงเวลานัน้
ไมมีคําอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธในทางอํานาจระหวางรัฐกับราษฎรดังเชนที่ปรากฏในฝรั่งเศสเลย
ในขณะทีน่ กั คิดในเยอรมันคงมุง เนนเรือ่ งเสรีภาพในทางความคิดนัน้ ชาวฝรัง่ เศสกลับมุง ความสนใจไปทีเ่ สรีภาพ
ในทางการเมืองและในที่สุดชนชาติฝรั่งเศสก็สามารถปลดปลอยตนเองใหพนจากระบอบสมบูรณาญา
สิทธิราชยไดเมื่อมีการปฏิวัติใหญในค.ศ. 1789
การเริม่ ตระหนักรูถ งึ สิทธิทกี่ ลาวมานี้ ทําใหในราวปลายศตวรรษที่ 18 ตอเนือ่ งมาจนตนศตวรรษ
ที่ 19 ราษฎรไดเรียกรองใหรฐั ปกปองคุม ครองสิทธิในทรัพยสนิ ตลอดจนเสรีภาพของตนมากขึน้ เมือ่ พิจารณา
จากพัฒนาการทางการเมืองการเรียกรองดังกลาวไมใชเรือ่ งทีอ่ ยูเ หนือความคาดหมายเพราะในชวงเวลานัน้
ราษฎรที่เปนสามัญชนเริ่มมีพลังอํานาจทางเศรษฐกิจมากขึ้นเมื่อราษฎรตางเริ่มมีทรัพยสินมากขึ้นก็ยอม
ตองการความมั่นคงปลอดภัยในทรัพยสินที่ตนหามาไดเปนธรรมดาราษฎรเหลานี้ตางเห็นวาการปกปอง
คุมครองสิทธิและเสรีภาพดังกลาวจะปรากฏเปนจริงไดก็ตอเมื่อมีรัฐธรรมนูญที่กําหนดใหอํานาจของรัฐ
ตองผูกพันอยูก บั กฎหมาย กฎหมายยอมจะตองเปนกฎเกณฑทกี่ าํ หนดขอบเขตภารกิจของรัฐกฎหมายจะ
ตองสรางกลไกในการควบคุมการใชอาํ นาจของรัฐและกฎหมายจะตองประกันสิทธิและเสรีภาพของปจเจกบุคคล
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ในราวปลายศตวรรษที่ 19 ซึง่ ยังเปนชวงทีเ่ ยอรมนีอยูภ ายใตการปกครองของจักรพรรดิ์ พัฒนาการ
เกี่ยวกับความคิดวาดวยนิติรัฐเกิดการหักเหขึ้นที่วาเกิดการหักเหก็เนื่องจากในชวงเวลานี้มโนทัศนวาดวย
นิติรัฐถูกจํากัดลงเหลือแตเพียงองคประกอบในทางรูปแบบเทานั้น เหตุที่เปนเชนนี้ก็เนื่องจากในเวลา
นัน้ คําสอนในทางปรัชญากฎหมายของสํานักกฎหมายบานเมืองหรือสํานักปฏิฐานนิยมทางกฎหมาย (Legal
Positivism) เจริญงอกงามเฟองฟูขึ้น แนวคิดหลักของสํานักคิดดังกลาวเปนแนวคิดที่ตองการสรางความ
ชัดเจน ความมัน่ คงและความแนนอนใหเกิดขึน้ ในระบบกฎหมาย สํานักคิดนีป้ ฏิเสธคําสอนวาดวยกฎหมาย
ของปจเจกชน (ที่เกิดจากกฎหมายที่ตราขึ้น)จากการลวงละเมิดของฝายปกครองโดยองคกรตุลาการ
เทานัน้ แมวา รัฐชนิดนีจ้ ะใชกฎหมายเปนเครือ่ งมือในการปกครองแตโดยทีไ่ มมกี ารพูดถึงองคประกอบในทาง
เนื้อหาโดยเฉพาะอยางยิ่งความยุติธรรมตํารากฎหมายจํานวนหนึ่งจึงเรียกรัฐชนิดนี้วา Gesetzesstaat
( คําวา Gesetz ในภาษาเยอรมันแปลวา กฎหมาย เหมือนกับคําวา Recht แต Gesetz มุง หมายถึงกฎหมาย
ที่ไดรับการบัญญัติข้ึนเปนสําคัญ) รัฐที่สนใจแตเพียงกฎหมายในทางรูปแบบเชนนี้เองที่ทําใหในที่สุดเกิด
รัฐตํารวจ (Polizeistaat) ขึน้ ในรัฐชนิดนีฝ้ า ยปกครองก็ผกู พันตนตอกฎหมายแตไมตอ งสนใจวากฎหมาย
นั้นถูกตองเปนธรรมหรือไม โดยปรากฏการณเชนนี้ คําวา “รัฐตํารวจ” จึงไดกลายเปนคําตรงกันขามกับ
คําวา “นิติรัฐ” ผลพวงจากการเกิดขึ้นของรัฐตํารวจ ทําใหในเวลาตอมาเกิดแรงตานจากฝายเสรีนิยมจน
ในทีส่ ดุ มโนทัศนวา ดวยนิตริ ฐั ก็ไดรบั การพัฒนาใหครอบคลุมองคประกอบในทางเนือ้ หาดวยคือเปนนิตริ ฐั
ที่เปนเสรีนิยม คํานึงถึงความยุติธรรมและทําใหในปจจุบันนี้เมื่อกลาวถึงนิติรัฐจะตองพูดถึงองคประกอบ
ทัง้ สองดาน คือทัง้ ในทางรูปแบบ และในทางเนือ้ หา การกลาววานิตริ ฐั เปนรัฐทีป่ กครองโดยกฎหมายอาจ
จะนําไปสูค วามเขาใจผิดไดโดยเฉพาะอยางยิง่ ในประเทศไทยทีว่ งการกฎหมายไทยตลอดจนองคกรตุลาการ
ยอมรับบรรดาคําสั่งของคณะรัฐประหารทั้งปวงวาเปนกฎหมายโดยที่ไมไดตั้งคําถามในทางเนื้อหาเลยวา
สิ่งที่เกิดจากการประกาศของคณะรัฐประหารนั้นมีเนื้อหาที่สอดรับกับความถูกตองเปนธรรมและสมควร
จะไดชื่อวาเปน “กฎหมาย” ที่ผูกพันองคกรของรัฐใหตองปฏิบัติตามหรือไม
ในประเทศเยอรมนี ภายหลังจากพายแพสงครามโลกครัง้ ทีห่ นึง่ ไดมกี ารพูดถึงนิตริ ฐั ในทางเนือ้ หา
มากขึน้ แตการขึน้ ครองอํานาจของ Adolf Hitler ก็ทาํ ใหพฒ
ั นาการในเรือ่ งนีส้ ะดุดลงจนกระทัง่ ประเทศ
เยอรมนีพายแพสงครามโลกครั้งที่สองแนวความคิดดังกลาวจึงพัฒนาตอไปภายใตรัฐธรรมนูญฉบับใหม
ไดกลาวมาแลววาแนวความคิดพืน้ ฐานของนิตริ ฐั ก็คอื การจํากัดอํานาจของรัฐโดยกฎหมายการทําใหรฐั ตอง
ผูกพันอยูก บั หลักการพืน้ ฐานและคุณคาทางกฎหมายโดยไมอาจบิดพริว้ ได ดวยเหตุนหี้ ลักนิตริ ฐั จึงไมมคี วาม
หมายแคเพียงการบังคับใหรัฐตองคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลเทานั้นแตยังเรียกรองใหรัฐตองดําเนิน
การในดานตางๆเพื่อใหเกิดความเปนธรรมขึ้นอยางแทจริงในสังคมดวยวัตถุประสงคดังกลาวจะบรรลุได
ก็แตโดยการสรางระบบการปกปองคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลที่มีประสิทธิภาพและการยอมรับใหมี
องคกรตุลาการขึน้ มาโดยเฉพาะ (ศาลรัฐธรรมนูญ) ใหองคกรดังกลาวพิทกั ษปกปองคุณคาในรัฐธรรมนูญ
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รัฐธรรมนูญของเยอรมนีหลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ องทีเ่ รียกวา “กฎหมายพืน้ ฐาน” (Grundgesetz) ไดเดิน
ตามแนวทางนี้และไดบัญญัติใหหลักนิติรัฐเปนหลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญ
2.) ความหมายของหลักนิติรัฐ
“ นิตริ ฐั (Etat de droit หรือ Rechtsstat) เปนรัฐทีต่ อ งยอมตนอยูใ ตกฎเกณฑทรี่ ฐั กําหนดการ
กระทําของงรัฐตอปจเจกชนในสองนัย คือ กฎเกณฑประเภทแรก กําหนดสิทธิเสรีภาพของประชาชน
และกฎเกณฑประเภททีส่ อง กําหนดวิธกี ารและมาตรการซึง่ รัฐหรือหนวยงานสามารถใชเพือ่ บรรลุวตั ถุประสงค
ทีก่ าํ หนด รวมเปนกฎเกณฑสองชนิดทีม่ ผี ลรวมกัน นัน่ ก็คอื การจํากัดอํานาจของรัฐ โดยการใหอาํ นาจนัน้
อยูภายใตระบบกฎหมายที่รัฐกําหนด ลักษณะเดนที่สุดประการหนึ่งของนิติรัฐก็คือ รัฐที่ไมสามารถใช
วิธกี ารอืน่ นอกไปจากทีร่ ะบบกฎหมายทีใ่ ชบงั คับอยูใ นเวลานัน้ โดยเฉพาะอยางยิง่ กฎหมายทีร่ ฐั สภาตราขึน้
กระทําการใดๆตอปจเจกชนได หลักนี้สงผลโดยปริยายใหเกิดขึ้นสองประการ คือ ประการแรก เมื่อรัฐ
เขาไปมีนิติสัมพันธกับปจเจกชนรัฐหาอาจกระทําการฝาฝน หรือหลีกเลี่ยงกฎหมายที่ใชบังคับอยูไดไม
ประการทีส่ อง คือในนิตริ ฐั ทีพ่ ฒ
ั นาจนสมบูรณแบบแลวนัน้ รัฐไมอาจกระทําการใดเปนการบังคับปจเจกชน
โดยเขาไมสมัครใจได เวนแตจะมีกฎหมายทีร่ ฐั สภาตราขึน้ (loi) ใหอาํ นาจไวเทานัน้ กลาวอีกนัยหนึง่ ก็คอื
รัฐไมสามารถใชมาตรการใดๆตอประชาชนได เวนแตกฎหมายทีร่ ฐั สภาตราขึน้ จะใหอาํ นาจไวโดยตรงหรือ
โดยปริยาย”
หลักนิติรัฐ จึงหมายถึง รัฐเสรีประชาธิปไตยยอมรับรองและใหความคุมครองสิทธิเสรีภาพ
ขั้นมูลฐานของราษฎรไวในรัฐธรรมนูญโดยอาจจําแนกสิทธิและเสรีภาพดังกลาวไดเปน 3 ประเภท คือ 1
(1) สิทธิเสรีภาพสวนบุคคลโดยแท อันไดแก สิทธิเสรีภาพในชีวติ รางกาย สิทธิเสรีภาพในเคหสถาน
สิทธิเสรีภาพในการติดตอสื่อสารถึงกันและกัน สิทธิเสรีภาพในการเดินทางการเลือกถิ่นที่อยู สิทธิในการ
นับถือศาสนา และสิทธิเสรีภาพในครอบครัว
(2) สิทธิเสรีภาพในทางเศรษฐกิจ อันไดแก สิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพ สิทธิเสรีภาพ
ในการมีและใชทรัพยสิน และสิทธิเสรีภาพในการทําสัญญา
(3) สิทธิและเสรีภาพในการมีสว นรวมทางการเมือง อันไดแก สิทธิเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นทางการเมือง สิทธิเสรีภาพในการรวมตัวกันเปนสมาคมหรือพรรคการเมือง และสิทธิเสรีภาพใน
การลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ และสมัครรับเลือกตัง้ อยางไรก็ดี รัฐจะตองธํารงรักษาไวซงึ่ ประโยชนสว นรวม
หรือประโยชนสาธารณะ ซึ่งในบางกรณีรัฐจําตองบังคับใหราษฎรกระทําการหรือละเวนไมกระทําการ
บางอยาง โดยองคกรหรือเจาหนาที่ของรัฐสามารถลวงลํ้าเขาไปในแดนสิทธิเสรีภาพของราษฎรได แตรัฐ
ใหคาํ มัน่ ตอราษฎรวาองคกรเจาหนาทีข่ องรัฐจะกลํา้ กรายสิทธิเสรีภาพของราษฎรได ก็ตอ เมือ่ มีกฎหมาย
1 วรพจน วิศรุตพิชญ. ขอความคิดและหลักการพื้นฐานในกฎหมายมหาชน. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนิติธรรม, 2540.
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บัญญัตไิ วโดยชัดแจงและเปนการทัว่ ไปวาใหองคกรหรือ เจาหนาทีข่ องรัฐกลํา้ กรายสิทธิเสรีภาพของราษฎร
ไดในกรณีใดและภายในขอบเขตอยางไร
3.) องคประกอบในทางเนื้อหาของนิติรัฐ
ปจจุบันเปนที่ยอมรับกันทั่วไปในระบบกฎหมายเยอรมันวาหลักนิติรัฐมีองคประกอบสําคัญสอง
สวน คือ องคประกอบในทางรูปแบบและองคประกอบในทางเนื้อหา ความเปนนิติรัฐในทางรูปแบบ คือ
การทีร่ ฐั ผูกพันตนเองไวกบั กฎหมายทีอ่ งคกรของรัฐตราขึน้ ตามกระบวนการทีร่ ฐั ธรรมนูญกําหนดขึน้ หรือ
ทีร่ ฐั ธรรมนูญมอบอํานาจไวทงั้ นีเ้ พือ่ จํากัดอํานาจของรัฐลง เมือ่ พิจารณาในทางรูปแบบแลวยอมจะเห็นได
วาหลักนิติรัฐมุงประกันความมั่นคงแนนอนแหงนิติฐานะของบุคคลสวนความเปนนิติรัฐ ความเปนนิติรัฐ
ในทางเนือ้ หานัน้ ก็คอื การทีร่ ฐั ประกันสิทธิเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานของราษฎรโดยกําหนดใหบทบัญญัตวิ า ดวย
สิทธิเสรีภาพมีคา บังคับในระดับรัฐธรรมนูญเรียกรองใหรฐั ตองกระทําการโดยยุตธิ รรมและถูกตอง พิจารณา
ในทางเนื้อหา นิติรัฐยอมตองเปนยุติธรรมรัฐ (Gerechtigkeitsstaat)
ในทางปฏิบัติเปนไปไดเสมอที่หลักความมั่นคงแนนอนแหงนิติฐานะกับหลักความยุติธรรมอาจ
จะขัดแยงกันเปนหนาที่ขององคกรนิติบัญญัติที่จะพยายามประสานสองหลักการนี้เขาดวยกันและในบาง
กรณีจะตองตัดสินใจวาจะใชหลักการใดเปนหลักการนําบอยครั้งที่องคกรนิติบัญญัติตัดสินใจเลือกหลัก
ความมัน่ คงแนนอนแหงนิตฐิ านะเพือ่ ประกันความมัน่ คงในระบบกฎหมายเชน การกําหนดบทบัญญัตเิ กีย่ ว
กับอายุความไวในระบบกฎหมายเปนตน
(1) องคประกอบในทางรูปแบบของหลักนิติรัฐ 2
พิจารณาในทางรูปแบบ หลักนิติรัฐประกอบไปดวยหลักการยอยๆ หลายประการที่สําคัญไดแก
หลักการแบงแยกอํานาจหลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทําขององคกรของรัฐ หลักการประกัน
สิทธิในกระบวนการพิจารณาคดี ตลอดจนหลักการประกันสิทธิของปจเจกบุคคลในการเขาถึงกระบวน
การยุติธรรม
หลักการแบงแยกอํานาจเรียกรองมิใหอาํ นาจของรัฐรวมศูนยอยูท อี่ งคกรใดองคกรหนึง่ แตใหมกี าร
แบงแยกการใชอาํ นาจหรือกระจายการใชอาํ นาจของรัฐใหองคกรตางองคกรกันเปนผูใ ชเพือ่ ใหเกิดการดุล
และคานอํานาจกัน โดยทั่วไปรัฐธรรมนูญของนิติรัฐจะแบงแยกองคกรที่ใชอํานาจรัฐออกเปนองคกรที่ใช
อํานาจนิติบัญญัติองคกรที่ใชอํานาจบริหารและองคกรที่ใชอํานาจตุลาการ
หลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทําขององคกรของรัฐเรียกรองใหการกระทําขององคกร
นิตบิ ญ
ั ญัตติ อ งผูกพันอยูก บั รัฐธรรมนูญ กลาวคือ ในการตรากฎหมายขึน้ ใชบงั คับในรัฐนัน้ องคกรนิตบิ ญ
ั ญัติ
2 http://www.enlightened-jurists.com/directory/๖๐/Rechtstaat-vs-Rules-of-Law.html

19

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

ศาลรัฐธรรมนูญและความมีสวนรวมในนิติรัฐ

จะตรากฎหมายลวงกรอบที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไวไมได หลักการดังกลาวนี้ยังเรียกรององคกรบริหาร
(โดยเฉพาะอยางยิง่ องคกรฝายปกครอง) และองคกรตุลาการใหตอ งผูกพันตอกฎหมายซึง่ หมายถึงตองผูกพัน
ตอรัฐธรรมนูญและบรรดากฎหมายตางๆทีใ่ ชบงั คับอยูจ ริงในบานเมืองโดยเฉพาะอยางยิง่ กฎหมายทีอ่ งคกร
นิตบิ ญ
ั ญัตไิ ดตราขึน้ กลาวเฉพาะฝายปกครอง หลักการดังกลาวนีเ้ รียกรองใหฝา ยปกครองตองกระทําการ
โดยไมขัดตอกฎหมายและในกรณีที่การกระทําทางปกครองมีผลกาวลวงสิทธิเสรีภาพของราษฎรยอมจะ
ตองมีกฎหมายใหอํานาจฝายปกครองกระทําการเชนนั้นได หากไมมีกฎหมายใหอํานาจแลว การกระทํา
ทางปกครองนั้นยอมไมชอบดวยกฎหมาย
หลักการประกันสิทธิในกระบวนการพิจารณาในชัน้ เจาหนาทีแ่ ละศาลเรียกรองใหรฐั ตองเปดโอกาส
ใหราษฎรไดตอสูปองกันสิทธิของตนในกระบวนการพิจารณาตางๆของรัฐไดอยางเต็มที่ ดวยเหตุนี้ระบบ
กฎหมายของรัฐจึงกําหนดใหองคกรของรัฐตองรับฟงบุคคลเปดโอกาสใหบุคคลนําพยานหลักฐานเขา
หักลางขอกลาวหาตางๆกอนที่จะตัดสินใจกําหนดมาตรการทางกฎหมายที่เปนผลรายแกบุคคลนั้น ทั้งนี้
กระบวนการพิจารณาที่ไดรับการออกแบบขึ้นจะตองเปนกระบวนพิจารณาที่เปนธรรม (fair) ดวย
อนึ่งในกรณีที่ราษฎรไดความเสียหายจากการใชอํานาจมหาชนขององคกรของรัฐรัฐจะตองเปดโอกาสให
ราษฎรสามารถฟององคกรของรัฐที่กอใหเกิดความเสียหายแกตนตอศาลได
สําหรับหลักการประกันสิทธิของปจเจกบุคคลในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมนั้นเรียกรองให
รัฐกําหนดกระบวนการวินจิ ฉัยชีข้ าดขอพิพาททีเ่ กิดขึน้ ระหวางเอกชนกับเอกชนดวยกันอยางมีประสิทธิภาพ
เอกชนทีพ่ พิ าทกันเองตองมีหนทางในการนําขอพิพาทนัน้ ไปสูศ าลและกฎหมายวิธพี จิ ารณาคดีในชัน้ ศาล
จะตองไดรบั การออกแบบใหการพิจารณาคดีเปนไปอยางรอบดานตลอดจนกําหนดผลผูกพันเด็ดขาดของ
คําพิพากษาไวเพื่อใหเกิดความมั่นคงแนนอนในระบบกฎหมาย
(2) องคประกอบในทางเนื้อหาของนิติรัฐ
ลําพังแตการเรียกรองใหองคกรของรัฐตองผูกพันตอกฎหมายในการกระทําการตางๆนัน้ ยังไมเพียง
พอที่จะชวยปกปองคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลได หากกฎหมายที่ไดรับการตราขึ้นนั้นไมสอดคลอง
กับความถูกตองเปนธรรม ดวยเหตุนหี้ ลักนิตริ ฐั จึงเรียกรองตอไปอีกวาในการตรากฎหมายขึน้ ใชบงั คับกับ
ราษฎรนัน้ กฎหมายทีไ่ ดรบั การตราขึน้ จะตองมีความชัดเจนและแนนอนเพียงพอทีร่ าษฎรจะเขาใจได ยิง่ ไป
กวานั้นระบบกฎหมายจะตองคุมครองความเชื่อถือและไววางใจที่บุคคลมีตอกฎหมาย การตรากฎหมาย
ยอนหลังไปเปนผลรายแกบุคคลทั้งๆที่จะตองคุมครองความไวเนื้อเชื่อใจที่บุคคลมีตอกฎหมายโดยหลัก
แลวไมอาจกระทําได หลักการดังกลาวนีเ้ ปนหลักการทีบ่ งั คับใชโดยไมมขี อ ยกเวนในกรณีของกฎหมายอาญา
สารบัญญัติ อยางไรก็ตามไมไดหมายความวาหากผลรายทีเ่ กิดขึน้ กับปจเจกบุคคลไมใชโทษทางอาญาแลว
รัฐสามารถตรากฎหมายยอนหลังไปเปนผลรายแกบคุ ลไดทกุ กรณีดงั ทีเ่ ขาใจผิดพลาดกันอยูใ นวงการกฎหมาย
ไทยแตอยางใดไม การวินิจฉัยวาการตรากฎหมายยอนหลังเปนผลรายแกบุคลจะกระทําไดหรือไมจะตอง
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พิจารณาองคประกอบในแงความไวเนื้อเชื่อใจที่บุคคลมีตอระบบกฎหมายตลอดจนการคาดหมายความ
คุมครองจากระบบกฎหมายของบุคคลประกอบกัน โดยหลักทั่วไปแลวในกรณีที่บุคคลไดกระทําการจบ
สิ้นไปแลวในอดีตไมสามารถหวนกลับไปแกไขเปลี่ยนแปลงการกระทําของตนไดแลวการตรากฎหมายไป
กําหนดองคประกอบความผิดขึ้นใหมกําหนดโทษขึ้นใหมหรือเปลี่ยนแปลงโทษที่มีอยูในกฎหมายในขณะ
ที่ไดกระทําการแมโทษนั้นจะไมใชโทษอาญาก็กระทําไมได
นอกจากหลักนิติรัฐในทางเนื้อหาจะเรียกรองการคุมครองความไวเนื้อเชื่อใจที่บุคคลมีตอระบบ
กฎหมายแลว หลักการดังกลาวยังกําหนดใหสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลมีคาบังคับทางกฎหมายในระดับ
รัฐธรรมนูญและถือวาบทบัญญัตวิ า ดวยสิทธิขนั้ พืน้ ฐานเปนกฎหมายโดยตรงอีกดวย บทบัญญัตวิ า ดวยสิทธิ
ขั้นพื้นฐานของบุคคลตามหลักนิติรัฐที่ปรากฏในเยอรมนีจึงมีสองมิติคือ มิติแรกสิทธิขั้นพื้นฐานมีลักษณะ
เปนสิทธิหรืออํานาจทีป่ จ เจกบุคคลสามารถยกขึน้ ใชยนั รัฐไดโดยทัว่ ไป สิทธิขนั้ พืน้ ฐานมีลกั ษณะเปนสิทธิ
ของปจเจกบุคคลทีจ่ ะปองกันตนจากการลวงละเมิดโดยรัฐเชน สิทธิในชีวติ สิทธิในรางกาย สิทธิในทรัพยสนิ
แตในบางกรณีโดยเฉพาะอยางยิ่งในรัฐที่เปนสังคมรัฐหรือรัฐสวัสดิการ (Sozialstaat) สิทธิขั้นพื้นฐานยัง
มีลกั ษณะเปนสิทธิทปี่ จ เจกบุคคลสามารถเรียกรองใหรฐั กระทําการทีเ่ ปนประโยชนแกตนดวยเชน สิทธิท่ี
จะไดรับการรักษาพยาบาล เปนตน สําหรับอีกมิติหนึ่งหนึ่งสิทธิขั้นพื้นฐานยอมมีฐานะเปน “กฎหมาย”
ที่มีผลผูกพันองคกรผูใชอํานาจรัฐทุกองคกรโดยตรง
หลักการสําคัญอีกประการหนึง่ ในทางเนือ้ หาของนิตริ ฐั คือ หลักความพอสมควรแกเหตุ หลักการ
นีเ้ รียกรองใหการใชอาํ นาจของรัฐจะตองเปนไปโดยพอเหมาะพอประมาณเพือ่ ใหบรรลุวตั ถุประสงคทช่ี อบ
ธรรมในนิตริ ฐั รัฐไมอาจใชมาตรการใดๆก็ไดเพือ่ ทีจ่ ะบรรลุวตั ถุประสงคทตี่ นตองการ (ดวยเหตุนแี้ นวความ
คิด The end justiﬁes the means จึงไปดวยกันไมไดกบั นิตริ ฐั ) การบรรลุวตั ถุประสงคทชี่ อบธรรมตอง
ใชเครือ่ งมือหรือมาตรการทางกฎหมายทีถ่ กู ตองพอเหมาะพอประมาณดวย ดังนัน้ แมวา ระบบกฎหมายจะ
มอบเครือ่ งมือหรือมาตรการทางกฎหมายใหองคกรของรัฐดําเนินการ แตหากการใชเครือ่ งมือหรือมาตรการ
นั้นไมอาจบรรลุวัตถุประสงคไดหรือวัตถุประสงคนั้นอาจบรรลุไดเพียงแคใชเครื่องมือหรือมาตรการทาง
กฎหมายที่รุนแรงนอยกวาหรือแมในที่สุดแมไมมีเครื่องมือหรือมาตรการทางกฎหมายที่รุนแรงนอยกวา
แตการทีจ่ ะบรรลุวตั ถุประสงคนนั้ ปรากฏวาทําใหปจ เจกบุคคลไดรบั ผลรายอยางรุนแรงตองเสียหายเกินกวา
ทีจ่ ะคาดหมายจากบุคคลนัน้ ไมไดสดั สวนกับประโยชนทสี่ าธารณะจะไดรบั การใชเครือ่ งมือหรือมาตรการ
ทางกฎหมายนัน้ ก็ยอ มไมอาจกระทําไดในนิตริ ฐั นอกจากหลักความพอสมควรแกเหตุแลว ในแงเนือ้ หาหลัก
นิติรัฐยังหามการกระทําตามอําเภอใจของรัฐเรียกรองใหรัฐตองกระทําการโดยเคารพตอหลักความเสมอ
ภาค กลาวคือเรียกรองรัฐตองปฏิบตั ติ อ สิง่ ทีม่ สี าระสําคัญเหมือนกันใหเหมือนกันและปฏิบตั ติ อ สิง่ ทีม่ สี าระ
สําคัญแตกตางกันใหแตกตางกันออกไปตามสภาพของสิ่งนั้นๆดวย
การเกิดขึ้นของนิติรัฐในรัฐใดรัฐหนึ่งจะเปนเรื่องที่เกิดขึ้นไดยากแลว แตการรักษาไวซึ่งความเปน
นิติรัฐนั้นยิ่งยากยิ่งกวา จึงมีการสรางในการคุมครองหรือหลักประกันความเปนนิติรัฐขึ้น เพื่อใหหลักการ
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ศาลรัฐธรรมนูญและความมีสวนรวมในนิติรัฐ

ดังกลาวนีส้ ามารถบังคับใชอยางตอเนือ่ งยาวนานทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะเปนไปได ซึง่ ศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกรหนึง่
ที่จะชวยรักษาหลักนิติรัฐใหกับประเทศได โดยตองคํานึงถึงเรื่องตอไปนี้
(1) รักษาใหกฎหมายอยูเ หนือสิง่ อืน่ ใด ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหกฎหมายเปนตัวกําหนดบทบาทและคุม ครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชนผูอยูใตการปกครอง โดยในการกระทําทางการปกครองใดๆ ตองเปนไปตาม
กฎหมายและตองชอบดวยกฎหมาย เมื่อหลักประกันสิทธิของประชาชนอยูที่กฎหมายหากเจาหนาที่ของ
รัฐไดกลํา้ กรายเขามาในสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยปราศจากกฎหมายทีใ่ หอาํ นาจไว เจาหนาทีข่ องรัฐ
ยอมอาจตองรับผิดในความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ กับประชาชนผูถ กู ละเมิดนัน้ แสดงออกโดยการตรวจสอบการ
กระทําของเจาหนาทีร่ ฐั ผานทางศาล ซึง่ อาจเปนศาลยุตธิ รรม ศาลปกครอง หรือแมแตกระทัง่ ศาลรัฐธรรมนูญ
แลวแตกรณี
(2) ตองกําหนดขอบเขตอํานาจไวใหแนนอน โดยการเริ่มตั้งแตการแบงแยกอํานาจอธิปไตย
การวางกรอบอํานาจของฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ และฝายตุลาการ การวางกรอบอํานาจของรัฐหรือ
เจาพนักงานของรัฐ ซึง่ อํานาจเหลานีม้ กั จะลดหลัน่ กันมาตามลําดับชัน้ นอกจากนีย้ งั ตองมีการควบคุมให
มีการใชอํานาจภายในขอบเขตและแนนอน โดยกรอบอํานาจตางๆนี้จะถูกบัญญัติไวในกฎหมายตั้งแต
รัฐธรรมนูญจนกระทั่งถึงกฎหมายลําดับรอง
(3) ตองประกันความเปนอิสระของผูพิพากษาในการพิพากษาอรรถคดีตางๆ ดังที่กลาวมา
แลวจะเห็นไดวาองคกรตุลาการมีหนาที่สําคัญในการตรวจสอบและควบคุมการใชอํานาจของรัฐ เมื่อเปน
เชนนี้หากรัฐใดไมใหความสําคัญตอความเปนอิสระของผูพิพากษาแลว หรือพยายามแทรกแซงกระบวน
การพิจารณาในศาล ยอมทําใหหลักประกันหรือการคุมครองสิทธิของประชาชนไมอาจใชบังคับไดจริง
และจะทําใหหลักนิติรัฐสั่นคลอนในที่สุด
กลาวโดยสรุปหลักนิตริ ฐั เปนหลักทีม่ คี วามมุง หมายในการคุม ครองสิทธิของปจเจกบุคคลจากการ
ใชอํานาจมหาชนของรัฐ ทั้งนั้นไมวาจะพิจารณาจากหลักการสําคัญหรือหลักยอยๆในหลักนิติรัฐแลว
จะเห็นไดวาลวนแตมีวัตถุประสงคเพื่อที่จะจํากัดอํานาจของรัฐ หรือเพื่อถวงดุลตรวจสอบการใชอํานาจ
ของรัฐ โดยรัฐตองยอมผูกพันตนในการใชอาํ นาจใหอยูภ ายใตตวั บทกฎหมาย
2. ศาลรัฐธรรมนูญกับความมีสวนรวมในนิติรัฐ
ศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกรทีไ่ ดรบั ความเชือ่ มัน่ และความหวังจากประชาชนใหเปนทีพ่ งึ่ ในการธํารง
ใหสังคมมีความสุข มีความสงบและสามัคคี อยางไรก็ตามเนื่องจากผลแหงคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
มีผลกระทบทางการเมืองไมวา จะเปนคดีทขี่ อใหพจิ ารณาวินจิ ฉัยสัง่ ยุบพรรคการเมือง คดีทขี่ อใหพจิ ารณา
วินิจฉัยวาสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลงตามที่
รัฐธรรมนูญบัญญัตไิ ว คดีทขี่ อใหพจิ ารณาวินจิ ฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญทีร่ ฐั สภาใหความเห็นชอบแลว หรือคดีทวี่ นิ จิ ฉัยวากฎหมายใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ เปนตน
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ในประเด็นปญหาเหลานี้ โดยเฉพาะคดีทเี่ กีย่ วของกับนักการเมืองและพรรคการเมือง แตละฝาย
ตางก็มผี สู นับสนุน ฉะนัน้ ไมวา ผลคําวินจิ ฉัยจะออกมาในรูปใดก็จะมีทงั้ ผูท ไี่ ดประโยชนและเสียประโยชน
ผูที่เห็นดวยและไมเห็นดวย ผูที่ชื่นชมยินดีและผูที่ผิดหวัง ไมมีทางที่คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
จะถูกใจคนทุกฝายไดอยางแนนอน คนทีไ่ ดประโยชนกย็ นิ ดีทจ่ี ะปฏิบตั ติ ามคําวินจิ ฉัย สวนคนทีเ่ สียประโยชน
ก็ไมยอมปฏิบัติตาม และหาทางทําลายความนาเชื่อถือของศาล ของตุลาการ เพื่อที่จะนําไปสูความชอบ
ธรรมที่จะไมปฏิบัติในคําวินิจฉัยที่ฝายตนเสียประโยชน
ฉะนัน้ ทําอยางไรจะใหทกุ ฝายทีม่ ผี ลประโยชนขดั กันเขาใจและยอมรับคําวินจิ ฉัยนี้ จึงเปนปญหา
ที่ยากมาก ยากทั้งทางออกและยากทั้งการปฏิบัติ
ผูเ ขียนเห็นวา สิง่ ทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ ทีจ่ ะตองแสดงใหปรากฏแกประชาชนและสังคมคือ จะตองทําใหผู
คนมีความเชื่อถือในกระบวนการพิจารณาวาเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ จะตองทําใหผูคนเชื่อวาตุลาการมี
ความเปนกลางและมีความอิสระในการตัดสินวินิจฉัยอรรถคดีอยางแทจริง สิ่งเหลานี้เปนพื้นฐานสําคัญที่
จะนําไปสูก ารยอมรับปฏิบตั ติ ามคําวินจิ ฉัย ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และสุดทายคือการธํารงอยูข องความเปน
นิติรัฐนั่นเอง ดังจะไดนําเสนอตอไป
1.) ตองทําเพื่อใหเกิดความเปนธรรมในสังคม
ตองทําความเขาใจใหตรงกันเสียกอนวาความเปนธรรมในสังคม หรือเรียกอีกอยางไดวาความ
ยุติธรรมคืออะไร
ความเปนธรรมในสังคมหรือความยุติธรรม ตางก็มีความหมายเดียวกัน คือเปนความยุติธรรมใน
การแบงสรรปนสวน หรือเรียกวา ความยุตธิ รรมทางเศรษฐกิจ และ เปนผลสัมพันธของความอดอยากขาด
แคลนและการไดรับสิทธิเรียกรองในสิ่งจําเปนในชีวิตที่ไมเทาเทียมกัน สาเหตุความไมเทาเทียมกันอยูท่ี
การจัดสรรประโยชน ไมใชจาํ กัดอยูก บั วัตถุเชนทรัพยสนิ เทานัน้ แตหมายรวมถึงผลประโยชนเปนนามธรรม
ดวย เชน ความสุข, การไดรับในสิ่งที่ตองการแบบพื้นฐาน,การไดรับการศึกษา ฯลฯ
นักปรัชญา จอหน รอลส (John Rawls) กลาววา นอกจากรายไดแลว อิสรภาพ, โอกาส นับได
วาเปนสิ่งที่มีคุณคาในสังคมซึ่งเปนวัตถุอันควรแกการแบงสรรในสังคมอยางเปนธรรม และเสมอภาค
หลักการอยูที่การปฏิบัติคือให, แบงสรรปนสวน, ตอบแทน โดยยึดหลักผลงานหรือการทํางานของบุคคล
อุดมการณทางเศรษฐกิจ เปนแงคิดที่มีจุดรวมกับทรรศนะของมารกซ (Marx) เรื่องการ
แบงสรรปนสวน เปนผลของการแจกแจงเงือ่ นไขของการผลิต ในความเปนจริงขึน้ อยูก บั การผลิต มิใชปญ
 หา
ที่อยูเหนือเศรษฐกิจ มีความเห็นพองวาความยุติธรรมทางสังคม ไมใชเปนเรื่องนามธรรมลอยๆที่ตัดขาด
จากระบบสังคมคือ เศรษฐกิจ การสรางความยุตธิ รรมใหเกิดขึน้ จริง จึงผูกพันกับบทบาทของรัฐทีม่ ตี อ เอกชน
ไฮเยค (Hayek) และนอสิกค (Nozick) คัดคานแนวคิดความยุตธิ รรมทางสังคม (ทีเ่ นนความเสมอภาคในสังคม)
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เพราะ ไมไวใจสถาบันทางกฎหมาย (การเมือง) ไฮเยกมองวา เรือ่ งความยุตธิ รรมทางสังคม เปนเรือ่ งตาง
คนตางคิดเองตามอําเภอใจ เปนเรื่องการกดขี่, ละเมิดเสรีภาพสวนบุคคล ซึ่งขัดตอหลักนิติธรรม
ความยุตธิ รรมทางสังคม ขัดแยงกับความยุตธิ รรมทางกฎหมาย เชน การใหสทิ ธิพเิ ศษแกคนกลุม
นอยที่เสียเปรียบ สรุปความยุติธรรมตามกฎหมายที่แทจริงเกิดจากความยุติธรรมทางสังคม และหากพน
ลักษณะนี้ ก็ไมเปนความยุติธรรมตามกฎหมายใดๆเลย ความยุติธรรมตามกฎหมายจึงอยูใตบังคับความ
ยุตธิ รรมทางสังคม ไมอยูโ ดยอิสระได ความขัดแยงระหวางความยุตธิ รรมสองเรือ่ งนีจ้ งึ เปนเรือ่ งความสับสน
ในความสัมพันธที่แทจริงของความยุติธรรมดังกลาว
2.) กระบวนพิจารณาตองเปนธรรม และไมเลือกปฏิบัติ
การทีจ่ ะทําใหประชาชนยอมรับผลแหงคําวินจิ ฉัย ขอแรกคือจะตองทําใหเกิดความเชือ่ มัน่ แกสงั คม
วาคดีของเขาไดรบั การพิจารณาตองเปนธรรม และไมเลือกปฏิบตั ิ นัน่ คือตองใหเกิดความเชือ่ มัน่ กับกระบวน
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเสียกอน
กระบวนพิจารณาทีด่ ี ทีเ่ ปนธรรมและไมเลือกปฏิบตั จิ ะตองประกอบดวยองคประกอบดังตอไปนี้
คือ
1. ตองเปดโอกาสใหทกุ ฝายสามารถนําพยานบุคคลเขาสืบแสดงตอศาลไดอยางทัว่ ถึงและตอง
ไมไดเปรียบหรือเสียเปรียบกันเพราะความรูหรือจังหวะในการดําเนินกระบวนพิจารณาของทนายความ
นั่นคือ ศาลจะตองใชระบบการแสวงหาขอเท็จจริงดวยตนเอง หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวาตองใชกระบวน
พิจารณคดีดวยระบบไตสวน
หมายความวาแทนที่จะใหเปนหนาที่ของผูฟองคดีที่จะตองพิสูจนขอเท็จจริงใหศาลเชื่อวามี
อยูจริงตามคําฟองหรือคํารอง หากไมพิสูจนหรือพิสูจนแตศาลไมอาจรับฟงไดวาเปนจริงตามที่ผูฟองคดี
อางแลว หรือเกิดขอสงสัยอันจําตองยกประโยชนใหแกจําเลย ศาลก็จะยกฟองนั้น แตในระบบไตสวน
นี้ศาลมีอํานาจที่จะแสวงหาขอเท็จจริงอยางใด ๆ ก็ไดทั้งสิ้น ไมวาจะโดยการที่ผูฟองคดี ผูถูกฟองคดี
นําสืบตอศาลหรือแมเปนขอเท็จจริงอื่นที่ศาลแสวงหามาเองก็ไดทั้งสิ้น ฉะนั้นในระบบไตสวนนี้ จึงไมมี
ขอจํากัดเรื่องการนําพยานหลักฐานมาพิสูจนในชั้นศาลมากเทากับในระบบกลาวหา
และเชนเดียวกันระบบไตสวนนี้ ไมควรมีคําวินิจฉัยที่เขียนไปในทํานองวา ผูฟองคดีไมนําสืบ
ใหไดความตามฟอง หรือขอเท็จจริงยังไมกระจางจึงยกประโยชนแหงความสงสัยนี้ใหเปนประโยชนแก
ผูถูกฟอง
2. ศาลตองมีอํานาจอยางกวางขวางในการที่จะดําเนินการเปนไปเพื่อประโยชนแหงความ
ยุติธรรม เชน ศาลมีอํานาจที่จะขยายหรือยนระเวลาที่กําหนดไวในขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธี
พิจารณาและการทําคําวินิจฉัย ระยะเวลาที่กําหนดไวในขอกําหนด ฯ เปนเพียงระยะเวลาเรงรัด ดังนั้น
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เพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจยนหรือขยายไดตามความจําเปน ซึ่งเปน
หลักการเดียวกับที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงนั่นเอง
อํานาจที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงกระบวนพิจารณาที่ไดกระทําไปแลวไดทั้งสิ้นเพื่อประโยชน
แหงความยุตธิ รรม ศาลหรือตุลาการประจําคดี แลวแตกรณี อาจมีคาํ สัง่ ใหคกู รณีทดี่ าํ เนินกระบวนพิจารณา
ไมถูกตอง ดําเนินกระบวนพิจารณาใหถูกตองไดภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่เห็นสมควร อํานาจที่จะ
รับฟงพยานที่เพิ่มเติมนอกเหนือไปจากที่กําหนดไวในขอกําหนด ฯ
ในกรณีทคี่ าํ วินจิ ฉัยหรือคําสัง่ ของศาลมีขอ ผิดพลาดหรือผิดหลง เมือ่ ศาลเห็นเองหรือเมือ่ คูก รณี
รองขอและศาลเห็นสมควร ศาลจะมีคําสั่งแกไขเพิ่มเติมขอผิดพลาด หรือผิดหลงเชนวานั้นใหถูกตองก็ได
3. ศาลตองมีความเปนกลาง โปรงใสและอาจถูกคัดคานหรือถอนตัวจากองคคณะได โดยจะ
ตองวางกรอบเกี่ยวกับการที่คูความจะคัดคานตุลาการคนหนึ่งคนใดไวไดเมื่อปรากฏวามีสวนไดเสียเกี่ยว
ของในคํารองทีข่ อใหวนิ จิ ฉัย หรือมีความสนิทสนมกับคูก รณีฝา ยใดฝายหนึง่ เปนพิเศษ หรือเคยแสดงความ
เห็นในฐานะเปนผูเ ชีย่ วชาญมีความรูเ ปนพิเศษในปญหาขอกฎหมายเกีย่ วของกับคํารองนัน้ มากอน เปนตน
และในทํานองเดียวกัน ตุลาการก็อาจพิจารณาถอนตนจากคดีนนั้ เสียไดเมือ่ ปรากฏวามีขอ เท็จจริงขางตน
เกิดขึ้นโดยไมตองรอใหคูความคัดคานกอน
4. การพิจารณาตองกระชับและรวดเร็ว ศาลมีอํานาจตัดขั้นตอนพิจารณาไดเสมอ หากศาล
เห็นวาคดีใดมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได ศาลอาจประชุมปรึกษาเพื่อพิจารณาและ
วินิจฉัยโดยไมทําการไตสวนก็ได เพื่อใหการพิจารณาคดีเปนไปดวยความรวดเร็วและเปนธรรม ศาลอาจ
กําหนดใหมีการตรวจพยานหลักฐานกอนก็ได ในการไตสวนของศาล หากศาลเห็นวาคดีใดมีขอเท็จจริง
และพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได ศาลจะงดการไตสวนก็ได
5. คําวินจิ ฉัย หรือคําสัง่ จะตองเปดเผย โปรงใสและอาจถูกตรวจสอบได คําวินจิ ฉัยของศาล
อยางนอยตองประกอบดวยความเปนมาหรือคํากลาวหา สรุปขอเท็จจริงทีไ่ ดมาจากการพิจารณา เหตุผล
ในการวินิจฉัยในปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ยกขึ้น
อางอิง
ตุลาการซึ่งเปนองคคณะทุกคนจะตองทําความเห็นในการวินิจฉัยในสวนของตนเปนหนังสือ
พรอมแถลงดวยวาจาตอทีป่ ระชุมกอนการลงมติ เมือ่ การลงมติเสร็จสิน้ ใหตลุ าการซึง่ เปนองคคณะจัดทํา
คําวินิจฉัยของศาล
คําวินจิ ฉัยของศาลและความเห็นในการวินจิ ฉัยของตุลาการทีเ่ ปนองคคณะทุกคน ใหประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
คําสั่งจําหนายคํารองหรือคําสั่งไมรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยตามทุกคําสั่งจะตองประกอบ
ดวยความเปนมาโดยยอของคํารอง ความเห็นประกอบและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ยก
ขึ้นอางอิง
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3.) ตองใหเกิดความเชื่อมั่นวาตุลาการมีความเปนอิสระในการพิจารณาวินิจฉัย
ขอนี้เริ่มจะเปนความยากในการทําใหเกิดความเชื่อมั่น เพราะความเปนอิสระนั้นแทจริงแลวเปน
นามธรรม จับตองและชั่งตวงวัดไมได แมแตนักนิติศาสตรไทย ไดใหความหมายของหลักการดังกลาว
แตกตางกันไปหลายนัย โดยหลวงจักรปาณีศรีศีลวิสุทธิ์ไดแสดงความเห็นในเรื่องความเปนอิสระของ
ผูพิพากษาวาอํานาจวินจิ ฉัยอรรถคดีเปนอํานาจของศาลโดยเฉพาะ ผูใ ชอาํ นาจบริหารจะแยงเอาอํานาจนี้
ไปจากศาลยุตธิ รรมไมได และผูพ พิ ากษาตองมีอสิ ระในการพิจารณาพิพากษาอรรคดีใหเปนไปตามกฎหมาย
โดยในการปฏิบัติหนาที่นั้น ผูพิพากษามีสิทธิที่จะออกความคิดเห็นไดโดยไมถูกรบกวนจากอํานาจอื่น
อีกทัง้ ไดรบั ความคุม กัน ไมตอ งมีความรับผิดสวนตัว ถาผูพ พิ ากษาไมมคี วามเปนอิสระในการปฏิบตั หิ นาที่
ราษฎรก็จะไมมโี อกาสไดรบั ความยุตธิ รรมอยางเต็มทีแ่ ละอาจถูกเจาหนาทีฝ่ า ยบริหารกดขีข่ ม เหงโดยไมมที างแกไข
บางทานแสดงความเห็นวา ความเปนอิสระของผูพิพากษามีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ซึ่งบัญญัติ
ถึงความเปนอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีอนั เปนความประสงคของรัฐธรรมนูญทีจ่ ะใหเปนหลัก
ประกันเสรีภาพของบุคคล และเปนหลักประกันที่แนนอนวา พระมหากษัตริยหรือรัฐบาลจะตั้งศาลเตี้ย
ชําระความไมได ศาลใดๆ จะตัง้ ขึน้ ก็แตโดยพระราชบัญญัตแิ ละเมือ่ คดีมาสูศ าลแลว ผูพ พิ ากษายอมมีความ
เปนอิสระในการวินิจฉัยนั้นๆ ได นอกจากนี้ ทานยังไดแสดงความเห็นตอไปอีกวา รัฐธรรมนูญบัญญัติให
การแตงตัง้ โยกยายและถอดถอนผูพ พิ ากษาจะตองไดรบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตุลาการกอนนัน้
เปนหลักประกันอยางดีของผูพิพากษาที่จะพิจารณาคดีใหเปนอิสระเต็มที่ ไมตองเกรงกลัวอิทธิพลใดๆ
จากฝายบริหาร เพราะการแตงตัง้ โยกยายและถอดถอนผูพ พิ ากษารวมทัง้ การเลือ่ นตําแหนงกับการเลือ่ น
เงินเดือน ถาอยูใ นมือฝายบริหารเด็ดขาดแลวฝายบริหารยอมใชอทิ ธิพลเหนือผูพ พิ ากษาได และความเปน
อิสระของผูพิพากษาจะดํารงอยูไดก็ตองแบงแยกหนาที่ตุลาการใหเสร็จเด็ดขาดไปจากฝายบริหารมิให
ฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติเขามากาวกายใชอํานาจเหนือฝายตุลาการโดยตรงหรือโดยปริยาย
ทานศาสตราจารยจิตติ ติงศภัทิย ไดแสดงความเห็นในเรื่องความเปนอิสระของผูพิพากษานั้น
หมายความวา ไมมีความลําเอียงเพราะการแทรกแซงโดยเฉพาะอยางยิ่งทางการเมือง ซึ่งเปนหลักที่
รัฐธรรมนูญทุกฉบับบัญญัตวิ า ผูพ พิ ากษามีอสิ ระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีใหเปนไปตามกฎหมาย
ซึ่งมีความสําคัญ 2 ประการคือ ผูพิพากษามิใชมีความอิสระในการอื่นนอกจากการพิจารณาพิพากษาคดี
และมิใชมคี วามเปนอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดีตามใจชอบไมมขี อบเขตจํากัดแตตอ งพิจารณาพิพากษา
ใหเปนไปตามกฎหมายซึง่ ในเรือ่ งนีท้ า นไดอธิบายวา การทีก่ ลาววาผูพ พิ ากษามีความเปนอิสระนัน้ มิใชวา
ผูพ พิ ากษาจะมีความเปนอิสระไปหมดทุกเรือ่ ง แตมคี วามเปนอิสระโดยจํากัดเฉพาะในการพิจารณาพิพากษา
คดีเทานั้น ซึ่งถามิใชเปนการพิจารณาพิพากษาคดีก็ไมอยูในความหมายนี้ประการหนึ่ง และอีกประการ
หนึง่ คือ แมผพู พิ ากษาจะมีความเปนอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดีกต็ าม ก็จะตองพิจารณาพิพากษา
คดีตามตัวบทกฎหมายจะพิจารณาคดีตามใจชอบไมได ยกตัวอยางเชน ศาลจะพิจารณาพิพากษาคดีโดย
รับพังพยานหลักฐานนอกสํานวนไมได เปนตน
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หลักความเปนอิสระของผูพิพากษา ถือเปนอีกหลักการสําคัญอยางหนึ่ง โดยความมุงหมายของ
หลักการดังกลาวมุงคุมครองอํานาจตุลาการมิใหถูกแทรกแซงโดยเฉพาะอยางยิ่งจากอํานาจบริหารและ
อํานาจนิติบัญญัติ ทั้งนี้ ความอิสระของผูพิพากษานั้นจะหมายความวา ผูพิพากษาสามารถปฏิบัติหนาที่
ในทางตุลาการไดโดยปราศจากการแทรกแซงใดๆ โดยผูพิพากษามีความผูกพันเฉพาะตอกฎหมายและ
ทําการพิจารณาพิพากษาภายใตมโนธรรมของตนเทานั้นและเพื่อใหการอํานวยความยุติธรรมสัมฤทธิ์ผล
มีความจําเปนอยางยิง่ ทีจ่ ะตองใหตลุ าการมีความเปนอิสระในการพิจารณาอรรถคดี โดยปราศจากอิทธิพล
ทั้งภายนอกและภายใน โดยในเรื่องนี้ถือเปนหลักการสําคัญสําหรับการปฏิบัติหนาที่ของตุลาการ
4.) ความโปรงใสและจริยธรรมของตุลาการ
ตุลาการมีหนาทีใ่ นการอํานวยความยุตธิ รรม โดยในเบือ้ งตน ตุลาการตองดํารงตนดวยความเทีย่ ง
ธรรมเสียกอน ทั้งนี้ เนื่องจากตุลาการมีอํานาจในการพิจารณาอรรถคดีที่เกี่ยวกับชีวิต สิทธิและเสรีภาพ
ตลอดจนทรัพยสนิ ของประชาชน ความผิดพลาดเพียงเล็กนอยยอมกอใหเกิดความเสียหายอยางใหญหลวง
อยางไรก็ตามหากตุลาการดํารงตนดวยความยุตธิ รรมและความรอบคอบแลว ยอมเปนการยากทีจ่ ะกอให
เกิดความเสียหายขึ้น
การทีต่ ลุ าการจะคิดจะทําสิง่ ใดจะตองคํานึงถึงหลักการและความถูกตองเปนอันดับแรก เมือ่ คํานึง
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
ยุตธิ รรมแลว อาจจะกอใหเกิดความเสียหายแกคคู วามหรือผูท เี่ กีย่ วของได นอกจากจะตองรูก ฎหมายเปน
อยางดีแลว ยังตองมีความรอบรูในวิชาการตางๆที่เกี่ยวของกับกฎหมายเปนอยางดี รวมตลอดทั้งจะตอง
มีความรอบรูในเหตุการณตางๆ ของบานเมือง
2. จะตองมีคุณธรรมและจริยธรรม กลาวคือ เมื่อรูกฎหมายและเขาใจวิธีการใชกฎหมายที่ดี
ดังกลาวแลว แตในการประกอบวิชาชีพหรือปฏิบตั หิ นาทีห่ ากไมมคี ณ
ุ ธรรมหรือจริยธรรมแลว ก็อาจทําให
เรานํากฎหมายไปใชในทางที่ผิด อันจะทําใหเกิดความเสียหายและกอใหเกิดความไมเปนธรรมแกคูความ
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หรือผูเ กีย่ วของได ฉะนัน้ นอกจากจะตองรูก ฎหมายและวิธกี ารใชอยางดีแลว ตุลาการยังจะตองประกอบ
วิชาชีพของตนในกรอบ คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพของตนที่ดีดวย สําหรับคุณธรรมจริยธรรม
ของผูป ระกอบวิชาชีพตุลาการนัน้ แมจะไดกาํ หนดไวเปนลายลักษณอกั ษรหรือไมกต็ าม สิง่ สําคัญทีส่ ดุ อีก
ประการหนึง่ ทีข่ าดไมได คือ ความซือ่ สัตยสจุ ริต หากขาดความซือ่ สัตยสจุ ริตแลว ก็ไมอาจใหความเปนธรรม
หรือความยุติธรรมแกประชาชน หรือผูเกี่ยวของได
3. จะตองคงไวซงึ่ ความซือ่ สัตยสจุ ริต อันจะเกิดขึน้ ไดโดย ผูป ฏิบตั จิ ะตองมีสจั จะทัง้ กาย วาจา ใจ
ยึดมั่นทําแตสิ่งที่ชอบ ไมประสงคในสิ่งที่ไมถึงไดอันจะนําไปสูความทุจริต ในกรณีของผูประกอบวิชาชีพ
กฎหมายโดยเฉพาะตุลาการนัน้ ความซือ่ สัตยสจุ ริตมีความหมายลึกซึง้ กวานีม้ ากและจะแตกตางจากวิชาชีพ
อื่น การจะรักษาความซื่อสัตยสุจริตใหคงอยูไวไดตองระมัดระวังและปฏิบัติตนดังตอไปนี้ คือ หลีกเลี่ยง
การเปนหนี้บุญคุณของผูอื่น การดํารงตนอยางพอประมาณใหสมฐานานุรูป และใหมีความตั้งใจดีในการ
ทีจ่ ะรักษาคุณธรรม จริยธรรม และนําวิชาความรูไ ปใชในทางทีถ่ กู ตองเพือ่ ใหความเปนธรรมกับประชาชน
3. บทสรุป
ผูเ ขียนเห็นวาเมือ่ ตุลาการสามารถทําใหประชาชนเชือ่ ในกระบวนการพิจารณาวาเปนธรรม ไมเลือก
เชื่อไดวาตุลาการมีความเปนกลางและมีความอิสระในการตัดสินวินิจฉัยอรรถคดีอยางแทจริงตามกรอบ
ที่ไดกลาวมาแลวแตตน สิ่งเหลานี้เปนพื้นฐานสําคัญที่จะนําไปสูการยอมรับปฏิบัติตามคําวินิจฉัย ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย และสุดทายคือการธํารงอยูของความเปนนิติรัฐนั่นเอง
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แนวทางการพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ในประเทศไทย
ธีระพงศ จิระภาค*
บทนํา

พระราชดํารัสในวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวหรือลนเกลาฯ รัชกาลที่ 7 ของ
ปวงชนชาวไทยทรงมีพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกแกปวงชนชาวไทย
เมือ่ วันที่ 10 ธันวาคม 2475 ความวา “ขาพเจามีความเต็มใจทีจ่ ะสละอํานาจอันเปนของขาพเจาอยูแ ตเดิม
ใหแกราษฎรโดยทัว่ ไป แตขา พเจาไมยนิ ยอมยกอํานาจทัง้ หลายของขาพเจาใหแกผใู ด คณะใด โดยเฉพาะ
เพื่อใชอํานาจนั้นโดยสิทธิขาดและโดยไมฟงเสียงอันแทจริงของประชาราษฎร"1 ซึ่งตรงกับหลักการของ
ประชาธิปไตยทีว่ า “อํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน แตประชาชนมอบอํานาจดังกลาวใหแกรฐั เปนผูใ ช
อํานาจนัน้ แทน” ยังคงฝงลึกในใจของประชาชนชาวไทยตลอดมานับแตอดีตจวบจนปจจุบนั การพัฒนา
การปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทยจึงเปนหนาทีส่ าํ คัญของปวงชนชาวไทย แตหลังจากนัน้ ยังคงมี
การรัฐประหารอีกหลายครั้ง ซึ่งผูเขียนเห็นวาสมควรนํามาเปนกรณีศึกษาเพื่อทราบวารัฐธรรมนูญของ
ประเทศไทยนัน้ มีความเหมาะสมกับสภาพสังคมหรือไม มีความสอดคลองกับหลักการและแนวคิดของหลัก
ประชาธิปไตยมากนอยเพียงใด รวมทัง้ พิจารณาถึงสภาพความขัดแยงของสังคมไทยในปจจุบนั เพือ่ นําเสนอ
แนวทางในการแกปญหาตอไป
แนวคิดประชาธิปไตย
แนวคิดประชาธิปไตยมีจดุ เริม่ ตนมาจากหลักสัญญาประชาคม (Social contract) ซึง่ เกิดขึน้
โดยรับอิทธิพลตามแนวคิดของนักปราชญที่สําคัญ 3 ทาน ไดแก โทมัส ฮอบส (Thomas Hobbes)
จอหน ล็อก (John Locke) และฌอง-ฌัก รูโซ (Jean Jacques Rousseau) 2
โทมัส ฮอบส (Thomas Hobbes) นักปราชญชาวอังกฤษทีม่ ชี วี ติ อยูร ะหวางชวงป ค.ศ. 1588
ถึง 1679 ไดอธิบายถึงความชอบธรรมของการปกครองจากธรรมชาติของมนุษย โดยขยายความแนวคิด
ตามทฤษฎีสวามิภักดิ์ (Pactum Subjectiones) ของฌอง โบแดง (Jean Bodin) ที่วา อํานาจอธิปไตย
*ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลฎีกา, ผูเขารับการอบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย" รุนที่ 1 ของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
1 http://irrigation.rid.go.th/rid15/ppn/Datebook/10%20December/Ratam.html, เขาถึงเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556
2 วิกิพีเดียสารานุกรม, สัญญาประชาคม, th.wikipedia.org/wiki/, เขาถึงขอมูลเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556
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ของรัฐมาจากการเขาทําสัญญาตัง้ ขึน้ ของราษฎร โดยฮอบสอธิบายวามนุษยมธี รรมชาติทเี่ ห็นแกตวั และมี
การตอสูแ ยงชิงกันตลอดเวลา การทีม่ นุษยเขารวมกันเปนสังคมยอมนํามาซึง่ ความสงบสุข มนุษยจงึ เขาทํา
สัญญาประชาคมโดยยอมสละสิทธิทงั้ ปวงอันตนมีอยูต ามธรรมชาติใหแกผปู กครอง และกําหนดใหผปู กครอง
มีอาํ นาจเด็ดขาดเพือ่ คอยควบคุมดูแลและบังคับ ตลอดจนลงโทษเพือ่ รักษาความสงบไดอยางมีประสิทธิภาพ
เครื่องมือในการรักษาความสงบของรัฐคือกฎหมาย 3 หลักการดังกลาวปรากฏในหนังสือ Leviathan
ซึ่งจัดทําขึ้นในป ค.ศ. 1651
จอหน ล็อก (John Locke) นักปราชญชาวอังกฤษมีชวี ติ อยูร ะหวางป ค.ศ. 1632 ถึง 1704
เชือ่ วามีภาวะตามธรรมชาติทม่ี นุษยตา งคนตางอยู และตางมีเสรีภาพโดยสมบูรณไมมขี อ จํากัด และในภาวะ
เชนนี้มนุษยทุกคนยอมสามารถกระทําการใดๆที่เห็นวาจะนําไปสูการตอบสนองความตองการของตนได
การมีชีวิตอยูในสภาวะตามธรรมชาติยอมมีอันตรายและความไมสะดวกหลายประการ อันเกิดจากการ
ลวงละเมิดขอบเขตแหงสิทธิของผูอ นื่ มนุษยจงึ เขาทําสัญญากัน เพือ่ ปองกันความไมสงบเรียบรอยดังกลาว
โดยมนุษยตกลงที่จะอยูรวมกันเปนสังคมและจัดตั้งรัฐบาลขึ้นเพื่อทําหนาที่ปกครอง รักษาความยุติธรรม
และความสงบเรียบรอยในรูปของสัญญาประชาคม 4 หลักดังกลาวปรากฏในหนังสือ Two Treatises of
Government ซึ่งจัดทําขึ้นในป ค.ศ. 1689
แนวความคิดของล็อกกอใหเกิดการพัฒนาแนวคิดสมัยใหม 2 ประการ 5 ไดแก
ประการแรก แนวคิดวารัฐมีอาํ นาจโดยมีขอ จํากัด เปนความคิดทีต่ รงกันขามกับคําสอนเรือ่ ง
อํานาจอธิปไตยเปนอํานาจปกครองสูงสุดที่ไมถูกจํากัดดวยกฎหมายใดๆตามที่เขาใจกันอยูในสมัยใหม
การยืนยันอํานาจสูงสุดไมมจี าํ กัดเชนนีไ้ มวา ดวยการอางเทวสิทธิ์ (Devine Right) ของกษัตริย หรืออางอํานาจ
ประชาชน อางผลประโยชนของรัฐของชาติ หรืออางชัน้ กรรมาชีพ โดยไมมหี ลักการใดมาจํากัดอํานาจนัน้
ลวนแตมแี นวโนมในทางเผด็จการทัง้ สิน้ แนวความคิดของล็อกจึงเนนถึงอํานาจรัฐอันมีจาํ กัดเพราะมีความ
มุงหมายสําคัญเพื่อธํารงไวซึ่งความดีรวมกันของสิทธิในชีวิต เสรีภาพ และทรัพยสินของราษฎร รัฐจึงจะ
ใชอํานาจลวงลํ้าไปทําลายสิทธิดังกลาวของราษฎรไมได
ประการทีส่ อง แนวคิดหลักการแยกอํานาจอธิปไตยออกจากกัน โดยไมยอมใหอาํ นาจนิตบิ ญ
ั ญัติ
(อํานาจในการบัญญัตกิ ฎหมาย) อํานาจบริหาร (อํานาจในการบริหารประเทศ) และอํานาจตุลาการ (อํานาจ
ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี) อยูในมือของคนกลุมเดียวกัน ซึ่งตอมาไดกลายเปนหลักสําคัญของ
รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา และรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสในเวลาตอมา
ฌอง-ฌัก รูโซ (Jean-Jacques Rousseau) นักปรัชญา นักเขียน และนักทฤษฎีการเมืองชาว
ฝรั่งเศส มีชีวิตอยูในระหวางป ค.ศ. 1712 ถึง 1778 วางแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีสัญญาประชาคมที่
3 ปรีดี เกษมทรัพย, นิติปรัชญา, พิมพครั้งที่ 2, กรุงเทพมหานคร: โครงการตําราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2531, หนา 200 - 203
4 ปรีดี เกษมทรัพย, เรื่องเดียวกัน, หนา 210 – 211
5 เรื่องเดียวกัน, หนา 213 – 214
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แตกตางไปวา ตามธรรมชาติแลวมนุษยมจี ติ ใจโอบออมอารี แตการอาศัยอยูโ ดยลําพังในธรรมชาติกอ ใหเกิด
ความไมมั่นคงในชีวิตและเสรีภาพเพราะไมมีหลักประกันที่แนนอน จึงมีความพยายามในการสรางหลัก
ประกันที่แนนอนจากการเขาทําสัญญาประชาคมในลักษณะที่ตางคนตางยอมสละสิทธิและเสรีภาพที่ตน
มีอยางไมจาํ กัด และยอมรับสภาพทีม่ สี ทิ ธิเสรีภาพโดยมีขอ จํากัดตามกฎหมาย รัฐซึง่ เกิดจากสัญญาประชาคม
ยอมสามารถแสดงเจตนาในรูปแบบของ “เจตจํานงทัว่ ไป (General Will)” 6 หลักดังกลาวปรากฏในหนังสือ
Du Contrat social ซึ่งจัดทําขึ้นในป ค.ศ. 1762
รูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
แนวคิดสัญญาประชาคมนํามาซึง่ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึง่ มีหลายรูปแบบแตกตาง
กันไปตามขนบธรรมเนียมและประเพณีของแตละประเทศ แตอยางไรก็ดรี ปู แบบการปกครองดังกลาวตาง
ยึดถือหลักการสําคัญทีว่ า อํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน โดยประชาชนเปนผูใ ชอาํ นาจอธิปไตยในการ
ปกครองประเทศโดยตรงหรือโดยผูแ ทน ลัทธิประชาธิปไตยแบงเปนหลายระบอบ ไดแก ระบอบการปกครอง
แบบรัฐสภา (Assembly Government) ระบอบการปกครองโดยประธานาธิบดี (Presidential Government)
และระบอบการปกครองแบบรัฐสภาหรือระบอบรัฐสภา (Parliamentary Government)
ระบบการปกครองแบบรัฐสภา (Assembly Government) เปนระบอบที่ฝายบริหารมิไดแยก
ออกจากรัฐสภาซึ่งเปนฝายนิติบัญญัติ แตเปนเพียงผูแทนหรือเจาหนาที่สภานิติบัญญัติเทานั้น โดยสภามี
อํานาจแตงตั้งบังคับบัญชา และถอดถอนฝายบริหาร ระบอบการปกครองโดยสภานี้เคยถูกนํามาใชใน
ประเทศฝรั่งเศสหลายครั้งภายหลังวิกฤตการณทางการเมือง เชน หลังการปฏิวัติหรือหลังสงคราม
เมื่อมีการตั้งสภารางรัฐธรรมนูญขึ้น สภารางรัฐธรรมนูญมีอํานาจในทางนิติบัญญัติและมีอํานาจหนาที่
บังคับบัญชาฝายบริหารดวย โดยแตงตัง้ บุคคลหรือคณะบุคคลขึน้ ทําหนาทีฝ่ า ยบริหารภายใตการควบคุม
และบังคับบัญชาของรัฐสภา ระบอบนี้เคยนํามาใชในประเทศไทยดังปรากฏตามธรรมนูญการปกครอง
แผนดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 หรือรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทย 7
ระบอบการปกครองโดยประธานาธิบดีหรือระบอบประธานาธิบดี (Presidential Government)
เปนระบอบการปกครองทีแ่ ยกฝายบริหารออกเปนอิสระจากฝายนิตบิ ญ
ั ญัติ และฝายนิตบิ ญ
ั ญัตไิ มมอี าํ นาจ
ควบคุมฝายบริหารในการบริหารกิจการของรัฐ คณะบุคคลในฝายบริหารตองไมไดรบั การแตงตัง้ จากฝาย
นิตบิ ญ
ั ญัติ ระบอบดังกลาวอาจใชไดทงั้ ในประเทศทีม่ พี ระมหากษัตริยท รงเปนพระประมุขและในประเทศ
ที่มีประธานาธิบดีเปนประมุข ประเทศไทยเคยนําการปกครองระบอบนี้มาใช ดังปรากฏในธรรมนูญการ
ปกครองราชอาณาจักร (พ.ศ. 2502) ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2520 และธรรมนูญ
การปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2534 8
6 เรื่องเดียวกัน, หนา 221 – 225
7 ประยูร กาญจนดุล, คําบรรยายกฎหมายปกครอง, พิมพครั้งที่ 4, กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538,
หนา 13-14
8 ประยูร กาญจนดุล, เรื่องเดียวกัน, หนา 14-17
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แนวทางการพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย

ระบอบการปกครองแบบรัฐสภาหรือระบอบรัฐสภา (Parliamentary Government) ถือมีแหลง
กําเนิดในประเทศอังกฤษ เปนระบอบที่ฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ แมจะแยกเปนอิสระจากกัน แตก็
มิไดเปนไปโดยเด็ดขาด หากยังเกีย่ วพันกับการใชอาํ นาจของแตละฝาย ภายใตหลักการดุลและคานอํานาจ
(Check and Balance) โดยมีองคกรที่สําคัญในการใชอํานาจรวม 3 องคกร ไดแก สภานิติบัญญัติหรือ
รัฐสภา ประมุขของรัฐ และคณะรัฐมนตรี และมีหลักสําคัญอีกประการหนึง่ ทีว่ า “พระมหากษัตริยท รงครองราชย์
แตมิไดทรงปกครอง (The King reigns but does not govern)” ระบอบนี้ถูกนํามาใชในประเทศไทย
ดังปรากฏในรัฐธรรมนูญสวนใหญ เชน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม (10 ธันวาคม 2475)
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2521 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540 9 และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
วิวัฒนาการของการปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 กลุมคณะบุคคลที่เรียกวา “คณะราษฎร” ภายใตการนําของ
หลวงประดิษฐมนูธรรม นาวาตรีหลวงสินธุ สงครามชัย พันตรีหลวงพิบูลสงคราม พันเอกพระยา
พหลพลพยุหเสนา ไดปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราช
มาเปนระบอบประชาธิปไตยและมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทย คือ “ พระราชบัญญัติ
ธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชัว่ คราว พ.ศ. 2475 ” ซึง่ มีหลักการประชาธิปไตยทีส่ าํ คัญวา อํานาจ
สูงสุดในการปกครองประเทศเปนของประชาชนชาวไทย มีสภาผูแทนราษฎร คณะกรรมการราษฎร
(คณะรัฐมนตรี) และศาลเปนตัวแทนของประชาชนในการใชอาํ นาจอธิปไตยดังกลาว ซึง่ แสดงถึงการแบง
อํานาจอธิปไตยออกเปน 3 สวน ไดแก อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ จากนั้นมี
การประกาศใชรฐั ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับถาวร เมือ่ วันที่ 10 ธันวาคม 2475 ตอมาเกิดความ
ขัดแยงในกลุมคณะราษฎรเกี่ยวกับเรื่องแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจ จนนําสูการผลักดันใหจอมพล
ป. พิบลู สงคราม ขึน้ ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี ในป พ.ศ. 2481 แตกต็ อ งลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรี
เพราะรัฐบาลแพในการลงมติพระราชกําหนดระเบียบบริหารราชการ นครเพ็ชรบูรณและพระราชกําหนด
จัดสรางพุทธบุรมี ณฑล ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2487 สงผลใหนายปรีดี พนมยงคขนึ้ มามีบทบาททางการ
เมืองแทน และมีความพยายามในการรางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2489 เมือ่ ถึงสมัยรัฐบาลหมอมราชวงศเสนีย ปราโมช
จึงมีการประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญ ฉบับวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 เพือ่ ใหการปกครองเปน “ประชาธิปไตย
ที่แทจริง” และประกาศใชรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2489 แทน ซึ่งมีสาระสําคัญในการแยกขาราชการ
ประจําออกจากการเมือง เพื่อปองกันมิใหเกิดระบอบการปกครองแบบอํานาจนิยม การกําหนดให
สภานิติบัญญัติประกอบดวยสภาผูแทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง และพฤฒสภาที่มาจากการ
เลือกตั้งโดยออม ตอมารัฐบาลชุดนายควง อภัยวงศ ไดมีการตั้งสภารางรัฐธรรมนูญขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
9 เรื่องเดียวกัน, หนา 17-19
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เพือ่ รางรัฐธรรมนูญฉบับถาวร แตกอ นจะรางเสร็จไดถกู ทํารัฐประหารเสียกอน และแตงตัง้ จอมพล ป. พิบลู สงคราม
ขึ้นดํารงตําแหนงเปนนายกรัฐมนตรีเปนครั้งที่สอง ตอมารัฐธรรนูญฉบับดังกลาวไดรับการประกาศใชใน
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2492 โดยมีสาระสําคัญที่จะรักษาหลักการใหสมาชิกวุฒิสภามาจากการแตงตั้งของ
พระมหากษัตริย และยังคงแยกขาราชการประจําและขาราชการการเมือง แตอาํ นาจของจอมพล ป. สิน้ สุด
ลงดวยการทํารัฐประหารของจอมพลสฤษด ธนะรัชต ในวันที่ 16 กันยายน 2500 ทําใหจอมพล ป.
ตองลี้ภัยไปอยูตางประเทศ 10
ภายหลังการทํารัฐประหารของจอมพลสฤษดิ์ นายพจน สารสิน ไดเขาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี
แลวจัดใหมกี ารเลือกตัง้ ทัว่ ไปขึน้ จอมพลสฤษดิ์ ดําเนินการใหพลโท ถนอม กิตติขจร เปนนายกรัฐมนตรี
รัฐบาลชุดนีต้ อ งเผชิญกับการวิพากษวจิ ารณและไดมกี ารเปดอภิปรายไมไววางใจรัฐบาล แตกไ็ มเปนผลสําเร็จ
ประกอบกับปญหาขอพิพาทเรื่องเขาพระวิหารระหวางประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา ที่ผลการตัดสิน
ของศาลโลกใหเขาพระวิหารเปนของประเทศกัมพูชา ทําใหรฐั มนตรีหลายคนตัดสินใจลาออก ซึง่ จอมพลสฤษดิ์
เชือ่ วาสาเหตุดงั กลาวมาจากการทีค่ ณะราษฎรนําระบอบประชาธิปไตยตะวันตกมาใชทาํ ใหเกิดความวุน วาย
ทางการเมืองขึ้นบอยครั้ง และเห็นวาการจัดระเบียบการปกครองของไทยตองอาศัยหลัก 3 ประการ คือ
การเมืองการปกครองตองอาศัย หลักการของไทยเราเอง จะตองละทิง้ อุดมการณของตางประเทศ และจะ
ตองฟน ฟูอดุ มการณแบบไทยใหเปน อุดมการณหลักของชาติ และเชือ่ วาประชาธิปไตยแบบไทยทีเ่ หมาะสม
คือ รัฐบาลหรือฝายบริหารมีอํานาจเหนือฝายนิติบัญญัติ และมีอํานาจสูงสุด ดังนั้น พรรคการเมืองและ
การเลือกตัง้ โดยตรงจากประชาชนจึงไมใชเปนสิง่ จําเปนตอระบบการเมืองไทย ตอมาจอมพลถนอม กิตติขจร
ไดรบั การแตงตัง้ ใหเปนนายกรัฐมนตรีและบริหารประเทศตามแบบจอมพลสฤษดิ์ โดยใชการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยแบบไทย ทําใหรฐั บาลไมสามารถแกปญ
 หาไดอยางมีประสิทธิภาพและยังตองเผชิญกับความ
กดดันจากประชาชน แมหลังจากที่มีการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2512 จอมพลถนอมได
กลับเขามาดํารงแหนงนายกรัฐมนตรีอกี ครัง้ หนึง่ แตกไ็ ดรบั การปฏิเสธจากสภาผูแ ทนราษฎรและมีการตอ
ตานที่รุนแรงใน พ.ศ. 2513 จนกลายเปนความขัดแยง จอมพลถนอมจึงทํารัฐประหารรัฐบาลของตนเอง
ใน พ.ศ. 2514 ซึ่งนําไปสูเหตุการณที่สําคัญเหตุการณหนึ่งในประวัติศาสตรการเมืองไทย คือ เหตุการณ
วันที่ 14 ตุลาคม 2516 ที่กลุมนักศึกษาไดพากันรวมตัวกันเพื่อประทวงและขับไลคณะรัฐบาลเผด็จการ
“ถนอม – ประภาส” กลุมผูชุมนุมตองเผชิญหนากับตํารวจและเกิดการตอสูกันขึ้น จนนําไปสูการกวาด
ลางผูช มุ นุมครัง้ ใหญจากตํารวจและทหารภายใตการบังคับบัญชาของจอมพลถนอมและจอมพลประภาส
เหตุการณครัง้ นีท้ าํ ใหมผี บู าดเจ็บลมตายเปนจํานวนมาก ในทีส่ ดุ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ทรงระงับ
เหตุการณโดยที่ พลเอกกฤษณ สีวะรา ผูบ ญ
ั ชาการทหารบกในขณะนัน้ มีความเห็นคลอยตามดวย พระองค
ทรงขอใหจอมพลถนอมลาออกจากตําแหนง นายสัญญา ธรรมศักดิ์ ไดเขาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี
แทนและมีการดําเนินการรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 โดยจัดตั้งสมัชชา
10 นครินทร เมฆไตรรัตน, การเมืองไทยยุคประชาธิปไตย, http://www.moe.go.th/strategy11/ﬁle/3D/ 07-08-09-08.pdf,
เขาถึงขอมูลเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2556
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แนวทางการพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย

แหงชาติตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ซึง่ เรียกวา “ สภาสนามมา” เนือ่ งจากจัดการ
ประชุมสมัชชาทีร่ าชตฤณมัยสมาคม หรือสนามมานางเลิง้ ซึง่ ประกอบดวย ขาราชการ นักธุรกิจ นักวิชาการ
กรรมกร เกษตรกร ตลอดจนนักศึกษา รัฐธรรมนูญป 2517 นี้ถือวาเปนรัฐธรรมนูญที่เปนประชาธิปไตย
มากที่สุดฉบับหนึ่งของประเทศไทย 11
ตอมามีเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 เปนเหตุการณประทวง และนําไปสูการทํารัฐประหาร โดย
คณะปฏิรูปการปกครองแผนดินภายใตการนําของพลเรือเอกสงัด ชะลออยู และคณะนายทหาร ทหาร
สามารถเขายึดอํานาจได มีการใชรัฐธรรมนูญฉบับใหมที่ใหอํานาจนายกรัฐมนตรีอยางเด็ดขาดคลายกับ
รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2502 ของจอมพลสฤษดิ์ และแตงตัง้ ใหนายธานินทร กรัยวิเชียร ขึน้ ดํารงตําแหนง
เปนนายกรัฐมนตรี สวนคณะปฏิรปู การปกครองแผนดินก็ไดกลายสภาพตนเองไปเปนสภาทีป่ รึกษานายกรัฐมนตรี
คณะปฏิรปู การปกครองแผนดินยังจัดตัง้ สภาปฏิรปู การปกครองแผนดินมาทําหนาทีน่ ติ บิ ญ
ั ญัติ โดยมีสมาชิก
ที่ประกอบดวยขาราชการทหาร และขาราชการพลเรือน 12
จากนัน้ มีการทํารัฐประหารรัฐบาลนายธานินทรแลว พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท เขาดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรี ไดจดั ใหมกี ารรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 และ รัฐธรรมนูญ
ฉบับนีไ้ ดถกู ขนานนามวาเปน “ประชาธิปไตยครึง่ ใบ” เนือ่ งจากมีการจัดวางดุลอํานาจทางการเมืองระหวาง
พลังประชาธิปไตยกับพลังกองทัพ ใหกองทัพสามารถควบคุมทิศทางการเมืองได เชน ขาราชการประจํา
สามารถควบตําแหนงทางการเมืองได และสมาชิกวุฒิสภามาจากการแตงตั้ง แมกระทั่งในชวงที่พลเอก
เปรม ติณสูรานนท เขาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีก็มีความพยายามในการทํารัฐประหารเชนเดียวกัน
แตไมสําเร็จที่เรียกวา “กบฏเมษาฮาวาย” 13
หลังจากพลเอกเปรมยุตบิ ทบาททางการเมืองในตําแหนงนายกรัฐมนตรีแลว พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
ไดรับตําแหนงเปนนายกรัฐมนตรีแทน แตในวันที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2534 “คณะรักษาความสงบ
เรียบรอยแหงชาติ (รสช.) ” นําโดยพลเอกสุจินดา คราประยูร ไดกอรัฐประหารรัฐบาลโดยอางวารัฐบาล
ทุจริต แทรกแซงขาราชการ เผด็จการรัฐสภา ทําลายสถาบันทหาร กับการลอบสังหารบุคคลสําคัญ และ
คิดลมลางสถาบันพระมหากษัติรย แตปญหาที่แทจริง คือ การโยกยายตําแหนงในกองทัพทําใหเกิดการ
แบงปนอํานาจที่ไมมีความสมดุลในกลุมทหาร หลังจากการยึดอํานาจเสร็จแลว รสช. ได สัญญาวาจะคืน
อํานาจใหประชาชนโดยเร็ว ตอมาเมือ่ รสช. ยึดอํานาจสําเร็จแลวไดประกาศใชธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2534 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ไดโปรดเกลาใหนายอานันท ปนยารชุน เปนนายกรัฐมนตรี
ผลการเลือกตัง้ ทัว่ ไปปรากฎวาพรรคสามัคคีธรรมไดเปนแกนนําในการจัดตัง้ รัฐบาล แตบทบัญญัตใิ นรัฐธรรมนูญ
ฉบับดังกลาวมิไดระบุวานายกรัฐมนตรีตองมาจากสมาชิกสภาผูแทนราษฏร ดังนั้น พรรคสามัคคีธรรมได
11 นครินทร เมฆไตรรัตน, เรื่องเดียวกัน, http://www.moe.go.th/strategy11/ﬁle/3D/ 07-08-09-08.pdf,
เขาถึงขอมูลเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2556
12 เรื่องเดียวกัน, http://www.moe.go.th/strategy11/ﬁle/3D/ 07-08-09-08.pdf, เขาถึงขอมูลเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2556
13 เรื่องเดียวกัน, http://www.moe.go.th/strategy11/ﬁle/3D/ 07-08-09-08.pdf, เขาถึงขอมูลเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2556
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เชิญพลเอกสุจินดา เปนนายกรัฐมนตรี แตพรรคการเมืองฝายคานและประชาชนคัดคาน เนื่องจากกอน
หนานี้พลเอกสุจินดา เคยกลาววา การรัฐประหารที่ไดทําไปนั้นหาไดมีความตองการเปนนายกรัฐมนตรี
แตภายหลังกลับยอมรับตําแหนงนายกรัฐมนตรีดว ยการใหเหตุผลวายอม “เสียสัตยเพือ่ ชาติ” เปนเหตุให
ประชาชนไมพอใจมากและเริ่มชุมนุมกัน ซึ่งมีพลตรีจําลอง ศรีเมือง เปนแกนนําสําคัญ เรียกรองใหมีการ
แกไขรัฐธรรมนูญ และใหนายกรัฐมนตรีมาจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ประชาชนจํานวนหลายแสนคน
ไดเขารวมชุมนุมบริเวณถนนราชดําเนินการประทวงและเหตุการณไดลุกลามจนกลายเปนเหตุจลาจลเกิด
ความเสียหายทัว่ กรุงเทพมหานครและมีทา ทีเสียหายอีกมากและนําไปสูก ารเผชิญหนาระหวางกองทัพและ
กลุมผูชุมนุมในชวง 17 ถึง 20 พฤษภาคม 2535 จนนําไปสูความรุนแรง มีประชาชนบาดเจ็บ เสียชีวิต
และ สูญหายจํานวนมาก หรือที่รูจักกันในชื่อของ “พฤษภาทมิฬ” ตอมาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงโปรดเกลา ฯ ใหพลเอกสุจนิ ดา นายกรัฐมนตรี กับพลตรี จําลอง ผูน าํ การประทวง เขาเฝา ณ ตําหนัก
จิตรลดารโหฐาน ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2535 หลังการปะทะกันระยะหนึ่ง เหตุการณการเขาเฝา
ทูลละอองธุลีพระบาทดังกลาวไดรับการเผยแพรภาพและเสียงทางวิทยุโทรทัศนทั่วประเทศ หลังจากนั้น
ในวั น ที่ 24 พฤษภาคม 2535 พลเอกสุ จิ น ดา ได ป ระกาศลาออกจากตํ า แหน ง นายกรั ฐ มนตรี
พรรคสามัคคีธรรมไดเสนอ พลอากาศเอกสมบุญ ระหงษ ประธานทีป่ รึกษาพรรคชาติไทยเปนนายกรัฐมนตรี
ซึง่ ยังคงมีกระแสตอตาน สุดทายวันที่ 10 มิถนุ ายน 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ไดทรงโปรดเกลา ฯ
ให นายอานันท ปนยารชุน กลับมาเปนนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง ตามการเสนอชื่อโดยนายอาทิตย อุไรรัตน
ประธานสภาผูแทนราษฎร เพื่อสรางความปรองดองในสังคมการเมือง และดําเนินการจัดการเลือกตั้งให
เปนไปตามความตองการของประชาชนชาวไทย อันนําไปสูกระบวนการปฏิรูปการเมืองที่เริ่มตนจากการ
แกไขรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2535 เพือ่ ดําเนินการยกรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 (รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน) ซึง่ มีสาระประกอบไปดวยขอกําหนดเกีย่ วกับการควบคุม
พฤติกรรมนักการเมือง ระบบการตรวจสอบและถวงดุลอํานาจขององคกรการเมือง การจัดตัง้ องคกรอิสระ
การทําใหองคกรการเมืองมีประสิทธภาพ และการ ทําใหองคกรของฝายบริหารสามารถบริหารนโยบาย
ไดโดยมีความเปนผูนําที่มีความเขมแข็ง14
ตอมารัฐบาลพันตํารวจโท ดร. ทักษิณ ชินวัตร หัวหนาพรรคไทยรักไทย ดํารงตําแหนงเปน
นายกรัฐมนตรีคนที่ 23 ของประเทศ ไดสรางประวัตศิ าสตรโฉมหนาใหมใหกบั การเมืองไทย คือ เปนรัฐบาลที่
มาจากการเลือกตั้งรัฐบาลแรกที่มีผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคไทยรักไทยเพียงพรรคเดียว
ชนะเลือกตัง้ ดวยคะแนนเสียงทวมทน จนสามารถจัดตัง้ รัฐบาลพรรคเดียวไดถงึ สองสมัยติดตอกันผานการ
เลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2544 และการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2548 มีลักษณะการบริหารประเทศที่มีแนวโนม
รวบอํานาจเบ็ดเสร็จของรัฐบาลพรรคไทยรักไทย นักวิชาการจึงใหคาํ จํากัดความรูปแบบการบริหารประเทศ
วา “ การเมืองระบอบทักษิณ ” “ ทักษิณาธิปไตย (Thaksinocracy) ” และเรียกระบบเศรษฐกิจซึง่ มีการ
14 เรื่องเดียวกัน, http://www.moe.go.th/strategy11/ﬁle/3D/ 07-08-09-08.pdf, เขาถึงขอมูลเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2556
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ดําเนินการและเกิดมีผลประโยชนจากนโยบายรัฐบาลในสมัยนีว้ า “ ระบบทักษิโณมิกส (Thaksinomics) ”
สาเหตุที่เกิดการรวบอํานาจเบ็ดเสร็จ เนื่องจากหัวหนาพรรคและนายทุนของพรรคลวนมีพื้นฐานมาจาก
กลุมธุรกิจสัมปทานขนาดใหญ ซึ่งเปนธุรกิจที่มีประสบการณและมีความคุนเคยกับการผูกขาดมาแลวใน
ลักษณะหนึ่ง ไดแก ธุรกิจสื่อสาร – โทรคมนาคม กลุมอุตสาหกรรมพิเศษบางประเภท สงผลใหพรรค
ไทยรักไทยมีฐานอํานาจทางการเงินทีแ่ ข็งแกรง และทีส่ าํ คัญคือนโยบายประชานิยมทีใ่ หผลประโยชนโดย
ตรงใหแกชาวบานโดยไมตอ งผานระบบอุปถัมภของนักการเมืองในระดับจังหวัด รวมทัง้ นักการเมืองทองถิน่
ดังนั้น จึงมีผลสืบเนื่องกลายเปนการสลายฐานอํานาจของนักการเมืองในระบบหัวคะแนนแบบที่เคยเปน
มา รัฐบาลพรรคไทยรักไทยไดถกู วิพากษวจิ ารณในหลายเรือ่ ง เชน ปญหาคอรัปชัน่ เชิงนโยบาย การแทรก
แซงสือ่ และองคกรอิสระ ความไมสงบในจังหวัดชายแดนใต การละเมิดสิทธิมนุษยชน ดังปรากฏตามขอเขียน
ของกลุม นักวิชาการ ตอมาเมือ่ มีการตรวจสอบพบปญหาจริยธรรมทางการเมืองของพันตํารวจโท ดร. ทักษิณ
ในเฉพาะกรณีการขายหุน ชินคอรปใหแกกองทุนเทมาเส็ก ประเทศสิงคโปร เปนจํานวน 37,000 ลานบาท
โดยไมเสียภาษี ผูถ อื หุน สวนใหญเปนคนในครอบครัวของพันตํารวจโท ดร. ทักษิณ และเครือญาติ ปญหา
ดังกลาวนําไปสูการยุบสภาในวันที่ 24 กุมภาพันธ 2549 และกอใหเกิดกระแสวิพากษวิจารณจากสังคม
ตามมาวานายกรัฐมนตรีหนีการซักฟอกจากสภาผูแทนราษฎร ขอกลาวหาดังกลาวยังไมมีคําตอบใหกับ
ประชาชนอยางชัดเจน และทําใหเกิดขอสงสัยตามมา ทั้งหมดนี้เปนผลมาจากระบบการตรวจสอบ
ในสภาผูแทนราษฎรและในองคกรอิสระ ดวยเหตุนี้การตอสูคัดคานอํานาจ พันตํารวจโท ดร. ทักษิณ
และรัฐบาลไทยรักไทย ในวงนักวิชาการ ประชาชน สมาชิกวุฒสิ ภาสายเอ็นจีโอ และกลุม วิชาชีพสือ่ มวลชน
นําไปสูการตอสูทางการเมืองครั้งยิ่งใหญ และขยายผลไปสูการไมเอาระบอบทักษิณ มีกลุม “ พันธมิตร
ประชาชนเพือ่ ประชาธิปไตย ” เขาทําการคัดคานแบบอารยขัดขืน (Civil Disobedience) เนือ่ งจากเปาหมาย
สูงสุดของพันธมิตรประชาชนเพือ่ ประชาธิปไตย คือ ตองการใหพนั ตํารวจโท ดร.ทักษิณ เวนวรรคทางการเมือง
ในขณะทีฝ่ า ยรัฐบาลพรรคไทยรักไทยยืนยันวา เปนเรือ่ งสิทธิสว นบุคคลและใหเปนไปตามกติกาของรัฐธรรมนูญ
ความขัดแยงของทั้งสองฝายทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น และไดกลายเปนขออางอันชอบธรรมของทหารในการ
ทํารัฐประการยึดอํานาจจากรัฐบาลพรรคไทยรักไทย เมือ่ วันที่ 19 กันยายน 2549 ดวยเหตุผล คือ รัฐบาล
ทําใหเกิดความขัดแยงภายในชาติ การบริหารราชการแผนดินสอไปในทางทุจริต เกิดการแทรกแซงองคกร
อิสระ และการกระทําทีห่ มิน่ เหมตอ การหมิน่ พระบรมเดชานุภาพ ซึง่ พองกับความเห็นของประชาชนและ
กลุมตอตานรัฐบาล ดวยเหตุนี้การกอรัฐประหารจึงเต็มไปดวยเสียงชื่นชม 15
แมจะมีการประกาศใชรฐั ธรรมนูญฉบับปจจุบนั ในป 2550 และมีการเปลีย่ นแปลงนายกรัฐมนตรี
ไปเปนนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ก็ตาม แตความนิยมในตัวพันตํารวจโท ดร. ทักษิณ ยังมิไดเสื่อมถอยลง
อันสงผลใหพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งตอมา และ นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
นองสาวของพันตํารวจโท ดร. ทักษิณ ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี สรางความ
15 เรื่องเดียวกัน, http://www.moe.go.th/strategy11/ﬁle/3D/ 07-08-09-08.pdf, เขาถึงขอมูลเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2556
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ไมพอใจแกฝา ยทีไ่ มพอใจแนวทางการบริหารประเทศของพันตํารวจโท ดร. ทักษิณ โดยเขาใจวานางสาวยิง่ ลักษณ
เปนตัวแทนพี่ชายและพยายามเรียกรองขอใหมีการอภัยโทษแกพี่ชายซึ่งเปนอดีตนายกรัฐมนตรีนั่นเอง
ความขัดแยงทางความคิดเห็นทางการเมืองของคนไทยจึงยังไมหมดไปจวบจนปจจุบัน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
16
รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายที่มีลําดับศักดิ์สูงสุดในประเทศ ประเทศไทยมี
การปฎิวัติรัฐประหาร
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
ปฎิวตั ริ ฐั ประหารในแตละครัง้ ทําใหเกิดการหยุดชะงักในการพัฒนาของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ทัง้ ยังนํามาซึง่ ความแตกแยกทางความคิดของกลุม คนในสังคม และสรางผลกระทบอยางรายแรงตอระบบ
เศรษฐกิจของไทยอันเกิดจากความขาดเสถียรภาพของรัฐบาลอีกดวย
16 วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี, รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย, th.wikipedia.org/wiki/, เขาถึงขอมูลเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556
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บทสรุปและขอเสนอแนะ
จากขอเท็จจริงที่นําเสนอมาขางตน แสดงวาการพัฒนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยใน
ประเทศไทยตลอดมานับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อป พ.ศ. 2475 ไดเจริญกาวหนาไป
ตามลําดับ แตยังคงมีอุปสรรคความขัดแยงทางความคิดและการทับซอนของผลประโยชน อันนํามาซึ่ง
ขอโตแยงทั้งหลายเกี่ยวกับความเปนประชาธิปไตย และความรูความเขาใจของประชาชนในเรื่องดังกลาว
ไดถูกบิดเบือนไป จนเขาใจวาประชาธิปไตยคือเสียงขางมาก กลาวคือ หากประชาชนสวนมากเห็นเชนไร
ยอมตองเปนไปตามนั้น จนนํามาซึ่งความพยายามในการใชหลักเกณฑตามรัฐธรรมนูญเพื่อสรางความ
ชอบธรรมใหแกการกระทําของตน จนนํามาซึง่ ความขัดแยงในสังคม จากความไมพอใจทีม่ กี ารออกกฎหมาย
เพื่อเอื้อประโยชนแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุมบุคคลกลุมใดกลุมหนึ่ง อันสงผลกระทบตอประโยชน
สวนรวมของประเทศ
รัฐธรรมนูญของประเทศไทยหลายฉบับเชน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 หรือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 ถูกรางขึ้นตามหลักการแหงความเปนประชาธิปไตย รวมถึงยังมีบทบัญญัติที่รับรองและคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนซึง่ เปนเจาของอํานาจอธิปไตยทีแ่ ทจริงหลายประการ จึงไมอาจกลาวอาง
ไดวาเหตุแหงความขัดแยงมากจากบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ไมชอบการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
จึงไมใชแนวทางในการแกปญ หาทีต่ รงจุด คงมีเพียงขอทีต่ อ งพิจารณาวารูปแบบการเลือกตัง้ แบบใด นายกรัฐมนตรี
และคณะรัฐมนตรีควรมาจากการเลือกตัง้ หรือไม รวมถึงหลักการดุลและคานอํานาจแบบใดทีม่ คี วามเหมาะสม
กับประเทศไทยมากกวากัน
เมือ่ การแกไขรัฐธรรมนูญไมใชแนวทางสําคัญในการแกปญ
 หาความขัดแยงดังกลาว มาตรการอืน่
จึงควรถูกนําขึน้ มาประกอบการพิจารณาในการแกปญ
 หาดังกลาว โดยจะตองพิจารณาถึงสาเหตุของปญหา
ดังกลาวเสียกอน ซึ่งจากการพิจารณาจะพบวามีปญหาที่สําคัญหลายประการ ไดแก
ประการแรก ความไมไววางใจตัวบุคคลที่ทําหนาที่ในการบริหารประเทศ จากปญหานี้เปนเรื่อง
ละเอียดออน เพราะตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยทีผ่ บู ริหารประเทศมาจากการเลือกตัง้ นัน้
ยอมมีทงั้ ฝายทีเ่ ลือกบุคคลดังกลาวและไมเลือกบุคคลดังกลาว การยอมรับผลการเลือกตัง้ จึงเปนสิง่ สําคัญ
ประการทีส่ อง ความสงสัยถึงวิธกี ารดําเนินการในการบริหารประเทศนัน้ เปนไปตามหลักกฎหมาย
หรือไม กรณีดงั กลาวเปนประเด็นเรือ่ งความโปรงใสในการดําเนินกิจการของผูบ ริหารประเทศ แนวทางใน
การแกปญหาที่มีประสิทธิภาพจึงเปนการเปดเผยแนวทางการดําเนินงาน รวมถึงแจงประชาชนใหทราบ
ถึงผลดีและผลเสียของการดําเนินการดังกลาวโดยชัดแจง นอกจากนีย้ งั ตองแสดงใหเห็นวาผูบ ริหารประเทศ
ดําเนินการโดยชอบธรรมและมิไดมงุ ทีจ่ ะกระทําไปเพือ่ เอือ้ ประโยชนแกบคุ คลใดบุคคลหนึง่ หรือกลุม บุคคล
กลุมใดกลุมหนึ่ง
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ประการทีส่ าม ความไมเขาใจของประชาชนทีม่ ตี อ ผูบ ริหารประเทศ เปนเรือ่ งทีต่ อ งทําความเขาใจ
รวมกันระหวางประชาชนกับผูบ ริหารประเทศ กลาวคือ ผูบ ริหารประเทศจะตองแสดงใหประชาชนเห็นถึง
ความจริงใจและความโปรงใสเพื่อสรางศรัทธาและความมั่นใจแกประชาชน สวนประชาชนนั้น หากเปน
กรณีที่ผูบริหารประเทศไดรับการเลือกตั้งโดยถูกตองและชอบธรรม ประชาชนยอมตองใหความไววางใจ
และเคารพตอการตัดสินใจของผูบริหารประเทศ โดยจะตองละทิ้งมุมมองที่เปนอคติและเคารพตอ
หลักเกณฑของระบอบประชาธิปไตย
ประการที่ส่ี หากมีความขัดแยงเกิดขึ้นจากความคิดเห็นทางการเมือง ประชาชนกลุมตางๆยอม
สามารถแสดงออกซึง่ ความเห็นของฝายตนภายใตบงั คับแหงกฎหมายและไมสรางความเดือดรอนแกผอู นื่
ทั้งจะตองพยายามทําความเขาใจตอความคิดเห็นของฝายอื่น และหากมีขอโตแยงเกิดขึ้น ยอมตอง
แสวงหาขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ และพยายามเจรจากับอีกฝายโดยสันติวิธี
ประการทีห่ า หากมีการกระทําทีผ่ ดิ กฎหมายเกิดขึน้ ยอมตองยอมรับโทษตามกฎเกณฑทกี่ ฎหมาย
กําหนด หากมีขอ โตแยงใดควรมีการตอสูค ดีในชัน้ ศาล ไมใชกาํ ลังมวลชนเพือ่ ผลักดันใหมกี ารออกกฎหมาย
เพื่อยกเวนโทษ หรือเขากดดันการใชดุลพินิจในการพิจารณาพิพากษาของศาล ทั้งยังตองใหความเคารพ
ตอดุลพินิจการตัดสินของศาลในฐานะที่เปนตัวแทนของประชาชนในการใชอํานาจตุลาการ
ประการทีห่ ก พยายามหาทางออกทีเ่ ปนการรอมชอมกันโดยนําระบบการระงับขอพิพาททางเลือก
เชนการเจรจาตอรองหรือการไกลเกลีย่ มาใช แตจะตองเปนการดําเนินการดวยความบริสทุ ธิ์ มิใชใชกระบวน
การดังกลาวเพื่อสรางความชอบธรรมใหแกตนเอง
ประการทีเ่ จ็ด สรางมาตรการทางกฎหมายในการปองกันการคอรัปชัน่ เชิงนโยบายทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
เพื่อปองกันมิใหผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเขาแสวงประโยชนจากอํานาจหนาที่โดยอาศัยชองวางแหง
กฎหมายหรือดําเนินการใหมีการออกกฎหมายเพื่อรับรองใหการกระทําใดเปนการกระทําที่ชอบเพื่อเอื้อ
ประโยชนแกตน
ประการสุดทาย เพือ่ เปนแนวทางในการแกปญ
 หาในระยะยาว ควรมีการกระจายโอกาสทางการ
ศึกษาใหแกประชาชน เพือ่ ใหทาํ ความเขาใจถึงสิทธิหนาทีข่ องตนภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุขใหถกู ตอง และเพือ่ สรางความเขาใจทีถ่ กู ตองและจิตสํานึกแกเยาวชน
ซึ่งจะเปนกําลังสําคัญของประเทศชาติในอนาคตใหตระหนักถึงสิทธิและหนาที่ของตน รวมถึงปลูกฝงให
เคารพกฎเกณฑของสังคม
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หนาที่พลเมืองกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
พลตํารวจเอก นิสสัย บุญศิริ*
ความนํา
หนาทีพ่ ลเมืองเปนสิง่ ทีม่ คี วามสําคัญเปนอยางยิง่ ตอการเกิดขึน้ การดํารงอยู และวิวฒ
ั นาการของ
สถาบันการเมืองและชุมชนทางการเมืองทุกชนิดและทุกประเภท ซึ่งนักปราชญโบราณทานกลาวไววา
เปนหนาที่ความผูกพันและเปนความรักในบานเกิดเมืองของตนเอง ถึงขั้นที่เรียกไดวาเปนอุปนิสัยใจคอ
ของมนุษยทจี่ ะมอบความวางใจและความเชือ่ ความศรัทธาใหกบั ระบอบการปกครองประเภทตางๆ ทีม่ นุษย
กลุม นัน้ ๆ ตัง้ ถิน่ ฐานอยู ตัวอยางเชน ระบอบราชาธิปไตย (Monarchy) ระบอบอภิชนาธิปไตย (Aristocracy)
และระบอบประชาธิปไตย (Democracy) เปนตน
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในระบอบของการปกครองโดยคนจํานวนมาก ทั้งที่นิยมเรียกกันวาระบอบ
ประชาธิปไตย (Democracy) หรือระบอบสาธารณรัฐ (Republic) นั้น1 กลาวไดวา ไดเรียกรองตองการ
หนาทีข่ องพลเมืองทีเ่ ขมขนและเขมแข็งมากกวา หนาทีข่ องพลเมืองในระบอบการปกครองโดยคนคนเดียว
หรือในระบอบการปกครองโดยคณะบุคคล เนื่องดวย “หนาที่” เปนสิ่งที่พลเมืองทุกทุกคนพึงกระทํา
เพื่อการแลกเปลี่ยนกับการที่ชุมชนการเมือง หรือรัฐไดรับรองสิทธิและเสรีภาพของพลเมืองไวใหได
ความสะดวกสบาย เชน ปองกันไมใหไดรับภัยอันตรายจากศัตรู และการคุมครองทรัพยสินตางๆ เปนตน
ในระยะตอมา เมื่อระบอบการเมืองการปกครองกาวเขาสูสมัยใหม เกิดมีระบอบตัวแทน เพราะ
วาประชากรของประเทศมีเปนจํานวนมาก อีกทัง้ มีความเจริญของการศึกษาและพัฒนาของระบบทุนและ
การคมนาคมสื่อสารของประเทศ รัฐธรรมนูญประชาธิปไตยของประเทศนั้นๆ ก็มีความนิยมที่บทบัญญัติ
เรื่องของสิทธิและเสรีภาพไวอยางชัดเจน อีกทั้งมีจํานวนรายการหรือมาตราที่วาดวยสิทธิเสรีภาพที่มาก
ขึน้ เปนพิเศษ โดยไดมกี ารทึกทักและมีขอ สมมติฐานเอาเองวา เรือ่ งของ “หนาที”่ ของพลเมืองจะเกิดการ
พัฒนาขึ้นเองตามธรรมชาติและตามความเจริญของบานเมือง

*ที่ปรึกษาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ, ผูเขารับการอบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย" รุนที่ 1 ของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
1 ทัง้ สองรูปแบบเปนการปกครองโดยผูค นจํานวนมาก (Many) เหมือนกัน แตแตกตางๆ กันทีร่ ะดับของคุณธรรม (Virtue) และการประกอบ
คุณงามความดีเพื่อบานเมือง กลาวถือ ประชาธิปไตยในสมัยโบราณจะมีระดับของคุณธรรมนอย ในขณะที่สาธารณรัฐพลเมืองจะมีระดับ
ของคุณธรรมสูง ในลักษณะที่พอจะเทียบเคียงไดกับการปกครองโดยคนคนเดียว (One man) ที่มีการแยกแยะออกเปนระบอบทรราช
กับระบอบกษัตริย หรือการปกครองโดยคณะบุคคล (Few) ที่สามารถแยกไดเปนระบอบคณาธิปไตยกับระบอบอภิชนาธิปไตย เปนตน
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ในกรณีประเทศไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดมีบทบัญญัติวา
ดวยสิทธิเสรีภาพไวในหมวดที่ 3 ตั้งแตมาตรา 26 จนถึงมาตรา 69 รวมทั้งสิ้น 45 มาตรา ในขณะเดียว
กันก็ไดมีบัญญัติท่ีวาดวยหนาที่ของชนชาวไทยไวในหมวดที่ 4 เริ่มตั้งแตมาตราที่ 70 จนถึงมาตราที่ 74
รวมทัง้ สิน้ 5 มาตรา ซึง่ นาตัง้ ขอสังเกตวา ประชาชนพลเมืองไทยไดตระหนักและรับรูถ งึ “สิทธิเสรีภาพ”
อันเปนสิ่งที่รัฐธรรมนูญไดรับรองไวแลวเปนอันมาก แตประชาชนพลเมืองไทยไดมีความตระหนักรูถึง
“หนาที่” ของชนชาวไทย หรือของพลเมืองไทยในลักษณะที่มากหรือนอยเพียงใด และประเทศไทยควร
ที่จะมีการพัฒนาวิธีการอันนํามาซึ่งความเขาใจและตระหนักในหนาที่พลเมืองของรัฐในลักษณะใด จึงได
ชวยเกือ้ หนุนใหระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยมีพฒ
ั นาการทีม่ สี มดุล มีความยัง่ ยืนและมีความเขมแข็ง
แนวความคิดและความเปนมาของหนาที่พลเมือง
พัฒนาการแรกเริ่มของแนวความคิดวาดวยหนาที่พลเมืองในสังคม อาจพิจารณาไดจากสถานะ
ความเปนพลเมืองของนครรัฐโบราณ กลาวคือ หากพิจารณาถึงสถานะความเปนพลเมืองของชาวเอเธนส
ทีม่ สี ว นรวมอยางแข็งขันในชีวติ สาธารณะภายใตรปู แบบการปกครองตนเองโดยตรงของประชาชนพลเมือง
(Direct government) ซึง่ ตรงกันขามกับประชาธิปไตยสมัยใหมทเี่ ปนการปกครองโดยตัวแทนของประชาชน
(Modern democracy) จะพบวา นัยของความเปนพลเมืองของเอเธนสขนึ้ อยูก บั สิทธิและบทบาทหนาที่
พลเมืองทีม่ แี ละแสดงออกในโพลิส (polis) โดยเฉพาะอยางยิง่ สิง่ ทีแ่ สดงออกในชีวติ ประจําวันของพลเมือง
ดังนั้น ความเปนพลเมืองเอเธนสจึงดํารงอยูในลักษณะของการแสดงออกหรือการกระทําเปนสําคัญกอน
ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเปนกรอบของกฎหมาย
สังคมสมัยใหมมกั มีความเขาใจวา “การเมือง” เกีย่ วของเฉพาะกับกระบวนการใชอาํ นาจตัดสินใจ
ทางการเมือง (political decision-making) และมองวา “การบริหาร” เปนเรื่องการบังคับใชกฎหมาย
เพือ่ บริหารกิจการสาธารณะ (administration of law) ซึง่ แบงแยกออกจากการเมือง อยางไรก็ดี สําหรับ
ชาวเอเธนสทตี่ อ งดํารงอยูใ นนครรัฐเอเธนสนนั้ จะตองมีสว นรวมใชอาํ นาจทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
ตัวอยางเชน การคัดเลือกคนไปทําหนาทีใ่ นกิจการสาธารณะ เชน การเก็บภาษี การดํารงตําแหนงเจาหนาที่
ของบานเมือง การทําหนาที่พิพากษาคดีความในศาล ดังนั้น สําหรับชาวเอเธนสแลว ทุกกิจกรรมที่เกี่ยว
ของกับนครรัฐจึงลวนเปนเรือ่ งทางการเมือง ทีช่ าวเอเธนสมพี นั ธะ หรือศีลธรรมของการไปมีสว นรวมอยาง
แข็งขันในฐานะ “พลเมือง”ของนครรัฐดวยกันทั้งสิ้น 2
การจัดจําแนกกลุม ประชากรของนครเอเธนส 3 ประกอบดวย กลุม พลเมือง คนตางดาว และทาส
โดยกลุมคนพลเมืองเพศชายเทานั้นที่มีสิทธิและหนาที่ทางการเมือง อันเปนเงื่อนไขที่มีสวนชวยใหการ
2 Morgens Herman Hansen, The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes: Structure,
Principles and Ideology, p. 71.
3 การจัดจําแนกกลุม ประชากรออกดังกลาว เปนเพียงการจัดกลุม บนฐานของการจัดระเบียบทางการปกครอง (order) มากกวาจะเปนการ
จัดกลุม คนบนฐานของ “ชนชัน้ ทางสังคม” (classes) P. J. Rhodes, The Greek City State: A Source Book, pp. 102-103
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ปกครองตนเองโดยตรงในนครเอเธนสเปนไปได 4 พลเมืองผูม สี ทิ ธิและหนาทีท่ างการเมืองซึง่ ก็คอื ชายชาว
เอเธนสอายุ 18 ปขึ้นไป ถือกําเนิดจากบิดามารดาที่เปนชาวเอเธนสตามกฎหมาย (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 และไดรับสิทธิทางกฎหมายในฐานะเสรีชนและมีพันธะหนาที่ตอนครรัฐบางประการ เชน
การเสียภาษีในฐานะคนตางดาว การเสียภาษีอนื่ ๆ รวมทัง้ การตองเขารวมเกณฑทหารดวย 5 ขณะทีก่ ลุม ทาส
(slaves) เปนกลุม ทีไ่ มมสี ทิ ธิอนื่ ใดนอกจากสิทธิในการพนโทษการประหารชีวติ หากไดรบั การนิรโทษกรรม
สําหรับชาวเอเธนสนนั้ แมวา มีการจํากัดสิทธิและหนาทีท่ างการเมืองไวเฉพาะพลเมืองชายจะทําให
การปกครองประชาธิปไตยของเอเธนสมลี กั ษณะเปน “ประชาธิปไตยแบบจํากัด” (Exclusive democracy)
นั่นอาจเปนไปไดวา การจํากัดสิทธิและหนาที่ของการมีสวนรวมทางการเมืองไวเฉพาะบุคคลที่มีสถานะ
เปนพลเมืองเพือ่ การกําหนดทิศทางและตัดสินนโยบายการบริหารบานเมืองซึง่ เกีย่ วของกับวิถคี วามเปนอยู
มีสว นไดสว นเสียกับกิจการสาธารณะของนครรัฐอยางถาวร เพราะตลอดชวงชีวติ ทีด่ าํ รงอยูใ นนครรัฐของ
พวกเขาตองขึ้นกับการบริหารกิจการสาธารณะทุกดานของนครรัฐอยางหลีกเลี่ยงไมได แตกตางไปจาก
ประชากรทีเ่ ปนกลุม คนตางดาวทีอ่ าศัยอยูใ นนครรัฐเพียงชัว่ คราว อยางไรก็ดี หากพิจารณาในมิตทิ างเศรษฐกิจ
แลว พลเมืองเอเธนสและคนตางดาวตางก็มีสิทธิในทางเศรษฐกิจ (economic rights) ทุกคนมีสิทธิและ
โอกาสในการลงทุนทําการคาและไดรับคาแรงในระดับที่ไมแตกตางกัน ยกเวนทาสที่ไมมีสิทธิแมแตสิทธิ
ในทางเศรษฐกิจ 6 ขณะเดียวกัน หากพิจารณาพื้นที่ทางสังคมและวัฒนธรรมในนครรัฐเอเธนสกลาวไดวา
เปนพื้นที่ที่มีลักษณะเปดกวางสําหรับประชากรทุกกลุมมากที่สุด กลาวคือ ไมวาจะเปนบุคคลชายที่มี
สถานภาพเปนพลเมือง กลุมประชากรผูหญิงและเด็ก คนตางดาว รวมถึงกลุมทาสลวนมีพ้ืนที่เปดกวาง
สําหรับการมีสวนรวมโดยไมกีดกันแบงแยกดังเชนในพื้นที่ทางการเมือง 7
4 ประชากรในนครเอเธนสทั้งหมด ประกอบไปดวย กลุมชายชาวเอเธนสที่มีสถานะเปนพลเมือง (full citizen) ซึ่งมีจํานวนประมาณ
30,000 คน ประชากรผูห ญิงและเด็ก รวมถึงคนตางดาว (metic) และทาส (slaves) โปรดดู Morgens Herman Hansen, The Athenian
Democracy in the Age of Demosthenes: Structure, Principles and Ideology, pp.58, 69
5 P. J. Rhodes, The Greek City State: A Source Book, p.106
6 Walter R. Agard, What Democracy Meant to the Greeks, p. 76.
7 Morgens Herman Hansen, The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes: Structure,
Principles and Ideology, p. 87.
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แตหากกลาวถึง “หนาที”่ พลเมืองของนครเอเธนส ซึง่ อาจพิจารณาไดในกระบวนการมีสว นรวม
ทางการเมืองเขาเปนสวนหนึง่ ของวิถชี วี ติ ของพลเมืองเอเธนส กลาวไดวา ในชวงเวลาหนึง่ ป พลเมืองเอเธนส์
อายุ 18 ปขนี้ ไปจากทุกฐานะอาชีพ จํานวนมากกวา 30,000 คน จะเขารวมการจัดประชุมสภาประชาชน
(Assembly meeting) ซึง่ มีขนึ้ ตลอดทัง้ ป โดยพลเมืองทุกคนมีสทิ ธิในการเขารวมตามความสมัครใจ ขณะ
เดียวกันในการประชุมตัดสินใจในสภาหารอย (Council of Five Hundred) ก็จะมีพลเมืองเอเธนสอายุ
30 ปขึ้นไป จํานวนมากกวา 20,000 คน ซึ่งไดรับเลือกโดยการจับสลากเขาไปทําหนาที่คณะลูกขุนใน
ศาลประชาชน และในแตละวันก็จะมีพลเมืองอีกจํานวน 500 คน ซึ่งไดรับเลือกโดยการจับสลากจาก
พลเมืองในแตละเผาเขารวมเปนสมาชิกในสภาหารอย เพือ่ รวมพิจารณาเกีย่ วกับการบริหารกิจการสาธารณะ
ของนครรัฐ
“หนาที”่ ของพลเมืองเอเธนสในกระบวนการปกครองทีส่ าํ คัญอีกประการก็คอื พลเมืองอีกจํานวน
มากกวา 700 คน จะตองเขาไปมีสวนรวมในการบริหารกิจการสาธารณะของรัฐดวยการทําหนาที่เปน
“เจาหนาทีบ่ า นเมือง” (magistrate) ในตําแหนงสาธารณะตาง ๆ โดยการจับสลากและแตงตัง้ ซึง่ จะปฏิบตั ิ
งานในหนาทีท่ กุ วันตลอดวาระการดํารงตําแหนง 1 ป อยางไรก็ดี พลเมืองทีม่ ไิ ดเขาไปมีบทบาทในกระบวน
การปกครองดังกลาวใด ๆ เลย แตในชวงชีวิตของพลเมืองทุกคนก็จะตองเขาไปมีสวนรวมในการทํางาน
สาธารณะของนครรัฐ (public services) นั่นคือ การเขารับการฝกทักษะทางทหารเมื่ออายุครบ 18ป
เพือ่ ฝกทักษะการรบ และการประจําการในกองทัพเอเธนสจนถึงอายุ 20 ป เมือ่ อายุครบ 20 ปกส็ ามารถ
แจงรายชื่อตอนายทะเบียนรายชื่อพลเมืองตามสังกัดหมูบานของแตละคน ซึ่งจะสามารถเขารวมประชุม
สภาประชาชนได จนเมื่ออายุ 30 ป พลเมืองเอเธนสจึงจะมี “สิทธิ” ของความเปนพลเมืองโดยสมบูรณ
(full citizen rights).
หากพิจารณาสถานะความเปนพลเมืองของชาวเอเธนสในรูปแบบวิถชี วี ติ ทางการเมืองแลว กลาว
ไดวาในแตละวัน พลเมืองเอเธนสจํานวน 1 ใน 4 – 5 คน จะมีหนึ่งคนที่ทําหนาที่ในตําแหนงสาธารณะ
อยูในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง พรอมกับทําหนาที่สอดสองดูแลและควบคุมผูคนในสังคมจํานวนมากที่มิได
มีบทบาทในการบริหารบานเมืองของนครรัฐอีกดวย ดังนัน้ เมือ่ พลเมืองมีทงั้ สิทธิ (rights) และพันธะหนาที่
(obligations) ที่ตองรับผิดชอบตอกิจการสาธารณะของนครรัฐ จึงเปนผลใหการปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของ
กับกิจการสาธารณะถือเปนความรับผิดชอบของพลเมืองทุกคน การรับผิดชอบตอสาธารณะจึงแยกไมออก
จากการรับผิดชอบตอภารกิจหนาทีส่ ว นบุคคล นอกจากนัน้ สําหรับชาวเอเธนสแลว ผลประโยชนสว นตัว
ของพลเมืองเอเธนสถือเปนสิ่งที่อยูภายใตประโยชนของสวนรวม (common good) ดังนั้น เมื่อกิจการ
สาธารณะที่มีเปาหมายเพื่อประโยชนของนครรัฐ จึงนับเปนภาระหนาที่ความรับผิดชอบของพลเมืองแต
ละคนไปดวย นั่นหมายความวา ความผิดชอบตอหนาที่และประโยชนสวนตัวยอมรอยรัดเขากับความผิด
ชอบตอกิจการสาธารณะอยางเปนเนื้อเดียวกัน
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กลาวโดยสรุป ระบอบการบริหารกิจการบานเมืองของนครเอเธนสเต็มไปดวยการปฏิบตั ิ “หนาที”่
ของพลเมือง (practice of citizenship) อันประกอบดวย หนาทีพ่ ลเมืองทีเ่ ขารวมกระบวนการทางศาล
(judicial process) นั่นก็คือการเปนสมาชิกของคณะลูกขุนเพื่อตัดสินคดีความตาง ๆ และการเขารวม
โตวาทีถกเถียงเรือ่ งนโยบายหรือประเด็นตาง ๆ ทีม่ ผี ลตอกิจการสาธารณะ การมีสว นรวมของพลเมืองใน
การใชอํานาจการปกครองรัฐ (direct participation) จึงสงผลใหประชาชนพลเมืองมีฐานะเปนทั้ง
“ผูใ ชอาํ นาจทางปกครอง” และ “ผูอ ยูใ ตอาํ นาจการปกครอง” ไปพรอมกัน ดังนัน้ ในบริบทการเมืองประชาธิปไตย
เอเธนสแนวคิดเรือ่ งการแบงแยก “รัฐ” หรือนครรัฐ ออกจาก “สังคม” จึงไมใชสงิ่ ทีแ่ ยกออกจากกันโดยสิน้ เชิง
ที่กลาวมาขางตนจะมีความแตกตางจากรัฐและสังคมสมัยใหม เนื่องดวยรัฐและสังคมสมัยใหมมี
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การศึกษา การคมนาคมสื่อสาร และการเพิ่มจํานวนของประชากร
ประชาชนจึงไมอาจเขาไปบริหารประเทศไดโดยตรง จึงไดมีการสรางสรรคระบอบการปกครองอยางใหม
ที่เรียกวาระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน และมักเปนระบอบตัวแทนที่มีการผูกขาดอํานาจโดยจาก
ชนชัน้ นําการปกครอง ซึง่ ยอมรับวาราษฎรเปนสวนประกอบหนึง่ ของรัฐเทานัน้ สวนพืน้ ฐานทางความคิด
ที่วาราษฎร ซึ่งตอมาไดคลี่คลายจนกลายเปนพลเมือง จะพึงมีสิทธิเสรีภาพและ “หนาที่” อะไร อยางไร
ในระดับทีม่ ากหรือนอยเพียงใด ก็คงขึน้ กับกลไกของรัฐและลักษณะของวัฒนธรรมของสังคมสมัยใหมนนั้ ๆ
จะกําหนดและพัฒนาขึ้นรวมกัน ดังจะกลาวตอไปขางหนา
มโนทัศนวาดวยหนาที่พลเมืองในรัฐและสังคมสมัยใหม
มโนทัศนวาดวยหนาที่พลเมืองในรัฐสมัยใหม (Modern state) หรือรัฐ-ชาติ (Nation-state)
ซึง่ เปนเบาหลอมของการกอกําเนิดและกลอมเกลาใหเกิดสํานึกความเปนอันหนึง่ อันเดียวกันของพลเมือง
ของทุกรัฐ-ชาตินนั้ อาจกลาวไดวา ไดเริม่ ขึน้ ในโลกตะวันตกทีป่ รากฏขึน้ ภายหลังการปฏิวตั ทิ างภูมปิ ญ
 ญา
และปฏิวตั ปิ ระชาธิปไตยกระฎมพีในประเทศสหราชอาณาจักร ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศฝรัง่ เศส
วิถีชีวิตของขุนนางและเจาศักดินาเดิมจะมีความแตกตางจากวิถีชีวิตของ “พลเมือง” ซึ่งคอย ๆ
กอตัวเปนชนชัน้ กลางและเปนเสรีชน ในขณะทีบ่ รรดาขุนนางและเจาศักดินาดําเนินชีวติ ทีเ่ ต็มไปดวยเหลา
ไพรและทาสที่คอยรับใช ไมดําเนินกิจการทั้งหลายดวยตนเอง และเปนไปในลักษณะของพิธีกรรมและ
พิธกี ารตรงขามกับในสวนของความสัมพันธระหวางพวกกระฎมพี ชนชั้นกลาง และของพวกพลเมือง
ที่มีลักษณะปลดปลอยใหแตละบุคคลแสดงศักยภาพหรือความสามารถ คือ ทําดวยตนเองอยางเต็มกําลัง
อีกทั้งมีลักษณะเปนกระทําแบบสัญญา มีการตอบแทนเปนดวย และมุงไปสูความเสมอภาคเทาเทียมกัน
ลักษณะสําคัญของรัฐและสังคมสมัยใหมไดสรางกรอบแนวคิดวาดวยหนาที่พลเมืองที่มีลักษณะ
แตกตางไปจากรัฐโบราณ กลาวคือ วิถชี วี ติ ของพลเมืองและของชนชัน้ กลาง ซึง่ อยูใ นบรรยากาศทีเ่ ต็มไป
ดวยการพาณิชยทไี่ ดมาซึง่ ทรัพยสนิ อาศัยการแลกเปลีย่ นผลประโยชนบนพืน้ ฐานของความสมัครใจของทัง้
สองฝายและสงเสริมความสัมพันธแบบเสมอภาค วิถีชีวิตของพลเมืองจึงแตกตางไปจากวิถีชีวิตในชุมชน
45
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ทางการเมืองแบบเอเธนส ทีแ่ มจะเปนเสรีชนคลายๆ กัน แตชาวเอเธนสในรัฐโบราณยังคงมีฐานะเปนเจา
ที่ดิน แตพลเมืองและชนชั้นกลางสมัยใหม มีลักษณะของการตั้งถิ่นฐานใหม และเปนผูประกอบการทาง
วิชาชีพ เชน แพทย ทนายความ วิชาชีพชาง นักหนังสือพิมพ ฯลฯ ซึ่งมีความจําเปนตองรวมตัวกัน
และผูกพันกันในลักษณะของสมาคม กลุม ผลประโยชน และประชาสังคม เปนหลักมากกวาการถือครองทีด่ นิ
การเปลี่ยนแปลงของรัฐและสังคมสมัยใหมเริ่มตนในทวีปยุโรปในศตวรรษที่ 17 ตัวอยางแรกคือ
ประเทศอังกฤษ ซึง่ ฝายรัฐสภายืนยันความมีอสิ ระและความผูกพันกันตามประเพณีการปกครองเดิมทีม่ มี า
แตครัง้ พระมหากษัตริยไ ดลงพระนามในมหากฎบัตร Great Charter ทีเ่ รียกกันโดยทัว่ ไปวา Magna Carta
ในป ค.ศ.1215 ฉะนั้น หากถือหลักการปกครองที่เปนมา ก็ตองมีการประชุมรัฐสภาอยางสมํ่าเสมอ
อีกทัง้ การตรากฎหมายเพือ่ การเกณฑทหารและการเรียกเก็บภาษีเพิม่ เติมเพือ่ ไปใชในการสงครามจะกระทํา
ไมได หากรัฐสภาไมใหความเห็นชอบ อยางไรก็ดี ขอขัดแยงนี้เกิดการบานปลายจนกระทั่งเกิดสงคราม
กลางเมืองใน ป ค.ศ.1648 และมีพัฒนาตอมาจนถึง ป ค.ศ.1688 ซึ่งเปนปที่รัฐสภามีความเห็นพองตอง
กันทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงการปกครองอยางสันติวธิ ี ดวยการบีบบังคับใหพระกษัตริยพ ระองคเดิมสละราชสมบัติ
และมีการอัญเชิญพระมหากษัตริยองคใหมขึ้นครองราชย โดยที่พระองคยอมลงพระนามในบทบัญญัติวา
ดวยสิทธิ (Bill of Rights) และยอมรับการมีอํานาจสูงสุดของรัฐสภา (Parliamentary supremacy)
ความเปนพลเมืองของอังกฤษในรัฐและสังคมสมัยใหมไดถูกสรางและพัฒนาขึ้นมาในบรรยากาศ
ทางการเมืองขางตน กลาวคือ นอกจากพลเมืองจะมีหนาที่ปกปองรักษาประเทศชาติแลว พลเมืองยัง
มีหนาทีส่ าํ คัญในการปกปองรักษาระบอบรัฐสภาอีกดวย ดังจะเห็นไดจาก มีการขยายการเลือกตัง้ จากเดิม
ที่ใหมีการเลือกตั้งเฉพาะคนชั้นสูง ก็ไดขยายวงไปรวมถึงคนชั้นกลาง และคนชั้นลางคือบรรดากรรมกร
และขยายวงไปรวมถึงพวกผูห ญิงใหเขามามีสทิ ธิและมีหนาทีส่ าํ คัญ คือการเลือกตัง้ ในระบอบประชาธิปไตย
ซึ่งดําเนินการอยางคอยเปนคอยไปประมาณหนึ่งศตวรรษเศษ
อีกตัวอยางหนึง่ ของคือประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่ เปนการสรางชุมชน และประเทศชาติรวมทัง้ การ
สรางพลเมืองโดยการตั้งถิ่นฐานใหมของบรรดาผูอพยพ ซึ่งเริ่มมีมาตั้งแตศตวรรษที่ 16 และ 17 ในเขต
อาณานิคมทั้ง 13 แหงในดินแดนที่ปจจุบันเรียกกันวาประเทศสหรัฐอเมริกา บรรดาผูอพยพเหลานี้
ตองการอิสรภาพและเสรีภาพในการนับถือศาสนา และตองการหลักประกันจากรัฐในเรื่องของทรัพยสิน
และการแสวงหาความสุขตามกําลังความสามารถ รวมทั้งที่เปนไปตามความประสงคของพระเจา (God)
และเพือ่ ทีจ่ ะไดรบั สิง่ ตางๆ ดังกลาวขางตนรวมทัง้ เปนหลักประกันวาสิง่ ตางๆ ดังกลาวขางตนจะมีอยูต ลอดไป
พลเมืองทุกคนจึงตองมี “หนาที่” ตอบแทนประเทศชาติบานเมือง ดวยการเสียสละชีวิตเปนทหาร
เปนทหารอาสา ทํางานอาสาสมัคร เชน งานอาสาปองกันภัย งานอาสารณรงคทางการเมือง ฯลฯ ซึง่ เปนลักษณะ
ที่โดดเดนของพลเมืองอเมริกนั โดยทัว่ ไปคือ พลเมืองเปนผูร กั ประเทศชาติบา นเมือง (Patriots) อยางแรงกลา
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ภายหลังจากไดรับเอกราชจากอังกฤษใน ป ค.ศ.1776 แลว ความเปนพลเมืองของอเมริกันชน
จึงไดรบั การพัฒนาอยางตอเนือ่ ง ดวยกลไกของการปกครองในระดับสหพันธรัฐอยางหนึง่ มลรัฐอยางหนึง่
และกลไกของการปกครองทองถิ่น ซึ่งมีจํานวนหนวยการปกครองทองถิ่นหลายหมื่นหนวย ฉะนั้น เราจึง
พบการทํางานอาสาสมัคร เชน สมัครเปนทหารไปทําสงครามในตางประเทศ เพื่อปกปองเสรีภาพและ
อิสรภาพของมนุษยใหหลุดพนจากการครอบงําและจองจําโดยอํานาจของทรราช มิพักตองกลาวถึง
การทํางานหนาทีพ่ ลเมืองใหกบั องคกรศาสนา โรตารี องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ องคกรสันติภาพ ฯลฯ
ของพลเมืองอเมริกนั ซึง่ ชวยเกือ้ หนุนใหพลเมืองมีสาํ นึกในหนาทีข่ องพลเมืองทีส่ งู ขึน้ มิใชมสี าํ นึกถึงเรือ่ ง
ของสิทธิประโยชน หรือสิทธิเสรีภาพเพียงประการเดียว
ในชวงศตวรรษที่ 18 เชนกัน ประเทศฝรั่งเศสไดเปลี่ยนผานไปสูรัฐและสังคมสมัยใหมดวยปฏิวัติ
โคนลมระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ดวยหลักการอิสรภาพ เสรีภาพ ความเสมอภาค และภราดรภาพ
ไดทําใหสังคมฝรั่งเศส มีความตื่นตัวและตระหนักในเหตุผลของอุดมการณสํานักตางๆ สภาพบรรยากาศ
ของการปกครองของรัฐแบบประชาธิปไตยไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความหมายของคําวา “ราษฎร”
(Subject) ใหเปน “พลเมือง” (citizen) โดยนัยสําคัญของพลเมืองก็คือ สมาชิกชุมชนชาวเมืองนอกจาก
จะตองเสียภาษีและปฏิบัติตามกฎหมายบานเมืองแลว ยังตองมีบทบาทและอํานาจหนาที่ทางการเมือง
ซึ่งอยางนอยก็คือปกปองอุดมการณของการปฏิวัติ 1789 มีการแสดงความคิดเห็นตาง ๆ ตอการบริหาร
กิจการบานเมือง และเขาไปมีสวนรวมในการดําเนินกิจการตาง ๆ ของรัฐ ดังนั้น ในศตวรรษที่ 18 เราจึง
ไดเห็นการแยกแยะฐานะของพลเมืองออกจากราษฎรทั่วไป
อยางไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงไปสูระบอบประชาธิปไตยของฝรั่งเศสนั้นเต็มไปดวยอุปสรรคขวาก
หนาม และอาจกลาวไดวา ลมลุกคลุกคลานพอสมควร นักคิดประชาธิปไตยบางทานไดวเิ คราะหไววา ปญหา
ดังกลาวเกิดมาจากวัฒนธรรมความคิดของชาวฝรัง่ เศสนัน้ เอง ซึง่ ชอบคิดและโตเถียงในลักษณะอุดมการณ
มากกวาการปฏิบัติ โครงสรางสถาบันประชาธิปไตยมีแตสวนยอดหรือประเทศ โดยไมมีสวนของฐานลาง
คือการปกครองทองถิน่ สมาคม และประชาสังคมคอยหนุนชวย อีกทัง้ องคกรตุลาการไมมอี สิ ระ เพราะได
ชือ่ วาเปนองคกรทีห่ นุนชวยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย หรือระบอบเดิมมากกวาระบอบประชาธิปไตย 8
หนาที่ของพลเมืองในรัฐประชาธิปไตย ยอมกอรูปการของจิตสํานึกในคุณคาของหนาที่ที่มาจาก
ระบบความสัมพันธที่ทัดเทียมกัน และสํานึกในพันธะหนาที่ท่ีจะตองปกปกษรักษาผลประโยชนสวนรวม
หนาทีข่ องพลเมืองในรัฐและสังคมสมัยใหมจงึ มีความเชือ่ มโยงกับแนวความคิดวาดวยพลเมืองทีก่ ระตือรือรน
(active citizenship) และแนวคิดวาดวยจริยธรรมของพลเมือง (civic virtue) กลาวคือ หนาที่พลเมือง
นอกจากจะตองมีความกระตือรือรนตอการพิทักษปกปองประเทศชาติบานเมือง ระบบรัฐสภา หลักและ
อุดมการณการปฏิวัติ ฯลฯ ซึ่งระบบ หลักการ และนามธรรมที่มีคุณคาที่ตนเองเห็นพองตองกัน อีกทั้ง
8 Alexis de Tocqueville, Democracy in America เปนการศึกษาเปรียบเทียบถึงความสําเร็จของอเมริกา กับความลมเหลว
ของฝรั่งเศส ภายหลังการปฏิวัติใหญในศตวรรษที่ 18 ของทั้งสองประเทศ
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ผูท อี่ าสาเขาทําการตางๆแทน หรือมีสว นรวมในบานเมือง ลวนเปนพลเมืองมีความพากเพียรวิรยิ ะอุตสาหะ
ตามแนววิเคราะหน้ี สังคมพลเมืองจึงมีนัยเปนพลเมืองแหงรัฐที่มีทั้งสิทธิและหนาที่ประกอบเขาดวยกัน
คือไดรบั การประกันสิทธิและประกอบคุณงามความดีงามอันเปนคุณคาผูกพันสมาชิกของรัฐและของสังคม
ดังนัน้ สังคมพลเมืองยังมีความหมายควบคูไ ปกับการทีส่ งั คมและรัฐไดรบั รองเสรีภาพและความเสมอภาค
และความเปนอิสระเทาเทียมกัน ขณะทีพ่ ลเมืองก็มหี นาทีท่ าํ นุบาํ รุงบานเมืองดวยการเสียสละทรัพย (ภาษี)
ชีวิต กําลังกาย และแรงงานเพื่อการปองกันประเทศและรักษาความมั่นคงของสังคมพลเมือง
หนาที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดบัญญัติหนาที่ของชนชาวไทย หรือ
หนาทีข่ องพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุขไวในหมวดที่ 4 กลาวคือ
ในมาตราที่ 70 จนถึง มาตราที่ 74
มาตราที่ 70 บุคคลมีหนาที่พิทักษไวซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้
มาตราที่ 71 บุคคลมีหนาทีป่ อ งกันประเทศ รักษาผลประโยชนของชาติ และปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
มาตราที่ 72 บุคคลมีหนาที่ไปใชสิทธิเลือกตั้ง
บุคคล ซึ่งไปใชสิทธิ หรือไมไปใชสิทธิโดยไมแจงเหตุอันสมควร ......................
มาตราที่ 73 บุคคลมีหนาทีร่ บั ราชการทหาร ชวยเหลือในการปองกันและบรรเทาภัยพิบตั สิ าธารณะ
เสียภาษีอากร ชวยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม พิทกั ษ ปกปอง สืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและ
ภูมิปญญาทองถิ่น และอนุรักษทรัพยากรของชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตราที่ 74 บุคคลผูเปนขาราชการ พนักงาน ลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือเจาหนาที่อื่นของรัฐ มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาผลประโยชน
สวนรวม อํานวยความสะดวก ใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารบานเมืองที่ดี
ในการปฏิบัติหนาที่และในการปฏิบัติอ่ืนที่เกี่ยวของกับประชาชน บุคคลตามวรรคหนึ่ง ตองวาง
ตนเองกลางทางการเมือง...
จะเห็นไดวา เปนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทีม่ บี ทบัญญัตเิ รือ่ ง “หนาที”่ ของพลเมืองไว
ในระดับพอประมาณ บางทานอาจมีความเห็นวามีเนือ้ หาทีน่ อ ยเกินไปไมเหมาะสม และไดสดั สวนกับบท
บัญญัติเรื่องสิทธิ ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันไดเขียนไวอยางละเอียดมาก ในขณะที่บางทานอาจเห็นวา
เรือ่ งของ “หนาที”่ นีเ้ ปนเรือ่ งทีร่ ฐั ธรรมนูญควรบัญญัตไิ วแตเพียงเปนพิธกี พ็ อ เพราะเปนเรือ่ งของจิตสํานึก
ของพลเมืองที่ตองอาศัยกลไกอื่นๆ ชวยสราง ชวยในการปลูกฝง และอบรมกลอมเกลา
อยางไรก็ดี หากวิเคราะหในเชิงของรูปแบบของการเขียนแลว จะเห็นไดวา การเขียนรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เฉพาะในสวนนี้ มีขอที่ควรวิจารณ 3 ประการ กลาวคือ
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พลตํารวจเอก นิสสัย บุญศิริ

หนึ่ง รัฐธรรมนูญไดใชคําวาบุคคล ซึ่งเปนการใชทั่วๆ ไป โดยไมมีการแยกแยะ หรือระบุวา เปน
เรือ่ งของ “หนาที”่ ของพลเมืองของรัฐและสังคมสมัยใหม ซึง่ มีสาํ นึกและมีพนั ธะกิจทีส่ งู กวาราษฎร หรือ
ประชาชน หรือบุคคลโดยทั่วไป
สอง ในแงของเนื้อหามีการระบุหนาที่ของพลเมืองไวนอยเกินไปและไมครอบคลุม เชน ไมมี
หนาทีข่ องพลเมืองทีเ่ กีย่ วของกับจิตอาสา หรืองานอาสาสมัคร ไมมหี นาทีข่ องพลเมืองในการดูแลครอบครัว
และบุพการี ฯลฯ รวมทัง้ การทีไ่ มมบี ทลงโทษ หรือไมเปดใหกลไกของศาลเขามาพิทกั ษรฐั ธรรมนูญในมาตรา
ดังกลาวนี้ เนือ่ งดวย ยังมีขอ ความวา “ทัง้ นี้ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัต”ิ ปกคลุมการใชอาํ นาจของฝายบริหาร
และของหนวยราชการไวอยู
สาม มีเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วของกับหนาทีข่ องขาราชการ และลูกจางของรัฐ ซึง่ ควรจะเรือ่ งของการบริหาร
ราชการแผนดิน อีกทั้งมีกฎหมายวินัยและการบริหารบานเมืองที่ดีบังคับใชอยูแลวที่สําคัญคือขาราชการ
เปนพลเมืองในลักษณะหนึ่งเทานั้น หากจะเขียนถึงหนาที่ของพลเมืองโดยทั่วไป ตองนึกถึงพลเมืองของ
สังคมและของรัฐสมัยใหม ซึ่งมีจํานวนกวางขวางมากกวาขาราชการ
อยางไรก็ตาม รัฐธรรมนูญก็มีเจตนารมณกําหนดใหเปนหนาที่ของปวงชนชาวไทยทุกคนจะตอง
รักษาและปฏิบตั ติ าม นัน่ คือ การมีหนาทีป่ อ งกันประเทศ การรักษาผลประโยชนแหงชาติ และปฏิบตั ติ าม
กฎหมาย การไปใชสิทธิเลือกตั้ง การเขารับราชการทหาร ชวยเหลือปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
การเสียภาษีอากร การชวยเหลือราชการ พิทกั ษ ปกปอง และอนุรกั ษทรัพยากรชาติและสิง่ แวดลอม รวมไป
ถึงปวงชนชาวไทยผูซึ่งมีสิทธิเลือกตั้ง ตองตระหนักในหนทางการมีสวนรวมในกระบวนการบริหารการ
ปกครองดวย ตัวอยางเชน การออกเสียงประชามติ ในกรณีทเี่ ห็นวากิจการในเรือ่ งใดอาจกระทบตอประโยชน
ของประเทศชาติหรือประชาชนพลเมือง ยิ่งไปกวานั้น รัฐธรรมนูญยังไดขยายพื้นที่สําหรับการสงเสริม
บทบาทของพลเมืองนอกเหนือไปจากภาระทีร่ ะบุไวใหเปนหนาทีข่ องปวงชนชาวไทย กลาวคือ การสงเสริม
การมีสว นรวมของประชาชนในแนวนโยบายดานการมีสว นรวมของประชาชนซึง่ เปนชองทางใหประชาชน
ชาวไทยไดมีบทบาทในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและ
ระดับทองถิ่น 9 การมีสิทธิในการเขาถึงการไดรับบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและสวัสดิการจากรัฐ
โดยหนาที่พลเมืองที่สําคัญก็คือ เมื่อตระหนักรับรูถึงสิทธิตาง ๆ ที่รัฐธรรมนูญไดกําหนดไวแลว ปวงชน
ชาวไทยในฐานะพลเมืองก็ควรตองไดมสี ว นรวมไมเพียงแตเพือ่ ใหไดมาซึง่ สิทธิ แตควรมีสว นรวมในทางสังคม
การเมืองในกําหนดชะตาชีวิตทางการเมืองของตนเองบนหลักเสรีภาพ ความเสมอภาค การเคารพสิทธิ
ของระหวางพลเมืองดวยความเทาเทียมกัน

9 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 70-74 และ มาตรา 87
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บทสรุปและขอเสนอแนะ
แมนวาในโครงสรางและกรอบกฎหมายดังปรากฏในรัฐธรรมนูญไทยในฉบับปจจุบนั และนับเปน
ความกาวหนาในการเปดพืน้ ทีใ่ หประชาชนมีสว นรวมอยางเปนทางการในระบบการเมืองในฐานะพลเมือง
การมีสวนรวมในการเปดโอกาสใหประชาชนไดเสนอกฎหมาย การมีสวนรวมในการถอดถอนผูบริหาร
แมกระทัง่ การใหอาํ นาจในการทําประชามติ “ความเปนพลเมือง” (Citizenship) ของระบอบประชาธิปไตย
จึงหมายความถึงสมาชิกของสังคมที่มีอิสรภาพควบคูกับความรับผิดชอบ มีสิทธิเสรีภาพควบคูกับหนาที่
โดยมีความสามารถในการยอมรับความแตกตาง และเคารพกติกาในการอยูรวมกัน พรอมทั้งมีสวนรวม
ตอความเปนไปและการแกปญหาของสังคมของตนเอง 10
ทามกลางกระแสแนวความคิดประชาธิปไตยในสังคมไทยปจจุบัน กลาวไดวา การรับรูในเรื่อง
“สิทธิของประชาชนพลเมือง” คอนขางไปไกลมากกวาการรับรูใ นเรือ่ ง “หนาทีพ่ ลเมือง” ดังนัน้ สิง่ สําคัญ
ที่อาจนํามาซึ่งกระบวนการรับรูในเรื่องหนาที่พลเมืองก็คือ การสรางเจตนารมณหรืออุดมการณของรัฐที่
เนนเสริมสรางและพัฒนาการตระหนักรูใ นหนาทีพ่ ลเมืองทีเ่ ปนมากกวาการเรียกรองสิทธิของตนเองทีก่ าํ หนด
ไวในรัฐธรรมนูญ ดวยประดิษฐกรรมทางวัฒนธรรมภายใตสทิ ธิพลเมืองทีพ่ งึ จะไดรบั ใหดาํ รงอยูใ นการรับรู
ของประชาชนพลเมืองในฐานะที่ไมเพียงตระหนักถึงสิทธิของตนในการเรียกรองความตองการเทานั้น
แตยงั ควรตองมีสว นในกระบวนการสรางการมีสว นรวมรับผิดชอบของพลเมือง (Cooperate citizenship)
ในทุกสวนของสังคม
การคํานึงถึงใน “หนาที่” ของความเปนพลเมืองที่ตระหนักในสํานึกของพลเมืองในรัฐและสังคม
สมัยใหม มิพักตองพิจารณาถึงสิทธิใหม ๆ ที่เกิดขึ้นทามกลางกระแสปจจุบันที่มีความสลับซับซอนเชิง
วัฒนธรรมและความพรามัวของดินแดนอาณาเขตของรัฐทีง่ า ยตอการไมตระหนักถึงหนาทีท่ ตี่ อ งปฏิบตั ติ อ
รัฐในฐานะพลเมือง หนาทีพ่ ลเมืองทีค่ วรพึงพิจารณาใหบงั เกิดขึน้ ก็คอื วิถปี ฏิบตั ทิ เี่ คารพตอความแตกตาง
การเคารพพื้นที่/ประโยชนสาธารณะโดยคํานึงเสมอวาพื้นที่และผลประโยชนสวนตัวยอมอยูภายใตพื้นที่
/ประโยชนสาธารณะของสวนรวม
หนทางในการสรางกลไกมาตรการที่ทําใหหนาที่พลเมืองปรากฏขึ้นในสังคมไทยไดประการหนึ่ง
นอกจากการปลูกฝงความเปนอุดมการณที่ในทํานองเดียวกันกับการสรางอุดมการณของชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย และรัฐธรรมนูญ แตยังควรตองเนนใหการศึกษาเนนมิติสังคม สวนรวม และเสียสละ
โดยเนนตระหนักวาเปนภาระหนาทีพ่ ลเมืองในฐานะมนุษยทม่ี ศี กั ดิศ์ รีเทาเทียมกัน โดยไมเพียงแตพยายาม
เปลี่ยนแปลงบทบาทความรับผิดชอบของรัฐบางประการไปสูพันธะกิจของพลเมืองควรตองเปนผูดูแล
รับผิดชอบรวมกันเอง และควรเพิม่ บทบาทหนาทีค่ วามรับผิดชอบตอหนาทีพ่ ลเมืองใหเปนกลไกเสริมสราง
10 Civic Education: Practical Guidance Note, United Nations Development Program Bureau for Development Policy,
Democratic Governance Group, 2004, p. 5; Bryan S. Turner, “Contemporary problems in the theory of citizenship”,
Citizenship and Social Theory, 2000.
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ประชาชนใหเปนพลเมืองที่มิใชเพียงการกําหนดหลักสูตรการศึกษาเทานั้น แตควรกําหนดไวในวิถีการใช
ชีวติ บนปฏิสมั พันธกนั ระหวางบุคคล (เชน กิจกรรมในโรงเรียน ในสถานทีท่ าํ งาน ฯลฯ) ปฏิสมั พันธระหวาง
รัฐกับภาคสังคม เพื่อสรางสังคมพลเมืองที่ตระหนักรูวาตนเองมีทั้งสิทธิและหนาที่ที่ตองปฏิบัติตอรัฐ
โดยพลเมืองทุกคนลวนเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับรัฐ
อยางไรก็ดี หนทางทีน่ าํ ไปสูท างปฏิบตั ไิ ดอยางเปนรูปธรรมก็คอื การพิจารณาวาผูถ อื อํานาจปกครอง
และผูใตปกครองยอมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังนั้นผูแทนปวงชนจึงไมควรเปนตัวแทนผลประโยชนทาง
การเมืองของตนเองหรือของกลุมใดกลุมหนึ่ง แตผูแทนปวงชนตองมีหนาที่ผลักดันและปฏิบัติการตาม
เจตนารมณของปวงชนใหปรากฏใหเปนรูปธรรม ขณะเดียวกันในการบริหารกิจการบานเมืองก็จาํ เปนตอง
พัฒนาสํานึกพลเมืองในฐานะที่เปนเจาของผลประโยชนสวนรวมใหตระหนักในบทบาทของตนเองโดยถือ
เปนหนาที่ในการมีสวนรวมในการบริหารกิจการบานเมือง ไมใชการบริหารบานเมืองตามอําเภอใจ
(Arbitrary society) แตควรขยายและสงเสริมกระบวนการประชาธิปไตยบนเสรีภาพ ความเสมอภาค
เคารพตอประชาชนพลเมืองดวยกัน และควรสงเสริมการกระจายอํานาจใหลงไปถึงกลุม สมาคม องคกร
ระดับชุมชน ฯลฯ โดยใหมีการถกเถียงเกี่ยวปญหาทางการเมืองและปญหาสาธารณะในวงกวางอยางตอ
เนื่องดวย
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ปญหากฎหมายเกี่ยวกับชุมนุมสาธารณะ
ประเสริฐ โอนพรัตนวิบูล*
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ปจจุบันมีการพิจารณารางพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ เพื่อบัญญัติเปนกฎหมายสําหรับ
ใชบงั คับการชุมนุมสาธารณะ ซึง่ รวมถึง การชุมนุมทางการเมือง ตามมาตรา 14 , 25 และ 26 ของรางกฎหมาย
ดังกลาวกําหนดใหศาลเปนองคกรที่มีอํานาจหนาที่ในการออกคําสั่งหามการชุมนุมสาธารณะและคําสั่ง
ใหเลิกชุมนุมสาธารณะ มีปญหาวาการกําหนดใหศาลซึ่งเปนหนวยงานของฝายตุลาการมีอํานาจหนาที่
ในการออกคําสั่งดังกลาวจะขัดตอหลักการแบงแยกอํานาจตามรัฐธรรมนูญหรือไม
2. กฎหมายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะของตางประเทศ
2.1 กฎหมายและแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับการชุมนุมสาธารณะของประเทศสหพันธสาธารณรัฐ
1
เยอรมนี
รัฐธรรมนูญของประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีบัญญัติรับรองสิทธิพื้นฐานในการชุมนุม
ไว ใ นมาตรา 8 ว า “ชาวเยอรมั น ทุ ก คนมี สิ ท ธิ ที่ จ ะชุ ม นุ ม อย า งสงบและไม มี อ าวุ ธ ” นอกจากนั้ น
ศาลรัฐธรรมนูญใหความหมายของคําวา “สิทธิในการชุมนุม” วาเปนสิทธิพนื้ ฐานซึง่ มีสถานะพิเศษ หนวยงาน
ของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐจะตองใหความเคารพตราบเทาที่การชุมนุมนั้นไมขัดตอกฎหมาย การที่
ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาสิทธิในการชุมนุมเปนสิทธิพนื้ ฐานซึง่ มีสถานะพิเศษ เพราะเปนสิทธิทใ่ี หแกประชาชน
ในการปองกันตนเองโดยเฉพาะอยางยิง่ ผูม คี วามคิดเห็นทีแ่ ตกตาง นอกจากนัน้ ศาลรัฐธรรมนูญยังอธิบาย
เพิ่มเติมอีกวา “เจาหนาที่ตํารวจตองปกปองผูเขารวมการชุมนุมดวยวิธีการที่สมควรและมีเหตุผล”
กฎหมายการชุมนุมสาธารณะของประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีกําหนดเขตหามการชุมนุม
เด็ดขาดในสถานทีส่ าํ คัญของทางราชการ เชน รัฐสภาของรัฐตางๆ ในประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
ศาลรัฐธรรมนูญ รัฐสภา รวมถึงพืน้ ทีใ่ นรัศมีใกลเคียงกับสถานทีด่ งั กลาว หากมีการฝาฝนเจาหนาทีต่ าํ รวจ
มีอํานาจที่จะหามการชุมนุมได

*รองประธานศาลฎีกา, ผูเขารับการอบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย" รุนที่ 1 ของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
1 สํานักงานศาลยุติธรรม. 5 ป สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์. หนา 126-130.
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ในป ค.ศ. 1985 ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีมีคําวินิจฉัยเปน
บรรทัดฐานวา เมือ่ มีการชุมนุมทีม่ กี ารรุนแรงขัดตอกฎหมายการชุมนุมสาธารณะ เจาหนาทีต่ อ งใชมาตรการ
แยกผูช มุ นุมทีใ่ ชความรุนแรง เชน ผูท ใี่ ชระเบิดทีม่ กี ลิน่ เหม็น ผูท สี่ ง เสียงดังรบกวน และผูท กี่ ลาวถอยคําดูหมิน่
หรือทีม่ คี วามผิดตามกฎหมายอาญา เปนตน เจาหนาทีต่ าํ รวจจะตองแยกผูช มุ นุมทีใ่ ชความรุนแรงออกจาก
ผูช มุ นุมโดยสันติกอ น หลังจากนัน้ จึงพิจารณาถึงมาตรการสลายการชุมนุม กลาวอีกนัยหนึง่ คือ สิทธิในการ
ชุมนุมของผูชุมนุมโดยสันติยอมไดรับการคุมครองตามกฎหมาย แมจะมีการกอความวุนวายขึ้นโดย
กลุมคนสวนนอยในการชุมนุมแตละกลุม คนที่ชุมนุมสวนใหญโดยสันติยอมไดรับการคุมครอง ในทาง
ปฏิบตั หิ นาทีต่ าํ รวจมักจะมีปญ
 หาในการแยกผูช มุ นุมทีใ่ ชความรุนแรงออกจากผูช มุ นุมโดยสันติ นอกจากนัน้
เจาหนาทีต่ าํ รวจยังมีอาํ นาจตามกฎหมายการชุมนุมสาธารณะทีจ่ ะใชมาตรการในการปองกันไมใหผชู มุ นุม
ทีใ่ ชความรุนแรงเขาไปในบริเวณการชุมนุม เชน การตัง้ ดานตรวจเพือ่ ตรวจสอบบุคคลทีต่ อ งสงสัยวาจะกอ
ใหเกิดความวุน วายขึน้ ในการชุมนุม ในกรณีทเี่ จาหนาทีต่ าํ รวจสามารถออกคําสัง่ ควบคุมตัวเพือ่ สงตัวกลับ
หรือควบคุมตัว ในทางปฏิบตั มิ กั มีปญ
 หาในทางกฎหมายและขอเท็จจริงในการพิจารณาวาการกระทําของ
ผูชุมนุมถึงระดับที่เปนการใชความรุนแรงแลวหรือไม
ตอมาในป ค.ศ.2007 ศาลปกครองของประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีคําพิพากษาเปนแนว
บรรทัดฐานในการปฏิบตั หิ นาทีข่ องเจาหนาทีต่ าํ รวจโดยวางหลักวาเจาหนาทีต่ าํ รวจมีอาํ นาจในการดําเนิน
การตอผูเ ขารวมในการชุมนุมทีก่ อ ความรุนแรงไดตอ เมือ่ ผูเ ขารวมการชุมนุมนัน้ กระทําการในลักษณะทีส่ อ
วาจะเกิดความรุนแรงและอันตรายอยางเห็นไดชัด
นอกจากนั้นกฎหมายการชุมนุมสาธารณะของประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีใหอํานาจ
เจาหนาทีต่ าํ รวจในการบันทึกภาพและเสียงของผูเ ขารวมชุมนุมได 2 มาตรการนีไ้ มจาํ กัดการใชเฉพาะบริเวณ
พืน้ ทีข่ องชุมนุมเทานัน้ แตยงั รวมถึงพืน้ ทีช่ มุ นุมใชในการเดินทางเขารวมการชุมนุมดวย แตเจาหนาทีต่ าํ รวจ
มิไดมีอํานาจตามอําเภอใจที่จะบันทึกภาพและเสียงของผูเขารวมการชุมนุมโดยไมมีขอบเขต การดําเนิน
การดังกลาวจะตองเปนไปตามเงื่อนไขวาผูเขารวมการชุมนุมอาจกอใหเกิดภัยอันตรายรุนแรงตอความ
ปลอดภัยหรือความสงบเรียบรอยของประชาชน แมวาภัยอันตรายรุนแรงนั้นจะยังไมไดเกิดขึ้นทันที
การบันทึกภาพและเสียงของเจาหนาที่ตํารวจมีผลในทางจิตวิทยาตอผูเขารวมการชุมนุม แมการ
บันทึกภาพและเสียงจะเปนการละเมิดสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของผูร ว มชุมนุม แตศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาผูเ ขารวม
ชุมนุมจะตองยอมรับการบันทึกภาพและเสียงของเจาหนาทีต่ าํ รวจ แมจะเปนการรอนสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของ
ผูเขารวมชุมนุมก็ตาม แตเปนเรื่องที่จําเปน

2 มาตรา 12 A และ 19 A ของกฎหมายการชุมนุมสาธารณะ
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เมื่อการชุมนุมสิ้นสุดลงเจาหนาที่ตํารวจจะตองทําลายเทปที่บันทึกภาพและเสียงภายในกําหนด
ระยะเวลา 2 เดือน แตถา มีเหตุจาํ เปนเจาหนาทีต่ าํ รวจสามารถทีจ่ ะเก็บเทปบันทึกภาพและเสียงนานกวา
2 เดือนได 3 เชน เทปบันทึกภาพและเสียงทีต่ อ งใชเปนพยานหลักฐานในชัน้ พิจารณาของศาลอาจจะเก็บไว
ไดนานกวาสองเดือนหรือจนกวาการดําเนินกระบวนการพิจารณาในชั้นศาลจะเสร็จสิ้น แตในบางกรณี
ถาผูเ ขารวมชุมนุมเห็นวาการบันทึกภาพและเสียงของเจาหนาทีต่ าํ รวจไมชอบดวยกฎหมาย ผูเ ขารวมชุมนุม
อาจยืมคํารองตอศาลปกครองเพื่อใหมีคําสั่งทําลายเทปบันทึกภาพและเสียงได นอกจากมาตรการบันทึก
ภาพและเสียงของเจาหนาทีต่ าํ รวจทีส่ ามารถดําเนินการไดตามกฎหมายแลว เจาหนาทีต่ าํ รวจยังมีอาํ นาจ
ทีจ่ ะออกคําสัง่ ใหมกี ารแจงการชุมนุมหรือมีเงือ่ นไขลวงหนาในการชุมนุมเพือ่ ความปลอดภัยของผูเ ขารวม
การชุมนุม มาตรการในลักษณะนีม้ กี ารใชบอ ยในการจัดประชุมนานาชาติ เชน การประชุม G-8 หรือการ
ประชุมผูนําระดับโลก เปนตน กฎหมายการชุมนุมสาธารณะของประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
กําหนดใหผจู ดั การชุมนุมตองแจงการจัดการชุมนุมตอเจาหนาทีต่ าํ รวจกอนการประชุมนุมดําเนินไปอยาง
สงบเรียบรอย
ปญหาเกี่ยวกับเงื่อนไขการแจงการชุมนุมมักเกิดขึ้นในกรณีที่มีการชุมนุมเรงดวนหรือฉับพลัน
การชุมนุมเรงดวน คือ การชุมนุมอยางเรงดวนตามสถานการณทเี่ ปลีย่ นแปลงไปนอกเหนือจากแผนทีว่ าง
เอาไว จึงไมสามารถที่จะแจงการชุมนุมลวงหนาได สวน การชุมนุมโดยฉับพลัน คือ การชุมนุมที่เกิดขึ้น
จากเหตุการณเฉพาะหนาโดยไมมกี ารวางแผน เชน เหตุการณลอบสังหารบุคคลสําคัญ หรือการไดรบั ชัยชนะ
ของพรรคการเมือง เปนตน นอกเหนือจากหนาที่ในการแจงวาจะมีการชุมนุมแลว ผูจัดการชุมนุมแลว
ผูจัดการชุมนุมยังมีหนาที่ในการแตงตั้งผูนําการชุมนุม เพื่อใหผูนําการชุมนุมเปนผูกําหนดแนวทาง
ในการชุมนุมและการรักษาความสงบเรียบรอย ในกรณีทจี่ าํ เปนผูน าํ การชุมนุมมีอาํ นาจทีจ่ ะยุตกิ ารชุมนุมได
หากเห็นวาการชุมนุมไมสามารถดําเนินไปดวยความเรียบรอย
กลุม บุคคลทีม่ ากอความวุน วายหรือความไมสงบแกผชู มุ นุมอาจมีเปาหมายเพือ่ การทําลายชุมนุม
ตัวอยางเชน เมื่อกลุมนีโอนาซีประกาศจัดการชุมนุม ฝายตรงขามกับกลุมนีโอนาซีประกาศวาจะจัดการ
ชุมนุมในวันและเวลาเดียวกัน เหตุการณในลักษณะนี้เกิดขึ้นบอยในประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยวา ในกรณีดังกลาวอาจมีการสั่งหามการชุมนุมของฝายตรงขามได ถาเห็นวา
ผูจัดการชุมนุมและผูเขารวมชุมนุมมีเจตนาที่จะกอความรุนแรง ดังนั้น ผูเขารวมชุมนุมฝายตรงขาม
ดังกลาวจึงไมไดรับการคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐานยอมตองไดรับการคุมครองตามรัฐธรรมนูญตราบเทาที่
การชุมนุมนั้นไมกอความรุนแรงหรือขัดตอความสงบเรียบรอยของประชาชน

3 มาตรา 12 A II ของกฎหมายการชุมนุมสาธารณะ
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ประเสริฐ โอนพรัตนวิบูล

ศาลปกครองสูงสุดของประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีเคยมีคาํ สัง่ หามการชุมนุมของฝายซาย
ทีป่ ระกาศวา “จงโจมตีพวกนาซี เราตองไลพวกนาซีออกจากเมืองใหได” คํากลาวนีท้ าํ ใหสามารถคาดหมาย
ไดวา อาจจะเกิดความรุนแรงขึน้ ศาลปกครองสูงสุดจึงมีอาํ นาจหนาทีจ่ ะสัง่ หามการชุมนุมของฝายซายได
แมวา การชุมนุมของฝายขวาจะไมเคารพตอระเบียบของรัฐ แตการชุมนุมของฝายขวาก็ยงั ไดรบั การคุม ครอง
ตามกฎหมายตราบเทาที่การชุมนุมนั้นไมขัดตอกฎหมาย
ในการรักษาความปลอดภัย รักษาความสงบเรียบรอย และปองกันอันตรายที่อาจเกิดจากบุคคล
ภายนอกและอันตรายซึ่งไมไดเกิดจากการชุมนุม เจาหนาที่ตํารวจสามารถแทรกแซงการชุมนุมได เชน
การออกคําสั่งหามการชุมนุม หรือกําหนดเงื่อนไขในการชุมนุม เปนตน ในกรณีที่เจาหนาที่ตํารวจมีคําสั่ง
หามการชุมนุม ผูจ ดั การชุมนุมสามารถยืน่ คํารองคัดคานคําสัง่ หามการชุมนุมของเจาหนาทีต่ าํ รวจไดทนั ที
การยื่นคํารองคัดคานคําสั่งโดยผูจัดการชุมนุมตอศาลปกครองไมมีผลเปนการทุเลาคําสั่งหามการชุมนุม
ของเจาหนาทีต่ าํ รวจ ผูจ ดั การชุมนุมจึงตองยืน่ คํารองขอทุเลาคําสัง่ ของเจาหนาทีต่ าํ รวจเพิม่ เติมกับคํารอง
คัดคานคําสั่งของเจาหนาที่ตํารวจเมื่อศาลปกครองไดรับคํารองคัดคานการชุมนุมของเจาหนาที่ตํารวจที่
ผูจ ดั การชุมนุมยืน่ เขามาแลว ศาลจะพิจารณาคํารองคัดคานทันที หากศาลพิจารณาแลวมีคาํ สัง่ ยกคํารอง
คัดคานผูจัดการชุมนุมสามารถใชสิทธิในการอุทธรณตอศาลปกครองชั้นอุทธรณและศาลปกครองสูงสุด
ของประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไดตามลําดับ กรณีน้ีรวมถึงคําสั่งของเจาหนาที่ตํารวจกําหนด
เงื่อนไขในการชุมนุมดวย
กฎหมายการชุมนุมสาธารณะของประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีกําหนดฐานความผิดเกี่ยว
กับการที่ชุมนุมที่ละเมิดตอกฎหมายและโทษทางอาญา เนื่องจากฝายนิติบัญญัติของประเทศสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนีมีเจตนารมณท่ีจะใชกฎหมายในการปองปรามและจัดระเบียบการชุมนุมเพื่อปองกัน
การใชสิทธิข้ันพื้นฐานในการชุมนุมไปในทางที่ขัดตอกฎหมายหรือกอความวุนวายแกสังคมหรือกระทบ
ตอความสงบเรียบรอยของประชาชน แตจากประสบการณที่ผานมาการใชกฎหมายที่มีโทษทางอาญาใน
เรื่องการชุมนุมไมสามารถที่จะบังคับใชกฎหมายไดในทุกกรณี
ตัวอยางการรับผิดชอบเกีย่ วกับการชุมนุมทีล่ ะเมิดตอกฎหมายตามกฎหมายการชุมนุมสาธารณะ
ไดแก
1.ความผิดฐานกอความรุนแรงในการชุมนุม กฎหมายการชุมนุมสาธารณะบัญญัตวิ า “ ผูใ ดใชความ
รุนแรง ขมขู หรือเปนเหตุทใี่ ชความรุนแรง โดยมีเจตนาทีจ่ ะขัดขวางการชุมนุม ผูน นั้ ตองระวางโทษจําคุก
สามป หรือทั้งจําทั้งปรับ” ในทางปฏิบัติมีปญหาในการพิสูจนถึงเจตนาในการกระทําความผิดฐานนี้
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2.ความผิดฐานพกพาอาวุธไปในที่ชุมนุม ความผิดฐานนี้ไมไดหมายถึงอาวุธโดยสภาพเทานั้น
แตยงั มีความหมายรวมถึง วัตถุใดๆ ทีส่ ามารถนํามาใชเปนอาวุธได สําหรับเงือ่ นไขของความผิดฐานนี้ คือ
มีเจตนาทีจ่ ะพกพาอาวุธไปเพือ่ กระทําความผิด ในทางปฏิบตั มิ ปี ญ
 หาในการพิสจู นถงึ เจตนาในการกระทํา
ความผิดในกรณีท่ีมีการนําวัตถุอื่นใดมาใชเปนอาวุธ เชน อุปกรณที่ติดตั้งในรถยนต หนากากชวยหายใจ
ฟนยาง เปนตน
3.ความผิดฐานแตงตัวปกปด ความผิดครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคในการหามมิใหผเู ขารวมชุมนุมแตงตัว
ปกปดไมใหเห็นใบหนา ความผิดฐานนี้เริ่มมีผลทางกฎหมายตั้งแตผูเขารวมชุมนุมเดินทางเขารวมชุมนุม
โดยกระทําดวยวิธีการใดๆ ที่เปนการปลอมตัวหรือพรางตัว เชน การใชผาพันคอคลุมหนา การใชเสื้อผา
ขนสัตวในฤดูรอน การระบายสีตามตัว การสวมวิกผม เปนตน
4.ความผิดฐานสวมเครื่องแบบในการชุมนุม ความผิดฐานนี้มุงที่จะหามมิใหมีการใสเครื่องแบบ
ในลักษณะที่มีการสื่อสารถึงลัทธิทางการเมือง เชน เสื้อเดียวกันที่บงบอกถึงความเปนกลุมทางการเมือง
เครื่องแบบทหารนาซี เปนตน แตการสวมเสื้อผาที่สื่อถึงกลุมของการเมืองก็ไมเปนความผิด เชน เสื้อที่
มีตราของพรรคการเมืองที่ถูกกฎหมายซึ่งมีผูแทนในรัฐสภาในเรื่องนี้มีการเสนอแนวคิดวาควรที่จะเพิ่ม
เงือ่ นไขในกฎหมายวา การสวมเสือ้ ผาทีม่ ลี กั ษณะเปนการสงผลและคุกคามความเชือ่ ทางการเมืองจึงเปน
ความผิด
5.ความผิดฐานบีบบังคับ ปดลอม หรือกีดขวาง ความผิดฐานนี้มีวัตถุประสงคในการลงโทษ
ผูกระทําความผิดที่มีเจตนาบีบบังคับใหผูอ่ืนกระทํา ไมกระทํา หรือบังคับการบังคับดวยวิธีการตางๆ
ศาลเคยมีคาํ พิพากษาในคดีหนึง่ วา การทีผ่ เู ขารวมชุมนุมใชวธิ กี ารนัง่ ประทวงบนถนนเปนการใชกาํ ลังบีบบังคับ
ผูใชยานพาหนะบนทองถนน เปนการกระทําความผิดฐานนี้ จึงมีคําสั่งใหลงโทษผูชุมนุมที่นั่งประทวงบน
ทองถนน แตตอมาในป ค.ศ. 1995 ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยวาการนั่งบนถนนของผูเขารวมชุมนุมไม
เปนการบีบบังคับ ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาการประทวงและการยึดพืน้ ทีต่ ามปกติเปนเพียงบังคับจิตใจผูอ นื่
ไมถือวาเปนการใชกําลังจึงไมเปนการกระทําความผิดฐานนี้ ดังนั้นจึงไมเปนเหตุในการสลายการชุมนุม
แตจะเปนความผิดเมือ่ ผูเ ขาชุมนุมดังกลาวกอเหตุเกิดรุนแรงขึน้ เชน การใชโซลา มปายจราจรหรือรางรถไฟ
เปนตน ซึง่ การกระทําดังกลาวศาลรัฐธรรมนูญถือวาผูเ ขารวมชุมนุมใชกาํ ลัง แตศาลรัฐธรรมนูญมีดลุ พินจิ
ที่ลงโทษผูชุมนุมหรือไมก็ไดโดยศาลจะพิจารณาถึงเจตนาระยะยาวของผูเขารวมชุมนุม
2.2กฎหมายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะของประเทศสหรัฐอเมริกา 4
ประเทศสหรัฐอเมริกามีประวัตศิ าสตรอนั ยาวนานเกีย่ วกับการชุมนุมสาธารณะตัง้ แตเปนประเทศ
อาณานิคมของจักรวรรดิสหราชอาณาจักร สิทธิในการชุมนุมถือเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของคนอเมริกาตาม

4 สํานักงานศาลยุติธรรม. 5 ป สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์. หนา 126-130.
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บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ First Amendment 5 ของประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดรับรองเสรีในการพูด
การแสดงความคิดเห็น และสิทธิในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ สิ่งที่นาสนใจประการหนึ่งของ
บทบัญญัตดิ งั กลาว ศาลฎีกาของประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดขอบเขตของเสรีภาพในชุมชนวาเปนเสรีภาพ
ที่ต่ํากวาการรักษาความสงบเรียบรอย และศีลธรรมอันดีของประชน รัฐมีหนาที่สําคัญ 2 ประการ คือ
การปกปองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการรักษาความสงบเรียบรอย อยางไรก็ตามการรักษา
ความสงบเรียบรอยของรัฐยอมสําคัญกวาการปกปองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ศาลฎีกายังกําหนด
ตอไปอีกวา การจํากัดหรือกีดกันการชุมนุมโดยไมมเี หตุจาํ เปนจะกระทํามิได กลาวคือ กฎหมายจะหามมิ
ใหมีการชุมนุมไมได ทําไดเพียงมีการจัดการชุมนุมเพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอยเทานั้น การรักษาความ
สงบเรียบรอย ไดแก การรักษาระเบียบ การจัดการใหเกิดความสะดวกในการจราจร และการปกปอง
ทรัพยสินของประชาชน เปนตน
ในประเทศสหรัฐอเมริกาการออกกฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการการชุมนุมสาธารณะเปนอํานาจ
ของเทศบาลหรือรัฐบาลเมือง หากผูใ ดไมเห็นดวยกับกฎหรือระเบียบก็ชอบทีจ่ ะอุทธรณตอ ศาลได กฎหมาย
เกี่ยวกับการการชุมนุมสาธารณะของแตละมลรัฐแตกตางกัน อยางไรก็ตามการกําหนดระเบียบเกี่ยวกับ
การชุมนุมสาธารณะมีหลักการเบื้องตนที่คลายกัน 5 ประการ ไดแก 1. ตองมีความชัดเจน ไมคลุมเครือ
2.เนือ้ หาจะตองเปนเหตุเปนผล 3.จะตองมีเนือ้ หาทีเ่ ปนกลางไมเจาะจงกลุม ใดกลุม หนึง่ โดยเฉพาะ 4.สามารถ
ตรวจสอบได โดยใหโอกาสผูเขารวมชุมนุมที่ไมเห็นดวยกับกฎหรือระเบียบสามารถขอใหศาลพิจารณาได
5.จะตองใชบงั คับโดยทัว่ ไปกับผูท เี่ ขารวมชุมนุมทุกกลุม เมือ่ มีกฎหรือระเบียบมีความชัดเจน เปนเหตุเปนผล
ใชบงั คับโดยทัว่ ไปกับทุกกลุม และสามารถขอใหศาลตรวจสอบได ก็จะทําใหประชาชนเขาใจและไววางใจ
ในกฎหรือระเบียบดังกลาว
สําหรับผูเขารวมชุมนุมมีกฎเกณฑที่จะตองปฏิบัติตาม ประการแรก หามใชคําพูดที่จะกอใหเกิด
ความรุนแรง (Fighting Words) ในระหวางการชุมนุม คําพูดที่จะกอใหเกิดความรุนแรง คือคําพูดที่ปลุก
ระดมใหใชความรุนแรงโดยความรุนแรงนั้นจะเกิดขึ้นในทันที ในกรณีที่ผูเขารวมชุมนุมกลาววา “ เกลียด
นายกเทศมนตรีของนครลอสแอนเจลิส และหากเขาไดรับเลือกตั้งหกเดือนนับจากวันนี้ ฉันคิดวาเราควร
ทํารายเขา” คํากลาวนีไ้ มถอื เปน Fighting Words เพราะความรุนแรงจะไมเกิดขึน้ ในทันที แตถา กลาววา
“นั่นไงนายกรัฐมนตรีเดินมาแลว เราจะไปจับเขากัน” ถือเปน Fighting Words คําพูดที่กอใหเกิดความ
รุนแรงไมไดรับความคุมครองตามกฎหมาย ประการที่สอง หามผูเขารวมชุมนุมกระทําการใดๆ อันเปน

5 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."
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ปญหากฎหมายเกี่ยวกับชุมนุมสาธารณะ

การทําลายความสงบของรัฐ ตัวอยางเชนหากผูเขารวมชุมนุมเดินถือปายประทวงบนทางเทายอมกระทํา
ได แตถา ผูเ ขารวมชุมนุมเดินประทวงบนถนนหลวงไมอาจกระทําไดเพราะเปนการกีดขวางจราจร ประการ
สุดทาย การชุมนุมสาธารณะตองขออนุญาตกอน หลักเกณฑการขออนุญาตขึ้นอยูแตละมลรัฐ ตัวอยาง
เชน นครลอสแอนเจลิสอาจกําหนดวาหากการประทวงมีผูเขารวมเกินกวา 50 คน การชุมนุมมีการใช
เครื่องขยายเสียง หรือการชุมนุมจะมีถนนสายหลักของเมืองแลว จะตองขออนุญาต หากมีผูอุทธรณกฎ
หรือระเบียบทีร่ ฐั กําหนดตอศาล ในระหวางการพิจารณาตอศาล หากมีผใู ดละเมิดกฎหรือระเบียบดังกลาว
เจาหนาที่ตํารวจสามารถจับผูนั้นไดโดยไมตองขอหมายศาลเพราะถือวาผูนั้นทราบกฎหรือระเบียบแลว
บทบาทของศาลเกีย่ วกับการชุมนุมสาธารณะ ประการแรก คือ การพิจารณาคดีแพงกอนการชุมนุม
เชน ผูชุมนุมตองการชุมนุมบนถนนสายหลักของเมืองและการเดินขบวนไปตามถนนจึงยื่นขออนุญาต
ทางเทศบาลไมอนุญาต ผูชุมนุมอาจยื่นคําขอตอศาลใหมีคําสั่งในกรณีดังกลาว คดีอีกประเภทหนึ่งที่ศาล
มีบทบาทกอนการชุมนุม เชน กรณีที่เทศบาลมีคําสั่งมิใหมีการชุมนุมแตผูชุมนุมยังประสงคที่จะจัดการ
ชุมนุม เทศบาลจึงยื่นคํารองตอศาลของใหศาลมีคําสั่งใหผูชุมนุมงดการชุมนุม หากผูชุมนุมยังคงฝาฝน
คําสั่งศาลโดยมาชุมนุม เจาหนาที่ตํารวจยอมมีอํานาจตามคําสั่งศาลประกอบกับระเบียบของสํานักงาน
ตํารวจโดยการจับกุมผูชุมนุมคนใดที่ละเมิดกฎหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาหนาที่ตํารวจในการสลาย
การชุมนุม บทบาทของศาลประเภทที่สอง คือ การพิจารณาคดีแพงและคดีอาญาภายหลังการชุมนุม
เสร็จสิ้น โดยอาจเปนคดีที่ผูชุมนุมฟองรัฐ โดยเฉพาะเจาหนาที่ตํารวจวาจับกุมผูชุมนุมโดยมิชอบ หรือ
ใชกําลังเกินความจําเปน หรืออางวาเจาหนาที่ตํารวจจับทั้งเจาหนาที่ชุมนุมมิไดฝาฝนกฎ หรือผูชุมนุมถูก
เจาหนาทีต่ าํ รวจทํารายแทนทีจ่ ะนําตัวไปทีส่ ถานีตาํ รวจ คดีแพงทีอ่ าจเกิดขึน้ อีกประการหนึง่ คือ คดีฟอ ง
ผูชุมนุมใหชําระคาเสียหายที่เกิดขึ้นจากการชุมนุม
กฎหมายตองการที่จะตองปกปองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น รัฐเพียงตองการที่จะจํากัด
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในบางกรณีเทานั้น โดยเปนการจํากัดในเรื่องเวลา สถานที่ และวิธีการ
(Time ,Place, and, Manner restriction หรือ TPM) เพื่อที่จะกําหนดแนวทางของการชุมนุมไมใหไป
กระทบกระเทือนตอความสงบเรียบรอยของประชาชน ขอกําหนดเกี่ยวกับการชุมนุมในแตละมลรัฐของ
ประเทศสหรัฐอเมริกามีความแตกตางกัน โดยทัว่ ไปการชุมนุมไมอาจกระทําไดภายในสถานทีเ่ ปนทรัพยสนิ
สวนบุคคล หากเปนสาธารณสถานจะตองพิจารณาตามประเภทของสาธารณสถานนั้นๆ ประเภทแรกคือ
เวทีสาธารณะ (Public Forum) เชน การเดินขางถนนและสวนสาธารณะ เปนสถานที่ที่ใชเปนประจําใน
การแลกเปลีย่ นความคิดเห็นซึง่ รัฐไมตอ งการจะไปจํากัดเสรีภาพในการใชสถานทีด่ งั กลาว ประเภททีส่ อง
คือ เวทีสาธารณะทีม่ กี ารจํากัด (Limited Public Forum) เชน มหาวิทยาลัยและโรงมหรสพ เปนสถานที่
ที่รัฐบาลไมไดจัดไวใหสามารถชุมนุมได หากผูชุมนุมประสงคจะชุมนุม ณ สถานที่ดังกลาว รัฐตองจํากัด
เสรีภาพบางประการเพือ่ ปกปองสถานทีน่ น้ั ๆ และประเภททีส่ าม คือ เวทีทไี่ มใชเวทีสาธารณะ เชน สนามบิน
และศาลเปนตน สถานที่ดังกลาวไมเหมาะที่จะมีการจัดการชุมนุมขึ้น ตัวอยางที่เกิดขึ้นในป ค.ศ. 1992
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กลุมศาสนาตองการจะจัดการชุมนุมที่สนามบินแหงหนึ่งในมลรัฐนิวยอรก รัฐบาลแหงมลรัฐนิวยอรกออก
คําสั่งหามผูชุมนุมแจกใบปลิวภายในสนามบิน กลุมผูชุมนุมไมเห็นดวยจึงอุทธรณคําสั่งรัฐบาลตอศาล
ศาลพิพากษาวา คําสัง่ ของรัฐบาลแหงมลรัฐนิวยอรกชอบแลวทีจ่ ะกําหนดเงือ่ นไขเปนขอจํากัดผูช มุ นุมเชนนัน้
ในสนามบิน ศาลใหเหตุผลวาผูช มุ นุมควรจะไปชุมนุมในสถานทีอ่ นื่ เชน ทางเดินริมถนน แทนทีจ่ ะมีชมุ นุม
ในสนามบินหรือกระทําการอยางอืน่ เพือ่ ทีจ่ ะแสดงความคิดเห็น ขอจํากัดตองเปนเหตุเปนผล ตัวอยางของ
เงือ่ นไขหรือขอจํากัดทีศ่ าลของประเทศสหรัฐอเมริกาวินจิ ฉัยวาเปนเหตุเปนผล เชน ผูช มุ นุมอาจชุมนุมบน
ไหลทางไดแตหามชุมนุมในเวลากลางคืนหรือดานหนาที่ทําการไปรษณีย หรือผูชุมนุมอาจเดินขบวนตาม
ถนนสวนบุคคลไดแตตองไมใชในเวลาเรงดวน หรือผูชุมนุมอาจใชเครื่องชวยขยายเสียงไดแตระดับเสียง
หามเกินกวาระดับที่กําหนดไว
เมื่อกฎระเบียบ เงื่อนไข หรือขอจํากัดที่รัฐกําหนดขึ้นมีความชัดเจนและสามารถใชบังคับกับ
ผูช มุ นุมได เจาหนาทีต่ าํ รวจยอมมีอาํ นาจตามกฎระเบียบนัน้ โดยไมจาํ เปนตองมีคาํ สัง่ ศาล กลาวคือ เจาหนาที่
ตํารวจสามารถจับหรือออกใบสั่งแกผูชุมนุมที่ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐการใชกําลังของเจาหนาที่
ตํารวจก็ตองเปนไปตามระเบียบของสํานักงานตํารวจของมลรัฐนั้นดวย อยางไรก็ตามเจาหนาที่ตํารวจไม
สามารถใชกาํ ลังกับผูช มุ นุมโดยปราศจากเหตุจาํ เปนได เชน กลุม ผูช มุ นุมไดรบั อนุญาตใหชมุ นุมจนถึงเวลา
17 นาฬกา แตในเวลา 17.05 นาฬกา ผูชุมนุมสวนใหญยังคงอยูในบริเวณที่ชุมนุม เจาหนาที่ตํารวจไม
สามารถเขาไปในพืน้ ทีช่ มุ นุมและใชกระสุนยางยิงใสผชู มุ นุมได เจาหนาทีต่ าํ รวจตองแจงใหผชู มุ นุมเลิกการ
ชุมนุมกอน หากการชุมนุมยังคงมีตอ ไปเจาหนาทีต่ าํ รวจก็ตอ งมีคาํ สัง่ ใหยกเลิกการชุมนุมกอน เมือ่ ผูช มุ นุม
ฝาฝน เจาหนาทีต่ าํ รวจจึงจะใชกาํ ลังไดแตตอ งเปนระดับเบาทีส่ ดุ การชุมนุมอาจเกินระดับทีร่ ฐั จะสามารถ
ควบคุมได เรามักเห็นภาพเจาหนาที่ตํารวจใชความรุนแรงมากขึ้นกับผูชุมนุม ระดับความรุนแรงของการ
ใชกําลังจะตองเปนเหตุเปนผลในการควบคุมสถานการณที่เกิดขึ้น ฐานความผิดที่เจาหนาที่ตํารวจมักแจง
ตอผูช มุ นุมทีถ่ กู จับ 6 ไดแก ความผิดฐานกีดขวางการจราจร ความผิดฐานกอการจลาจล ความผิดฐานไมปฏิบตั ิ
ตามคําสั่งของเจาพนักงาน (คําสั่งสลายการชุมนุม) ความผิดฐานบุกรุก ความผิดฐานตอสูหรือขัดขวาง
เจาหนาทีพ่ นักงานซึง่ ปฏิบตั ติ ามหนาที่ และความผิดฐานใหการเท็จ เปนตน ความผิดเหลานีต้ ามกฎหมาย
ของประเทศสหรัฐอเมริกาถือเปนความผิดลหุโทษซึง่ มีอตั ราจําคุกไมเกิน 1 ป ในทางปฏิบตั มิ กั จะไมลงโทษ
จําคุกผูกระทําความผิดแตจะเปลี่ยนเปนโทษปรับแทน
ศาลฎีกาของประเทศสหรัฐอเมริกายืนยันหลักการขออนุญาตเพื่อที่จะชุมนุม หลักเกณฑการขอ
อนุญาตซึ่งเมืองแตละเมืองกําหนดขึ้นจะตองประกอบดวยหลักเกณฑที่สําคัญ 4 ประการดังนี้ ประการ
แรก คําขออนุญาต จะตองไดรับการพิจารณาและมีคําสั่งโดยเร็ว รัฐไมอาจกําหนดวากลุมผูชุมนุมจะตอง

6 ฐานความผิดและโทษจะขึ้นอยูกับกฎหมายของแตละมลรัฐ

59

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

ปญหากฎหมายเกี่ยวกับชุมนุมสาธารณะ

ยื่นคําขออนุญาตลวงหนากอนการชุมนุมอยางนอย 6 เดือน ประการที่สอง ผูพิจารณาจะตองวางตัวเปน
กลางไมเขาขางผูช มุ นุมกลุม ใด ประการทีส่ าม คําขออนุญาตจะตองสามารถตรวจสอบได หากมีการปฏิเสธ
การขออนุญาต ผูช มุ นุมตองสามารถยืน่ คําขอใหมกี ารตรวจสอบคําสัง่ ดังกลาวไดทนั ที และประการสุดทาย
คําขออนุญาตจะตองไมมีคาใชจายเกินสมควร
ในคดี The Marching Nazis in Skokie เมืองสโกกีเ้ ปนเมืองเล็กๆ ในชิคาโก มลรัฐอิลลินอยส
ประชาชนสวนใหญในเมืองชาวยิว ในป ค.ศ. 1977 กลุม คนอเมริกนั กลุม หนึง่ เรียกตนเองวา “กลุม อเมริกนั
นาซี (American Nazis Party)” ตองการจะเดินขบวนผานเมืองสโกกี้โดยสวมชุดที่มีสัญลักษณสวัสดิกะ
ซึ่งเปนสัญลักษณของกลุมนาซี ผูชุมนุมไมมีการใชถอยคําที่จะใหเกิดความรุนแรง (Fighting Words)
กลุม อเมริกนั นาซียนื่ คําขออนุญาต เมืองสโกกีอ้ อกคําสัง่ ใหกลุม ผูช มุ นุมจายเงินคาประกันภัยเปนจํานวนเงิน
350 ดอลลาร เพือ่ ประกันความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ ผูช มุ นุมยืน่ คําอุทธรณคาํ สัง่ ตอศาล ศาลพิพากษาวา
เมืองสโกกีไ้ มสามารถกําหนดใหผชู มุ นุมทีป่ ระสงคจะแสดงออกซึง่ ความคิดเห็น จายคาประกันภัยเปนเงิน
350 ดอลลาร ศาลไดใหเหตุผลวาเปนการไมยุติธรรมที่เมืองสโกกี้จะผูกเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ของบุคคลกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น รัฐตองปกปองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นดังกลาวแมวา
ความคิดเห็นนั้นจะกระทบตอรัฐ
ในคดี WTO Protest in Seattle มีกลุมคนกลุมหนึ่งแจงวาจะมารวมตัวกันเพื่อชุมนุมตอตาน
การประชุมขององคกรการคาโลกหรือ WTO ซึง่ มีการกําหนดจะจัดขึน้ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน ค.ศ.1999
ทีเ่ มืองซีแอตเทิล มลรัฐวอชิงตัน กลุม ผูช มุ นุมยืน่ คําขออนุญาตโดยผูช มุ นุมประมาณสามหมืน่ ถึงหนึง่ แสน
คน จํานวนเจาหนาที่ตํารวจของเมืองซีแอตเทิลมีจํานวนนอย เมื่อวันดังกลาวผูชุมนุมรวมตัวกันเต็มถนน
ดานหนาสํานักงานใหญขององคกรการคาโลก จากนั้นผูชุมนุมนําโซเหล็กมัดตนเอง โยงกับผูชุมนุมแตละ
คนที่อยูบนถนน เจาหนาที่ตํารวจจึงตัดสินใจใชกําลังเขาสลายกลุมผูชุมนุมโดยใชแกสนํ้าตา กระสุนยาง
และปนเสียง ซึ่งตองใชเวลาทั้งวันเพื่อสลายกลุมผูชุมนุม ผูชุมนุมประมาณ 600 คน ถูกจับ ผูชุมนุม 157
คนทีถ่ กู จับฟองเจาหนาทีต่ าํ รวจอางวาตนถูกจับกุมโดยมิชอบ ขอเท็จจริงจากคดีนป้ี รากฏวากอนการชุมนุม
นายกเทศรัฐมนตรีของเมืองซีแอตเทิลมีคําสั่งหามการชุมนุมภายในรัศมี 5 ชวงตึกจากอาคารที่ประชุม
ผูใ ดฝาฝนจะถูกจับกุม ปรากฏวาเจาหนาทีต่ าํ รวจจับกุมผูช มุ นุมบางคนภายนอกรัศมีทกี่ าํ หนไวดว ย ศาลที่
ตัดสินคดีนี้วินิจฉัยวาเมืองซีแอตเทิลสามารถที่จะกําหนดเขตหวงหาม เจาหนาที่ตํารวจก็ตองปฏิบัติตาม
กฎดวยเชนเดียวกับผูชุมนุม ถาเจาหนาที่ตํารวจจะจับกุมผูชุมนุมคนใดที่ละเมิดกฎ จากบทเรียนที่เกิดขึ้น
ดังกลาว หากรัฐมีการเตรียมตัวที่ดีและดําเนินการไดรวดเร็วกวานี้ ความเสียหายคงจะเกิดขึ้นนอยกวานี้
หากมีจํานวนเจาหนาที่ตํารวจเพียงพอก็จะสามารถยับยั้งผูชุมนุม ไดกอนที่ผูชุมนุมจะลามตนเองดวยโซ
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ในคดี G20 Summit in Pittsburgh ในป ค.ศ. 2009 เมืองพิตสเบอรก มลรัฐเพนซิลวาเนีย
มีการเตรียมตัวลวงหนาเพือ่ รองรับการชุมนุมเพือ่ ประทวงการประชุมสุดยอดของกลุม ประเทศ G-20 ตัวแทน
ผูช มุ นุมเขาพบเทศมนตรีและเจาหนาทีผ่ รู บั ผิดชอบกอนการชุมนุมเริม่ ขึน้ ผูช มุ นุมยืน่ คํารองอนุญาตแตถกู
ปฏิเสธจึงยืนอุทธรณตอ ศาลอางวารัฐละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญวาดวยเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ศาลเห็นควรอนุญาตใหกลุม ผูช มุ นุมใชสถานทีค่ อื สวนสาธารณะเปนทีช่ มุ นุมตัง้ แตวนั อาทิตยเย็นถึงวันอังคาร
เย็น อีกทั้งผูชุมนุมชอบที่จะเดินขบวนผานสะพานไดแตหามหยุดหรือชุมนุมบนสะพาน หามผูชุมนุมตั้ง
คายพักอาศัยขามคืนในสวนสาธารณะของเมือง คําวินจิ ฉัยของศาลดังกลาวมีขนึ้ กอนการชุมนุมจะเริม่ ขึน้
เมืองพิตสเบอรกจึงจัดกําลังเจาหนาทีต่ าํ รวจเพิม่ ขึน้ อีก 4,000 นาย โดยมีการมอบอุปกรณสอื่ สารและให
ความรูแกเจาหนาที่ตํารวจเกี่ยวกับกฎระเบียบในการควบคุมการชุมนุม การชุมนุมจึงดําเนินตอไปโดยไม
เกิดเหตุรุนแรงมากนัก มีความเสียหายเกิดขึ้นแกทรัพยสินบาง มีผูชุมนุมถูกจับประมาณ 190 คน
แตเหตุการณถือวาราบรื่นกวาที่เกิดขึ้นที่เมืองซีแอตเทิลมาก
3. กฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะของประเทศไทย
ปจจุบนั ยังไมมกี ฎหมายการชุมนุมสาธารณะใชบงั คับในประเทศไทย สําหรับรางพระราชบัญญัติ
การชุมนุมสาธารณะ พ. ศ.....ทีอ่ ยูร ะหวางการพิจารณา เพือ่ บัญญัตเิ ปนกฎหมายใชบงั คับตอไปนัน้ มีวตั ถุประสงค
คือ “ มาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัตวิ า บุคคลยอมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดย
สงบและปราศจากอาวุธ และการจัดการเสรีภาพดังกลาวจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมายเฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะและเพือ่ คุม ครองความสะดวกของประชาชนทีจ่ ะใชสาธารณะ
ดังนั้น เพื่อคุมครองความสะดวกของประชาชนที่จะใชที่สาธารณะเมื่อมีการชุมนุมสาธารณะมาตรา 63
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย”
หลักการที่สําคัญของรางพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะในเรื่องของการออกคําสั่งหามการ
ชุมนุมสาธารณะและคําสั่งใหเลิกการชุมนุมสาธารณะเปนอํานาจหนาที่ของศาล ตามมาตรา14, 25 และ
26 ของรางพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ
มาตรา 14 บัญญัติวา
“ในกรณีทผ่ี รู บั แจงเห็นวาการชุมนุมสาธารณะทีไ่ ดรบั แจงนัน้ ขัดตอมาตรา 8 หรือ มาตรา 9
ใหยื่นขอตอศาลเพื่อมีคําสั่งหามการชุมนุม
ใหศาลพิจารณาคําขอเพื่อมีคําสั่งหามการชุมนุมตามวรรคหนึ่งเปนการดวน คําสั่งของศาล
ตามมาตรานี้ใหเปนที่สุด”
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มาตรา 25 บัญญัติวา
“หากผูชุมนุมไมปฏิบัติตามประกาศดังกลาว ใหเจาพนักงานตามมาตรา 23 รองขอตอศาล
เพื่อมีคําสั่งใหผูชุมนุมเลิกการชุมนุมสาธารณะนั้น ในระหวางรอคําสั่งศาลใหเจาพนักงานตามมาตรา 23
ที่อํานาจกระทําการที่จําเปนตามแผนหรือแนวทางการควบคุมการชุมนุมสาธารณะที่คณะรัฐมนตรีให
ความเห็นชอบตามขอเสนอแนะของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ทัง้ นี้ เพือ่ คุม ครองความสะดวกของประชาชน
และคุมครองการชุมนุมสาธารณะ
แผนหรือแนวทางการควบคุมการชุมนุมสาธารณะทีจ่ ะกําหนดขึน้ ตามวรรคสองใหเจาพนักงาน
หลีกเลีย่ งการใชกาํ ลัง หรือหากไมสามารถหลีกเลีย่ งไดใหใชกาํ ลังหรือเครือ่ งมือควบคุมฝูงชนไดเพียงเทา
ที่จําเปน
การดําเนินการของเจาพนักงานตามมาตรา 23 ไมตดั สิทธิของผูอ นื่ ซึง่ ไดรบั การเดือดรอนหรือ
เสียหายจากการชุมนุมสาธารณะนั้นที่จะรองตอศาลเพื่อมีคําสั่งใหผูชุมนุมเลิกการชุมนุม”
มาตรา 26 บัญญัติวา
“เมื่อไดรับคําขอใหมีคําสั่งใหผูชุมนุมสาธารณะใหศาลพิจารณาคําขอนั้นเปนการดวน
ในการพิจารณา หากปรากฏตอศาลวาการชุมนุมสาธารณะนัน้ เปนการชุมนุมสาธารณะทีไ่ ม
ชอบดวยกฎหมายตามมาตรา 16 หรือผูจ ดั การชุมนุมหรือผูช มุ นุมไมปฏิบตั ติ าม มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา
17 มาตรา 18 มาตรา 19 หรือ มาตรา 20 แลวแตกรณี ใหศาลมีคําสั่งโดยออกคําบังคับใหผูชุมนุมเลิก
การชุมนุมสาธารณะหรือยุติการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด
คําสั่งศาลตามมาตรานี้เปนที่สุด
ใหเจาพนักงานบังคับคดีปดประกาศคําสั่งศาลตามมาตรนี้ไวในที่แลเห็นไดงาย ณ บริเวณที่
มีการชุมนุมสาธารณะนั้น และประกาศโดยวิธีการใดๆ เพื่อใหผูชุมนุมไดรับทราบดวย”
4. บทวิเคราะห
รางพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะมิไดกําหนดใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ หรือหนวยงาน
อืน่ ในฝายบริหารเปนองคกรทีม่ คี าํ สัง่ หามการชุมนุมสาธารณะและคําสัง่ ใหผชู มุ นุมเลิกการชุมนุมสาธารณะ
แตกําหนดใหศาลเปนองคกรที่มีคําสั่งดังกลาวตามมาตร 14,25 และ 26 ของรางพระราชบัญญัติ
โดยมาตรา 14 บัญญัติวา
“ในกรณีที่ผูรับแจงเห็นวาการชุมนุมสาธารณะที่ไดรับแจงนั้นขัดตอมามาตรา 8 หรือมาตรา 9
ใหยื่นคําขอตอศาลเพื่อมีคําสั่งหามการประชุมใหศาลพิจารณาคําขอเพื่อมีคําสั่งหามการชุมนุมตามวรรค
หนึ่งเปนการดวน คําสั่งของศาลตามมาตรานี้ใหเปนที่สุด
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มาตรา 25 บัญญัติวา
“หากผูชุมนุมไมปฏิบัติตามประกาศดังกลาว ใหเจาพนักงานตามมาตรา 23 รองขอตอศาล
เพื่อมีคําสั่งใหผูชุมนุมเลิกการชุมนุมสาธารณะนั้น ในระหวางรอคําสั่งศาลใหเจาพนักงานตามมาตรา 23
มีอาํ นาจกระทําการทีจ่ าํ เปนตามแผนหรือแนวทางการควบคุมการชุมนุมสาธารณะทีค่ ณะรัฐมนตรีใหความ
เห็นชอบตามขอเสนอแนะของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ทั้งนี้ เพื่อคุมครองความสะดวกของประชาชน
และคุมครองการชุมนุมสาธารณะ
แผนหรือแนวทางการควบคุมการชุมนุมสาธารณะที่จะกําหนดขึ้นตามวรรคสองใหเจาพนักงาน
หลีกเลี่ยงการใชกําลัง หรือหากไมสามารถหลีกเลี่ยงไดใหใชกําลังหรือเครื่องมือควบคุมฝูงชนไดเพียงเทา
ที่จําเปน”
5. บทสรุปและขอเสนอแนะ
จากทีก่ ลาวมาแลวขางตน ผูเ ขียนเห็นวา รางพระราชบัญญัตกิ ารชุมนุมสาธารณะกําหนดใหศาลเปน
องคกรที่มีอํานาจหนาที่ในการออกคําสั่งหามการชุมนุมสาธารณะและคําสั่งใหเลิกการชุมนุมสาธารณะ
ตามมาตรา 14,25 และ 26 ของรางพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ ซึ่งแตกตางจากกฎหมายและ
แนวปฏิบตั ขิ องประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีและประเทศสหรัฐอเมริกาทีใ่ หหนวยงานของฝายบริหาร
เปนองคกรที่มีอํานาจหนาที่ในการออกคําสั่งดังกลาว นอกจากนั้นหลักการตามรางพระราชบัญญัติการ
ชุมนุมสาธารณะดังกลาวยังขัดแยงกับหลักการแบงแยกอํานาจตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2550 เนื่องจากกําหนดใหศาลซึ่งเปนหนวยงานของฝายตุลาการใชอํานาจหนาที่ของฝายบริหาร
ดังนั้นรางพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะดังกลาวจึงควรมีการพิจารณาปรับปรุง โดยกําหนดให
หนวยงานของฝายบริหารเปนองคกรที่มีอํานาจหนาที่ในการออกคําสั่งหามในการชุมนุมสาธารณะและ
คําสั่งใหเลิกการชุมนุมสาธารณะ หากมีปญหาวาคําสั่งของหนวยงานของฝายบริหารดังกลาวชอบดวย
กฎหมายหรือไม สําหรับปญหาเรือ่ งการยอมรับและปฏิบตั ติ ามคําสัง่ ดังกลาว ผูเ ขียนเห็นวา ควรมีการพิจารณา
ปรับปรุงโครงสรางของหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหผูที่เกี่ยวของมีการเชื่อมั่นมีความเปนกลางและความ
โปรงใสในการใชอํานาจหนาที่เพิ่มมากขึ้นและการมีประชาสัมพันธเพื่อเสริมสรางความเขาใจแกผูที่เกี่ยว
ของเกีย่ วกับกฎหมายและแนวทางการใชดลุ ยพินจิ ของหนวยงานฝายบริหารในการทําหนาทีอ่ ยางเปนกลาง
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ระบอบประชาธิปไตยในอุดมคติ
ภรณี ลีนุตพงษ*
นิยามของประชาธิปไตย
“ประชาธิปไตย” พิจารณาตามรูปศัพท หมายถึงระบบการปกครองทีป่ ระชาชนเปนเจาของอํานาจ
อธิปไตย ในประเทศจีนซึง่ นักวิชาการตะวันตกไมถอื วามีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ผูน าํ พรรค
คอมมิวนิสตมกั กลาวเสมอๆในโอกาสประชุมสมัชชาพรรคหรือในโอกาสประชุมสภาประชาชนวา “ประชาชน
คือประเทศ และเปนเจาของประเทศ” คือพยายามบอกวาประเทศจีนก็มกี ารปกครองในระบอบประชาธิปไตย
เหมือนกัน ผูน าํ ของประเทศจํานวนไมนอ ยทีไ่ มเปดโอกาสใหประชาชนเลือกผูน าํ ก็กลาวอางวามีการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยเชนกัน โดยบอกวาการปกครองนั้นทํา “เพื่อประชาชน”
จากความหมายขางตน เราอาจกลาวไดวา เปนการใหความหมายของประชาธิปไตยในแงของระบบ
กรรมสิทธิ์ในการปกครอง และเปาหมายของการปกครอง แตในทัศนะของลินคอลน ประชาธิปไตยตอง
กินความครอบคลุมถึง “วิธี” ในการปกครองดวย และนักวิชาการจํานวนไมนอยถือวานี่คือสาระสําคัญ
ของระบอบประชาธิปไตย ดังคํากลาวของอดีตประธานาธิบดีลนิ คอลนแหงสหรัฐอเมริกาทีก่ ลาวในพิธยี กยอง
วีรชนผูพ ลีชพี ในสงครามกลางเมืองของสหรัฐ ณ สุสานแหงชาติเกตติสเบอรก (The Gettysburg National
Cemetery) เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ค.ศ. 1863 วา “ประชาธิปไตยเปนการปกครองของประชาชน
โดยประชาชน เพื่อประชาชน” นักวิชาการชาวออสเตรีย โจเซฟ ชุมปเตอร (Joseph Schumpeter)
ไดใหความหมายของประชาธิปไตยในลักษณะของวิธกี ารเชนกันไวในหนังสือ Capitalism, Socialism, and
Democracy วา “คือวิธีจัดระบบที่มีลักษณะเปนสถาบัน เพื่อใหไดมาซึ่งการตัดสินใจทางการเมืองที่ผูมี
อํานาจตัดสินใจทางการเมืองนัน้ ไดอาํ นาจมาโดยวิธกี ารตอสูแ ขงขันเพือ่ ใหไดคะแนนเสียงของประชาชน”1
นักวิชาการชาวอเมริกัน โรเบอรต ดาหล ไดขยายความประชาธิปไตย โดยระบุถึงการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยไวในหนังสือ Polyarchy: Participation and Opposition วาตองประกอบดวย
ลักษณะดังตอไปนี้

*อดีตรองประธานสภาทีป่ี รึกษาเศรฐกิจและสังคมแหงชาติ, ผูเ ขารับการอบรมหลักสูตร "หลักนิตธิ รรมเพือ่ ประชาธิปไตย" รุน ที่ 1
ของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
1 Chenyang Li, The Tao Encounters the West (New York: State University of New York, 1999), p. 165.
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1. ประชาชนมีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง
2. ประชาชนมีสิทธิที่จะไดรับเลือกตั้ง
3. ผูนําทางการเมืองมีสิทธิที่ลงแขงขันในการเลือกตั้งเพื่อใหไดการสนับสนุนและคะแนนเสียง
จากประชาชน
4. ในการจัดการปกครอง มีการเลือกตั้งที่เสรีและยุติธรรม
5. ประชาชนมีเสรีภาพในการรวมกลุมหรือจัดตั้งเปนสมาคม
6. ประชาชนมีเสรีภาพที่จะแสดงออก ไดแก พูด เขียน อาน เผยแพรขาวสารขอมูล
7. ประชาชนสามารถเขาถึงขาวสารขอมูลแหลงอื่นนอกเหนือจากของรัฐบาล
8. สถาบันทีม่ อี าํ นาจอันชอบธรรมในการกําหนดนโยบายสาธารณะตองมาจากการออกเสียงเลือก
ตั้งของประชาชนหรือวิธีการแสดงประชามติรูปแบบอื่น2
ฉะนัน้ คําวา “ประชาธิปไตย” หมายถึงการปกครองโดยประชาชนเปนใหญ เปนรูปแบบหนึง่ ของ
ระบอบการปกครอง (Regime of Government) เราคงทราบวาในประวัติศาสตรของมนุษยชาติน้ัน
ไดผา นรูปแบบการปกครองมาแลวหลายรูปแบบดวยกัน โดยตลอดระยะเวลาทีผ่ า นมานัน้ ประเด็นทีน่ บั วา
เปนคําถามที่สําคัญที่สุด คือ “อํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศหรืออํานาจอธิปไตยควรเปนของใคร
หรือควรอยูท ใี่ คร” ซึง่ ในทีส่ ดุ แลวพัฒนาการของแนวความคิดทางดานการเมืองโดยเฉพาะในยุคสมัยใหม
เปนตนมา ไดใหการยอมรับและถือวาอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ “ควรเปนของประชาชน”
ดังนัน้ เมือ่ กลาวถึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยแลว หลักการพืน้ ฐานหรือหัวใจทีม่ คี วามจําเปนตอง
พิจารณาและคํานึงถึงคือ อํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศนั้นเปนของใคร ฉะนั้น ถาหากวาอํานาจ
สูงสุดในการปกครองประเทศเปนของพระเจาหรือผูแ ทนของพระเจาบนพืน้ พิภพ หรือเปนของพระมหากษัตริย
หรือเปนของนักวิชาการหรือนักปราชญแลว การปกครองในรูปแบบนั้นไมถือวาเปนการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย เพราะการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้นอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศตองเปน
ของประชาชน หลักการนีค้ อื หลักการพืน้ ฐานอันถือไดวา เปนสาระสําคัญหรือนิยามทีส่ นั้ ทีส่ ดุ ของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย กลาวคือ ใหพจิ ารณาในแงของตัวผูท เี่ ปนเจาของอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ
วาเปนใคร อยางไรก็ตามการแสดงออกซึ่งอํานาจของประชาชนนั้นอาจเปนไปไดในหลายลักษณะ ดังนั้น
การใชอาํ นาจสูงสุดจึงอาจมีรปู ลักษณแตกตางกันไปได เชน การออกเสียงเลือกตัง้ การออกเสียงประชามติ
การใหองคกรของรัฐที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยเปนผูใชอํานาจ เปนตน 3
การเปรียบเทียบระบบการเมือง โดยทั่วไปอาจกลาวไดวาแบงเปน 3 วิธี คือ (1) การศึกษาการ
เมืองของประเทศอืน่ ทีไ่ มใชประเทศของตัวเอง (2) การศึกษาโดยการเปรียบเทียบประเทศหนึง่ กับอีกประเทศ
2 Arend Lijphart, op.cit., pp. 48-49
รองศาสตราจารย ดร.วรเจตน ภาคีรตั น, การสรางพลเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตยไทย, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,
2553)
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หนึง่ เปนการเฉพาะ (3) การศึกษาโดยการสรางกรอบหรือตัวแบบขึน้ มาเปนการเฉพาะเพือ่ ใชในการศึกษา
เปรียบเทียบ 4
รูปแบบการปกครอง
ประเทศที่จัดการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในปจจุบันตามสถิติขางตน จะเห็นไดวามีเปน
จํานวนมาก และกระจายอยูในหลายภูมิภาคของโลก แตถาพิจารณาในแงของรูปแบบโดยทั่วไปเราอาจ
แบงไดเปน 3 รูปแบบหรือระบบ ไดแก (1) ระบบรัฐสภา (2) ระบบประธานาธิบดี และ (3) ระบบผสม
(1) ระบบรัฐสภา เปนระบบโครงสรางการปกครองที่มีอังกฤษเปนตนแบบ ลักษณะสําคัญของ
ระบบรัฐสภาคือ รัฐบาลหรือฝายบริหารมาจากการตัง้ ของฝายนิตบิ ญ
ั ญัตหิ รือรัฐสภา และตองรับผิดชอบ
ตอรัฐสภา กลาวคือรัฐบาลอยูใ นอํานาจไดขน้ึ อยูก บั ความไววางใจของรัฐสภา ถารัฐสภาไมไววางใจเมือ่ ใด
5 อไป นัน
เมือ่ นัน้ รัฐบาลก็ขาดความชอบธรรมทีจ่ ะอยูใ นอํานาจต
่ ก็คอื ไมมกี ารแบงแยกอํานาจโดยเด็ดขาด
ระหวางอํานาจฝายนิติบัญญัติกับอํานาจฝายบริหาร
Bernard E. Brown และพวก ไดกลาวถึงโครงสรางการปกครองระบบรัฐสภาวาประกอบดวย
ลักษณะสําคัญ 5 ประการคือ
(1) ความเปนประชาธิปไตย การตัดสินใจทางการเมืองกระทําโดยผูนําที่มาจากการเลือกตั้ง
พระมหากษัตริยทรงเปนเพียงปฏิบัติตามคําแนะนําของผูนําดังกลาว
(2) อํานาจสูงสุดเปนของรัฐสภา ตามกฎหมาย รัฐสภาจะทําอะไรก็ได และไมมกี ฎหมายทีใ่ หอาํ นาจ
แกศาลที่จะประกาศวาการกระทําของรัฐสภาไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ
(3) การเชือ่ มโยงระหวางอํานาจนิตบิ ญ
ั ญัตกิ บั อํานาจบริหาร ผูน าํ พรรคการเมืองฝายเสียงขางมาก
ในสภาเปนฝายบริหาร ในขณะเดียวกันก็รักษาตําแหนงในสภาของตนในฐานะสมาชิกรัฐสภาไวดวย คือ
ไมมีการแบงแยกอํานาจโดยเด็ดขาดระหวางอํานาจฝายบริหารกับอํานาจฝายนิติบัญญัติ
(4) ความเปนอิสระของฝายตุลาการ แมวาฝายการเมืองจะมีความเชื่อมโยงกัน แตฝายตุลาการ
เปนอิสระและปลอดจากการแทรกแซงโดยอิทธิพลทางการเมือง ผูพิพากษาดํารงตําแหนงตลอดชีพ และ
ไดมีการพัฒนาธรรมเนียมปฏิบัติที่ไมฝกใฝฝายใดในการประสิทธิ์ประสาทความยุติธรรม
(5) การคุม ครองสิทธิเสรีภาพสวนบุคคล โดยปกติจะมีการบัญญัตริ บั รองไวในรัฐธรรมนูญ ซึง่ เปน
กฎหมายสูงสุดของประเทศ เปนกฎหมายที่แกไขยาก และเปนกฎหมายที่กฎหมายอื่นที่มีฐานะหรือศักดิ์
ตํ่ากวาจะขัดหรือแยงไมได ถาขัดหรือแยงก็จะไมมีผลบังคับใช
(2) ระบบประธานาธิบดี เปนระบบโครงสรางการปกครองทีม่ สี หรัฐอเมริกาเปนตนแบบ มีลกั ษณะ
สําคัญ 4 ประการ คือ
4 Robert E. Goodin and Hans-Dieter Klingemann (eds.), A New Handbook of Political Science
(Oxford: Oxford University, 1998), pp. 309-310.
5 http://en. Wikipedia. Org/wiki/Parliamentary_system
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ภรณี ลีนุตพงษ

(1) การเขาสูต าํ แหนง รัฐสภาและหัวหนาฝายบริหารมาจากการเลือกตัง้ ของประชาชนทัง้ สองสถาบัน
(2) การแบงแยกอํานาจ ในการปฏิบัติหนาที่ มีการแบงแยกอํานาจระหวางฝายบริหารกับฝาย
นิติบัญญัติ ตางฝายตางปฏิบัติหนาที่ของตน ไมใชอํานาจกาวกายกัน กลาวคือ ฝายบริหารยุบสภาไมได
ในขณะที่ฝายนิติบัญญัติลงมติไววางใจหรือไมไววางใจฝายบริหารไมไดเชนกัน
(3) ตําแหนงฝายบริหาร ในระบบรัฐสภามีการแบงแยกตําแหนงทางฝายบริหารเปนตําแหนงประมุข
แหงรัฐกับตําแหนงประมุขของรัฐบาล แตในระบบประธานาธิบดีตาํ แหนงประมุขแหงรัฐและตําแหนงประมุข
ของรัฐบาลรวมอยูในบุคคลคนเดียวกัน ดังนั้น ในระบบประธานาธิบดี ฝายบริหารจึงมีอํานาจมากกวา
ระบบรัฐสภา เปนระบบ Strong executive
(4) การตรวจสอบถวงดุล ในระบบประธานาธิบดี มีการสรางกลไกในการตรวจสอบถวงดุลกัน
ระหวางอํานาจฝายตางๆเพื่อไมใหมีการใชอํานาจตามอําเภอใจของแตละฝาย กลาวคือ รัฐสภามีอํานาจ
ในการออกกฎหมาย แตกฎหมายจะประกาศใชบงั คับไดตอ งลงนามโดยฝายบริหาร นอกจากนีฝ้ า ยบริหาร
ยังมีอาํ นาจยับยัง้ และกฎหมายทีอ่ อกโดยรัฐสภาและลงนามโดยฝายบริหารอาจถูกศาลพิพากษาวาไมชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญได รวมทั้งคําสั่งของฝายบริหารก็อาจถูกพิพากษาตัดสินวาขัดตอรัฐธรรมนูญไดเชนกัน
สถาบันศาล แมจะมีอิสระในการตัดสินคดีความ แตการตัดสินตองเปนไปตามกฎหมายที่ออกโดยรัฐสภา
และผูพ พิ ากษา โดยเฉพาะศาลสูง มีทม่ี าจากการแตงตัง้ ของฝายบริหาร ในทางกลับกัน หัวหนาฝายบริหาร6
หรือผูพ พิ ากษาอาจถูกถอดถอน โดยมาตรการกึง่ ตุลาการกึง่ การเมือง ทีเ่ รียกวา “impeachment” โดยรัฐสภาได
(3) ระบบผสม เปนโครงสรางการปกครองทีม่ วี วิ ฒ
ั นาการมาจากระบบรัฐสภาและระบบประธานาธิบดี
มีฝรัง่ เศสเปนประเทศตนแบบ กลาวคือ แตเดิมมาประเทศฝรัง่ เศสก็ใชโครงสรางการปกครองระบบรัฐสภา
แตฝรั่งเศสประสบปญหาระบบการเมืองไรเสถียรภาพอยางรุนแรง จวบจนกระทั่งปค.ศ. 1958 ประเทศ
ฝรัง่ เศสจึงไดเกิดการปฏิรปู ระบบการเมืองเปนระบบผสม คือไมเหมือนทัง้ ของอังกฤษและของสหรัฐอเมริกา
แตเปนลักษณะเฉพาะของตัวเอง ลักษณะสําคัญของระบบผสม 2 ประการ คือ
(1) ลักษณะของระบบรัฐสภา คือในการปกครองประเทศยังคงมีทั้งรัฐสภาทําหนาที่ นิติบัญญัติ
แตงตัง้ หัวหนารัฐบาลและควบคุมการบริหาร และมีนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาลบริหารประเทศ
โดยรับผิดชอบตอรัฐสภา คืออาจถูกถอดถอนดวยการลงมติไมไววางใจไดโดยรัฐสภา
(2) ลักษณะของระบบประธานาธิบดี คือ การกําหนดบทบาทของประมุขแหงรัฐใหมอี าํ นาจบริหาร
ประเทศในบางกิจการ เชน การทหาร การตางประเทศ รวมทัง้ บทบาทในฐานะผูไ กลเกลีย่ ประนีประนอม
แหงชาติ (national arbiter) ในฐานะดังกลาว ประธานาธิบดีมีอํานาจที่ยุบสภาไดโดยไมตองขอใหฝาย
บริหารลงนามกํากับ หรือปลดรัฐบาลไดโดยไมตอ งรอให รัฐสภาลงมติไมไววางใจรัฐบาล นอกจากนี7 ้ ประธานาธิบดี
ยังมีอํานาจที่จะนําประเด็นปญหาขอขัดแยงเสนอตอประชาชนใหลงประชามติไดอีกดวย
6 Ibid., p. 34.
7 Arend Lijphart, op.cit., pp. 10-21
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ตัวแบบในระบบรัฐสภา
ในบรรดาประเทศทีป่ กครองในระบอบประชาธิปไตย อาจกลาวไดวา สามารถจัดอยูใ นระบบรัฐสภา
เปนสวนใหญ นอกเหนือจากอังกฤษ ซึ่งเปนประเทศตนแบบแลว ไดแก นิวซีแลนด ญี่ปุน ออสเตรเลีย
แคนาดา อินเดีย สิงคโปร มาเลเซีย ไทย เบลเยียม สวิตเซอรแลนด เดนมารค นอรเวย เนเธอรแลนด
และบรรดาประเทศอาณานิคมเกาของอังกฤษ อยางไรก็ดี เพือ่ ประโยชนในการศึกษาเปรียบเทียบระบอบ
ประชาธิปไตยเพื่อใหไดประชาธิปไตยในอุดมคติของไทยบรรดาประเทศที่จัดโครงสรางการปกครอง
รูปแบบระบบรัฐสภา เราอาจจําแนกระบบรัฐสภาไดเปน 2 ตัวแบบทีส่ าํ คัญ คือ ตัวแบบเสียงขางมากกิน
รวบแบบอังกฤษ (majoritarian model) กับตัวแบบประสานประโยชนกินแบงแบบสวิตเซอรแลนดและ
เบลเยี่ยม (consensus model) ซึ่งอางวาสามารถสรางความสมานฉันทปรองดองภายในชาติไดดีกวา
ของระบบรัฐสภาแบบอังกฤษ เพราะตัวแทนประชาชนสวนใหญไดมีโอกาสเขารวมบริหารประเทศ
ในขณะที่ระบบรัฐสภาแบบอังกฤษ อาจเปนไปไดวาพรรคฝายที่มีเสียงขางนอย (แตมีเสียงมากกวา
กลุม อืน่ เมือ่ พิจารณาแยกเปนรายพรรค) เปนฝายผูกขาดอํานาจการบริหารประเทศแตเพียงพรรคเดียว
ตัวแบบเสียงขางมากกินรวบ ตัวแบบชนิดนี้มีตนแบบจําลองมาจากระบอบประชาธิปไตยของ
อังกฤษ มีลักษณะเดน 10 ประการ ดังนี้
(1) การรวมอํานาจบริหารไวที่พรรคเดียวและการมีเสียงขางมากแบบหมิ่นเหม คือเปนรัฐบาล
พรรคเดียว และมีเสียงสนับสนุนในสภาไมมากกวาฝายคานเทาใดนัก
(2) รัฐบาลครอบงําฝายนิติบัญญัติ ในตัวแบบดังกลาว รัฐบาลเปนฝายเสียงขางมากในสภา และ
เปนฝายควบคุมและกําหนดการออกเสียงของสภาในประเด็นเกีย่ วกับเรือ่ งตางๆทีเ่ สนอเขาสูก ารพิจารณา
ของสภา
(3) ระบบสองพรรค คือในระบบการเมืองอาจมีพรรคการเมืองหลายพรรค แตพรรคการเมือง
ที่มีศักยภาพที่จะมีเสียงขางมากในสภามีเพียงสองพรรค และสองพรรคนี้จะผลัดกันเปนรัฐบาล
(4) การเลือกตั้งเปนระบบจัดสรรที่นั่งในสภาโดยถือเสียงขางมากแบบธรรมดาและไมคํานึงถึง
สัดสวนของเสียงที่พรรคแตละพรรคไดรับ ระบบการเลือกตั้งดังกลาวนี้ทําใหพรรคการเมืองที่มีเสียงไม
กระจุกตัวในพื้นที่เสียเปรียบอยางรุนแรง ตัวอยางเชน ในการเลือกตั้งทั่วไปของอังกฤษในปค.ศ. 1979
พรรคอนุรักษนิยมไดคะแนนเสียงรอยละ 43.9 ไดที่นั่งในสภาคิดเปนสัดสวนเทากับรอยละ 53.6 พรรค
แรงงานไดคะแนนเสียงรอยละ 36.9 ไดที่นั่งในสภาคิดเปนสัดสวนเทากับรอยละ 424 ในขณะที่พรรค
เสรีนิยมไดคะแนนเสียงรอยละ 13.8 ไดที่นั่งในสภาคิดเปนสัดสวนเทากับรอยละ 1.7 และพรรคอื่นๆได
คะแนนเสียงคิดเปนรอยละ 5.4 ไดที่นั่งในสภาคิดเปนสัดสวนรอยละ 2.3 เปนตน
(5) กลุมผลประโยชนมีความหลากหลาย ในระบบการเมืองของอังกฤษ อํานาจการเมืองตกอยู
กับพรรคการเมืองฝายรัฐบาล พรรคการเมืองที่ไมอยูในอํานาจจึงตกอยูในฐานะพรรคฝายคานหรือ
ฝายอริ และมุง ตอสูแ ขงขันเพือ่ เอาชนะ หาโอกาสเขาเปนรัฐบาลบาง กลุม ผลประโยชน ไดแก สหภาพแรงงาน
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สมาคม สหกรณ ชมรม กลุมเคลื่อนไหวตางๆในระบบการเมืองดังกลาวนี้ก็เชนเดียวกัน เปนการตอสูที่
เปดกวาง อิสระ เสรี ไมมีการจัดสายการบังคับบัญชาเพื่อควบคุมการดําเนินงานของกลุมผลประโยชน
(6) การปกครองในระบบรัฐเดี่ยวและรวมอํานาจ คืออํานาจอธิปไตยหรืออํานาจสูงสุดในการ
ปกครองประเทศรวมศูนยอยูที่สวนกลาง แมจะมีการกระจายอํานาจการทําหนาที่สําคัญตางๆจากสวน
กลางไปสูท อ งถิน่ แตหนวยการปกครองทองถิน่ ลวนเปนสิง่ ประดิษฐของสวนกลาง และสวนกลางสามารถ
ยุบเลิกไดเสนอตามเจตนารมณของสวนกลาง
(7) อํานาจนิติบัญญัติรวมศูนยอยูที่สภาเดียว แมสถาบันนิติบัญญัติของอังกฤษจะมี 2 สภา คือ
สภาขุนนางกับสภาสามัญ แตสองสภาดังกลาวมีอํานาจไมทัดเทียมกัน ในปจจุบันอํานาจนิติบัญญัติทั้ง
หลายมากระจุกตัวอยูที่สามัญ สภาขุนนางมีอํานาจเพียงกลั่นกรองกฎหมาย หรือในกรณีไมเห็นดวย
สภาขุนนางมีอาํ นาจเพียงแคชะลอการประกาศใชกฎหมายใหชา ลงเทานัน้ คือ ชะลอได 2 สมัยการประชุม
หรือ 1 ป หลังจากนั้นสภาสามัญสามารถนํารางกฎหมายขึ้นมาพิจารณาใหม
(8) รัฐธรรมนูญมีความยืดหยุน กรณีของประเทศอังกฤษ กฎหมายทีม่ ฐี านะเปนกติกาการปกครอง
ประเทศมีเขียนเปนลายลักษณอกั ษรแตเพียงบางสวน และมีธรรมเนียมปฏิบตั ิ (conventions) และกฎหมาย
จารีต (common law) เปนสวนประกอบ รัฐธรรมนูญของอังกฤษจึงมีความยืดหยุน สูง อยางทีเ่ รียกวาเปน
รัฐธรรมนูญทีม่ ชี วี ติ แกไขเปลีย่ นแปลงไดงา ย การแกไขรัฐธรรมนูญของอังกฤษทําไดเหมือนแกไขกฎหมายธรรมดา
(9) ศาลไมมีอํานาจทบทวนกฎหมายที่ออกโดยฝายนิติบัญญัติ กลาวคือถือหลักอํานาจสูงสุดเปน
ของรัฐสภา อํานาจอธิปไตยอืน่ ๆอยูใ นฐานะตํา่ กวาอํานาจนิตบิ ญ
ั ญัติ ดังนัน้ จึงไมอาจตรวจสอบยับยัง้ การ
ใชอํานาจของรัฐสภาได แตศาลสามารถตรวจสอบการใชอํานาจและการตีความกฎหมายของฝายบริหาร
และฝายปกครองไดวาสอดคลองกับกฎหมายที่ออกโดยรัฐสภาหรือไม
(10) ธนาคารชาติอยูใ ตการควบคุมของรัฐบาล ในทางทฤษฎี อาจดูเหมือนวาธนาคารชาติไมเกีย่ ว
ของอะไรกับการเมืองนัก แตในทางปฏิบตั ิ การดําเนินนโยบายของรัฐบาลในสมัยปจจุบนั ซึง่ ประเด็นทาง
เศรษฐกิจเปนประเด็นรอน และไดรับความสนใจอยางมากจากประชาชน รัฐบาลจะมีคะแนนนิยมกวาง
ขวางหรือไมก็อยูกับการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ และในการดําเนินนโยบายดังกลาว ธนาคารชาติมี
บทบาทอยางมากในความสําเร็จหรือลมเหลวของนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล เชน ในเรื่องนโยบาย
ดอกเบีย้ เงินฝากและเงินกู นโยบายปลอยกูห รือไมปลอยกู นโยบายเกีย่ วกับสถาบันการเงินจะใหเปนแบบ
ผูกขาดหรือเปดเสรี การควบคุมการทําธุรกรรมของสถาบันการเงิน นโยบายเกี่ยวกับคาเงินในการแลก
เปลี่ยนเงินตราตางประเทศ นโยบายการนําเงินเขาออกประเทศ เปนตน นโยบายเหลานี้ ธนาคารชาติมี
บทบาทอยางยิ่ง
ตัวแบบประสานประโยชนกินแบง ตัวแบบชนิดนี้มีตนแบบจากประเทศสวิตเซอรแลนดและ
ประเทศเบลเยี่ยม มีลักษณะเดนที่เปนตรงกันขามกับตัวแบบเสียงขางมากกินรวบ 10 ประการ ดังนี้
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ระบอบประชาธิปไตยในอุดมคติ

(1) การแบงปนอํานาจบริหารในคณะรัฐมนตรีผสมหลายพรรค คณะรัฐมนตรีตามตัวแบบดังกลาว
นี้จะมีลักษณะตรงกันขามกับคณะรัฐมนตรีของตัวแบบเสียงขางมากกินรวบ คณะรัฐมนตรีจะประกอบ
ดวยตัวแทนเกือบทุกพรรคที่มีความสําคัญในระบบการเมืองรวมกันใชอํานาจบริหารประเทศ ในประเทศ
สวิตเซอรแลนดยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สอง คณะรัฐมนตรีประกอบดวยสมาชิก 7 คน ในสภาลางมี
พรรคการเมืองสาคัญ 3 พรรค ไดแก Christian Democrats, Social Democrats และ Radical Democrats
แตละพรรคมีที่นั่งในสภาลางประมาณ 1ใน4 และพรรค Swiss People’s Party มีที่นั่งในสภาลาง
ราว 1 ใน 8 การแบงที่นั่งในคณะรัฐมนตรีก็เปนไปตามสัดสวนคือ 2 : 2 : 2 : 1 ตามสัดสวนของจํานวน
ที่นั่งในสภา เปนตน อันเปนแบงปนการใชอํานาจระหวางพรรคการเมืองตางๆในสภาลางอยางเปนธรรม
ซึง่ ตางจากตัวแบบเสียงขางมากกินรวบ เปนการเมืองแบบเปนอริกนั ฝายแพไมไดรบั สวนแบงในการใชอาํ นาจ
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 สวนสําคัญอยูที่ระบบเลือกตั้งในสองประเทศนี้เปนระบบสัดสวน ในขณะที่ระบบเลือกตั้งใน
ประเทศอังกฤษและประเทศในตัวแบบเสียงขางมากกินรวบเปนแบบเขตเดียวคนเดียว ไมคาํ นึงถึงสัดสวน
ของคะแนนเสียงที่พรรคการเมืองแตละพรรคไดรับโดยรวม
(5) กลุม ผลประโยชนมกี ารจัดตัง้ เปนลําดับชัน้ (corporatism) ในประเด็นนีย้ งั มีความเห็นไมคอ ย
ตรงกันนักในหมูน กั วิชาการ เพราะสหภาพแรงงานในสองประเทศ คือสวิตเซอรแลนดและเบลเยีย่ มมีความ
เขมแข็งในการจัดตัง้ เปนลําดับชัน้ นอยกวาสมาคมทางธุรกิจ อยางไรก็ดี เปนทีย่ อมรับกันวาสหภาพแรงงาน
ในสองประเทศขางตนเปนการจัดตัง้ ในรูปภาคีรฐั -สังคมแบบเสรี และเขาหลัก 3 ประการทีจ่ ะถือไดวา เปน
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
แตกาํ ลังเปลีย่ นแปลงไปสูระบบการปกครองในรูปสหพันธรัฐและกระจายอํานาจปกครอง โดยในปค.ศ. 1993
ถือวาประเทศเบลเยี่ยมไดปรับเปลี่ยนสูระบบการปกครองในรูปสหพันธรัฐแลว
(7) ระบบสภาคูที่มีความเขมแข็ง เหตุผลสําคัญในการจัดใหมีระบบสภาคูแทนการมีสภาเดี่ยวคือ
การใหมีตัวแทนของชนกลุมนอยและตัวแทนของมลรัฐขนาดเล็กในสภาตัวแทนมลรัฐหรือสภาสูง การจัด
ใหชนกลุมนอยมีตัวแทนในสภาตัวแทนมลรัฐนี้จะมีความหมายก็ตอเมื่อเขาเงื่อนไข 2 ประการ คือ
(1) สภาตัวแทนมลรัฐทีว่ า จะตองมาจากระบบเลือกตัง้ ทีต่ า งไปจากสภาผูแ ทนราษฎร และ (2) สภาตัวแทน
มลรัฐจะตองมีอํานาจทางการเมืองอยางแทจริง เงื่อนไขทั้งสองประการดังกลาวไดรับการสนองตอบเปน
อยางดีในประเทศสวิตเซอรแลนด แตในประเทศเบลเยีย่ มการเลือกตัง้ ใชระบบสัดสวนทัง้ สภาลางและสภา
สูง จึงยังไมมกี ารใหนาํ้ หนักเปนพิเศษแกชนกลุม นอยทีพ่ ดู ภาษาฝรัง่ เศสและภาษาเยอรมัน และสภาสูงซึง่
เปนสภาตัวแทนมลรัฐมีอานาจคอนขางนอยเมือ่ เทียบกับสภาลาง
(8) ระบบรัฐธรรมนูญที่แกไขยาก ทั้งสวิตเซอรแลนดและเบลเยี่ยมมีรัฐธรรมนูญเปนลายลักษณ
อักษร เชนเดียวกับประเทศไทย การแกไขรัฐธรรมนูญทําไดยาก ในประเทศสวิตเซอรแลนด การแกไข
รัฐธรรมนูญตองกระทําโดยอาศัยเสียงขางมากในการลงประชามติทงั้ ในระดับทัว่ ไปและในระดับมลรัฐดวย
ในประเทศเบลเยีย่ ม การแกไขรัฐธรรมนูญตองอาศัยเสียงขางมาก 2 ใน 3 จากทัง้ สองสภา ในขณะทีป่ ระเทศ
อังกฤษกระทําไดโดยกระบวนแกไขกฎหมายธรรมดา 8
(9) ศาลมีอาํ นาจทบทวนกฎหมายทีอ่ อกโดยฝายนิตบิ ญ
ั ญัติ ประเทศสวิตเซอรแลนดเบีย่ งเบนจาก
หลักเกณฑดงั กลาว คือศาลสหพันธรัฐไมมอี าํ นาจทบทวนกฎหมายทีอ่ อกโดยฝายนิตบิ ญ
ั ญัติ แตไดมคี วาม
พยายามโดยการเสนอกฎหมายของประชาชนที่จะศาลสูงสหพันธรัฐมีอํานาจทบทวนกฎหมายที่ออกโดย
ฝายนิตบิ ญ
ั ญัติ แตผลการลงประชามติ ซึง่ กระทําในปค.ศ. 1939 ปฏิเสธหลักการทีว่ า ในประเทศเบลเยีย่ ม
ศาลก็ไมมอี าํ นาจทบทวนกฎหมายทีอ่ อกโดยฝายนิตบิ ญ
ั ญัตเิ ชนกัน จนกระทัง่ ปค.ศ. 1984 ทีม่ กี ารจัดตัง้
ศาลไกลเกลีย่ ซึง่ แรกเริม่ เดิมทีความรับผิดชอบหลักคือการตีความบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญในสวนทีเ่ กีย่ วกับ
การแบงแยกอํานาจระหวางสวนกลาง ทองถิน่ และรัฐบาลสวนภูมภิ าค ตอมามีการขยายอํานาจหนาทีข่ อง
ศาลดังกลาวออกไปอยางกวางขวางโดยบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญปค.ศ. 1988 ในปจจุบนั ตองถือวาศาล
ไกลเกลีย่ มีอาํ นาจทบทวนกฎหมายทีอ่ อกโดยฝายนิตบิ ญ
ั ญัตไิ ดอยางแทจริง
(10) ธนาคารชาติมอี สิ ระ ธนาคารชาติของสวิตเซอรแลนดตอ งถือวาเปนธนาคารทีม่ คี วามเขมแข็ง
และเปนอิสระอยางยิง่ มาเปนเวลาชานานพอๆกับธนาคารชาติของประเทศเยอรมนีและของสหรัฐอเมริกา
8 พฤทธิสาณ ชุมพล, อังกฤษ: ประชาธิปไตยแบบวิวัฒนาการ (เอกสารเย็บเลม สถาบันพระปกเกลา, 2546) หนา 43-44
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ในขณะที่ธนาคารชาติของเบลเยี่ยมไดชื่อวาเปนธนาคารชาติที่มีความออนแอมากที่สุด แตอยางไรก็ดี
ความเปนอิสระของธนาคารชาติเบลเยีย่ มไดรบั การเสริมสรางใหเขมแข็งขึน้ อยางมากในปตน ๆของทศวรรษ
1990 ซึง่ เปนเวลาไลเลีย่ กับการสถาปนาระบบสหพันธรัฐขึน้ ในประเทศเบลเยีย่ ม
ปญหาของระบอบประชาธิปไตย
ปญหาของระบอบประชาธิปไตยในยุคปจจุบันคือประเทศทั้งหลาย ไมวาประเทศขนาดเล็กหรือ
ขนาดใหญลว นมีประชากรจํานวนมาก นับเปนเรือนแสนเรือนลานทัง้ นัน้ ประชาชนไมอาจเขามาทําหนาที่
ปกครองประเทศโดยตรงอยางกรณีของประชาธิปไตยกรีกโบราณ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ยุคใหม หรือประชาธิปไตยในระบบรัฐชาติ เปนระบอบประชาธิปไตยโดยผูแ ทน มากกวาเปนการปกครอง
โดยประชาชนดังกรณีของนครรัฐกรีกโบราณ หรือตามความหมายของลินคอลนขางตนทีว่ า เปนการปกครอง
โดยประชาชน แตเปนการปกครองโดยตัวแทนประชาชน วิธีการปกครองดังกลาวทําใหเกิดปญหาวาตัว
แทนประชาชนกระทําการไมตรงกับเจตนารมณของประชาชน คือเกิดกรณีตัวแทนทรยศตอประชาชน
ปญหาเกี่ยวกับความเปนตัวแทนนี้ แมแตรุสโซ (Rousseau) นักปรัชญาชาวฝรั่งเศสสมัยศตวรรษที่ 18
ก็ไดทวงติงเกี่ยวกับเรื่องนี้ไวนานมาแลว โดยเห็นวาอํานาจอธิปไตยใชแทนกันไมได รุสโซปฏิเสธวิธีการ
ปกครองโดยตัวแทนแบบอังกฤษ และมีความเห็นวาคนอังกฤษมีเสรีกเ็ ฉพาะวันเลือกตัง้ เวลาหลังจากนัน้
แลว พวกเขาคือทาสนั่นเอง 9
โดยที่ระบอบประชาธิปไตยโดยผูแทน ไมวาจะเปนประชาธิปไตยในระบบโครงสรางอํานาจแบบ
ใด ประสบปญหากันโดยทัว่ ไป ทางแกไขทีท่ าํ กันโดยทัว่ ไปคือการนําเอาวิธกี ารเปดชองใหประชาชนสามารถ
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
เพราะเมือ่ ทําไปแลว กลไกรัฐเองก็มผี ลประโยชนสว นตัวทีจ่ ะตองรักษา กลายเปนวาขยายบทบาทของรัฐ
เพื่อคนของรัฐเอง
เมือ่ แนวความคิดทางซายลมเหลว จึงเกิดแนวความคิดของฝายขวา ซึง่ เสนอใหลดขนาดของรัฐให
เล็กลงดวยการถายโอน หรือขายกิจการของรัฐใหเอกชนรับไปดําเนินการ ผลก็ไมเปนทีป่ ระทับใจเชนเดียว
กัน เพราะบริษทั เอกชนไมใชสภากาชาดทีท่ าํ กิจกรรมเพือ่ การกุศล ไมคดิ แสวงหากําไร ในทีส่ ดุ ประชาชน
ก็ตกในฐานะลําบากเชนเดียวกัน
9 M. Judd Harmon, Political Thought: From Plato to the Present (New York: McGraw-hill, 1964), p. 309. 14
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ทางแกแนวทางทีส่ ามคือใชกลไกของประชาสังคม (civil society) คือการใหประชาชนรวมตัวกัน
ในรูปของสภาหมูบาน ชมรม สมาคม หรือกลุมกิจกรรมตางๆภาคสังคม รวมมือกันแกปญหาของชุมชน
หรือของสังคม เพื่อทดแทนกลไกของรัฐที่ไมสามารถทําหนาที่สนองความตองการของประชาชนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 10
นอกจากมีปญ
 หาในเรือ่ งวิธกี ารปกครองแลว ระบอบประชาธิปไตยยังมีปญ
 หาในเรือ่ งความตระหนัก
ในความเปนเจาของระบบการปกครองอีกดวย กลาวคือ ตามคํานิยามของลินคอลน ประชาธิปไตยคือการ
ปกครองของประชาชน แตปญ
 หาสําหรับประเทศกําลังพัฒนาทัง้ หลายมีวา ประชาชนสวนใหญรหู รือไมวา
สิ่งนี้มีอยู ประชาชนตระหนักหรือไมวาสิ่งนั้นเปนของตน และมีความพยายามที่จะเขาครอบครองสิ่งนั้น
หรือไม ถาเราตัง้ คําถามทํานองนี้ เราจะพบวาประชาชนโดยทัว่ ไปไมตระหนักในเรือ่ งดังกลาว หรือมีกน็ อ ย
มาก อยาวาแตในเรือ่ งความเปนเจาของในระบบการปกครองเลย แมแตความเปนเจาของในเรือ่ งเล็กๆนอยๆ
เชน ปจจัยในการเลี้ยงชีพยังขัดสน การศึกษาก็มีนอย ไมสามารถใชสติปญญาและฝมือหาเลี้ยงชีพได
จะเปนการยากมากทีจ่ ะคาดหวังใหประชาชนตระหนักในเรือ่ งกรรมสิทธิใ์ นระบบการปกครอง ซึง่ เปนเรือ่ ง
ใหญเกินกําลังบุคคลโดยทัว่ ไป ตองอาศัยความรู ทรัพยากร เครือ่ งมือ และความมุง มัน่ จึงจะเปนผลสําเร็จไดบา ง
ตราบใดที่ประชาชนยังมีระดับการครองชีพที่ตํ่าตอย รายไดไมพอกับรายจาย มีการศึกษานอย
สุขภาพอนามัยไมแข็งแรงสมบูรณ ก็เปนการยากมากทีป่ ระชาชนจะมีความเชือ่ มัน่ ในตัวเอง รวมทัง้ มีความ
เคารพในตัวเอง ดังทีไ่ รเกอร (Riker) ใหนยิ ามประชาธิปไตยในแงของปจเจกบุคคลวาคือ “การเคารพตัวเอง”
(self-respect) ไมเพียงเทานัน้ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยยังตองการ “การมีทศิ ทางของตัวเอง”
(self-direction) อีกดวย เพราะประชาธิปไตยตองอาศัยเจตนารมณของประชาชนเปนสิง่ ชีน้ าํ การปกครอง
ประเทศ11 ในทํานองเดียวกัน ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 4 บัญญัติวา
“ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาพ ยอมไดรับความคุมครองแหงรัฐธรรมนูญนี้
เสมอกัน” สิ่งเหลานี้จะเปนไปได โดยที่ขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐยอมปฏิบัติตามหลักการขางตน
ประชาชนทุกชนชั้นจะตองมีความเทาเทียมกันพอสมควร ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา
ไมเชนนั้นก็เปนไปไดยาก และถาสิ่งเหลานี้ไมไดรับการเคารพหรือปฏิบัติตาม ประชาธิปไตยก็ยากที่จะ
เบงบานเติบโต เพราะการปกครองระบอบประชาธิปไตยตัง้ อยูบ นหลักการทีว่ า “ทุกคนเสมอเทาเทียมกัน”
หนึ่งคนหนึ่งเสียง
ระดับของความเปนประชาธิปไตย
โดยทีร่ ะบอบประชาธิปไตยของประเทศตางๆมีเสถียรภาพไมเสมอเทาเทียมกัน ระบอบประชาธิปไตย
ของบางประเทศมีความเปนปกแผนมั่นคง ในขณะที่ของบางประเทศออนแอ ไมมั่นคง และของประเทศ
ถูกทําลายลมสลายไปในทีส่ ดุ สําหรับ Francis Fukuyama ในบทความเรือ่ ง “The Primacy of Culture”
10 Archon Fung and Erik Olin Wright, Deepening Democracy (London: Verso, 2003), pp. 3-20
11 William H> Riker, Democracy in the United States (London: Macmillan, 1965), pp. 17-18.
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กลาวถึงระดับความเปนปกแผนมัน่ คงของระบอบประชาธิปไตยวาอาจแยกไดเปน 4 ระดับไดแก อุดมการณ
สถาบัน ประชาสังคม และวัฒนธรรม 12
(1) อุดมการณ เปนระดับความเชือ่ ทีเ่ กีย่ วกับความถูกความผิดในเรือ่ งสถาบันประชาธิปไตยและ
โครงสรางระบบตลาดทีเ่ ปนกลไกสนับสนุนระบอบประชาธิปไตย ความเชือ่ ทีว่ า นีเ้ ปนเรือ่ งของคานิยมหรือ
บรรทัดฐานความประพฤติของสังคม
(2) สถาบัน เปนระดับที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ระบบกฎหมาย ระบบพรรคการเมือง โครงสราง
ระบบตลาด และอื่นๆ
(3) ประชาสังคม เปนระดับทีเ่ กีย่ วกับการเกิดขึน้ เองของโครงสรางทางสังคมทีแ่ ยกตางหากจาก
กลไกรัฐที่เปนสถาบันทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
(4) วัฒนธรรม เปนระดับทีเ่ กีย่ วกับปรากฏการณทางสังคม เชน โครงสรางของครอบครัว ศาสนา
คานิยมทางศีลธรรม ความสํานึกในทางชนชาติ ประเพณีทางประวัติศาสตร
ในมุมมองของฟูกยู ามา การพัฒนาถึงขัน้ เปนวัฒนธรรมของชาติถอื วาเปนระดับของการพัฒนาที่
ลํ้าลึกที่สุด อุดมการณประชาธิปไตยมีศักยภาพที่จะแทรกซึมชอนไชเขาสูระบบวัฒนธรรมของชนชาติ
ดังนั้นประชาธิปไตยจึงเปนระบบการปกครองที่มีเรื่องคานิยมแฝงอยูในตัวดวย
ตัวอยางของนักวิชาการทีม่ องประชาธิปไตยวาเปนเรือ่ งคานิยมไดแก Jurgen Domes เขาไดเขียน
ไวในบทความเรื่อง China’s Modernization and the Doctrine of Democracy วา ประชาธิปไตยมี
ลักษณะสําคัญประกอบดวยหลักการ 3 ประการ คือ เสรีภาพ ความเสมอภาค และความหลากหลาย
(1) เสรีภาพ เปนหลักประกันและสรางสิทธิมนุษยชนใหมนั่ คงเปนสถาบันแกพลเมืองทีอ่ ยูอ าศัย
ในประเทศ และเปนหลักประกันและสรางสิทธิพลเมืองใหม่ันคงเปนสถาบันแกพลเมืองที่มีวุฒิภาวะที่อยู
อาศัยในประเทศนั้น
(2) ความเสมอภาค มีเปาหมายที่จะสรางโอกาสในการดําเนินชีวิตที่เสมอเทาเทียมกันใหกับ
พลเมืองทุกคนในประเทศ และพยายามทีจ่ ะพัฒนาสภาพความเปนจริงทางการเมืองและสังคมใหอยูใ นภาวะ
ที่ใกลเคียงกับเปาหมายเทาที่จะเปนไปได
(3) ความหลากหลาย เปนหลักประกันการดํารงอยูและการดําเนินการขององคกรที่แขงขันกัน
ในการแสดงออกหรือเรียกรองนโยบายทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่แตกตางกันและ
ดํารงอยูใ นประเทศนัน้ ๆ รวมทัง้ การมองวาความแตกตางและความหลากหลายในผลประโยชนทแี่ สดงออก
และเรียกรองนั้นเปนเรื่องที่ชอบธรรม
แนวความคิดเรือ่ งเสรีภาพและความเสมอภาคนี้ อาจกลาวไดวา คือหัวใจของ “ประชาธิปไตยเสรี”
เสรีภาพในที่นี้บงชี้วาประชาชนมีสิทธิที่ติดตัวมากับการเกิดที่จะเลือกวิถีทางที่เขาจะถูกปกครอง หรืออีก
นัยหนึ่งรัฐบาลจะมีความชอบธรรมก็ตอเมื่อประชาชนเลือกที่จะอยูภายใตระบบดังกลาว ถาปราศจาก
12 Chenyang Li, op.cit., p. 165.
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เสรีภาพประชาชนก็ไมอยูใ นฐานะทีจ่ ะเลือก ดังนัน้ ถาไมมเี สรีภาพก็จะไมมปี ระชาธิปไตย และผูท ถี่ อื ครอง
เสรีภาพคือปจเจกบุคคล และโดยผานทางปจเจกบุคคลเทานัน้ ทีเ่ สรีภาพจะไดรบั การแสดงออก ดังนัน้ สิง่ แรก
ที่จะตองทําความเขาใจคือเสรีภาพในที่นี้ก็คือเสรีภาพของปจเจกบุคคล
สวนหลักการเกีย่ วกับความเสมอภาค เราอาจมองวาเปนสภาวะทีเ่ ปนเงือ่ นไขของการใชเสรีภาพ
Alexis de Tocqueville ตั้งขอสังเกตวา หลักการเกี่ยวกับความเสมอภาค ซึ่งทําใหมนุษยเปนอิสระจาก
กันและกัน โนมทีจ่ ะทําใหมนุษยมองอํานาจอยางอิจฉาตารอน แตในเวลาเดียวกันก็ทาํ ใหเขาเกิดความคิด
และความรักในความเสมอภาคทางการเมือง ประชาธิปไตยบงชี้ถึงวาประชาชนมีความเสมอเทาเทียมกัน
ในการตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบตอชีวิตของเขา เวนเสียแตวาเขาจะมีความเสมอเทาเทียมกัน
เสียงของเขาจึงจะมีนาํ้ หนักเทากันกับเสียงของคนอืน่ และในกรณีทมี่ กี ารเลือกตัง้ หรือลงประชามติ ความเสมอ
ภาคหมายถึงวาหนึง่ คนมีหนึง่ เสียง และไมมใี ครทีม่ เี สียงมากหรือนอยกวาคนอืน่ หลักการนีแ้ สดงวาปจเจก
บุคคลมีอาํ นาจอธิปไตยเหนือตัวเขาเอง ถาปจเจกบุคคลไมเสมอภาคกัน ประชาธิปไตยก็คงจะไรความหมาย
ความหลากหลายอาจถูกมองไดวาเปนเงื่อนไขที่ขาดไมไดสําหรับระบอบประชาธิปไตย กลาวคือ
ถาเราจะใหคณ
ุ คาและสงเสริมหลักการเรือ่ งเสรีภาพของปจเจกบุคคลและความเสมอภาคในทางการเมือง
เราก็จะตองเปดใหมีชองทางที่จะแสดงออกและทางเลือกตางไดหลากหลาย ถาปราศจากทางเลือกหลาก
หลายดังกลาว ประชาธิปไตยก็เกิดขึ้นไมได ความหลากหลายที่วานี้ไมเพียงหมายถึงจะตองมีความ
อดกลั้นในเรื่องความหลากหลายเทานั้น แตจะตองหมายถึงการใหคุณคาแกความหลากหลายนี้ดวย
จากทีก่ ลาวมานี้ จะเห็นไดวา ประชาธิปไตยในความหมายของ Domes ครอบคลุมถึงคานิยม ซึง่
เปนความหมายคนละขั้วกับของ Schumpeter ที่เนนในเรื่องการจัดระเบียบสถาบันที่ทําหนาที่เกี่ยวกับ
การตัดสินใจในทางการเมือง พิจารณาในแงของ Domes การปกครองระบอบประชาธิปไตยจะมีเสถียรภาพ
มั่นคง ไมเพียงขึ้นอยูกับแนวความคิดและโครงสรางการปกครองเทานั้น แตยังขึ้นอยูกับองคประกอบ
ดานสังคมอีกดวย คือ การรวมตัวของประชาชนในสังคม ซึ่งไดแก ประชาสังคม เกี่ยวของกับวัฒนธรรม
ของประชาชน และคานิยมของคนในสังคมอีกดวย ดังนั้น การพิจารณาแกไขปญหาการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยจึงไมใชเปนเรือ่ งตืน้ ๆ เพียงแคการแกไขตัวบทกฎหมายเทานัน้ แตจะตองแกไขเปลีย่ นแปลง
ไปถึงเรื่องของเงื่อนไขทางสังคม ในเรื่องของเศรษฐกิจ ชีวิตความเปนอยู การประกอบอาชีพ การศึกษา
และคานิยมอยางอื่นๆ จึงจะสามารถแกไขปญหาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอยางไดผลที่แทจริง
เพราะประชาธิปไตยไมเหมือนกับการปกครองในระบอบอื่นที่ไมตองอาศัยเจตนารมณและบทบาทชี้นํา
ของประชาชนในการปกครอง
ในกรณีของประเทศไทย การปฏิรูปการเมืองใหเปนประชาธิปไตยที่กระทํากันมาตลอดยุคหลัง
เปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ถึงปจจุบัน ที่ยังไดผลไมมาก สวนหนึ่งอาจสรุปไดวา เรายังคงปฏิรูป
เฉพาะแนวความคิดและโครงสรางการปกครอง เฉพาะในกลุม คนและโครงสรางการปกครองระดับบนเทานัน้
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ในระดับภูมภิ าคในระดับทองถิน่ ก็ยงั ไปไมทวั่ ถึง เพิง่ จะมีการปฏิรปู การเมืองในยุคหลังเหตุการณพฤษภาทมิฬ
2535 ที่มีการปฏิรูปแนวความคิดและโครงสรางการปกครองขยายไปสูระดับภูมิภาคและทองถิ่น
อยางเปนรูปธรรม กลาวคือมีการพูดถึงการกระจายอํานาจการปกครองสูทองถิ่นอยางกวางขวาง
และรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ไดมกี ารนําเรือ่ งการกระจายอํานาจบรรจุไวในรัฐธรรมนูญอยางเปนกิจลักษณะ
วาดวยการปกครองสวนทองถิน่ การปฏิรปู การเมืองทัง้ หลายทีด่ าํ เนินอยูใ นประเทศไทย ยังไมไดผลเต็มที่
อาจกลาวไดวายังไมไดขยายผลลงลึกไปถึงภาคประชาชน ทั้งในแงโครงสรางทางสังคม คือการรวมตัวกัน
เปนประชาสังคม และในแงวิถีชีวิตของประชาชนหรือวัฒนธรรม
จุดออนของระบอบประชาธิปไตยในไทย นั่นคือ
1) การทําผิดระเบียบหรือกฎกติกาของการเลือกตัง้ ไมวา จะเปน การใชเงินซือ้ สิทธิซอื้ เสียงในการ
เขาสูต าํ แหนง อันเปนตนเหตุของการทุจริตคอรรปั ชัน่ และเหตุการณอนื่ ๆ อันนํามาซึง่ การสิน้ สุดของระบอบ
ประชาธิปไตยของไทย หลายตอหลายครั้งการใชอิทธิพลหรือการใชระบบอุปถัมภ อันกอใหเกิดการเสื่อม
ศรัทธาตอการเมืองของไทย ทั้งในเมืองไทยเองและในสังคมโลก การทําผิดกฎหมายการเลือกตั้งดังกลาว
มาแลวและอืน่ ๆ แตละพรรคการเมืองพยายามหาวิธกี ารทีเ่ หนือกวากันและกันในการทําผิด ทัง้ นีเ้ พือ่ การ
เตรียมตัวเขาสูต าํ แหนงทางการเมือง และการถอนทุนคืน แทบจะเรียกไดวา ไมมใี ครทีไ่ มทาํ ผิด ผิดมากหรือ
นอยเทานั้น
2) การทุจริตคอรรัปชั่นเปนปญหาใหญที่สุดของการเมืองไทยทั้งในอดีตและปจจุบัน ปญหาของ
การทุจริตนั้นเริ่มตนมาจากการใชเงินเขาสูตําแหนงทางการเมืองและ ทุจริตคอรรัปชั่นเมื่อเขาสูตําแหนง
ทางการเมืองแลวเพื่อถอนทุนคืน หรือหาเงินไวเลือกตั้งในวาระหนาเปนที่ทราบกันดีวานักการเมือง
คือผูก าํ หนดนโยบายและควบคุมใหการดําเนินการเปนไปตามนโยบายนัน้ ๆ โอกาสทีน่ กั การเมืองจะทุจริต
คอรรปั ชัน่ จึงมีคอ นขางสูง กอปรกับการตรวจสอบนักการเมืองก็มสี งู เชนกันไมวา จะเปนนักการเมืองดวยกัน
แลวยังมีองคกรตางๆ ประชาชน สือ่ สารมวลชน แมวา นักการเมืองจะโกงเพียงเล็กนอยก็ดวู า ผิดจรรยาบรรณ
อยางมากมาย การทุจริตคอรรปั ชัน่ ในสถาบันอืน่ ก็มกี ารคอรรปั ชัน่ หากแตไมมกี ารตรวจสอบหรือไมกลา
ทีจ่ ะตรวจสอบ การทุจริตคอรรปั ชัน่ นัน้ ดังไดกลาวมาแลวนักการเมืองเปนฝายควบคุมดูแล เรือ่ งงบประมาณ
และจัดงบประมาณเพื่อการกินดีอยูดีของประชาชน ถานักการเมืองคอรรัปชั่นเสียเองก็เหมือนทรยศตอ
ประชาชนและเปนตัวอยางที่ ไมดใี หกบั ผูน าํ นโยบายสูก ารปฏิบตั ิ ถานักการเมืองผูค วบคุมนโยบายไมทจุ ริต
คอรรัปชั่น คนที่ปฏิบัติงานรองๆ ลงมาคงไมกลาที่จะทุจริตซึ่งมักจะมีคําเอยอยูเสมอวา "ถาหัวไมสาย
หางก็ไมกระดิก" การทุจริตคอรรัปชั่น นับไดวาเปนปญหาที่แพรหลายและสําคัญที่สุดในวงการเมืองไทย
และในสถาบันอื่นของไทย จนกลุมอํานาจแฝงนํามาเปนขออางในการทําลายลางการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย หลายตอหลายครั้งที่ผานมา
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3) การขัดแยงกันในทางการเมืองและในทางอื่นๆ เปนที่ทราบกันดีวาการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยนั้น แตละคนสามารถแสดงความเห็นของตนไดอยางเต็มที่ ดังนั้น ความคิดเห็นไมตรงกัน
จึงเปนเรื่องธรรมดา การปกครองในระบอบประชาธิปไตย จึงมีการถกเถียงกันเพื่อหาขอสรุปที่ดีที่สุดใน
แตละเรื่อง มีฝายรัฐบาลและฝายคาน ฝายเสียงขางนอยตองฟงฝายเสียงขางมาก และฝายเสียงขางมาก
ตองเคารพหรือใหเกียรติเสียงขางนอย ตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มิใชมีฝายรัฐบาล
และฝายแคน เหมือนอยางที่เปนอยู ทุมเทถกเถียงเอาชนะกัน แถมมีการเมืองนอกระบบ การเมืองภาค
ประชาชน การเมืองขางถนน ยึดทองถนน ยึดทําเนียบ ยึดสนามบิน สรางความเสียหายแกประเทศชาติ
ทัง้ ทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมอยางคณานับตลอดจนสรางความเบือ่ หนายใหกบั บุคคลทุกหมูเ หลา
จนบางครัง้ เกือบจะใชกาํ ลังเขาโรมรันกัน จนทําใหฝา ยทีไ่ มปรารถนาดีตอ ระบอบประชาธิปไตย นํามาเปน
ขออางในการยึดเมืองมาแลว
4) ขาดความรับผิดชอบ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในปจจุบันสวนมากขาด
ความรับผิดชอบงานในหนาทีข่ องตน คือ หนาทีน่ ติ บิ ญ
ั ญัติ เปนเหตุใหทปี่ ระชุมไมครบองคประชุมทํากิจกรรม
ตอไปไมได สรางความเอือมระอาใหกับประชาชนอยางมาก เปนจุดออนใหฝายอํานาจแฝงและฝายที่ไม
นิยมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนําไปโจมตี สรางความเสือ่ มเสียใหกบั ระบอบฯ และนักการเมืองโดยรวม
5) อํานาจอธิปไตยไมไดเปนของปวงชนชาวไทยอยางแทจริง จาก 24 มิถนุ ายน 2475 ถึงปจจุบนั
จะเห็นไดวา อํานาจอธิปไตยมิไดเปนของประชาชนอยางแทจริง เปนเพียงแตในนามเทานัน้ อํานาจอธิปไตย
เปนของกลุมคน ของบุคคล หรือกลุมผลประโยชนเสียเปนสวนมากทําใหประชาชนเกิดความเบื่อหนาย
การเมือง ไมสนใจการเมือง เปนโอกาสใหเกิดการทุจริตคอรรปั ชัน่ อยางสูง และหาตัวคนกระทําการทุจริต
ไมได การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อํานาจตองเปนของประชาชนหรือเรียกวาประชาชนเปนใหญ
ดังนั้น จุดออนหรือจุดดอยของระบอบนี้ จึงเปนหนาที่ของผูที่เกี่ยวของจะตองชวยกันปรับปรุง
แกไขใหดีขึ้น ผูที่ทําลายระบอบประชาธิปไตยจึงเปรียบไดเหมือนผูทําลายประเทศ ประชาชนเทานั้นเปน
เจาของประเทศที่แทจริง
การพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยใหมีความเขมแข็งมั่นคงและยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุขทีถ่ กู ตองตามหลักการ
ทีว่ า เปน “การปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพือ่ ประชาชน” จึงควรทําใหกลุม ชนชัน้ นําของ
สังคมไทยหรือกลุมคนที่อยูในระดับผูนําของประเทศมีความตระหนักและควรรูวาในที่สุดจะไมสามารถ
ทัดทานกระแสประชาธิปไตยได เพราะแนวความคิดทางดานการเมืองการปกครองของโลกไดพฒ
ั นามาถึง
จุดสุดทายแลว หรืออาจกลาวไดวาประชาธิปไตยคือคําตอบสุดทาย สวนที่เหลือที่จะตองมีการพัฒนา
ตอไปเปนเพียงรายละเอียดในแงของรูปแบบประชาธิปไตยเทานัน้ เนือ่ งจากปจจุบนั ผูเ ขียนยังมองไมเห็นวา
มีระบอบการปกครองใดทีจ่ ะดีไปกวาระบอบประชาธิปไตย อยางไรก็ตาม ระบอบการปกครองในโลกนีไ้ ม
วาระบอบใดตางก็มีปญหาดวยกันทั้งนั้น ระบอบประชาธิปไตยก็มีปญหาในตัวเอง แตการมีปญหาของ
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ระบอบประชาธิปไตยยังมีขอดีคือ การเปดโอกาสหรือการมีเสรีภาพในการที่จะวิพากษวิจารณหรือแสดง
ความเห็นได ซึง่ ถือเปนคุณคาสําคัญของระบอบประชาธิปไตย ดังนัน้ สิง่ ทีผ่ เู ขียนอยากจะเนนยํา้ มากทีส่ ดุ
ในการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยใหมีความเขมแข็งมั่นคงและยั่งยืน ตามหลักการที่วาเปน
“การปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน” คือ การทําใหอํานาจสูงสุดในการ
ปกครองประเทศเปนของประชาชน และประชาชนสามารถทีจ่ ะใชอาํ นาจนัน้ ไดอยางแทจริง กลาวคือ
ตองเคารพการใชอาํ นาจของประชาชน และการแสดงออกซึง่ อํานาจของประชาชนทีม่ คี วามชัดเจนทีส่ ดุ
คือการเลือกตั้งกับการออกเสียงประชามติ ถึงแมการเลือกตั้งอาจจะไมใชทั้งหมดของประชาธิปไตย
แตประชาธิปไตยในโลกปจจุบนั นีเ้ กิดขึน้ ไมไดถา ไมมกี ารเลือกตัง้ หรืออาจกลาวไดวา การเลือกตัง้ มิใชคาํ ตอบ
ทุกคําตอบของประชาธิปไตย แตเปนสาระสําคัญของประชาธิปไตย หากใครปฏิเสธการเลือกตั้งเทากับ
เปนการปฏิเสธประชาธิปไตยในบัน้ ปลาย และโดยสวนตัวผูเ ขียนมีความเห็นวาปญหาในการพัฒนาประชาธิปไตย
ของประเทศไทยอยูท ชี่ นชัน้ นําปญหาไมไดอยูท ปี่ ระชาชน แนนอนวาในรายละเอียดคงจะตองพูดถึงเรือ่ ง
การปกครองตนเองในระดับทองถิ่นของประชาชน เชนเรื่องการกระจายอํานาจ เปนตน ซึ่งสิ่งเหลานี้มา
ทีหลัง ดังนัน้ เวลาพูดวาประชาชนไมพรอมเพราะยังไมมกี ารศึกษา ตองใหการศึกษากับประชาชน ซึง่ เปน
คําพูดมาตรฐานเวลาพูดถึงปญหาประชาธิปไตยไทย ผูเขียนวาอาจจะตองพูดถึงการใหการศึกษาเรื่อง
ประชาธิปไตยและการปลูกจิตสํานึกประชาธิปไตยใหกับคนที่มีการศึกษาเสียกอน สวนประเด็นเรื่อง
นักการเมืองไมดี พรรคการเมืองไมดี ปญหาพวกนีค้ อ ยๆแกไขไปได ซึง่ การวางระบบกฎหมายรัฐสภา กฎหมาย
พรรคการเมืองที่ดีก็จะชวยไดสวนหนึ่ง
ฉะนัน้ การสรางประชาธิปไตยในอุดมคติ ก็ตอ ง ยกเลิกระบอบเผด็จการ และ การปกครองเผด็จการ
โดยสิ้นเชิง ซึ่งประกอบดวยมาตรการสําคัญ ดังนี้คือ
(1) สรางความเขาใจเรื่องประชาธิปไตยและการปลูกจิตสํานึกประชาธิปไตยใหกับประชาชน
โดยเฉพาะเนนการปลูกฝงใหประชาชนมีความรูส กึ วาเปนเจาของประเทศ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของประเทศ
เปนหลัก
(2) สรางกระบวนการใหเกิดการบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลเปนทีป่ ระจักษ
ในทุกระดับของสังคม
(3) สรางองคกรอิสระใหเขมแข็งโดยเฉพาะองคกรดานการตรวจสอบ และดํารงไวซงึ่ ความถูกตอง
ยุตธิ รรม ใหมอี สิ ระอยางแทจริง รวมทัง้ ทีม่ าของบุคคลทีจ่ ะเขาสูอ งคกรตองมีกระบวนการคัดสรรอยางเปน
ที่ยอมรับในทุกฝาย
(4) สราง “สภาวิชาชีพ” ใหเขมแข็ง ใหเปนองคกรภาคพลเมือง โดยมีผแู ทนสาขาอาชีพตางๆ ไดเปด
ประชุมแตละสาขาอาชีพ สะทอนปญหาและเสนอวิธีการ แกปญหาของอาชีพนั้นๆ
(5) กําหนดนโยบายประชาธิปไตย ประกอบดวยนโยบายหลัก และนโยบายเรงดวนเฉพาะหนา
ซึง่ สาระสําคัญ ของนโยบายเรงดวนเฉพาะหนา ควรเปนดังนี้
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ภรณี ลีนุตพงษ

1) ยกเลิกการกดขี่ขมเหงประชาชน โดยเจาหนาที่ของรัฐในทุกกรณีทันที
2) ตรึงและพยุงราคาสินคา โดยใชรฐั วิสาหกิจทีไ่ ดปรับปรุงใหมปี ระสิทธิภาพแลวเปนสําคัญ
3) ประกันราคาผลิตผลเกษตรกรรมอยางมีประสิทธิภาพ ใหผลประโยชนตกแกชาวนา
ชาวไร อยางทั่วถึง และปฏิรูปที่ดินใหชาวนามีกรรมสิทธิ์ในที่ทํากินและประชาชนมีที่อยูอาศัยอยางทั่วถึง
4) ใหขาราชการเขารวมกิจกรรมของสหภาพแรงงาน และพรรคการเมืองไดอยางเสรี
ซึง่ จะยังผลใหขาราชการมีจิตสํานึก เปนขาราชการของประชาชนอยางแทจริง
5) ใหผูแทนรัฐวิสาหกิจ โดยทางองคกรของผูใชแรงงานที่แทจริงเขารวมกับฝายบริหาร
เพื่อพิจารณากําหนดนโยบาย และมาตรการในการปรับปรุงรัฐวิสาหกิจ
6) ออกกฎหมายประกันสังคมใหเปนธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวกับการหางาน และสง
คนงาน ไปตางประเทศ
7) ปรับปรุงแกไขสาธารณูปโภคใหรับใชประชาชนอยางแทจริง
8) ปราบปรามอาชญากรรมและคอรัปชัน่ และรักษาความปลอดภัยของประชาชนอยาง
มีประสิทธิภาพ โดยใหพรรคการเมืองและองคกรมวลชนรวมดําเนินการ
9) ปรับปรุงระบบราชการใหเปนประชาธิปไตย โดยใชมาตรการประสานกลไกรัฐกับ
กลไกพรรคเปนเครื่องมือสําคัญ
10) ใหมีพรรคการเมืองพัฒนาตามธรรมชาติ มิใชโดยกฎหมายบังคับ
11) ใหมีสภาการเลือกตั้งแหงชาติ ประกอบดวยสวนราชการ พรรคการเมือง และองค
การมวลชน ทําหนาทีด่ าํ เนินการเลือกตัง้ เพือ่ ใหเปนไปตามหลักเลือกตัง้ เสรี และผูม สี ทิ ธิหนึง่ คนเลือกผูแ ทนคนเดียว
12) ยกเลิกหรือแกไขเพิ่มเติมกฎหมายทั้งปวง ที่ทําลายหรือบั่นทอนเสรีภาพของบุคคล
13) กระจายอํานาจการปกครองสูท อ งถิน่ อยางแทจริง โดยใหสามารถปกครองและเลือก
ผูนําในจังหวัดของตนเองได
14) ขาราชการที่เปนตัวแทนระหวางประเทศ ควรจะเปนตัวแทนจากประชาชนอยาง
แทจริงโดยการสรรหาอยางเหมาะสมกับประเทศนั้นๆ หรือภารกิจนั้นๆ
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รูปแบบวุฒิสภาที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทยกับ
ความสอดคลองตามหลักประชาธิปไตย
วราภรณ มีเปรมปรีด*
1. บทนํา
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดย “คณะราษฎร” เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475
การปกครองของประเทศไทยก็เปลี่ยนจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีรัฐธรรมนูญลายลักษณอักษรที่เปนกฎเกณฑในการ
ปกครองประเทศเปนครัง้ แรก โดยพระราชบัญญัตธิ รรมนูญการปกครองแผนดินสยามชัว่ คราว พุทธศักราช
2475 ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยที่มุงใหมีการปกครองเปนแบบประชาธิปไตย โดยมี
การประกาศวาอํานาจสูงสุดเปนของราษฎร และเปนการปกครองแบบรัฐบาลภายใตรฐั สภาหรือแบบสมัชชา1
(Government of the Assembly) มีสภาเดียว คือ สภาผูแทนราษฎร 2 ตอมาในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกของประเทศไทย ไดบัญญัติ
หลักการที่สําคัญ คือ อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวสยาม พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจตามที่
รัฐธรรมนูญกําหนดผานทางสภาผูแทนราษฎร คณะรัฐมนตรี และศาล ซึ่งเปนไปตามทฤษฎีการแบงแยก
อํานาจ (Separation of Power) โดยกําหนดใหประเทศเปนการปกครองระบบรัฐสภา (Parliamentary
System) ใชระบบสภาเดียว คือ สภาผูแทนราษฎร 3 เนื่องดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม
พุทธศักราช 2475 ไดใชมานานเหตุการณบานเมืองเปลี่ยนแปลงไปเปนอันมากประกอบกับประเทศไทย
ตองการสมัครเปนภาคีองคการสหประชาชาติ เพื่อตองการแสดงใหชาวโลกเห็นวา ประเทศไทยมีการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยเต็มรูป จึงสมควรปรับปรุงแกไขรัฐธรรมนูญใหเหมาะสมกับสภาวการณ
*รองเลขาธิการวุฒิสภา, ผูเขาอบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย" รุนที่ 1 ของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
1 นักวิชาการบางทาน เห็นวา ระบบการเมืองตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ มิใชระบบรัฐสภาแบบตะวันตก แตนาจะเปนความพยายาม
ในการนําบางสวนของระบบสมัชชาที่ประเทศฝรั่งเศสเคยใชในระยะแรกมาผสมผสานกับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข รายละเอียดโปรดดู ชาญชัย แสวงศักดิ์, กฎหมายรัฐธรรมนูญ. แนวคิดและประสบการณของตางประเทศ,
(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพวิญูชน, 2552), น. 310.
2 สมยศ เชื้อไทย, รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ฉบับใชเรียน, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร:
สํานักพิมพวิญูชน, 2549), น. 17 – 19.
3 บุญศรี มีวงศอุโฆษ, กฎหมายรัฐธรรมนูญ, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร: โครงการตําราและเอกสารประกอบการสอน
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2552), น. 236 – 237.
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บานเมืองรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 จึงมีการบัญญัติหลักการที่สําคัญโดย
ใหมีการปกครองในระบบรัฐสภา โดยใชระบบสองสภา ประกอบดวย สภาผูแทนราษฎรและพฤฒสภา 4
จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา หากการใชอํานาจอธิปไตยในการบริหารบานเมืองของประชาชนนั้น
เปนการใชอํานาจของแตละปจเจกชน ยอมทําใหการบริหารบานเมืองดําเนินการไปอยางลําบาก
เนื่องจากสภาพความคิดเห็น ตลอดจนพื้นฐานของแตละบุคคลนั้นมีความหลากหลายแตกตางกันออกไป
จึงจําเปนที่จะตองกําหนดใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทําหนาที่เปนผูแทนของประชาชนทั้งประเทศ
ดวยเหตุนี้ การปกครองของประเทศไทยจึงเปนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบผูแ ทน (Representative
Democracy) มาจนถึงทุกวันนี้ ประกอบกับการมีวุฒิสภา (ชื่อเดิม คือ พฤฒสภา) ซึ่งถือกําเนิดครั้งแรก
ในประเทศไทยโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 โดยมีมูลเหตุมาจากการที่
ประชาชนยังมีความรูความเขาใจในเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนอย แมจะเปด
โอกาสใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรกันขึ้นมาก็หาไดมีหลักประกันที่ดีพอที่จะไววางใจวา
ผูแทนเหลานี้เลา จะมีคุณภาพที่ดีพอมีความรูความเขาใจเรื่องการเมืองการปกครองไดดีพอ ดวยเหตุนี้จึง
จําเปนตองมีวุฒิสภาขึ้นเพื่อชวยประคับประคองสภาผูแทนราษฎรเปนเสมือนสภาพี่เลี้ยงไปพลางกอน
อีกทั้งยังชวยกลั่นกรองกฎหมายตางๆ ไดดียิ่งขึ้น
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดกาํ หนดใหมสี มาชิกวุฒสิ ภาจํานวนรวม
150 คน มาจากการเลือกตัง้ ในแตละจังหวัด ๆ ละหนึง่ คน และมาจากการสรรหาเทากับจํานวนรวมดังกลาว
เพือ่ มิใหมกี ารแทรกแซงจากกลุม การเมืองใหมากทีส่ ดุ โดยสมาชิกวุฒสิ ภาทัง้ จากการเลือกตัง้ และการสรรหา
นัน้ ไดกาํ หนดคุณสมบัตใิ หสงู ขึน้ และหางไกลจากการเมืองมากขึน้ สวนสมาชิกวุฒสิ ภาทีม่ าจากการสรรหา
นั้น มีการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาจากบุคคลที่มีความรูความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณจากทุกกลุม
วิชาชีพ ในขณะเดียวกันก็เปดโอกาสใหแกผูดอยโอกาสทางสังคมดวย
อยางไรก็ตาม แมรฐั ธรรมนูญฉบับปจจุบนั จะมุง แกปญ หาทีเ่ กิดขึน้ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 ก็ตาม แตก็ยังมีการวิพากษวิจารณถึงรูปแบบหรือการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาวามี
ความเหมาะสมตามหลักประชาธิปไตยมากหรือนอยเพียงใด
2. แนวคิดเรื่องหลักประชาธิปไตยและระบบรัฐสภา
หลักประชาธิปไตยเปนหลักการทีม่ พี ฒ
ั นาการยาวนานในทางประวัตศิ าสตรเปนระบบการปกครอง
ชนิดหนึง่ ซึง่ การปกครองเปนไปตามเจตนารมณของประชาชนผูอ ยูภ ายใตการปกครอง การปกครองแบบ
ประชาธิปไตยซึ่งเปนการปกครองตนเองของผูอยูภายใตการปกครองหรือการมีรัฐบาลซึ่งเปนองคกรตาม
รัฐธรรมนูญมาจากประชาชนหรือโดยความยินยอมของประชาชน จึงกลาวไดวา ประชาธิปไตยเปนการ
4 สมคิด เลิศไพฑูรย, กฎหมายรัฐธรรมนูญ: หลักการใหมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, พิมพครั้งที่ 1
(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2548, น. 5.
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ปกครองซึ่งประชาชนเปนทั้งผูปกครองและผูถูกปกครอง โดยมีรากฐานความคิดของเสรีภาพและความ
เสมอภาค 5 หลักประชาธิปไตยจึงเปนหลักการของการกอตั้งเจตจํานงทางการเมืองของประชาชนหรือ
กระบวนการทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
เมื่อพิจารณาสาระสําคัญประการหนึ่งของหลักประชาธิปไตย จะเห็นไดวาระบอบประชาธิปไตย
โดยตรงไมสามารถที่จะนํามาใชกับการปกครองในสังคมปจจุบันได เนื่องจากมีขอจํากัดหลายประการ
ดังนัน้ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยในยุคปจจุบนั จึงเปนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดย
ทางผูแทน ซึ่งอาจจะเปนประชาธิปไตยโดยทางผูแทนในระบบรัฐสภาหรือระบบประธานาธิบดีหรือกึ่ง
ประธานาธิบดี โดยมีพื้นฐานทางความคิดที่วา อํานาจทางการเมืองหรืออํานาจทางปกครองนั้นมาจาก
ประชาชน ในลักษณะทีป่ ระชาชนมิไดเปนผูใ ชดว ยตนเอง แตมอบใหบคุ คลกลุม หนึง่ เปนผูใ ชอาํ นาจแทน
ซึ่งบุคคลเหลานี้อยูในฐานะเปนผูแทนของประชาชน
ในสวนของระบบรัฐสภา6 (Parliamentary Government) นัน้ เปนระบบรัฐบาลทีฝ่ า ยบริหารและ
ฝายนิตบิ ญั ญัตมิ คี วามสัมพันธกนั อยางใกลชดิ กลาวคือ ฝายนิตบิ ญั ญัตจิ ะทําหนาทีจ่ ดั ตัง้ รัฐบาลคือคณะรัฐมนตรี
ในขณะเดียวกันก็มอี าํ นาจทําใหคณะรัฐมนตรีพน จากตําแหนงไดโดยการเปดอภิปรายไมไววางใจ แตฝา ย
บริหารก็มีอํานาจยุบสภา เพื่อทําใหสมาชิกพนจากตําแหนงทั้งหมดกอนครบอายุของสภาและตองจัดให
มีการเลือกตั้งใหม
เมือ่ พิจารณาถึงรูปแบบของรัฐสภา จะเห็นไดวา โดยทัว่ ไปสามารถจําแนกได 2 รูปแบบ กลาว
คือ ระบบสภาเดียว (Unicameralism) และระบบสภาคู (Bicameralism) ซึ่งการพิจารณาวารัฐหนึ่ง ๆ
ควรประกอบดวยกี่สภานั้นยอมขึ้นกับองคประกอบหลายประการ 7 ไดแก
1. ประวัตศิ าสตร ซึง่ ประวัตวิ วิ ฒ
ั นาการทางการเมืองของแตละประเทศ ยอมเปนเครือ่ งกําหนด
วาประเทศนั้นควรมีสภาเดียวหรือสองสภา
2. รูปแบบของรัฐ เปนเครือ่ งกําหนดวารัฐนัน้ ควรมีสภาเดียวหรือสองสภา ไมวา จะเปนรัฐเดีย่ วหรือรัฐรวม
3. สถานการณและสภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง นับวาเปนปจจัยในการกําหนดรูปแบบ
และโครงสรางของรัฐสภา โดยมีขอสังเกตวา ประเทศที่เปนรัฐเดี่ยวและมีขนาดเล็ก รวมทั้งประเทศที่มี
ความยากจนหรือประเทศสังคมนิยมมักจะมีสภาเดียว
4. วัตถุประสงคหรือประโยชนที่พึงไดจากรัฐสภาจะเปนตัวกําหนดโครงสรางของรัฐสภาที่สําคัญ
ทีส่ ดุ เชน การถวงอํานาจกับฝายรัฐบาล การคานอํานาจกับสภาผูแ ทนราษฎร การเปดโอกาสใหบคุ คล
บางประเภทมีโอกาสทางการเมือง หรือเพื่อเปนฐานอํานาจของฝายรัฐบาล เปนตน

5 สมยศ เชื้อไทย, หลักกฎหมายมหาชนเบื้องตน, พิมพครั้งที่ 8 (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพวิญูชน, 2555), น. 156 – 159.
6 เพิ่งอาง, น. 167 – 169.
7 นันทวัฒน บรมานันท และคณะ, การปรับโครงสรางของระบบรัฐสภา, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกลา, 2554), น. 34-35.
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดมีการบัญญัติใหประเทศไทยปกครอง
ดวยระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา เปนระบบสภาคู (Bicameral System) กลาวคือ รัฐสภาประกอบ
ดวย สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา8 โดยวุฒิสภามีโครงสราง องคประกอบ ที่มา คุณสมบัติและลักษณะ
ตองหาม และอํานาจหนาที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว
3. สภาที่สอง : โครงสราง การไดมา และอํานาจหนาที่ของสมาชิกวุฒิสภาไทย
เมือ่ พิจารณาจากรัฐธรรมนูญของตางประเทศทีอ่ ยูใ นระบบสองสภา พบวาโดยสรุปแลว รัฐธรรมนูญ
มักจะกําหนดที่มาของสมาชิกวุฒิสภาใน 6 รูปแบบ 9 ดังนี้
1. ทีม่ าจากการสืบตระกูล เชน สภาขุนนางของประเทศอังกฤษ ซึง่ มีการกําหนดใหสมาชิกสภา
ขุนนางจํานวนหนึ่งมีที่มาจากการสืบตระกูลตอกันเปนทอด ๆ จากบิดาสูบุตรชายคนโต
2. ที่มาจากการดํารงตําแหนง เชน สภาขุนนางของประเทศอังกฤษ มีการกําหนดใหตําแหนง
บางตําแหนงเปนสมาชิกสภาขุนนางโดยตําแหนง อาทิ ตําแหนงสังฆราชแหงแคนเตอรเบอรีเ่ ปนสมาชิก
สภาขุนนางโดยตําแหนง เปนตน
3. ที่มาจากการแตงตั้ง รัฐธรรมนูญบางประเทศกําหนดใหประมุขแหงรัฐเปนผูแตงตั้งสมาชิก
วุฒิสภาจากผูที่มีความเหมาะสม โดยมีคุณสมบัติและลักษณะตามที่กฎหมายกําหนด เชน รัฐธรรมนูญ
ของประเทศไทยในอดีต เปนตน
4. ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง รัฐธรรมนูญบางประเทศกําหนดที่มาของสมาชิกวุฒิสภาโดย
การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน เชน รัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดที่มาของสมาชิก
วุฒิสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนแตละมลรัฐ มลรัฐละ 2 คน
5. ที่มาจากการเลือกตั้งโดยออม รัฐธรรมนูญบางประเทศกําหนดใหมีคณะบุคคลคณะหนึ่งทํา
หนาที่เปนผูเลือกบุคคลเขาสูตําแหนงสมาชิกวุฒิสภา เชน รัฐธรรมนูญของประเทศฝรั่งเศสกําหนดให
มีคณะผูเลือกตั้งซึ่งไดรับเลือกจากประชาชนทําหนาที่เลือกสมาชิกวุฒิสภา เปนตน
6. ทีม่ าจากการเลือกตัง้ หรือแตงตัง้ จากผูแ ทนกลุม ชน รัฐธรรมนูญบางประเทศกําหนดใหสมาชิก
วุฒสิ ภาทีม่ ฐี านะเปนผูแ ทนกลุม ชนตาง ๆ โดยมีการกําหนดกลุม ชนเหลานัน้ ไวในรัฐธรรมนูญ เชน รัฐธรรมนูญ
ของประเทศมาเลเซีย ประมุขมีพระราชอํานาจในการแตงตัง้ สมาชิกวุฒสิ ภาจํานวน 32 คน โดยพิจารณา
จากผูมีชื่อเสียงทางบริการชุมชนหรือกลุมอาชีพและผูแทนของชนกลุมนอย เปนตน
สวนการปกครองระบบรัฐสภาของไทยนัน้ จะมีรปู แบบตามทีก่ าํ หนดไวในบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ
แตละฉบับ รัฐธรรมนูญที่กําหนดใหมีการปกครองแบบสองสภา คือ สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา
มีจํานวนทั้งสิ้น 9 ฉบับ10 ดังนี้
8 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 88
9 มานิตย จุมปา และคณะ, โครงการศึกษาวิเคราะห เรื่อง ที่มาและอํานาจหนาที่ของวุฒิสภาที่เหมาะสมกับประเทศไทย.
คณะกรรมาธิการวิสามัญวิชาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญและรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ สภารางรัฐธรรมนูญ, 2550.
10 สมยศ เชื้อไทย, อางแลว เชิงอรรถที่ 5, น.17-56.
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1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 กําหนดใหพฤฒสภามาจากการ
เลือกตัง้ ทางออม จํานวน 80 คน โดยใหมี “องคการเลือกตัง้ สมาชิกพฤฒสภา” ซึง่ ประกอบดวยสมาชิก
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. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร พุทธศักราช 2511 กําหนดใหมวี ฒ
ุ สิ ภาอันประกอบดวยสมาชิก
ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิในวิชาการหรือกิจการตางๆ อันจะยังประโยชนใหเกิดแก
การปกครองแผนดิน จํานวนสามในสี่ของสมาชิกทั้งหมดของสภาผูแทนราษฎร
5. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 กําหนดใหมีวุฒิสภาอันประกอบดวย
สมาชิกซึ่งพระมหากษัตริยทรงเลือกและแตงตั้ง โดยใหประธานองคมนตรี เปนผูลงนามรับสนอง
พระบรมราชโองการในการแตงตัง้ วุฒสิ ภา แตตอ มาไดมกี ารแกไขเพิม่ เติมบทบัญญัตเิ กีย่ วกับทีม่ าของสมาชิก
วุฒสิ ภา ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (แกไขเพิม่ เติม) พุทธศักราช 2518 คือ บัญญัตใิ หพระมหากษัตริย
ทรงแตงตั้งวุฒิสมาชิกโดยนายกรัฐมนตรีเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการเพื่อไมใหขัดกับหลัก
การที่วา พระมหากษัตริยทรงอยูเหนือการเมือง
6. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 มาตรา 84 ไดกําหนดที่มาของวุฒิสภา
ไวทํานองเดียวกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2518 เพียงแตมิไดกําหนดจํานวน
สมาชิกวุฒิสภาไวแนนอน ใหขึ้นอยูกับจํานวนของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
7. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 กําหนดใหมีวุฒิสภาอันประกอบดวย
สมาชิกซึง่ พระมหากษัตริยท รงแตงตัง้ จากผูท รงคุณวุฒซิ งึ่ มีความรูค วามชํานาญในวิชาการหรืออาชีพตางๆ
จํานวน 270 คน แตมีการแกไขจํานวนของสมาชิกวุฒิสภาจากจํานวนคงที่เปนจํานวนสองในสามของ
จํานวนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2538
8. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กําหนดใหมีวุฒิสภา ซึ่งมาจากการ
เลือกตั้งของประชาชน จํานวน 200 คน นับเปนมิติใหมทางการเมืองที่กําหนดใหสมาชิกวุฒิสภามาจาก
การเลือกตั้งของประชาชน
9. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กําหนดใหวฒ
ุ สิ ภา ประกอบดวยสมาชิก
จํานวน 150 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งในแตละจังหวัด จังหวัดละ 1 คน และมาจากการสรรหาของ
คณะกรรมการสรรหาเทากับจํานวนรวมดังกลาวหักดวยจํานวนสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง 11
11 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 111
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รูปแบบวุฒิสภาที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทยกับความสอดคลองตามหลักประชาธิปไตย

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กําหนดใหวุฒิสภามีอํานาจหนาที่12 ดังนี้
(1) ดานงานนิติบัญญัติ
1. กลั่นกรองรางกฎหมายที่ผานความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎรแลว ซึ่งวุฒิสภาตอง
พิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน แตถา เปนรางพระราชบัญญัตหิ รือรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ทีเ่ กีย่ วดวยการเงิน ตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน สวนรางพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม หรือรางพระราชบัญญัติโอนงบ
ประมาณรายจาย ตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 20 วัน13
2. พิจารณาอนุมัติพระราชกําหนด ซึ่งเมื่อมีการประกาศใชบังคับพระราชกําหนดแลว
ใหคณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกําหนดนัน้ ตอรัฐสภาเพือ่ พิจารณาโดยไมชกั ชา ทัง้ นี้ หากสภาผูแ ทนราษฎร
ไมอนุมัติพระราชกําหนดนั้นก็ตกไปโดยไมตองสงใหวุฒิสภาพิจารณา แตถาสภาผูแทนราษฎรอนุมัติแลว
สงใหวุฒิสภาพิจารณา วุฒิสภาไมอนุมัติ ใหสงกลับไปยังสภาผูแทนราษฎรเพื่อยืนยันการอนุมัติอีกครั้ง
หากสภาผูแ ทนราษฎรมีมติยนื ยันดวยคะแนนเสียงไมนอ ยกวากึง่ หนึง่ ของจํานวนสมาชิกทัง้ หมดเทาทีม่ อี ยู
ของสภาผูแทนราษฎร ใหพระราชกําหนดมีผลใชบังคับเปนพระราชบัญญัติตอไป14
3. การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ซึ่งวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภามีบทบาทอํานาจหนาที่
เกีย่ วของกับการแกไขเพิ่มเติมใน 2 สวน 15 ดังนี้
สมาชิกวุฒิสภารวมกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภาเขาชื่อเสนอญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
รัฐสภาพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม ซึ่งหมายถึงสมาชิกวุฒิสภารวมกับสมาชิก
สภาผูแ ทนราษฎรรวมกันพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิม่ เติมในทีป่ ระชุมรัฐสภาโดยพิจารณาเปน 3 วาระ คือ
วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการใหใชวิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปดเผย ซึ่งตองมีคะแนน
เสียงเห็นชอบดวยในการแกไขเพิ่มเติมนั้น ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้ง
สองสภา
วาระที่ 2 ขัน้ พิจารณาเรียงลําดับมาตรา ซึง่ ตองจัดใหมกี ารรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน
ผูม สี ทิ ธิเลือกตัง้ ทีเ่ ขาชือ่ เสนอรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิม่ เติมดวย ซึง่ มติเห็นชอบตองไดรบั คะแนนเสียงขางมาก
วาระที่ 3 ขั้นพิจารณาใหความเห็นชอบ ใหใชวิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปดเผย
ซึง่ ตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยทีจ่ ะใหออกใชเปนรัฐธรรมนูญ จํานวนมากกวากึง่ หนึง่ ของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา
12 ปทมา สูบกําปง. รัฐสภาไทยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, พิมพครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร:
สํานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกลา, 2552), น.29-36.
13 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 146 มาตรา 147 และ มาตรา 168
14 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 184 และมาตรา 186
15 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 291
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4. สมาชิกวุฒิสภารวมกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวา 1 ใน 10 ของ
จํานวนสมาชิกทัง้ หมดเทาทีม่ อี ยูข องทัง้ สองสภาเขาชือ่ เสนอรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญได16
5. กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมี
ขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญมีผลใหขอ ความดังกลาวเปนอันตกไปนัน้ ใหสง กลับคืนสภาผูแ ทนราษฎร
และวุฒสิ ภาเพือ่ พิจารณา ตามลําดับ โดยทีใ่ หพจิ ารณาแกไขเพิม่ เติมรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ดังกลาวเพื่อมิใหขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ซึ่งมติในการแกไขเพิ่มเติมใหใชคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา 17
6. กรณีที่พระมหากษัตริยไมทรงเห็นชอบดวยกับรางพระราชบัญญัติและพระราชทาน
คืนมายังรัฐสภา หรือเมือ่ พน 90 วันแลวมิไดพระราชทานคืนมา ใหรฐั สภาประชุมปรึกษารางพระราชบัญญัติ
นัน้ ใหม หากรัฐสภามีมติยนื ยันดวยคะแนนเสียงไมนอ ยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนสมาชิกทัง้ หมดเทาทีม่ อี ยู
ของทั้งสองสภา ใหนายกรัฐมนตรีนํารางพระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกลาฯ อีกครั้งหนึ่ง 18
(2) การควบคุมการบริหารราชการแผนดิน
การควบคุมตรวจสอบการบริหารราชการแผนดินเปนบทบาทอํานาจหนาที่หลักของ “รัฐสภา”
ตามกลไกการตรวจสอบและถวงดุล (Check and Balance) ระหวางฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารของ
ระบบรัฐสภา ซึ่งวุฒิสภาเปนสวนหนึ่งของรัฐสภา รัฐธรรมนูญไดกําหนดใหมีบทบาทอํานาจหนาที่ในดาน
ควบคุมตรวจสอบการบริหารราชการแผนดินดวย
อยางไรก็ตาม การควบคุมตรวจสอบการบริหารราชการแผนดินของวุฒิสภานั้น มิไดเหมือนกับ
สภาผูแทนราษฎรไปทั้งหมด ดังนี้
1. การตัง้ กระทูถ าม โดยทีส่ มาชิกวุฒสิ ภามีสทิ ธิตงั้ กระทูถ ามรัฐมนตรีเกีย่ วกับงานในหนาทีไ่ ด
ซึง่ รัฐมนตรีมสี ทิ ธิทจี่ ะไมตอบ เมือ่ คณะรัฐมนตรีเห็นวาเรือ่ งนัน้ ยังไมควรเปดเผยเพราะเกีย่ วกับความปลอดภัย
หรือประโยชนสําคัญของแผนดิน 19
2. การอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาโดยไมมีการลงมติ โดยที่สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวา
1 ใน 3 ของจํานวนสมาชิกทัง้ หมดเทาทีม่ อี ยูข องวุฒสิ ภา มีสทิ ธิเขาชือ่ เสนอญัตติขอเปดอภิปรายทัว่ ไปใน
วุฒิสภา เพื่อใหคณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริงหรือชี้แจงปญหาสําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน
โดยไมมีการลงมติได ซึ่งการขอเปดอภิปรายทั่วไปนี้กระทําไดเพียงครั้งเดียวในสมัยประชุมหนึ่ง 20
3. การอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมรวมกันของรัฐสภาโดยไมมีการลงมติ กรณีมีปญหาสําคัญ
เกีย่ วกับการบริหารราชการแผนดิน นายกรัฐมนตรีจะแจงไปยังรัฐสภาขอใหเปดอภิปรายทัว่ ไปในทีป่ ระชุม
16 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 139 (2)
17 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 143 วรรคสาม
18 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 151
19 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 156
20 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 161
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รูปแบบวุฒิสภาที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทยกับความสอดคลองตามหลักประชาธิปไตย

รวมกันของรัฐสภา เพือ่ ขอรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒสิ ภา ซึง่ รัฐสภา
จะลงมติในปญหาที่อภิปรายมิได 21
4. การตัง้ คณะกรรมาธิการ โดยทีว่ ฒ
ุ สิ ภามีอาํ นาจเลือกสมาชิกตัง้ เปนคณะกรรมาธิการสามัญ
และเลือกสมาชิกหรือบุคคลทีม่ ไิ ดเปนสมาชิกตัง้ เปนคณะกรรมาธิการวิสามัญเพือ่ กระทํากิจการ พิจารณา
สอบสวน หรือศึกษาเรื่องใดๆ อันอยูในอํานาจหนาที่ของวุฒิสภา แลวรายงานตอวุฒิสภาโดยที่มติตั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญนั้น ตองระบุกิจการหรือเรื่องใหชัดเจนและไมซํ้าหรือซอนกัน 22
(3) การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญกําหนดใหวฒ
ุ สิ ภาและสมาชิกวุฒสิ ภามีอาํ นาจหนาทีใ่ นการตรวจสอบความชอบดวย
รัฐธรรมนูญ ดังตอไปนี้
1. สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกวุฒิสภารวมกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวา
1 ใน 10 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา มีสิทธิเขาชื่อเสนอความเห็นตอประธาน
วุฒิสภาหรือประธานรัฐสภาแลวแตกรณี แลวใหประธานแหงสภานั้นสงความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
เพือ่ ใหพจิ ารณาวินจิ ฉัยกรณีทเี่ ห็นวารางพระราชบัญญัตมิ ขี อ ความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ หรือตราขึน้
โดยไมถกู ตองตามรัฐธรรมนูญ ทัง้ นีก้ อ นทีน่ ายกรัฐมนตรีจะนําขึน้ ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพือ่ พระมหากษัตริย
ทรงลงพระปรมาภิไธย 23
2. สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกวุฒิสภารวมกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวา
1 ใน 10 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา มีสิทธิเขาชื่อเสนอความเห็นตอประธาน
วุฒิสภาหรือประธานรัฐสภาแลวแตกรณี แลวใหประธานแหงสภานั้นสงความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
เพือ่ ใหพจิ ารณาวินจิ ฉัยกรณีทเี่ ห็นวารางขอบังคับการประชุมวุฒสิ ภา หรือรางขอบังคับการประชุมรัฐสภา
มีขอ ความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ หรือตราขึน้ โดยไมถกู ตองตามรัฐธรรมนูญ ทัง้ นี้ ภายหลังจากวุฒสิ ภา
หรือรัฐสภาใหความเห็นชอบแลว แตกอนที่จะประกาศในราชกิจจานุเบกษา 24
3. ประธานวุฒิสภามีสิทธิเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญใหพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นวา
รางพระราชบัญญัติท่ีเสนอหรือสงใหพิจารณานั้น มีหลักการอยางเดียวกันหรือคลายกันกับหลักการของ
รางพระราชบัญญัติที่ตองยับยั้งไว 25
4. สมาชิกวุฒสิ ภาจํานวนไมนอ ยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนสมาชิกทัง้ หมดเทาทีม่ อี ยูข องวุฒสิ ภา
มีสทิ ธิเขาชือ่ เสนอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยกรณีทเ่ี ห็นวาการเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระทํา
21 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 179
22 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 135
23 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 154
24 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 155
25 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 149 วรรคสอง
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ดวยประการใดๆ ทีม่ ผี ลใหสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา หรือกรรมาธิการมีสว นไมวา โดยทาง
ตรงหรือทางออมในการใชงบประมาณรายจาย 26
5. สมาชิกวุฒสิ ภาจํานวนไมนอ ยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนสมาชิกทัง้ หมดเทาทีม่ อี ยูข องวุฒสิ ภา
มีสทิ ธิเขาชือ่ เสนอตอประธานวุฒสิ ภาเพือ่ ใหศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยวาพระราชกําหนดมิไดออกเพือ่ ประโยชน
ในอันทีจ่ ะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจของประเทศ
หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ หรือเปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได 27
6. สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกวุฒิสภารวมกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวา
1 ใน 10 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา มีสิทธิเขาชื่อเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อใหพิจารณาวินิจฉัยกรณีท่ีมีปญหาวาหนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพื้นที่
นอกอาณาเขตซึง่ ประเทศไทยมีสทิ ธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวาง
ประเทศ หรือจะตองออกพระราชบัญญัตเิ พือ่ ใหการเปนไปตามหนังสือสัญญา หรือมีผลผูกพันดานการคา
การลงทุนหรืองบประมาณของประเทศ 28
(4) การเลือกหรือใหความเห็นชอบบุคคลดํารงตําแหนงในองคกรอิสระและศาล
วุฒสิ ภามีบทบาทอํานาจหนาทีใ่ นดานการเลือกและใหความเห็นชอบบุคคลดํารงตําแหนงในองคกร
อิสระและศาล ดังตอไปนี้
1. วุฒิสภาพิจารณาเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 คน ซึ่งไมเปนขาราชการตุลาการ
ใหดํารงตําแหนงกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม 29
2. วุฒิสภาพิจารณาเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 คน ซึ่งไมเปนขาราชการตุลาการ
ใหดํารงตําแหนงกรรมการตุลาการศาลปกครอง 30
3. วุฒิสภาพิจารณาใหความเห็นชอบการแตงตั้งและการใหอัยการสูงสุดพนจากตําแหนง
ภายหลังจากที่คณะกรรมการอัยการมีมติ 31
4. วุฒิสภาพิจารณาใหความเห็นชอบบุคคล เพื่อแตงตั้งเปนกรรมการการเลือกตั้ง ทั้งนี้
จากทีค่ ณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตัง้ พิจารณาสรรหาแลวเสนอรายชือ่ จํานวน 3 คน และทีป่ ระชุม
ใหญศาลฎีกาพิจารณาสรรหาแลวเสนอรายชื่อ จํานวน 2 คน 32
26 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 168 วรรคหก และ วรรคเจ็ด
27 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 185
28 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 190 วรรคทาย
29 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 221
30 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 226
31 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 255 วรรคสาม
32 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 231
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รูปแบบวุฒิสภาที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทยกับความสอดคลองตามหลักประชาธิปไตย

เมื่อวุฒิสภามีมติใหความเห็นชอบบุคคลตามที่เสนอมาใหบุคคลดังกลาวประชุมเลือกกันเอง
ให 1 คน เปนประธานกรรมการการเลือกตัง้ และแจงผลใหประธานวุฒสิ ภาทราบเพือ่ นําความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงแตงตั้ง
หากวุฒิสภามีมติไมใหความเห็นชอบบุคคลใด ใหสงรายชื่อนั้นกลับไปใหคณะกรรมการ
สรรหากรรมการการเลือกตัง้ หรือทีป่ ระชุมใหญศาลฎีกา แลวแตกรณี เพือ่ ดําเนินการสรรหาใหม หากมีมติ
ยืนยันตามมติเดิมดวยคะแนนเอกฉันทหรือดวยคะแนนไมนอยกวา 2 ใน 3 ของที่ประชุมใหญศาลฎีกา
แลวแตกรณี ใหดําเนินการเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการการเลือกตั้งตอไป
วุฒสิ ภาพิจารณาใหความเห็นชอบผูท รงคุณวุฒซิ งึ่ ไดรบั การคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ ใหดาํ รงตําแหนงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ในสวนของผูท รงคุณวุฒสิ าขานิตศิ าสตร
จํานวน 2 คน และผูท รงคุณวุฒสิ าขารัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร หรือสังคมศาสตรอนื่ จํานวน 2 คน 33
6. วุฒิสภาพิจารณาใหความเห็นชอบบุคคล เพื่อแตงตั้งเปนผูตรวจการแผนดิน ทั้งนี้ จากที่
คณะกรรมการสรรหาผูตรวจการแผนดินพิจารณาสรรหาแลวเสนอรายชื่อ จํานวน 3 คน 34
7. วุฒสิ ภาพิจารณาใหความเห็นชอบบุคคล เพือ่ แตงตัง้ เปนกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ ทัง้ นีจ้ ากทีค่ ณะกรรมการสรรหากรรมการปองกันกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
พิจารณาสรรหาแลวเสนอรายชื่อ จํานวน 9 คน35
8. วุฒสิ ภาพิจารณาใหความเห็นชอบบุคคล เพือ่ แตงตัง้ เปนกรรมการตรวจเงินแผนดิน ทัง้ นี้
จากทีค่ ณะกรรมการสรรหากรรมการตรวจเงินแผนดินพิจารณาสรรหาแลวเสนอรายชือ่ จํานวน 7 คน36
9. วุฒสิ ภาพิจารณาใหความเห็นชอบบุคคล เพือ่ แตงตัง้ เปนกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ทัง้ นี้ จากทีค่ ณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติพจิ ารณาสรรหาแลวเสนอรายชือ่ จํานวน 7 คน37
ทั้งนี้ การพิจารณาใหความเห็นชอบบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูตรวจการ
แผนดิน กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กรรมการตรวจเงินแผนดิน และกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ นัน้ เมือ่ วุฒสิ ภามีมติใหความเห็นชอบบุคคลตามทีเ่ สนอมา ใหประธานวุฒสิ ภานํา
ความกราบบังคมทูลเพือ่ ทรงแตงตัง้ แตถา วุฒสิ ภามีมติไมใหความเห็นชอบบุคคลใด ใหสง รายชือ่ นัน้ กลับ
ไปใหคณะกรรมการสรรหา เพื่อดําเนินการสรรหาใหม หากคณะกรรมการสรรหามีมติยืนยันตามมติเดิม
ดวยคะแนนเอกฉันท ใหสงรายชื่อนั้นใหประธานวุฒิสภานําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแตงตั้งตอไป
(5) การถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนง
รัฐธรรมนูญฯ กําหนดใหวุฒิสภามีบทบาทอํานาจหนาที่ในการพิจารณาถอดถอนผูดํารงตําแหนง
ตางๆ ดังนี้
33 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 201 ประกอบมาตรา 205
34 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 243
35 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 246
36 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 252
37 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 256
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วราภรณ มีเปรมปรีดิ์

1. ในกรณีทนี่ ายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา ประธาน
ศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด อัยการสูงสุด ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
กรรมการการเลือกตัง้ ผูต รวจการแผนดิน กรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูพ พิ ากษาหรือตุลาการ พนักงาน
อัยการ หรือผูดํารงตําแหนงระดับสูง ผูใดมีพฤติการณรํ่ารวยผิดปกติ สอไปในทางทุจริตตอหนาที่ สอวา
กระทําผิดตอตําแหนงหนาทีร่ าชการ สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาทีใ่ นการยุตธิ รรม สอวาจงใจใชอาํ นาจ
หนาที่ขัดตอบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
อยางรายแรง38
2. นอกจากนี้ วุฒสิ ภามีอาํ นาจหนาทีใ่ นการพิจารณาและมีมติใหกรรมการปองกันและปราบ
ปรามการทุจริตแหงชาติพน จากตําแหนง ในกรณีทก่ี ระทําการขาดความเทีย่ งธรรม จงใจฝาฝนรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมาย หรือมีพฤติการณที่เสื่อมเสียแกเกียรติศักดิ์ของการดํารงตําแหนงอยางรายแรง 39
(6) การเปนผูแทนของปวงชนชาวไทย
รัฐธรรมนูญฯ กําหนดใหสมาชิกวุฒสิ ภาเปนผูแ ทนปวงชนชาวไทยเชนเดียวกับสมาชิกสภาผูแ ทน
ราษฎร ทัง้ นี้ ไมอยูใ นความผูกมัดแหงอาณัตมิ อบหมาย หรือความครอบงําใดๆ และตองปฏิบตั หิ นาทีด่ ว ย
ความซือ่ สัตยสจุ ริต เพือ่ ประโยชนสว นรวมของปวงชนชาวไทย โดยปราศจากการขัดกันแหงผลประโยชน 40
และสมาชิกวุฒสิ ภามีเอกสิทธิ์ ความคุม กัน รวมทัง้ หลักประกันความเปนอิสระในการปฏิบตั หิ นาทีด่ า นตางๆ41
(7) การพิจารณาใหความเห็นชอบเรื่องตางๆ 42
รัฐธรรมนูญฯ กําหนดใหวุฒิสภามีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาใหความเห็นชอบเรื่องตางๆ
ในฐานะรัฐสภา เชนเดียวกับอํานาจหนาที่ของสภาผูแทนราษฎรดังที่กลาวมาแลวขางตน
นอกจากนี้ ในระหวางอายุสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง หรือสภาผูแทนราษฎรถูกยุบ ใหวุฒิสภา
ประชุมเพื่อทําหนาที่รัฐสภาในกรณีตางๆ ตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ
4. ปญหาการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาไทยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
เมื่อวุฒิสภาเปนสภาที่สองในระบบรัฐสภาของประเทศไทยจึงจําเปนตองจัดใหมีองคประกอบที่
แตกตางกับสภาผูแ ทนราษฎร เพราะมิฉะนัน้ วุฒสิ ภาก็ไมอาจทําหนาทีไ่ ดอยางเต็มที่ จากการศึกษารัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พบวา มีความพยายามที่จะออกแบบวุฒิสภาใหมีความ
แตกตางกับสภาผูแทนราษฎรดวยการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา คุณสมบัติ
และลักษณะตองหามของผูส มัครรับเลือกตัง้ เปนสมาชิกวุฒสิ ภาไวใหแตกตางกับของผูส มัครสมาชิกสภาผูแ ทน
ราษฎรหลายประการดวยกัน ทั้งนี้ เพื่อใหสมาชิกวุฒิสภาปลอดจากอิทธิพลของพรรคการเมืองอยาง
38 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 270
39 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 248
40 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 122
41 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 126 วรรคทาย มาตรา 130 และมาตรา 131
42 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 132 (1)
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แทจริงดวยการกําหนดใหสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งและมาจากการสรรหา รวมแลว 150 คน
เพือ่ มิใหมกี ารแทรกแซงจากกลุม การเมืองใหมากทีส่ ดุ โดยสมาชิกวุฒสิ ภาทัง้ จากการเลือกตัง้ และการสรรหา
นัน้ ไดกาํ หนดคุณสมบัตใิ หสงู ขึน้ และหางไกลจากการเมืองมากขึน้ สวนสมาชิกวุฒสิ ภาจากการสรรหานัน้
มีการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา 43 ที่เปนกลางมากที่สุดและสรรหาสมาชิกวุฒิสภา
จากบุคคลทีม่ คี วามเชีย่ วชาญและมีประสบการณจากทุกกลุม วิชาชีพในขณะเดียวกันก็เปดโอกาสใหแกผดู อ ย
โอกาสทางสังคมดวย 44 ทัง้ นี้ รัฐธรรมนูญตองการใหบคุ คลทีม่ คี วามรู ความสามารถหลากสาขาอาชีพได
เขามามีสวนรวมทางการเมืองมากขึ้น
อยางไรก็ตามในปจจุบนั ไดมกี ารกลาวถึงทีม่ าของสมาชิกวุฒสิ ภา โดยเฉพาะสมาชิกวุฒสิ ภาทีม่ า
จากการสรรหาวา มีความเหมาะสมหรือไมตามหลักประชาธิปไตยซึง่ ในประเด็นนีม้ คี วามเห็นทีน่ า พิจารณา
อยู 4 ประการ ไดแก
ความเห็นทีห่ นึง่ 45 คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ป 2550 เห็นวาการใหมสี มาชิกวุฒสิ ภา
ที่มาจากการสรรหานั้น เพื่อใหไดสมาชิกวุฒิสภาที่มีความรูหลากหลาย อันเปนประโยชนตอการปฏิบัติ
หนาที่ เนื่องจากการกําหนดหลักเกณฑการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาไวเชนนี้ก็เพื่อเปดโอกาสใหบุคคลที่มี
ความรูความสามารถแตไมถนัดที่จะลงแขงขันทางการเมืองหรือเปนผูดอยโอกาสในสังคมมีโอกาสไดรับ
การคัดเลือกเปนสมาชิกวุฒิสภา และสามารถใชความรูความสามารถที่มีอยูใหเปนประโยชนแกประเทศ
ชาติได โดยกําหนดใหมคี ณะกรรมการทําหนาทีส่ รรหาสมาชิกวุฒสิ ภา ประกอบดวยตัวแทนจากองคกร
ตาง ๆ ซึ่งมีความเปนกลางและนาเชื่อถือ
ความเห็นทีส่ อง46 คณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิม่ เติม
(ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ( แกไขเพิ่มเติมมาตรา 111 มาตรา 112 มาตรา 115 มาตรา 116
วรรคสอง มาตรา 117 มาตรา 118 มาตรา 120 และมาตรา 241 วรรคหนึ่ง และยกเลิกมาตรา
113 และมาตรา 114 ) เห็นวา เห็นสมควรกําหนดใหสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้ง เพื่อให
วิธกี ารไดมาซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภามีลกั ษณะเชนเดียวกับวิธกี ารไดมาซึง่ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร โดยการไดรบั
เลือกตัง้ โดยตรงจากประชาชน อันเปนการสงเสริมหลักประชาธิปไตยและการมีสว นรวมทางการเมืองของ
ประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
43 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 113 และมาตรา 114
44 สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา. หนังสือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (แกไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ 2)
พุทธศักราช 2554. สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 2554, น.(8)-(9).
45 คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุม สภารางรัฐธรรมนูญ(2550). เจตนารมณ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550. จัดทําโดย สํานักกรรมาธิการ 3 สํานักงานเลขาธิการสภาผูแ ทนราษฎร.หนา 113-114.
46 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.
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วราภรณ มีเปรมปรีดิ์

จากทีก่ ลาวมาขางตน จะเห็นไดวา เมือ่ พิจารณาถึงเหตุผลของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
ป 2550 ที่มีการเสนอใหมีการกําหนดที่มาของสมาชิกวุฒิสภามาจากการสรรหานั้น คณะกรรมาธิการฯ
ไดเล็งเห็นถึงปญหาความไมเปนอิสระของวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ ป 2540 ที่อาจ
มีการเมืองเขาแทรกแซงได จึงเปนการแกปญ
 หาทีเ่ กิดขึน้ จากรัฐธรรมนูญ ป 2540 แตในเมือ่ รัฐธรรมนูญ
ไดกาํ หนดใหวฒ
ุ สิ ภามีอาํ นาจหนาทีใ่ นการตรวจสอบ รวมทัง้ การถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนงทีส่ าํ คัญดวย
จึงเกิดคําถามตามมาวา “การไดมาซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภาดังกลาว ขัดตอหลักการในระบอบประชาธิปไตยหรือไม”
เนื่องจากไมมีความเชื่อมโยงกับประชาชน เพราะไมไดมาจากการเลือกตั้งจากประชาชน
ความเห็นทีส่ าม47 ไดมงี านวิจยั ทีม่ ขี อ เสนอเรือ่ งทีม่ าของสมาชิกวุฒสิ ภาวาควรมีการกําหนดใหสมาชิก
วุฒิสภามาจากการสรรหา เพื่อใหประชาชนเลือกตั้ง ซึ่งนาจะมีความเหมาะสม โดยมีเหตุผลสนับสนุน
ประการสําคัญ คือ
ประการที่หนึ่ง ปญหาที่มาของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 นัน้ ทีค่ ณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญเห็นวา วิธกี ารเลือกตัง้
โดยตรงนั้นสมาชิกวุฒิสภาจะตองอิงกับฐานของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือพรรคการเมือง และโดย
ขอเท็จจริงทําใหไดทั้งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนบุคคลกลุมเดียวกันมาทําหนาที่
ซึง่ ทําใหการปฏิบตั กิ ารใหเปนไปตามหนาทีข่ องวุฒสิ ภาเกิดความไมโปรงใสหรืออยูภ ายใตการครอบงําของ
พรรคการเมือง ขอเสนอใหสรรหาแลวเลือกตั้งนาจะชวยแกปญหานี้ได เพราะบุคคลจะไมมีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งโดยเสรี คณะกรรมการสรรหาจะเปนผูกลั่นกรองความเกี่ยวของกับการเมืองของผูเหมาะสม
ที่จะเปนสมาชิกวุฒิสภา
ประการทีส่ อง ถาตองการใหสมาชิกวุฒสิ ภายังคงทําหนาทีเ่ ปนสภาตรวจสอบอยูแ ละเพือ่ ทีจ่ ะมี
ความสอดคลองกับหลักประชาธิปไตย ควรใชระบบสรรหาเพือ่ เลือกตัง้ ซึง่ ทายทีส่ ดุ ประชาชนจะเปนผูเ ลือก
สมาชิกวุฒิสภา
ความเห็นที่สี่ 48 เปนงานวิจัยเกี่ยวกับโครงสรางของระบบรัฐสภา โดยมีขอเสนอเกี่ยวกับการได
มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาวา มาจากการเปนสมาชิกวุฒิสภาโดยตําแหนง และมาจาการสรรหา
1. ควรมาจากสมาชิกประเภทเปนโดยตําแหนง ไดแก ปลัดกระทรวง ผูบ ญ
ั ชาการทหารบก
ผูบัญชาการทหารเรือ ผูบัญชาการทหารอากาศ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ผูแทนสภาวิชาชีพ และ
ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. ควรมาจากสมาชิกประเภททีม่ าจากการสรรหาจากกลุม องคกรทางสังคมหรือตัวแทนจาก
สาขาอาชีพตาง ๆ
ทัง้ นี้ เพือ่ กําหนดใหทมี่ าของสมาชิกวุฒสิ ภาใหมคี วามหลากหลาย จะทําใหไดผแู ทนปวงชน
ทีม่ บี ทบาทตางไปจากผูแ ทนปวงชนทีเ่ ปนอยูใ นปจจุบนั อนึง่ สําหรับขอเสนอนีท้ ไี่ มไดกาํ หนดใหสมาชิก
47 มานิตย จุมปา และคณะ, อางแลว, เชิงอรรถที่ 9, น. 28-29.
48 นันทวัฒน บรมานันท และคณะ, อางแลว, เชิงอรรถที่ 7, น. 23-27.
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รูปแบบวุฒิสภาที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทยกับความสอดคลองตามหลักประชาธิปไตย

วุฒสิ ภาไมไดมาจากการเลือกตัง้ โดยตรงจากประชาชนอาจจะถูกวิจารณวา ไมสอดคลองกับหลักประชาธิปไตย
นั้น ในทางสากลของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในประเทศที่มีระบบสภาคูมีหลายประเทศที่
วุฒสิ ภาไมไดมาจากการเลือกตัง้ โดยตรงจากประชาชน เชน อังกฤษ เยอรมนี ไอรแลนด เนเธอรแลนด
และมาเลเซีย เปนตน
ความเห็นที่หา49 เปนความเห็นและขอเสนอแนะ เรื่อง รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
แกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ( แกไขเพิม่ เติม 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 และองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญเปนองคกรถวงดุลในการถวงดุลยภาพ” อยางมีนยั สําคัญ
ยิ่ง กลาวคือ
1. อาจสงผลกระทบตอการทําหนาที่อยางอิสระของศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และ
องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
2. ระบบการถวงดุลตรวจสอบที่กําหนดใหวุฒิสภาทําหนาที่ในการตรวจสอบ ถอดถอน
หรือแตงตั้งบุคคล ไมอาจจะดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพอีกตอไป เพราะอํานาจของฝายพรรค
การเมืองยอมไมตรวจสอบ หรือถอดถอนบุคคลที่มาจากฐานอํานาจยางเดียวกัน
3. ระบบการพิจารณากลั่นกรองกระบวนการในการพิจารณารางกฎหมายของวุฒิสภายอม
สูญเสียความมุง หมายทีจ่ ะชวยทําหนาทีใ่ นการกลัน่ กรอง ยับยัง้ หรือถวงดุลในกระบวนการรางกฎหมาย
5. บทสรุป
ขอเสนอเกี่ยวกับการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภานั้นวาเปนอยางไร มีที่มาอยางไร จะมาจากการ
แตงตัง้ สรรหา หรือมาจาการเลือกตัง้ หรือแบบผสมก็ตาม ตองพิจารณาถึงบทบาทและอํานาจหนาที่
ของวุฒสิ ภาดวยวา จะออกแบบใหวฒ
ุ สิ ภาเปนองคกรทีใ่ หมบี ทบาทเปน “สภาพีเ่ ลีย้ ง” ทําหนาทีใ่ นการ
กลัน่ กรองกฎหมายเหมือนเชนรัฐธรรมนูญในอดีต หรือใหมบี ทบาทเปน “สภาตรวจสอบ” รวมทัง้ การแตงตัง้
และถอดถอนผูดํารงตําแหนงระดับสูงดังเชนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
ซึ่งนับวาเปนปจจัยที่สําคัญในการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามระบบสองสภาที่ใชอยูในปจจุบัน
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.
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ประชาธิปไตย : ประวัติศาสตร แนวคิด ปญหา
แนวทางแกไขและพัฒนา
วิรัช ชินวินิจกุล*
ประชาธิปไตย ตรงกับคําวา Democracy ในภาษาอังกฤษ ซึ่งมีที่มามาจากคําวา 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" สวนคําวาประชาธิปไตยนัน้ เปนการสนธิของคําวา “ประชา” อันหมายถึงปวงชน และคํา
วา “อธิปไตย” อันหมายถึง ความเปนใหญ หรืออํานาจสูงสุดทีร่ ฐั จะใชบงั คับบัญชาภายในอาณาเขตของ
ตน1 ประชาธิปไตย จึงหมายความวา "ระบอบการปกครองทีถ่ อื มติปวงชนเปนใหญ, การถือเสียงขางมาก
เปนใหญ" 2 อาจกลาวไดวา การปกครองระบบประชาธิปไตย คือระบบการปกครองทีป่ ระชาชนเปนใหญ
โดยอํานาจการปกครองสูงสุดอยูท ปี่ ระชาชน ประชาชนในฐานะเจาของอํานาจอธิปไตยจึงมีสทิ ธิตงั้ รัฐบาล 3
และลมเลิกรัฐบาล
ลักษณะสําคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยคือ บรรดาพลเมืองหรือสมาชิกในสังคม
ยอมมีความเสมอภาคกันในการเขาถึงอํานาจ และพลเมืองยอมมีสิทธิและเสรีภาพที่ไดรับการรับรอง
โดยเสมอกัน
หลักการพืน้ ฐานของประชาธิปไตย คือ "การยอมรับนับถือความสําคัญและศักดิศ์ รีความเปนมนุษย
ของบุคคล ความเสมอภาคและเสรีภาพในการดําเนินชีวติ " จากหลักการพืน้ ฐานดังกลาวสามารถประมวล
ลักษณะสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไดดังนี้ 4
1.ประชาชนเปนเจาของอํานาจอธิปไตย จึงกลาวไดวา ประชาชนเปนผูที่มีอํานาจมากที่สุดในรัฐ
2. ประชาชนทุกคนในรัฐมีความเทาเทียมกันตามกฎหมาย ตลอดจนมีสทิ ธิเสรีภาพตามกฎหมาย
อยางเทาเทียมกัน
*รองประธานศาลฎีกา, ผูเขารับการอบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย" รุนที่ 1 ของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

1 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (ราชบัณฑิตยสถาน พิมพครั้งที่ 1, 2546) หนา 1234.
2 ดู พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 อางแลว หนา 656.
3 มานิตย จุมปา. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) (สํานักพิมพนิติธรรม 2543) หนา 23.
4 โกวิท วงศสุรวัฒน. หลักรัฐศาสตร (คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) หนา 73.
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3.การดําเนินการของรัฐจําเปนตองถือตามมติเสียงขางมากเปนตัวตัดสิน แตเสียงสวนนอยในรัฐ
จะตองไดรับการคุมครองความเปนธรรมตามกฎหมายดวยเชนกัน
4.การปกครองแบบประชาธิปไตย จําเปนจะตองไดรับความยินยอมพรอมใจจากประชาชนสวน
ใหญในรัฐ
ประวัติศาสตรและแนวคิด
ยุคโบราณ
แรกเริม่ นัน้ นครรัฐในกรีก จะปกครองโดยชนชัน้ สูง (elite) และเรียกระบอบการปกครองดังกลาว
วา aristocratie ตอมาในสมัยของ Cleisthenes ผูป กครองนครรัฐเอเธนส ไดปฏิรปู ระบอบการปกครอง
จากเดิมที่ใหอํานาจชนสี่กลุมซึ่งเกี่ยวพันกันทางครอบครัวเปนผูปกครองมาเปนใหอํานาจชนเผาสิบกลุม
โดยถือตามพืน้ ทีท่ ชี่ นเผาเหลานัน้ อาศัยอยู แมจะไมเกีย่ วพันกันทางสายเลือด ทําใหประชาชนชาวเอเธนส
รูส กึ ผูกพันกับทีอ่ ยูอ าศัย Cleisthenes ยังใชการสุม เลือกวาพลเมืองชาวเอเธนสเขามาเปนผูอ อกกฎหมาย
บริหารบานเมือง และพิจารณารูสึกผูกพันกับที่อยูอาศัย Cleisthenes ยังใชการสุมเลือกวาพลเมืองชาว
เอเธนสเขามาเปนผูออกกฎหมาย บริหารบานเมือง และพิจารณาพิพากษาคดี โดยพลเมืองทุกคนจะได
รับสิทธิใหอภิปรายและลงมติในสภาซึง่ เปนทีอ่ อกกฎหมายของนครรัฐ อยางไรก็ดี ในสมัยดังกลาว พลเมือง
ชาวเอเธนสหมายถึงเฉพาะชายที่มีอายุ 20 ป บริบูรณ ซึ่งเกิดจากบิดาที่เปนพลเมืองเทานั้น และกําลัง
รับราชการทหารเทานัน้ ไมรวมถึงผูห ญิง ทาส คนตางชาติ ในนครรัฐสปารตา ชาวสปารตนั จะออกเสียง
ลงคะแนนเลือกผูน าํ ดวยการตะโกนสงเสียง โดยเชือ่ วาวิธดี งั กลาวจะปองกันการซือ้ เสียงได สวนในจักรวรรดิ
หรือสาธารณรัฐโรมัน มีเพียงพลเมืองสวนนอยทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงและใหผมู อี าํ นาจมีสทิ ธิออกเสียงมากกวา
พลเมืองทั่วไป เจาหนาที่ระดับสูงและวุฒิสภาสวนมากมาจากตระกูลที่รํ่ารวย
คําวา ประชาธิปไตย ปรากฏขึ้นเปนครั้งแรกในแนวคิดทางการเมืองและทางปรัชญาชวงยุคกรีก
โดยนักปราชญชื่อ เพลโต (Plato) (มีชีวิตอยูในป 429-348 กอนคริสตกาล) ไดแบงประเภทของระบอบ
การปกครองของรัฐไวในหนังสือชือ่ สาธารณรัฐ หรืออุตมรัฐ (Politeia หรือ The Republic) วา การปกครอง
มี 5 ระบอบดวยกัน ไดแก 1.อภิชนาธิปไตยหรือการปกครองโดยชนชัน้ สูง (Aristocracy) โดยผูป กครอง
จะตองไดรบั การอบรมสัง่ สอนใหเปนปราชญ คือเปนธรรมราชา (Philosopher King) 5 กอปรไปดวยปญญา
และคุณธรรม (wisdom) 2. ธนาธิปไตยหรือการปกครองโดยผูนําที่เปนทหารมีความเชี่ยวชาญในเรื่อง
สงครามหรือมีอาํ นาจมาก ผูป กครองในระบอบนีจ้ ะใหความสําคัญกับเรือ่ งเกียรติยศ ศักดิศ์ รี ซึง่ ไดมาจาก
ชัยชนะในการรบ (Timocracy) 3. คณาธิปไตยหรือการปกครองโดยกลุม คน (Oligarchy) ซึง่ มีอาํ นาจและ
ทรัพยสนิ 4. ประชาธิปไตย (Democracy) ชนชัน้ ลางหรือชนหมูม ากของสังคมมีชยั ชนะเหนือชัน้ ปกครอง
หรือชนชัน้ สูงได ในมุมมองของเพลโต ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไมมคี วามเปนระเบียบเนือ่ งจาก
ทุกคนมีเสรีภาพทีจ่ ะทําในสิง่ ทีต่ อ งการ สังคมในระบอบประชาธิปไตยจึงเต็มไปดวยความวุน วาย 5. ทรราช
5 ปรีดี เกษมทรัพย. นิติปรัชญา, พิมพครั้งที่ 8 (กรุงเทพมหานคร: คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2550) หนา 112.
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(Tyranny) เปนระบอบการปกครองทีเ่ กิดจากการเสือ่ มถอยของระบอบประชาธิปไตย เมือ่ ประชาชนไมมี
ความเปนระเบียบ ไมเคารพกฎหมาย สังคมเกิดความวุนวาย ผูชนะคือทรราชซึ่งเปนบุคคลที่มีอํานาจ
ประชาชนตองการจะใหทรราชออกจากตําแหนงแตไมอาจทําไดเนือ่ งจากทรราชมีอาํ นาจมาก เพลโตเห็น
วา ระบอบการปกครองทีด่ ตี อ งใหความสําคัญกับผูป กครอง โดยผูป กครองตองเปนผูม คี ณ
ุ ธรรม ดวยเหตุนี้
เพลโตเห็นวา อภิชนาธิปไตยหรือระบอบการปกครองโดยชนชัน้ สูงหรือผูป กครองทีม่ คี ณ
ุ ธรรมจึงเปนระบอบ
การปกครองที่ดีกวาระบอบการปกครองอื่น
อยางไรก็ดี แนวคิดของเพลโตถูกวิพากษวจิ ารณวา เปนความคิดในอุดมคติ เนือ่ งจากอาจเปนการ
ยากที่จะหาผูปกครองที่เปยมไปดวยสติปญญาและคุณธรรม เพลโตไดเขียนขอโตแยงไววา “สิ่งที่เปน
อุดมคติดอี ยางบริบรู ณนนั้ ยอมจะใชเปนเครือ่ งวิจารณสงิ่ ทีป่ รากฏเปนความจริงเปนตัวเปนตนอยูไ ด” คํากลาว
นี้อาจสะทอนใหเห็นเจตนารมณของเพลโตวา ตั้งทฤษฏีดังกลาวขึ้นมามิใชดวยความเพอฝนหากแตโดย
มุงประสงคจะวิพากษวิจารณสังคม นอกจากนั้น เพลโตไดเขียนหนังสือชื่อ The Law ขึ้นในชวงสุดทาย
ของชีวิตวา หากไมสามารถหาคนที่เปนธรรมราชาได การสรางระบบกฎหมายที่ดีที่เปนธรรมขึ้นมาใหคน
ประพฤติปฏิบัติตาม อาจทําใหสังคมมีความสงบสุขได
อริสโตเติล (Aristotle) (มีชีวิตอยูในป 384-322 กอนคริสตกาล) เปนศิษยของเพลโตและไดรับ
แนวความคิดของเพลโตมามากโดยเฉพาเรือ่ งเกีย่ วกับศีลธรรม อริสโตเติลเห็นวา ประเทศนัน้ จะตองประกอบ
ไปดวยบุคคลประเภทตางๆกัน รัฐจึงควรหาวิธีการที่จะจัดใหบุคคลที่แตกตางกันเหลานั้นไดอยูรวมกันได
ดวยความสันติและสงบสุข รูปแบบการปกครองทีด่ คี วรมีเปาหมายการปกครองเพือ่ ผลประโยชนสว นรวม
สวนรูปแบบการปกครองที่เลวคือมีเปาหมายการปกครองเพื่อผลประโยชนสวนตัวหรือกลุมพวกตนเอง
อริสโตเติลเขียนหนังสือชือ่ โพลิตคิ (Politic) วา อธิบายรูปแบบการปกครองทีด่ มี ี 3 รูปแบบ ไดแก
การปกครองโดยคนเดียว คือ การปกครองแบบกษัตริย (Monarchy) การปกครองของกลุม คนจํานวนนอย
หรือการปกครองแบบอภิชนาธิปไตย (Aristocracy) แตกลุม คนจํานวนนอยเหลานัน้ มีคณ
ุ ธรรมหรือทําเพือ่
ประโยชนสว นรวม และการปกครองโดยคนจํานวนมาก คือ การปกครองแบบประชาธิปไตย (Democracy)
หลักการสําคัญของประชาธิปไตยคือเสรีภาพและการมีสว นรวมในการปกครอง ทุกคนสามารถเขามาดํารง
ตําแหนงเปนผูป กครองไดหากไดรบั เลือก หรือกลาวอีกนัยหนึง่ คือพลเมืองทุกคนมีโอกาสทีจ่ ะไดสบั เปลีย่ น
กันเปนผูปกครองและผูอยูใตปกครอง 6 ในระบอบประชาธิปไตยใหเสียงขางมากมีอํานาจตัดสิน
ตามทรรศนะของอริสโตเติล ไมไดเจาะจงไปวาระบบใดระบบหนึ่งจะเปนระบบที่ดีที่สุดหรือไมดี
เนื่องจากในแตละระบบมีโอกาสเปนระบบที่ดีและไมดีได ขึ้นอยูที่วาไดดําเนินไปตามกฎเกณฑแหงความ
เปนธรรมหรือไม 7
สวนรูปแบบการปกครองที่ไมดี ไดแก สวนรูปแบบการปกครองที่ไมดีคูขนานไปกับรูปแบบการ
ปกครองทีด่ ี ไดแก การปกครองโดยคนเดียว คือ การปกครองแบบทรราชย (Tyranny) การปกครองของ
6 ชาญชัย แสวงศักดิ.์ กฎหมายรัฐธรรมนูญ : แนวคิดและประสบการณของตางประเทศ (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวญ
ิ ูชน) หนา 27)
7 ปรีดี เกษมทรัพย อางแลว หนา 118.
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กลุมคนจํานวนนอย คือ การปกครองแบบคณาธิปไตย (Oligarchy) และอนาธิปไตย (Anarchy) อันเปน
การปกครองโดยคนจํานวนมากแตไมมีความเปนธรรม ไมมีกฎ ไมมีเกณฑ ตัดสินใจทําอะไรลงไปตาม
อําเภอใจไรเหตุผล
หลังจากยุคของเพลโตและอริสโตเติลแลว กลาวไดวาสิ้นสุดยุคทองของปรัชญา8 นักคิดชาวกรีก
และโรมันในยุคตอมาไมไดมีแนวคิดใหมมากนัก ในราวศตวรรษที่ 5 จักรวรรดิโรมันลมสลายลง เกิดการ
รบแยงชิงอํานาจไปทั่วทวีปยุโรปสงผลใหยุโรปเขาสูยุคกลาง (Middle Ages) หรือยุคมืด (Dark Ages)
ยุคกลาง
ในยุคกลางไมมบี คุ คลใดมีอาํ นาจมากพอทีจ่ ะรวบรวมแผนดินใหเปนปกแผน บรรดาผูน าํ ทองถิน่
ทีม่ คี วามเขมแข็งพยายามรักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสนิ ดินแดนยุโรปในสมัยนัน้ ยังคงปกครอง
ภายใตนกั บวชและขุนนางในยุคศักดินา (Feudal system) เปนสวนมาก มีรปู แบบหลายอยางทีเ่ กีย่ วของ
กับการเลือกตั้งหรือสมัชชา แตมักจะเปดโอกาสใหแกประชาชนเพียงสวนนอย อยางเชน เครือจักรภพ
โปแลนด-ลิทวั เนีย ในนครรัฐเวนิซ ชวงอิตาลียคุ กลาง รัฐในไทรอลเยอรมันและสวิตเซอรแลนด แตนบั แต
ปลายศตวรรษที่ 14 เปนตนมา โลกเขาสูย คุ ฟน ฟูศลิ ปวิทยาการ (Renaissance) ปญญาชนเริม่ หันมาสนใจ
ศึกษาวรรณคดี ศิลปะ วรรณคดีและแนวคิดของกรีกและโรมัน จนกระทั่งปลายศตวรรษที่ 15 สถานะ
ของศาสนจักรตกตํ่าลงจนเกิดการไมยอมรับความชอบธรรมในการปกครองของสันตะปาปาที่กรุงโรมอีก
ตอไป รัฐฝายฆราวาสกลับมีอํานาจกลาแข็งมากขึ้นและมีความเห็นกันวา อาณาจักรไมจําเปนตองอยูใต
อาณัติของศาสนจักร
ยุคสมัยใหม
นักกฎหมายชาวฝรั่งเศส ชื่อ ฌอง โบแดง (Jean Bodin) มีชีวิตอยูในชวง ค.ศ. 1530 -1596)
เขียนหนังสืออธิบายหลักการปกครองวา รัฐจะดํารงอยูแ ละดําเนินไปไดโดยมีอาํ นาจการปกครองสูงสุดใน
แผนดินที่เรียกวา อํานาจอธิปไตย โดยโบแดงใหคํานิยาม อํานาจอธิปไตยไววา คืออํานาจสูงสุดเหนือ
ประชาชนในรัฐอันไมถูกจํากัดหรือยับยั้งโดยกฎหมายใด เนื้อหาของอํานาจอธิปไตยคือการตรากฎหมาย
แกไขเปลีย่ นแปลงหรือยกเลิกกฎหมาย อํานาจในการเก็บภาษีอากร อํานาจในการแตงตัง้ เจาหนาที่ อํานาจ
พิพากษาคดี การที่โบแดงอธิบายเชนนี้เพื่อที่จะขจัดแนวคิดที่ตองเชื่อมโยงอํานาจผานพระเจาดังเชนใน
สมัยทีศ่ าสนจักรเรืองอํานาจ อยางไรก็ดี อํานาจอธิปไตยยังตองอยูภ ายใตบงั คับหลักแหงความยุตธิ รรมหรือ
หลักธรรมดวย
รัฐสภาแหงอังกฤษมีทมี่ าจากการจํากัดพระราชอํานาจของกษัตริยโ ดยบัญญัตกิ ารจํากัดอํานาจใน
ดานตางๆ ไวในมหากฎบัตรแมกนา คารตา (Magna Carta) แตอนั ทีจ่ ริงแลวในขณะนัน้ มีเพียงประชาชน
กลุม นอยเทานัน้ ทีอ่ อกมาแสดงความคิดเห็น นอกจากนัน้ ปญหาของอํานาจในการจัดตัง้ รัฐสภานัน้ ขึน้ อยูก บั
ความพึงพอใจของกษัตริย ตอมา ภายหลังจากการปฏิวตั อิ นั รุง โรจน (Glorious Revolution) ในป ค.ศ. 1688
8 ปรีดี เกษมทรัพย อางแลว หนา 121.
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และการประกาศใชพระราชบัญญัติวาดวยสิทธิพื้นฐานของพลเมือง ในป ค.ศ. 1689 ซึ่งไดมีการจํากัด
สิทธิและเพิม่ พูนอิทธิพลของรัฐสภา สิทธิของพลเมืองในการเลือกสมาชิกรัฐสภาก็เพิม่ มากขึน้ ทีละนอยและ
สงผลใหกษัตริยทรงเปนเพียงประมุขแตในนามเทานั้น
คริสตศตวรรษที่ 18 ถึง 19
ในศตวรรษที่ 18 ความเชือ่ ในความสามารถของเหตุผลของมนุษย (Rationalism) ทีจ่ ะศึกษาวิจยั
วิจารณชีวิตและสังคม ใหเขาใจถึงขอบกพรอง ความเสียหายและความอยุติธรรม นักกฎหมายและ
นักปรัชญาชาวฝรัง่ เศสชือ่ มองเตสกิเออ เขียนหนังสือชือ่ เจตนารมณแหงกฎหมาย (The Spirit of Laws)
โดยวิเคราะหการเมืองการปกครอง มองเตสกิเออเห็นวา เสรีภาพของคนตองมีกฎหมายมาควบคุม มิฉะนัน้
จะใชเสรีภาพไปรบกวนเสรีภาพของคนอืน่ และไดเสนอทฤษฏีการแบงและคานอํานาจกัน (The Separation
of Powers) แนวคิดดังกลาวมีผลตอการรางรัฐธรรมนูญของประเทศตางๆ ในเวลาตอมา
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ชาวอังกฤษทีย่ า ยถิน่ ฐานมาตัง้ รกรากใหมทนี่ วิ อิงแลนดไดจดั ตัง้ รัฐบาล
ทองถิน่ แบบประชาธิปไตยดวยการวางรากฐานของประชาธิปไตยไวในการบริหารองคกรตางๆ แมอาํ นาจ
สวนมากจะอยูท กี่ ษัตริยแ ละรัฐสภาอังกฤษ ในยุคอาณานิคมกอนป ค.ศ. 1776 มีเพียงเหลาบุรษุ เจาของ
ที่ดินผิวขาวเทานั้นที่มีสิทธิเลือกตั้ง ในขณะที่ทาสผิวดําชนผิวดําและสตรียังไมไดรับอนุญาตใหออกเสียง
เลือกตั้ง ตอมาผูกอตั้งสหรัฐอเมริกาพยายามวางหลักเกี่ยวกับเสรีภาพตามธรรมชาติและความเทาเทียม
รัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกาซึง่ ประกาศใชในป ค.ศ. 1787 กําหนดใหมรี ฐั บาลทีม่ าจากการเลือกตัง้ และ
ปกปองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ในประเทศฝรั่งเศส ภายหลังการปฏิวัติในป ค.ศ. 1789 มีการประกาศใชคําประกาศวาดวยสิทธิ
มนุษยชนและสิทธิพลเมือง (Declaration of the Rights of Man and of the Citizen) ซึง่ เนนในเรือ่ ง
การยอมรับสิทธิมลู ฐานของมนุษย กรรมสิทธิใ์ นทรัพยสนิ เสรีภาพตามกฎหมาย รวมถึงเนนยํา้ ความสําคัญ
ของการวางระเบียบหลักการปกครองใหอาํ นาจอธิปไตยเปนของปวงชน และการแบงแยกอํานาจนิตบิ ญ
ั ญัติ
บริหาร และตุลาการ ตอมาในป ค.ศ. 1792 มีการเลือกตัง้ สมัชชาแหงฝรัง่ เศสของบุรษุ และจัดตัง้ สาธารณรัฐ
ฝรัง่ เศส ซึง่ ตัง้ อยูบ นหลักการ 3 ประการ ไดแก เสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพ กลาวคือ ดานเสรีภาพ
(Liberty) เนนเสรีภาพของบุคคลในดานความคิด ความเชือ่ ทางศาสนา การศึกษาหาความรู เสรีภาพดาน
การเมือง ดานความเสมอภาค (Equality) เนนความเทาเทียมกันตามกฎหมาย ความเทาเทียมในสิทธิ
หนาทีร่ วมถึงสิทธิในการออกเสียงเลือกตัง้ ดานภราดรภาพ (Fraternity) ถือวามนุษยทกุ คนเปนพีน่ อ งกัน
ไมเนนถึงชาติกําเนิดหรือเผาพันธุ
ภายหลังจากการปฏิวตั ฝิ รัง่ เศสในป ค.ศ. 1789 แลว อิทธิพลของแนวคิดเรือ่ งเสรีภาพและประชาธิปไตย
สงผลใหเกิดการปฏิวัติทั้งในทวีปยุโรปและในประเทศแถบละตินอเมริกา เชน สงครามประกาศอิสรภาพ
ของประเทศละตินอเมริกา (The Latin American Wars of Independence) ซึ่งเกิดการปฏิวัติขึ้นใน
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ประชาธิปไตย : ประวัติศาสตร แนวคิด ปญหา แนวทางแกไขและพัฒนา

หลายประเทศในอเมริกาใตเพื่อใหเปนอิสระจากการเปนเมืองขึ้นของสเปน โปรตุเกส และฝรั่งเศส หรือ
การปฏิวัติแหงยุโรปในป ค.ศ. 1848 (The European Revolutions of 1848) ซึ่งเกิดมาจากความไม
พอใจทางการเมือง ความตองการมีสวนรวมในประชาธิปไตยและการบริหารประเทศ การเรียกรองของ
ชนชัน้ แรงงาน ความรูส กึ เรือ่ งชาตินยิ ม และการแบงกลุม ทางสังคมเปนกลุม ผูร กั ชาติ กลุม ชนชัน้ สูง กลุม ทหาร
และกลุมเกษตรกร
คริสตศตวรรษที่ 20
ภายหลังจากการสิน้ สุดของสงครามโลกครัง้ ทีห่ นึง่ และการลมสลายของจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี
และจักรวรรดิออตโตมันทําใหเกิดรัฐจํานวนมากในทวีปยุโรป ซึง่ สวนมากมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ในชวงค.ศ. 1920 ระบอบประชาธิปไตยพัฒนาขึน้ แตในป ค.ศ. 1930 เกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํา่ ครัง้ ใหญ
(The Great Depression) ทําใหความเจริญดังกลาวหยุดชะงักลง ประเทศในแถบยุโรป ละตินอเมริกา
และเอเชีย เริ่มเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปสูการปกครองระบอบเผด็จการมากขึ้นและเกิดลัทธิฟาสซิสตใน
ประเทศเยอรมนี อิตาลี สเปนและโปรตุเกส และกลุม ประเทศในแถบยุโรปตะวันออกไดเปลีย่ นแปลงการ
ปกครองไปสูก ารปกครองในระบอบคอมมิวนิสต อยางไรก็ตาม สงครามโลกครัง้ ทีส่ องทําใหสหรัฐอเมริกา
เขามามีบทบาทเพิ่มขึ้นในเวทีโลกและมีอิทธิพลในการตอตานกระแสคอมมิวนิสตทั่วโลก
นอกจากนั้น ในยุคของการปลดปลอยอาณานิคม (Decolonization) ประเทศที่ไดรับเอกราช
สวนมากเลือกระบอบการปกครองประชาธิปไตย เมื่อถึงป ค.ศ. 1960 รัฐสวนใหญไดมีการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ในชวง ค.ศ. 1989 ประเทศในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกมีการเปลี่ยนแปลง
ระบอบการปกครองจากระบอบคอมมิวนิสตมาเปนระบอบประชาธิปไตย โดยมีการเลือกตั้งที่แขงขันกัน
อยางเสรี
รูปแบบของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
การแบงประเภทรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยมักคํานึงถึงรูปแบบของการมีสว นรวม
ของประชาชนและหลักการจัดศูนยแหงอํานาจ ซึ่งสามารถจําแนกไดเปน 2 รูปแบบ ไดแก
1.ระบอบประชาธิปไตยแบบสายตรง (Direct-Democracy) คือ ระบบทีป่ ระชาชนมีสว นรวมโดย
ตรง เชน ประชาธิปไตยแบบนครรัฐกรีกซึง่ ประชาชนตามนิยามของชาวกรีกโบราณมีสว นรวมในการประชุม
สมัชชาประชาชนหรือ “เอกคลีเซีย” (Ecclesia) โดยตรง สมัชชาประชาชนมีอาํ นาจพิจารณาเรือ่ งทีก่ ระทบ
ตอนครรัฐโดยตรง เชน นโยบายการตางประเทศ การสงคราม รูปแบบสายตรงนีใ้ นปจจุบนั เมือ่ อาณาเขต
การปกครองกวางใหญ ประชากรมีจาํ นวนมาก ทําใหการมีสว นรวมโดยตรงของประชาชนมีปญ
 หา รูปแบบ
นีจ้ งึ เหมาะกับชุมชนระดับหมูบ า นหรือเมืองเล็กๆ เชน ชุมชนหมูบ า นในประเทศสวิสเซอรแลนดในปจจุบนั 9
2.ระบอบประชาธิปไตยแบบมีตวั แทน (Representative-Democracy) คือ ระบบทีเ่ ลือกตัวแทน
ของประชาชนเขาสูร ฐั สภาเพือ่ ทําหนาทีแ่ ทนประชาชน รูปแบบนีส้ ามารถจําแนกไดเปน 3 รูปแบบ ไดแก
9 วิชยั ตันศิร,ิ วิวฒ
ั นาการของระบอบประชาธิปไตย, พิมพครัง้ ที่ 1 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548)
หนา 319 - 320.
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2.1 รูปแบบรัฐสภา (Parliamentary System) รูปแบบนี้เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษกอน
ประเทศอืน่ จึงมีผเู รียกรูปแบบนีว้ า “ระบบอังกฤษ” รูปแบบรัฐสภานีแ้ พรหลายในยุโรปตะวันตก เชน อิตาลี
สเปน เดนมารก นอรเวย เนเธอรแลนด เบลเยีย่ ม ลักเซมเบอรก และเปนรูปแบบทีใ่ ชในประเทศออสเตรเลีย
นิวซีแลนด อินเดีย ญี่ปุน ไทย ฟลิปปนส สิงคโปร มาเลเซีย เปนตน10
รูปแบบรัฐสภามีศูนยกลางแหงอํานาจอยูที่รัฐสภา ซึ่งรวมถึงสถาบันกษัตริย สภาขุนนาง
สภาสามัญชน เปนองครวมทีเ่ รียกวา “พระมหากษัตริยป ระทับในรัฐสภา” หรือกลาวไดวา รัฐสภาคือทีร่ วม
ของสถาบันกษัตริย ขุนนางและตัวแทนของฐานันดรที่ 3 คือ ประชาชน สถาบันกษัตริยมีบทบาทสําคัญ
ตอระบบการปกครองมากเพราะสถาบันนีท้ าํ ใหเกิดความประทับใจ ความภาคภูมใิ จ รวมใจในหมูป ระชาชน
ความจงรักภักดีและความสมานฉันทในชาติ สวนอํานาจสูงสุดทางกฎหมายอยูท่ีรัฐสภาซึ่งประกอบดวย
สภาขุนนาง (House of Lords) และสภาสามัญ (House of Commons) ไมมีอํานาจอื่นใดจะขัดขวาง
อํานาจของรัฐสภาไดนอกจากอํานาจการเมืองของประชาชน แตเมือ่ ประชาชนไดเลือกผูแ ทนเขามาสูส ภา
สามัญชนแลว ผูแทนราษฎรจึงเปนผูถืออํานาจอธิปไตยแทนประชาชน11
ในระบบรัฐสภาอังกฤษไมไดแบงแยกอํานาจฝายบริหารออกจากฝายนิตบิ ญ
ั ญัตอิ ยางเด็ดขาดเพราะ
คณะรัฐมนตรีเปรียบเสมือนคณะกรรมการของรัฐสภาแตมอี าํ นาจพิเศษทีส่ ามารถยุบสภาสามัญ (สภาผูแ ทน
ราษฎร) ได การบริหารงานในระบบคณะรัฐมนตรีเปนการบริหารงานภายใตกาํ กับของรัฐสภา การควบคุม
เสียงในรัฐสภาโดยเฉพาะในสภาสามัญจึงเปนเงื่อนไขสําคัญของระบบนี้ อยางไรก็ตาม แมรัฐสภาเปน
ศูนยกลางของอํานาจก็มไิ ดหมายความวารัฐสภาจะเขาไปกาวกายการดําเนินงานของศาลหรือตุลาการได อํานาจ
อันเปนอิสระของศาลหรือตุลาการไดรบั การรับรองตามหลักของการปกครองโดยกฎหมายหรือหลักนิตธิ รรม
(Rule of Law) มาหลายศตวรรษแลว แตแมสถาบันตุลาการจะเปนอิสระจากการกาวกายของฝายบริหาร
สถาบันตุลาการก็ไมมีอํานาจที่จะขัดแยงกับกฎหมายที่ออกโดยรัฐสภาหรือประกาศวากฎหมายใดขัดตอ
รัฐธรรมนูญ12
ระบบรัฐสภาอังกฤษมีกลไกการคานอํานาจสืบทอดมาจากระบบดัง้ เดิมทีส่ ถาบันกษัตริยแ ละขุนนาง
ตางคานอํานาจซึ่งกันและกัน และมีฐานันดรที่สามคือประชาชนคานอํานาจกับขุนนาง ในสมัยแรกๆ
สภาขุนนางหรือวุฒสิ ภาจึงทําหนาทีค่ านอํานาจกับฝายบริหารคือพระมหากษัตริย แตภายหลังสภาขุนนาง
ทําหนาทีค่ านอํานาจกับสามัญชน ตอมาในป ค.ศ.1911 มีพระราชบัญญัตทิ ล่ี ดิ รอนอํานาจของสภาขุนนาง
ใหไมมีอํานาจในการเสนอรางพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการเงินและมีอํานาจยับยั้งรางพระราชบัญญัติ
ทัว่ ไปไวไดเพียง 1 ป เทานัน้ นอกจากนี้ ขนบธรรมเนียมประเพณีทวี่ า รัฐมนตรีไมควรเปนขุนนางจึงยิง่ ทําให
สภาขุนนางกลายเปนชางเทาหลังอยางแทจริง สําหรับสภาสามัญนั้นมีกลไกการคานอํานาจแบบใหม คือ
10 วิษณุ เครืองาม, กฎหมายรัฐธรรมนูญ, พิมพครัง้ ที่ 3 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพแสวงสุทธิการพิมพ, 2530) หนา 253 และ 264.
11 วิชยั ตันศิร,ิ อางแลว, หนา 320 - 321.
12 วิชยั ตันศิร,ิ อางแลว, หนา 321 - 322.
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การมีหวั หนาฝายคานในสภาสามัญซึง่ เปนหัวหนาฝายคานทีไ่ ดรบั การยอมรับและมีชอื่ เรียกวาผูน าํ ฝายคาน
ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวหรือสมเด็จพระราชินี การมีพรรคฝายคานในสภาผูแทนราษฎรเกิดขึ้น
พรอมระบบคณะรัฐมนตรีซงึ่ พระมหากษัตริยจ ะสรรหาบุคคลจากพรรคเดียวกันมารวมเปนคณะรัฐมนตรี
พรรคการเมืองที่ไมไดรวมรัฐบาลจึงทําหนาที่วิพากษวิจารณคัดคานนโยบายของพรรครัฐบาลโดยปริยาย
จนกลายเปนประเพณีที่จะตองมีทั้งหัวหนาฝายรัฐบาลและหัวหนาฝายคานเผชิญหนากันในหองประชุม
สภาสามัญ 13
2.2 รูปแบบประธานาธิบดี (Presidential System) รูปแบบการปกครองของสหรัฐอเมริกาเปน
แบบสหพันธรัฐ ตามรัฐธรรมนูญ ค.ศ.1787 เปนรูปแบบทีแ่ บงแยกอํานาจอยางชัดเจนระหวางรัฐบาลกลาง
กับรัฐบาลของแตละมลรัฐ อํานาจทีร่ ฐั ธรรมนูญกําหนดใหแกรฐั บาลกลางเรียกวา Expressed power เชน
อํานาจในการจัดเก็บภาษี การกําหนดคาเงินตราและการผลิตเงินตรา การจัดตั้งธนาคารกลาง เปนตน
สวนอํานาจทีเ่ หลือและทีไ่ มไดระบุหา มไวกจ็ ะเปนอํานาจของมลรัฐโดยปริยาย เรียกวา Residual power
เชน อํานาจในการจัดการศึกษา การสาธารณสุข การปกครองภายใน การรักษาความสงบ (ตํารวจ)
การคมนาคม เปนตน การแบงอํานาจในลักษณะนี้ก็เพื่อใหสอดคลองกับหลักการเดิมที่วา อํานาจดั้งเดิม
มาจากและเปนของมลรัฐ อยางไรก็ตามหลักนีต้ อ งพิจารณาประกอบกับหลักการใหมในรัฐธรรมนูญ มาตรา 1
วรรคทาย สวนที่ 8 ทีว่ า รัฐบาลของสหรัฐอเมริกามีอาํ นาจออกกฎหมายทีจ่ าํ เปนและเหมาะสม (Necessary
and proper) เพือ่ บังคับใชอาํ นาจตามทีร่ ฐั ธรรมนูญกําหนดใหแกรฐั บาลของสหรัฐอเมริกา ซึง่ วลี “ทีจ่ าํ เปน
และเหมาะสม” เปนวลีที่ยืดหยุนและขยายขอบขายอํานาจของรัฐบาลกลาง 14
นอกจากนี้ การปกครองในรูปแบบประธานาธิบดียงั มีหลักการทีส่ าํ คัญคือ หลักการแบงแยกอํานาจ
หลักการคานอํานาจและหลักอํานาจประธานาธิบดี ซึ่งแตละหลักมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้
หลักการแบงแยกอํานาจ (Separation of Powers) หมายถึงการแบงแยกอํานาจระหวางฝาย
นิติบัญญัติ บริหารและตุลาการ ซึ่งก็คือ สภาคองเกรส ประธานาธิบดี และศาล ตามลําดับ แตละองคกร
เปนอิสระซึง่ กันและกันไมมอี งคกรใดมีอาํ นาจมากกวากัน ประธานาธิบดีเปนอิสระจากสภาคองเกรสเพราะ
ประชาชนเปนผูเลือกตั้งประธานาธิบดี สภาคองเกรสไมมีอํานาจขับไลประธานาธิบดี ประธานาธิบดีไมมี
อํานาจยุบสภาคองเกรส การปฏิบตั หิ นาทีน่ ติ บิ ญ
ั ญัตเิ ปนหนาทีข่ องสภาคองเกรสซึง่ ประกอบดวยสภาผูแ ทน
ราษฎรและวุฒิสภา ประธานาธิบดีไมมีอํานาจหนาที่เสนอรางพระราชบัญญัติ สภาคองเกรสไมสามารถ
กาวกาย กํากับหรือตรวจสอบการบริหารงานของฝายบริหารโดยการอภิปรายไมไววางใจหรือเสนอนโยบาย
การบริหาร ยกเวนเพียงกรณีการตรวจสอบความประพฤติของประธานาธิบดีเพือ่ ถอดถอน (Impeachment)
และการแตงตั้งขาราชการระดับสูง นอกจากนี้ องคกรตุลาการก็มีความเปนอิสระจากสภาคองเกรสและ
ประธานาธิบดี แมประธานศาลสูงสุดจะไดรบั การเสนอชือ่ จากประธานาธิบดีและตองไดรบั ความเห็นชอบ
จากวุฒิสภา แตเมื่อไดรับการแตงตั้งแลว ประธานศาลสูงสุดก็มีอิสระ ฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติจะ
13 วิชัย ตันศิริ, อางแลว, หนา 323 - 324.
14 วิชัย ตันศิริ, อางแลว, หนา 324 และ 326 - 327.
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กาวกายภาระหนาที่ของฝายตุลาการมิไดอยางไรก็ตาม ฝายตุลาการสูงสุดมีอํานาจประกาศวา กฎหมาย
ตางๆ ที่สภาคองเกรสใหความเห็นชอบแลวนั้นขัดตอรัฐธรรมนูญได 15
หลักการคานอํานาจ (Balances of Power) แมรัฐธรรมนูญวางหลักการแบงแยกอํานาจ
แตรัฐธรรมนูญก็สรางระบบการคานอํานาจหรือการถวงดุลแหงอํานาจ (Check and balances) ไว เชน
แมสภาคองเกรสจะมีอาํ นาจหนาทีร่ า งกฎหมาย แตผมู อี าํ นาจขัน้ สุดทายในการใหความเห็นชอบคือประธานาธิบดี
ซึ่งทําหนาที่ประมุข ประธานาธิบดีมีอํานาจยับยั้งรางพระราชบัญญัติ (veto) ไดเพียง 1 วาระ (1 ป)
นอกจากนีป้ ระธานาธิบดีตอ งขอความเห็นชอบจากวุฒสิ ภาในการแตงตัง้ ขาราชการระดับสูง เชน ประธาน
ศาลสูงสุด เอกอัครราชทูต อัยการสูงสุด เปนตน ประธานาธิบดียงั ตองขอความรวมมือจากสมาชิกสภาคองเกรส
ในการเสนอรางกฎหมายเพือ่ ดําเนินนโยบายการบริหารประเทศไปสูค วามสําเร็จ และกรณีการทูตระหวาง
ประเทศ เชน การตกลงเรื่องสนธิสัญญาระหวางประเทศและการประกาศสงครามก็ตองไดรับความเห็น
ชอบจากวุฒสิ ภา ซึง่ ทําใหวฒ
ุ สิ ภามีบทบาทในการใหความเห็นดานนโยบายการตางประเทศและการปอง
กันประเทศ ตัวอยางการคานอํานาจและตรวจสอบการใชอาํ นาจทีช่ ดั เจนอีกกรณีหนึง่ คือ ศาลสูงสุดมีอาํ นาจ
ทีเ่ รียกวา “การทบทวนกฎหมาย” ซึง่ ทําใหเกิดอํานาจคูข นานกับสภาคองเกรสเนือ่ งจากศาลสูงสุดสามารถ
วินจิ ฉัยวากฎหมายใดขัดตอรัฐธรรมนูญและวินจิ ฉัยความหมายของกฎหมายทีอ่ าจขัดแยงหรือคลุมเครือ 16
หลักอํานาจประธานาธิบดี รูปแบบประธานาธิบดีนนั้ ศูนยแหงอํานาจจะอยูท สี่ ถาบันประธานาธิบดี
โดยแท 17โดยตําแหนงประธานาธิบดีเปนตําแหนงทีร่ วมศูนยแหงอํานาจบริหารและตําแหนงนีย้ งั รวมบทบาท
ของประมุขและผูนําฝายบริหารไวในบุคคลคนเดียวจึงอาจทําใหประธานาธิบดีมีอํานาจมาก
ระบอบประชาธิปไตยรูปแบบประธานาธิบดีมคี วามแตกตางจากรูปแบบรัฐสภาอยู 2 ประการหลัก
คือ ประการแรก รูปแบบรัฐสภา อํานาจรวมศูนยอยูที่รัฐสภา สวนรูปแบบประธานาธิบดีมีการแบงแยก
อํานาจและคานอํานาจกันระหวางฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหารและฝายตุลาการ ประการที่สอง รูปแบบ
รัฐสภาแยกตําแหนงประมุขออกจากตําแหนงผูน าํ ฝายบริหาร แตรปู แบบประธานาธิบดีรวมบทบาทประมุข
และผูนําฝายบริหารไวในบุคคลเดียวคือประธานาธิบดี รัฐมนตรีตองรับผิดชอบโดยตรงตอประธานาธิบดี
ประธานาธิบดีมอี าํ นาจในการแตงตัง้ ถอดถอนรัฐมนตรีได รัฐมนตรีในระบบประธานาธิบดีไมตอ งรับผิดชอบ
ตอรัฐสภา จึงไมจําตองไปรวมประชุมรัฐสภา เพื่อตอบกระทูถามจากรัฐสภาแตประการใด
รูปแบบประธานาธิบดีเปนรูปแบบที่คอนขางใหมมีอายุประมาณ 200 ป จึงยังไมมีการนําไปดัด
แปลงมากนัก นอกจากฝรัง่ เศสซึง่ นําไปผสมกับรูปแบบรัฐสภาจนเกิดเปนระบบใหมอกี ระบบหนึง่ ประเทศ
ทีใ่ ชรปู แบบประธานาธิบดีสว นใหญอยูใ นกลุม ละตินอเมริกาหรืออเมริกาใต เชน อารเจนตินา บราซิล โคลัมเบีย
เม็กซิโก สวนฟลิปปนสนั้นเคยใชรูปแบบนี้อยูพักหนึ่งตั้งแตไดเอกราชจนกระทั่งประกาศใชรัฐธรรมนูญ
ใหมเมื่อ พ.ศ. 251718
15 วิชัย ตันศิริ, อางแลว, หนา 327 - 329.
16 วิชัย ตันศิริ, อางแลว, หนา 329 - 330.
17 วิษณุ เครืองาม, อางแลว, หนา 267.
18 วิษณุ เครืองาม, อางแลว, หนา 268.
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2.3 รูปแบบผสมผสานระหวางระบบประธานาธิบดีกบั ระบบรัฐสภา รูปแบบนีไ้ ดแก ระบบสาธารณรัฐ
ที่ 5 ของฝรั่งเศส ตามรัฐธรรมนูญ ค.ศ.195819 รูปแบบนี้เกิดขึ้นเนื่องจากในราว พ.ศ. 2500 ถึง 2501
ฝรัง่ เศสเกิดวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยางหนัก รัฐธรรมนูญและรัฐบาลสาธารณรัฐ
ที่ 4 สัน่ คลอนอยางรุนแรง ดวยเสียงเรียกรองจากประชาชนและสภาผูแ ทนราษฎร นายพลชารลส เดอโกลล
(Charles De Gaulle) ซึ่งเคยเปนวีรบุรุษสมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2 ไดรับเชิญเขาจัดตั้งรัฐบาลโดยราง
รัฐธรรมนูญฉบับใหมและเริม่ การปกครองเปนสมัยสาธารณรัฐที่ 5 เดอโกลลและผูร า งรัฐธรรมนูญคนสําคัญ
เชน มิเชล เดอเบร มีความเห็นวา ระบบประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกามีจดุ ออนโดยเฉพาะการแบงแยก
อํานาจมากเกินไปทําใหปราศจากการควบคุมซึ่งกันและกันระหวางรัฐสภากับรัฐบาล สวนระบบรัฐสภา
ของอังกฤษก็ทําใหฝายบริหารถูกควบคุมมากเกินไป ทั้งประมุขของรัฐก็มีอํานาจนอยเกินไปจนกลายเปน
เพียงสัญลักษณเทานัน้ เดอโกลลนาํ ลักษณะทีด่ ขี องทัง้ สองระบบมาผสมกันและเสนอมาตรการหรือกติกา
ใหมๆ ซึง่ เหมาะกับฝรัง่ เศสจนเกิดระบบใหม เรียกวา ระบบกึง่ รัฐสภากึง่ ประธานาธิบดี (semi-parliamentary
-presidential system) บางคนเรียกวา ระบบเดอโกลล หรือระบบสาธารณรัฐยุคที่ 520
สําหรับรูปแบบนี้ ตําแหนงประธานาธิบดีมิใชเพียงประมุขที่เปนสัญลักษณของประเทศเทานั้น
แตมีอํานาจมากขึ้นและมีความใกลเคียงกับความเปนประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา ประธานาธิบดีมี
อํานาจดานการตางประเทศ การปองกันประเทศ อํานาจทัว่ ไปทีจ่ ะทําใหเกิดความเรียบรอยและมัน่ คงทาง
การเมืองและอํานาจแตงตั้งนายกรัฐมนตรีกับขาราชการระดับสูงและยังมีอิทธิพลตอการแตงตั้งรัฐมนตรี
ฐานอํานาจของประธานาธิบดีมั่นคงเพราะไดรับเลือกตั้งโดยตรงจากผูมีสิทธิเลือกตั้ง ผูรางรัฐธรรมนูญ
ค.ศ.1958 ตองการใหมรี ะบบผูน าํ คูใ นฝายบริหาร คือมีทงั้ ประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรี ประธานาธิบดี
เปนอิสระจากรัฐสภาและดํารงตําแหนงตามวาระคราวละ 7 ป สวนรัฐสภาประกอบดวยสภาสูงและสภา
ผูแทนราษฎรตางก็มีระบบการเลือกตั้งของตนเองและมีวาระคราวละ 4 ป แตประธานาธิบดีมีความเห็น
รวมกับนายกรัฐมนตรีสามารถยุบสภาได แตเมือ่ ผูแ ทนราษฎรไดรบั แตงตัง้ ใหเปนนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
แลวจะตองลาออกจากการเปนผูแทนราษฎร ซึ่งการที่ตองลาออกดังกลาวเปนแนวคิดที่จะแยกบทบาท
ฝายบริหารออกจากฝายนิตบิ ญ
ั ญัติ นอกจากนีน้ ายกรัฐมนตรีมอี าํ นาจแตงตัง้ รัฐมนตรีและสามารถแตงตัง้
บุคคลภายนอกใหเปนรัฐมนตรีได คณะรัฐมนตรีทั้งคณะตองรับผิดชอบตอรัฐสภา
ระบบสาธารณรัฐที่ 5 มีความคลายคลึงกับรูปแบบประธานาธิบดีคอื ประธานาธิบดีมอี าํ นาจมาก
ขึน้ กวาในรูปแบบรัฐสภา เชน เปนประธานทีป่ ระชุมคณะรัฐมนตรี ใชอาํ นาจพิเศษหรือมาตรการทีจ่ าํ เปน
ในสถานการณสําคัญได จนดูเหมือนประธานาธิบดีในระบบประธานาธิบดี แตระบบนี้ก็มีสวนที่คลายคลึง
กับรูปแบบรัฐสภาคือ ประธานาธิบดีเปนประมุขของรัฐ มิใชหวั หนารัฐบาล หัวหนารัฐบาลคือนายกรัฐมนตรี
ซึ่งประธานาธิบดีแตงตั้ง การทํางานของคณะรัฐมนตรีเหมือนกับรัฐบาลในรูปแบบรัฐสภา ประธานาธิบดี
ยุบสภาผูแทนราษฎรได 21
19 วิชัย ตันศิริ, อางแลว, หนา 334.
20 วิษณุ เครืองาม, อางแลว, หนา 268.
21 วิษณุ เครืองาม, อางแลว, หนา 269.
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หลายสวนของระบบฝรั่งเศสมีที่ใชในหลายประเทศ เชน อียิปต มาดากัสการ โดยเฉพาะกอน
พ.ศ.2518 (ค.ศ.1975) เซเนกัล และทีน่ าํ เพียงบางสวนไปดัดแปลงใช เชน ฟลปิ ปนส กรีก โปรตุเกส สเปน22
รูปแบบนีม้ สี ว นทีเ่ ปนแบบอยางในการปรับระบบรัฐสภาไทยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540
แตประเทศไทยยังคงรักษาสถาบันพระมหากษัตริยไ วในฐานะประมุข สวนนายกรัฐมนตรีมอี าํ นาจสมบูรณ
ตามระบบรัฐสภาอังกฤษ 23
ประชาธิปไตยในประเทศไทย
เดิมประเทศไทยใชระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย พระมหากษัตริยท รงปกครอง
ประเทศโดยทศพิธราชธรรม จนกระทัง่ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูห วั เกิดการเปลีย่ น
แปลงการปกครองมาเปนระบอบประชาธิปไตย มูลเหตุของการเปลีย่ นแปลงการปกครองมีอยูห ลายประการ
มูลเหตุทสี่ าํ คัญคือการทีค่ นไทยกลุม หนึง่ ไดรบั การศึกษาจากตางประเทศมากขึน้ และพบเห็นวิธกี ารปกครอง
แบบตางๆ ของประเทศในยุโรปโดยเฉพาะการปกครองระบอบประชาธิปไตยภายใตรฐั ธรรมนูญ ประกอบ
กับในตางประเทศการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยในเวลานัน้ เริม่ เสือ่ มลง เชน มีการโคนลมราช
บัลลังกในรัสเซีย เมื่อ พ.ศ. 2459 ออสเตรีย เมื่อ พ.ศ. 2460 ทําใหผูคิดจะเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ประเทศพากันเคลื่อนไหวรวบรวมกําลังกันเพื่อคิดเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยในสมัยตนรัชกาลที่ 6
เคยมีการเตรียมการเปลีย่ นแปลงการปกครองมาแลวคือ ในป ร.ศ. 130 หรือ พ.ศ. 2455 คณะบุคคลประกอบ
ดวยทหารบก ทหารเรือและพลเรือน มีรอ ยเอกขุนทวย หาญพิทกั ษ (เหล็ง ศรีจนั ทร) เปนหัวหนา เตรียม
การเขายึดอํานาจรัฐบาลในขณะนัน้ เพือ่ จัดตัง้ สาธารณรัฐขึน้ แทน แตการเปลีย่ นแปลงการปกครองครัง้ นัน้
ไมสาํ เร็จ รัฐบาลจับกุมคณะกอการได นอกจากนีใ้ นชวงนัน้ เกิดวิกฤตความยากหมากแพงเศรษฐกิจถดถอย
ไปทัว่ โลก รัฐบาลมีงบประมาณแผนดินขาดดุลตองตัดรายจายทีฟ่ มุ เฟอย ยุบกรมกองทีไ่ มจาํ เปน ยุบตําแหนง
ราชการและปลดขาราชการบางสวน งดเลือ่ นชัน้ เลือ่ นตําแหนง ทําใหขา ราชการชัน้ ผูน อ ยทัง้ ฝายทหารและ
พลเรือนไดรบั ความเดือดรอนจึงหันเหความจงรักภักดีออกจากรัฐบาลและสนับสนุนการเปลีย่ นแปลงการ
ปกครองอยางเต็มที่ สวนพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูห วั เองนัน้ ก็ทรงเตรียมจะพระราชทานรัฐธรรมนูญ
อยูแลวแตยังไมทันสําเร็จสมพระราชประสงค
พฤติการณในการเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้น ผูกอการเปลี่ยนแปลงคือคณะราษฎรซึ่งมี
หลวงประดิษฐมนูธรรมเปนหัวหนาฝายพลเรือน สวนฝายทหารมีพนั เอกพระยาพหลพลพยุหเสนา พันเอกพระยา
ทรงสุรเดช พันเอกพระยาฤทธิอคั เณย พันเอกพระประศาสนพทิ ยายุทธ เปนหัวหนาฝายทหารอาวุธ และ
มีพนั ตรีหลวงพิบลู สงครามกับรอยเอกทัศนัย นิยมศึก เปนหัวหนาฝายทหารหนุม ในวันกอการนัน้ พระบาท
สมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวเสด็จแปรพระราชฐานไปประทับที่พระราชวังไกลกังวล หัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ซึ่งเปนโอกาสเหมาะใหคณะราษฎรปฏิบัติการได ขณะนั้นสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ
22
วิษณุ เครืองาม, อางแลว, หนา 271.
23
วิชัย ตันศิริ, อางแลว, หนา 336.
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ประชาธิปไตย : ประวัติศาสตร แนวคิด ปญหา แนวทางแกไขและพัฒนา

เจาฟาบริพัตรสุขุมพันธ กรมพระนครสวรรควรพินิตเปนผูรักษาการพระนคร คณะราษฎรสงกําลังทหาร
เขายึดสถานทีส่ าํ คัญในพระนครเมือ่ ตอนเชาตรูข องวันที่ 24 มิถนุ ายน 2475 และเชิญพระบรมวงศานุวงศ
มาควบคุมไวทพี่ ระทีน่ งั่ อนันตสมาคมเพือ่ เจรจาตอรองกับรัฐบาล มีการอานแถลงการณของคณะราษฎรให
ราษฎรฟงทีพ่ ระบรมรูปทรงมา คณะราษฎรทําหนังสือกราบบังคมทูลใหพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูห วั
ทรงทราบเหตุการณและขออัญเชิญใหเสด็จกลับมาเปนกษัตริยภ ายใตรฐั ธรรมนูญ วันที่ 25 มิถนุ ายน 2475
พระองคจึงเสด็จพระราชดําเนินกลับ วันที่ 26 มิถุนายน 2475 คณะราษฎรขอเขาเฝาเพื่อถวายราง
พระราชบัญญัตธิ รรมนูญการปกครองแผนดินสยามชัว่ คราวกับรางพระราชกําหนดนิรโทษกรรมทีค่ ณะราษฎร
เปลีย่ นแปลงการปกครอง วันที่ 27 มิถนุ ายน 2475 พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูห วั ลงพระปรมาภิไธย
และพระราชทานพระราชบัญญัติดังกลาวคืนมาเพื่อใชเปนรัฐธรรมนูญตอไป จึงถือวาวันดังกลาวเปน
วันประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับแรก ตอมาวันที่ 28 มิถุนายน 2475 มีการเปดประชุมสภาผูแทนราษฎร
ขึน้ เปนครัง้ แรก ผูแ ทนราษฎรชัว่ คราว จํานวน 70 คน ลงมติใหพระยามโนปกรณนติ ธิ าดา (กอน หุตะสิงห)
เปนประธานคณะกรรมการราษฎรหรือนายกรัฐมนตรี โดยมีกรรมการราษฎรหรือคณะรัฐมนตรีอกี 15 นาย
เมือ่ คณะราษฎรเขาบริหารประเทศก็เกิดอุปสรรคมากมาย เชน เกิดความขัดแยงระหวางพระมหากษัตริย
กับรัฐบาล ระหวางรัฐบาลกับประชาชน และระหวางบุคคลในคณะราษฎรดวยกันเอง ปญหาเสรีภาพของ
ประชาชนโดยเฉพาะเรือ่ งหนังสือพิมพและเสรีภาพในการตัง้ พรรคการเมือง ตอมาหลวงประดิษฐมนูธรรม
รางเคาโครงเศรษฐกิจและพิมพแจกจายในหมูผูกอการแลวมีเสียงคัดคานวาเคาโครงดังกลาวดําเนินตาม
หลักการของลัทธิคอมมิวนิสต ความขัดแยงรุนแรงถึงขนาดรัฐบาลเสนอใหออกพระราชกฤษฎีกาปดสภา
ผูแทนราษฎรและงดใชรัฐธรรมนูญชั่วคราวเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2476 หลังจากนั้นทหารกลุมหนึ่งทํา
รัฐประหารยึดอํานาจและบังคับใหพระยามโนปกรณนติ ธิ าดาลาออก พระยาพหลพลพยุหเสนาเปนนายกรัฐมนตรี
หลังจากนั้นเกิดขบถบวรเดชในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2476 แตรัฐบาลเปนฝายชนะ มีการจัดการเลือกตั้ง
ทัว่ ไปครัง้ แรกในปลาย พ.ศ. 2476 โดยกําหนดใหมกี ารเลือกตัง้ โดยออมคือเลือกตัง้ ผูแ ทนตําบลกอนแลวจึง
จะเลือกผูแทนราษฎรประเภทที่ 1 ในเวลาเดียวกันพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวทรงขัดแยงกับ
รัฐบาลอยางรุนแรงจนเสด็จไปประทับทีป่ ระเทศอังกฤษโดยทรงอางวาเพือ่ รักษาพระองค ตอมาพระองคมี
พระราชบันทึกถึงรัฐบาลมีใจความสําคัญวา มีพระราชประสงคใหแกไขเกีย่ วกับการแตงตัง้ สมาชิกสภาผูแ ทน
ราษฎรประเภท 2 โดยไมควรเลือกเฉพาะผูที่อยูในคณะราษฎร แตควรคํานึงถึงคุณวุฒิเฉพาะบุคคลดวย
และทรงตัง้ เงือ่ นไขวาตอเมือ่ รัฐบาลปฏิบตั ติ ามพระราชประสงคไดแลวจึงจะเสด็จกลับพระนคร แตเมือ่ รัฐบาล
เสนอพระราชบันทึกนี้ตอสภาผูแทนราษฎรเพื่อพิจารณา ทั้งสภาและรัฐบาลเห็นวาไมสามารถสนอง
พระราชประสงคได ตอมาวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2477 พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวจึงทรงสละ
ราชสมบัติ
นับตัง้ แตมกี ารเปลีย่ นแปลงการปกครองในป พ.ศ. 2475 ถึงปจจุบนั นี้ ประเทศไทยมีรฐั ธรรมนูญ
และธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร ถึง 18 ฉบับ โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 เปนฉบับปจจุบัน
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ปญหาของประชาธิปไตยในประเทศไทย
อาจกลาวไดวา ในยุคทีป่ ระเทศไทยเปลีย่ นแปลงการปกครองมาเปนระบอบการปกครองประชาธิปไตย
นัน้ คนสวนมากมิไดเขาใจถึงแนวคิดหรือวิถที างของประชาธิปไตย ประชาชนสวนใหญของประเทศยังสนใจ
เพียงแตปญ
 หาปากทองและการดําเนินชีวติ เทานัน้ กลุม คนทีข่ บั เคลือ่ นระบอบประชาธิปไตยคือชนชัน้ สูง
และชนชั้นกลางของประเทศ การเมืองเปนเรื่องของนักการเมือง ผูมีอิทธิพลหรือมีฐานะทางสังคม หรือ
นิสิตนักศึกษาผูมีความรู รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดกระจายการปกครองและ
อํานาจสูชุมชนทองถิ่น เพิ่มสวนรวมทางการเมืองของประชาชน ซึ่งอาจมองไดวาประชาชนจะมีสวนรวม
กับการปกครองประเทศมากขึ้นเปนไปตามแนวคิดของประชาธิปไตยในประเทศไทย อยางไรก็ดี การณ
กลับกลายเปนวา ในชวงทศวรรษทีผ่ า นมาเกิดความขัดแยงกันทางการเมืองซึง่ ใหเกิดความแตกแยกในสังคม
ประชาชนมีความคิดเห็นทางการเมืองไมตรงกันและสนับสนุนพรรคการเมืองตางพรรคกัน บางกลุม ถึงกับ
คิดวาหากผูใ ดมีความเห็นตางจากตนก็ถอื วาผูน นั้ เปนศัตรู ความคิดเห็นทางการเมืองทีแ่ ตกตางกันดังกลาว
เปนเหตุใหเกิดเหตุการณรุนแรงหรือการปฏิวัติรัฐประหารดังเชน เหตุการณการชุมนุมของกลุมพันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือกลุมเสื้อเหลืองเพื่อตอตานรัฐบาล โดยผูชุมนุมปดถนนราชดําเนินนอก
ยึดสนามบินสุวรรณภูมิ ตอมาเมือ่ นายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะเปนนายกรัฐมนตรี การชุมนุมของแนวรวมประชาธิปไตย
ตอตานเผด็จการแหงชาติ (นปช.) บริเวณแยกราชประสงคในป พ.ศ. 2553 เพือ่ เรียกรองใหรฐั บาลยุบสภา
และจัดการเลือกตั้งใหม ภายหลังการสลายการชุมนุมและแกนนํานปช.ไดประกาศยุติการชุมนุม มีกลุม
บุคคลบุกเขาทําลายทรัพยสิน และลอบวางเพลิงอาคารหลายแหงในกรุงเทพมหานคร เชน มีกลุมคนบุก
เขาทุบกระจกอาคารหางสรรพสินคาเซ็นทรัลเวิลด แลวลอบเขาไปวางเพลิงภายใน จนทําใหมีกลุมควัน
และเปลวไฟพวยพุงออกมา การลอบวางเพลิงโรงภาพยนตรสยาม โดยเจาหนาที่ไมสามารถเขาสกัดเพลิง
ไดและเพลิงไดลุกไหมเปนเวลาหลายชั่วโมง ตอมาภายหลังการยุบสภาและเลือกตั้งใหม พรรคเพื่อไทย
ภายใตการนําของกลุม คนเสือ้ แดงชนะการเลือกตัง้ และนางสาวยิง่ ลักษณ ชินวัตร นองสาวของพันตํารวจโท
ทักษิณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี ไดมีความพยายามที่จะแกไขรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2550 ไดมีการเดินขบวนเพื่อตอตานการแกไขรัฐธรรมนูญดังกลาว และเมื่อกฎหมายดังกลาว
เขาสูการพิจารณาของรัฐสภา เกิดความวุนวายโตเถียงกันในสภา เปนตน
เหตุการณความรุนแรงและความขัดแยงทางการเมืองสงผลใหสังคมไทยแบงฝกแบงฝายอยางที่
ไมเคยเปนมากอน หากกลุม คนหรือสังคมใดไมเห็นดวยกับการดําเนินการใดจะใชการชุมนุม กดดัน ประทวง
หรือกอเหตุทอี่ าจไมไดเปนการดําเนินการไปตามกฎหมาย นอกจากนัน้ การเมืองขาดเสถียรภาพเพราะมี
การเลือกตั้ง การเปลี่ยนรัฐบาลและนโยบายการบริหารประเทศอยูบอยครั้ง ทําใหการบริหารและพัฒนา
ประเทศหยุดชะงักแลวเริม่ ตนใหม จึงไมสามารถพัฒนาประเทศใหสาํ เร็จไดอยางแทจริงเปรียบเสมือนการ
แขงขันวิ่งที่นักวิ่งไปไมถึงหลักชัยเพราะตองเริ่มตนใหม ปญหาของการปกครองระบอบประชาธิปไตยใน
ประเทศไทยอาจสรุปเปนหัวขอหลักไดดังนี้
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ประชาธิปไตย : ประวัติศาสตร แนวคิด ปญหา แนวทางแกไขและพัฒนา

1. ปญหาการทุจริตคอรรปั ชัน่ การรับสินบน การเอือ้ ประโยชนหรืออุปถัมภพวกพองในระบบ
การเมืองและระบบราชการ นักการเมือง ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐที่เอื้อผลประโยชนใหแกบุคคล
เพียงบางกลุม ซึง่ ทําใหเกิดความเหลือ่ มลํา้ และไดรบั ประโยชนทไี่ มเทาเทียมกัน ตัวอยางทีส่ งั เกตไดชดั เจน
คือ ในประเทศ มีคนเพียงสวนนอยที่มีฐานะรํ่ารวย แตคนสวนใหญยังคงมีฐานะยากจน นักการเมือง
สวนหนึ่งขาดคุณธรรมประจําใจ ขาดจิตสํานึกสาธารณะและขาดเหตุผล จึงใชอํานาจในทางมิชอบและ
กระทําการทุจริตฉอราษฎรบงั หลวง ใชเงินซือ้ เสียงแลวถอนทุนคืนดวยการหาทางนําเอางบประมาณแผนดิน
ไปใชเปนประโยชนของตนและพวกพองอยางแนบเนียน นอกจากนีย้ งั ขาดระเบียบวินยั และความรับผิดชอบ
ในการทํางาน เชน ไมเขาประชุมสภาผูแ ทนราษฎร ขาราชการบางกลุม เกรงใจอิทธิพลทางการเมือง จึงละเลย
ตอการปฏิบตั หิ นาทีเ่ พือ่ ใหบริการและปกปองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและประเทศชาติ ผลทีต่ ามมาคือ
มีการบังคับใชกฎหมายทีไ่ มเทาเทียม การคอรรปั ชัน่ การจัดสรรงบประมาณเปนไปโดยไมมปี ระสิทธิภาพ
ประชาชนและประเทศเสียผลประโยชน ประเทศพัฒนาชา
2. การขาดความรูความเขาใจและจิตสํานึกเรื่องระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
ประชาชนไทยสวนหนึง่ ไมมคี วามรูค วามเขาใจเรือ่ งประชาธิปไตยอยางถูกตอง เปนเหตุใหคนเหลานัน้ ยอม
ใหการสนับสนุนนักการเมืองทีซ่ อื้ สิทธิขายเสียง บางกลุม นิยมนโยบายทีจ่ ะเอือ้ ประโยชนใหแกตวั เองหรือ
ที่เรียกวา ประชานิยม โดยมิไดไตรตรองวาแทจริงแลวนโยบายดังกลาวหรือโครงการบางอยางของรัฐมี
ความเหมาะสมกับสภาพสังคมหรือเปนประโยชนตอประเทศชาติหรือไม
3. สังคมไทยไมไดใหความสําคัญกับการเคารพหรือปฏิบตั ติ ามกฎหมาย มีการตีความกฎหมาย
โดยไมคํานึงถึงเจตนารมณที่แทจริงเพียงเพื่อใหตนหรือพวกพองไดประโยชน ขาดจิตสํานึกเพียงพอที่จะ
ใชสทิ ธิเสรีภาพของตนอยางชอบธรรม เห็นไดจากเมือ่ มีความเห็นทางการเมืองทีแ่ ตกตางกัน ไมอาจยอม
รับในความแตกตางนั้นได กลับคิดวาผูที่มีความเห็นตางกันนั้นเปนศัตรู ทะเลาะ ทํารายและสรางความ
วุนวายแกกันและแกบุคคลที่ไมไดรวมทะเลาะดวยดังที่เกิดเหตุการณรุนแรงในประเทศไทยหลายครั้ง
แมผกู ระทําการดังกลาวจะอางวาตนมีสทิ ธิเสรีภาพทีจ่ ะทําไดแตกเ็ ปนการใชสทิ ธิเสรีภาพในทางทีไ่ มถกู ตอง
เพราะเปนการฝาฝนตอกฎหมายและละเมิดสิทธิเสรีภาพของผูอื่น
4. สังคมไทยยกยองเชิดชูผูมีฐานะรํ่ารวยมากกวาผูมีคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารหรือ
ปกครองประเทศ
แนวทางแกปญหาและพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศไทย
แนวทางแกปญ
 หาและพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยนัน้ หากจะกลาว
ใหละเอียดเปนเรือ่ งไปยอมจะมีแนวทางหลายประการ แตสงิ่ ทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ ในการปกครองนัน้ คือ “บุคคล”
ที่เกี่ยวของกับการปกครองประเทศ เชน ประชาชนทั่วไป นักการเมือง ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ
เปนตน แนวทางทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ คือการปรับปรุงและพัฒนา “บุคคล” นัน่ เอง สวนจะปรับปรุงและพัฒนาใน
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปที่ 17 เลมที่ 49 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2558

108

วิรัช ชินวินิจกุล

ประเด็นใดนั้นผูเขียนเห็นวาสามารถกลาวโดยยอไดวา “ความรูคูคุณธรรม” ซึ่งหมายถึง
1.รณรงคอยางจริงจังใหมีการเสริมสรางจิตสํานึกประชาธิปไตยและความรูที่จําเปนตอการเสริม
สรางจิตสํานึกดังกลาว เชน รูส ทิ ธิ เสรีภาพและหนาทีข่ องชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ ดังทีร่ ฐั ธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 87 (5) บัญญัติวา สงเสริมและใหการศึกษาแกประชาชนเกี่ยวกับ
การพัฒนาการเมืองและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รวมทั้ง
สงเสริมใหประชาชนไดใชสิทธิเลือกตั้งดวยความสุจริตและเที่ยงธรรม โดยใหประชาชนทุกคนเขาใจวา
หัวใจสําคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยนัน้ คืออํานาจอธิปไตยซึง่ เปนอํานาจสูงสุดในการปกครอง
ประเทศเปนของปวงชนชาวไทย โดยพระมหากษัตริยผูทรงเปนประมุขทรงใชอํานาจดังกลาวทางรัฐสภา
คณะรัฐมนตรีและศาล ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 3 ดังนั้น
แมประชาชนสวนใหญจะมิไดเขาไปบริหารประเทศดวยตนเองโดยตรงก็ควรมีสวนรวมทางการเมืองโดย
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายดวยและไมตคี วามกฎหมายเพียงเพือ่ ใหตนเองหรือพวกพองไดรบั ผลประโยชน และ
รวมตรวจสอบการใชอาํ นาจของนักการเมืองและขาราชการ ดังทีร่ ฐั ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2550 มาตรา 87 บัญญัติวา “...(1) สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและวางแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทัง้ ในระดับชาติและทองถิน่ (2) สงเสริมและสนับสนุนการมีสว นรวมของประชาชน
ในการตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการจัดทําบริการสาธารณะ
(3) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ...”
2. ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายในกลไกการตรวจสอบการใชอาํ นาจรัฐทีไ่ มซบั ซอนแตมปี ระสิทธิภาพ
โดยองคกรหรือบุคคลที่ตรวจสอบตองมีความเปนอิสระปราศจากการครอบงําทางการเมือง นอกจากนั้น
จะตองสงเสริมการบังคับใชกฎหมายโดยเสมอภาคกัน
3. ปลูกฝงและเสริมสรางความมีคุณธรรมจริยธรรมใหแกประชาชนทุกคนซึ่งรวมถึงนักการเมือง
ขาราชการและเจาหนาที่รัฐดวย ในสังคมตะวันออก มุงเนนเรื่องคุณธรรมจริยธรรมมากกวากฎหมาย
ในประเทศจีน จริยธรรมคําสอนของขงจือ๊ ถูกรวบรวมเปนคัมภีรใ หญ 4 เลม สําหรับนักเรียน นักปราชญ
ขาราชการ ศึกษากันมาอยางเปนระบบกวาสองพันปจึงทําใหจริยธรรมของขงจื๊อกลายเปนพื้นฐานของ
วัฒนธรรมการเมืองและสังคมมาจนถึงปจจุบนั และไดแพรหลายไปยัง เกาหลี ญีป่ นุ เวียดนาม และสิงคโปร 24
ในสวนของประเทศไทยระบอบประชาธิปไตยนัน้ ไปหยิบยกจากประเทศตะวันตกโดยเอามาแตโครงสราง
คือ รัฐธรรมนูญ และโครงสรางสถาบันการเมืองแตปราศจากการปลูกฝงจริยธรรมและวัฒนธรรมทางการ
เมืองแบบประชาธิปไตยลงในสังคมไทย ในเรื่องนี้ ทานพุทธทาสภิกขุใหขอคิดวา “ประชาธิปไตยตองมี
ศีลธรรมเปนรากฐาน ไมอยางนั้นจะเปนประชาธิปไตยไมได ที่พูดกันวา ประชาธิปไตยดีกวาระบบใดนั้น
หลับตาพูด คนไทยนับถือฝรัง่ เปนอาจารย เมือ่ ฝรัง่ เขาวาอยางไรก็พดู ตามกันไปอยางนัน้ วาประชาธิปไตยนี้
เพือ่ ประชาชน ของประชาชน โดยประชาชน แตลมื พูดไปวา ทีม่ ศี ลี ธรรม เมือ่ ไมมศี ลี ธรรมเปนพืน้ ฐานแลว
24 สุรชัย ศิริไกร. ระบอบประชาธิปไตยไทยลมเหลว เพราะคนขาดจริยธรรมการเมือง, หนังสือพิมพมติชน,
วันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550.
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ประชาธิปไตย : ประวัติศาสตร แนวคิด ปญหา แนวทางแกไขและพัฒนา

ระบบประชาธิปไตยนั่นแหละจะเปนระบบที่เลวรายที่สุดแหงระบบทั้งหลาย มีเผด็จการเสียดีกวา...” 25
ขอคิดดังกลาวแสดงใหเห็นวา ความมีศีลธรรมหรือคุณธรรมจริยธรรมนั้นมีความสําคัญตอการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยเปนอยางยิง่ การปลูกฝงและเสริมสรางศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรมนัน้ ทําไดโดยให
ยึดหลักศาสนาที่ตนเคารพ สวนนักการเมือง ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐนั้นควรตองยึดหลักศาสนา
ประกอบกับหลักจริยธรรมในวิชาชีพของตนดวย เชน ขาราชการตุลาการก็มปี ระมวลจริยธรรมขาราชการ
ตุลาการเปนหลักในการปฏิบตั งิ านและการดํารงตน การทีบ่ คุ คลทีเ่ กีย่ วของในระบอบประชาธิปไตยมีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรมนีจ้ ะชวยแกปญ
 หาไดหลายประการ เชน เมือ่ ปราศจากความโลภ (โลภะ) นักการเมือง ขาราชการ
และเจาหนาทีข่ องรัฐก็จะไมกระทําการทุจริตตางๆ เชน เบียดบังงบประมาณหรือสมบัตขิ องแผนดินไปเปน
ประโยชนสวนตนหรือพวกพอง ประชาชนก็จะไมเห็นแกเงินหรือทรัพยสินที่นักการเมืองนํามาใช “ซื้อ”
คะแนนเสียงเลือกตัง้ จากตน แตจะเลือกผูแ ทนของตนโดยพิจารณาถึงความรูแ ละความดี หรือเมือ่ ปราศจาก
ความหลง (โมหะ) ก็จะเขาใจวามนุษยยอมมีความแตกตางกันเปนธรรมดา ดังนั้นการที่แตละบุคคลมี
ความเห็นทางการเมืองที่ตางกันก็เปนธรรมดาเชนกัน ความเขาใจดังกลาวจะนําไปสูการยอมรับในความ
แตกตาง ไมเห็นวาผูท มี่ คี วามเห็นตางกับตนนัน้ เปนศัตรู เมือ่ มีความเขาใจดังกลาวก็จะชวยใหลดหรือปราศจาก
ความโกรธ (โทสะ) ชวยใหมีความเมตตากรุณาคือมีความสงสารไมอยากใหผูอื่นเปนทุกขและปรารถนาดี
ใหผอู น่ื เปนสุข จึงไมทาํ รายกันและกัน หรือเมือ่ มีใจเปนธรรมแลวก็ยอ มใสใจตอเสียงสวนนอย เชน นักการเมือง
ฝายคานดวย หากสิง่ ทีเ่ สียงสวนนอยเสนอนัน้ มีประโยชนกย็ อ มนํามาพิจารณาโดยไมคาํ นึงถึงเปนฝายเขา
ฝายเรา เปนตน
สรุปและขอเสนอแนะ
ดังที่ไดกลาวไปแลววา ประชาธิปไตยเปนระบอบการปกครองที่มีที่มาจากประเทศตะวันตกแต
ไดแผขยายไปยังประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคของโลกซึ่งมีสภาพแวดลอม อุดมการณ ภูมิการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรมทีแ่ ตกตางจากสภาพแวดลอมในประเทศตะวันตก การซึมซับจิตวิญญาณเพือ่ ใหบรรลุ
เปาหมายของประชาธิปไตยตองอาศัยการเรียนรูและการยอมรับนับถือโดยการนําไปปฏิบัติอยางแทจริง
ซึ่งตองอาศัยเวลา โดยเปนหนาที่ของคนทุกคนในสังคมที่จะตองรวมมือรวมใจกัน หากคนในสังคมสวน
มากละเลยเพิกเฉยมุง แตกอบโกยประโยชนสว นตน ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยในประเทศไทย
อาจเปนเพียงแตชอื่ แตสภาพการปกครองและสังคมทีแ่ ทจริงกลายเปนอนาธิปไตยทีม่ คี วามวุน วาย ถือกฎ
ของคนหมูมากรังแกเสียงสวนนอย ใชเสรีภาพโดยไมคํานึงถึงความถูกตองชอบธรรม ดังที่นักปราชญใน
ยุคกรีกเคยกลาวไว แตหากทุกคนในสังคมตระหนักถึงความสําคัญและรวมมือกันอยางจริงจังในการพัฒนา
และแกไขปญหา ประชาธิปไตยในประเทศไทยยอมจะพัฒนาและเจริญงอกงามตอไปได
25 เสนห จามริก, การเมืองไทยกับพัฒนาการรัฐธรรมนูญ, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพเรือนแกว, 2549) หนา 381
ซึ่งผูเขียนอางถึง พุทธทาสภิกขุ, ฟาสางทางธรรม, ธรรมทานมูลนิธิและธรรมสภาจัดพิมพในมงคลกาล 100 ป ทานพุทธทาสภิกขุ
พ.ศ.2549 ที่ระลึกฌาปนกิจแพทยหญิงสุดสวาท สายหู 30 เมษายน 2549 หนา 135 - 136.
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การกระทําทางนิติบัญญัติในระบอบประชาธิปไตย
พลเอก สถาพร เกียรติภิญโญ*
บทนํา

แมจะมีคํากลาววา หลักความยิ่งใหญสูงสุดของรัฐสภาคือ “การกระทําทางนิติบัญญัติ” ซึ่งไดแก
การตรากฎหมายและอนุมตั หิ รือไมอนุมตั พิ ระราชกําหนดทีอ่ อกโดยฝายบริหาร แตอยางไรก็ดใี นการกระทํา
ทางนิตบิ ญ
ั ญัตซิ ง่ึ มีผลกระทบตอการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยกอนทีจ่ ะมีมติใดๆ เกีย่ วกับ
การตรากฎหมายซึง่ ตองยึดหลักเสียงขางมากตามระบอบประชาธิปไตยนัน้ ยอมตองมีการโตแยงแสดงเหตุผล
ขอดีขอ เสียประกอบการตัดสินใจ ดังนัน้ หลักการคุม ครองเสียงขางนอยก็ไมอาจจะละเลยได อันจะชวยทํา
ใหการบังคับใชกฎหมายตามหลักเสียงขางมากเปนไปอยางมีเหตุผล ในขณะเดียวกันการกระทําทาง
นิตบิ ญั ญัตกิ ไ็ มอาจกาวลวงพนไปจากกรอบแหงรัฐธรรมนูญได โดยหลักความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
อันไดแกเนื้อหาของกฎหมายตองชอบดวยรัฐธรรมนูญ รูปแบบของกฎหมายตองชอบดวยรัฐธรรมนูญ
และกระบวนการตรากฎหมายตองชอบดวยรัฐธรรมนูญนัน้ นับวาเปนสาระสําคัญของการกระทําทางนิตบิ ญั ญัติ
และเปนหลักประกันความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ เพราะหากไรซงึ่ หลักความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมายก็จะมีผลใหกฎหมายธรรมดาที่ลวงละเมิดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญมีผลใชบังคับได
ซึง่ เทากับยอมใหมกี ารแกไขเปลีย่ นแปลงบทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญโดยปริยาย ดังนัน้ หลักความยิง่ ใหญสงู สุด
ของ “การกระทําทางนิติบัญญัติในระบอบประชาธิปไตย”ก็คือรัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายสูงสุด หาใช
องคกรอื่นใดไม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
ในบทความนี้จะกลาวถึงเฉพาะการตรากฎหมาย ซึ่งเปน “การกระทําทางนิติบัญญัติในระบอบ
ประชาธิปไตย” โดยจํากัดขอบเขตไวเฉพาะการตราพระราชบัญญัตแิ ละพระราชกําหนดภายใตบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เทานั้น
มาตรา 2 บัญญัตวิ า “ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รง
เปนประมุข”
*กรรมการตุลาการทหารทรงคุณวุฒิ, ผูเขารับการอบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย" รุนที่ 1 ของสํานักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ
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มาตรา 3 วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผูทรง
เปนประมุขทรงใชอํานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาลตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้”
รัฐสภาประกอบดวยสภาผูแ ทนราษฎรและวุฒสิ ภาเปนองคกรฝายนิตบิ ญ
ั ญัตทิ ใี่ ชอาํ นาจสวนหนึง่
ของอํานาจอธิปไตยซึง่ เปนของปวงชนชาวไทยทีพ่ ระมหากษัตริยผ ทู รงเปนประมุขทรงใชอาํ นาจนีท้ างรัฐสภา
ตามความในรัฐธรรมนูญมาตรา 3 วรรคหนึ่ง
อํานาจหนาที่หลักของรัฐสภา คือ
1. การตรากฎหมาย
2. การควบคุมการบริหารราชการแผนดิน
3. การแตงตั้งขาราชการระดับสูง
4. การถอดถอนออกจากตําแหนง
การกระทําทางนิติบัญญัติ
การกระทําทางนิติบัญญัติ หมายถึง การตรากฎหมายขึ้นใชบังคับในรัฐเปนลายลักษณอักษร
โดยมีกฎเกณฑมงุ ใชบงั คับกับบุคคลทัว่ ไป โดยไมสามารถตรากฎหมายในลักษณะทีก่ า วลวงเขาไปกระทบ
กับสิทธิและเสรีภาพของราษฎรโดยเฉพาะคนใดคนหนึง่ ได ดังเชนคําสัง่ ทางปกครองขององคกรฝายบริหาร
เวนแต เปนการตรากฎหมายในลักษณะทีเ่ ปนคุณแกผทู ตี่ กอยูภ ายใตบงั คับของกฎหมายเฉพาะกรณี เชน
การออกกฎหมายวาดวยนิรโทษกรรมหรือกฎหมายวาดวยอภัยโทษ
ประเภทของกฎหมายตามองคกรที่ตรากฎหมาย
เมือ่ พิจารณาประเภทของกฎหมายตามองคกรทีต่ รากฎหมาย สามารถแยกประเภทของกฎหมาย
ไดดังนี้ คือ กฎหมายที่ตราขึ้นโดยองคกรนิติบัญญัติและกฎหมายที่ตราขึ้นโดยองคกรอื่นที่มิใชองคกร
นิติบัญญัติ โดยหลักแลวองคกรที่มีอํานาจตรากฎหมายคือ องคกรนิติบัญญัติซึ่งเปนองคกรที่มีความชอบ
ธรรมในการตรากฎหมายตามระบอบประชาธิปไตยมากที่สุด กฎหมายที่ตราขึ้นโดยองคกรนิติบัญญัติ
จึงเปนกฎหมายที่มีฐานะเหนือกวากฎหมายที่ตราขึ้นโดยองคกรอื่น
รัฐธรรมนูญ มาตรา 90 กําหนดใหรา งพระราชบัญญัตจิ ะตราขึน้ เปนกฎหมายไดกแ็ ตโดยคําแนะนํา
และยินยอมของรัฐสภา รัฐสภาประกอบดวยสภาผูแ ทนราษฎรและวุฒสิ ภา (มาตรา 88) รางพระราชบัญญัติ
ใหเสนอตอสภาผูแ ทนราษฎรกอน (มาตรา 142) เมือ่ สภาผูแ ทนราษฎรไดพจิ ารณาและลงมติเห็นชอบราง
พระราชบัญญัติแลว ใหสภาผูแทนราษฎรเสนอรางพระราชบัญญัตินั้นตอวุฒิสภา วุฒิสภาตองพิจารณา
รางพระราชบัญญัตทิ เี่ สนอมานัน้ ใหเสร็จภายใน 60 วัน แตถา เปนรางพระราชบัญญัตเิ กีย่ วดวยการเงินตอง
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การกระทําทางนิติบัญญัติในระบอบประชาธิปไตย

พิจารณาใหเสร็จภายใน 30 วัน ทัง้ นี้ เวนแตวฒ
ุ สิ ภาจะลงมติใหขยายเวลาออกไปเปนกรณีพเิ ศษซึง่ ตองไม
เกิน 30 วัน หากวุฒิสภาพิจารณารางพระราชบัญญัติไมเสร็จภายในกําหนด ใหถือวาวุฒิสภาใหความ
เห็นชอบในรางพระราชบัญญัตินั้น (มาตรา 146) เมื่อรางพระราชบัญญัติไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา
แลวนายกรัฐมนตรีตอ งนําขึน้ ทูลเกลาทูลกระหมอม ภายใน 20 วัน เพือ่ พระมหากษัตริยท รงลงพระปรมาภิไธย
และเมือ่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับเปนกฎหมายได (มาตรา 150)
ลําดับขั้นตอนการกระทาทางนิติบัญญัติ
การตราพระราชบัญญัติ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 142 กําหนดใหรา งพระราชบัญญัติ
จะเสนอไดโดยคณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวายี่สิบคน ศาล หรือองคกรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ เฉพาะกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการจัดองคกรและกฎหมายทีป่ ระธานศาล หรือประธานองคกร
นั้นเปนผูรักษาการ และผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวาหนึ่งหมื่นคน
ลําดับแรก คือ การจัดทํารางกฎหมายไปจนถึงการเสนอรางกฎหมายนัน้ เขาสูก ารพิจารณาของ
สภาผูแทนราษฎร
ลําดับที่สอง คือ ขั้นตอนการพิจารณารางกฎหมายและการมีมติเห็นชอบรางกฎหมายนั้น
ลําดับสุดทาย คือ ขั้นตอนนําขึ้นทูลเกล า ทู ล กระหม อ มถวายเพื่ อ พระมหากษั ต ริ ย  ท รงลง
พระปรมาภิไธยและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพือ่ ใชบงั คับเปนกฎหมาย
ในลําดับแรก ผู  มี สิ ท ธิ เ สนอร า งกฎหมายได แ ก บุ ค คลตามที่ รั ฐ ธรรมนู ญ กํ า หนดไว ได แ ก
คณะรัฐมนตรีซงึ่ เปนฝายบริหารและจะตองปฏิบตั ติ ามแนวนโยบายแหงรัฐทีไ่ ดแถลงไวตอ รัฐสภายอมทราบดี
วาในการบริหารราชการแผนดินนัน้ ยังขาดกฎหมายเรือ่ งใด เปนเครือ่ งมือทีใ่ ชในการบริหารราชการแผนดิน
หรือ กฎหมายฉบับใดที่มีอยูแลวจําเปนตองไดรับการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม
สําหรับผูม สี ทิ ธิเสนอรางกฎหมายในสวนของฝายนิตบิ ญ
ั ญัติ ไดแก สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรโดย
จะตองเขาชื่อกันใหไดไมนอยกวายี่สิบคนตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวเพื่อเสนอรางกฎหมาย
ในสวนของผูมีสิทธิเสนอรางกฎหมายไดแก ศาล หรือองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญนั้น ยอมมี
อํานาจเสนอรางกฎหมายได เฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดองคกรและกฎหมายที่ประธานศาล หรือ
ประธานองคกรนัน้ เปนผูร กั ษาการนอกจากนีป้ ระชาชนทัว่ ไปทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงเลือกตัง้ จํานวนไมนอ ยกวา
หนึ่งหมื่นคนก็มีสิทธิเขาชื่อกันเสนอรางพระราชบัญญัติตอสภาผูแทนราษฎรได
สําหรับผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวาหนึ่งหมื่นคนซึ่งมีสิทธิเขาชื่อเสนอรางพระราชบัญญัตินั้น
หากจะเขาชื่อกันรองขอตอประธานรัฐสภา เพื่อใหรัฐสภาพิจารณากฎหมายตามที่กาหนดในหมวด 3
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(สิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย) และ หมวด 5 (แนวนโยบายพืน้ ฐานแหงรัฐ) แหงรัฐธรรมนูญนีก้ จ็ ะตองทํา
เปนคํารองและจัดทํารางพระราชบัญญัติเสนอมาดวย หลักเกณฑและวิธีการเขาชื่อรวมทั้งการตรวจสอบ
ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติ สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตอง
ใหผูแทนของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่เขาชื่อเสนอรางพระราชบัญญัตินั้น ชี้แจงหลักการของราง
พระราชบัญญัติ และคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพือ่ พิจารณารางพระราชบัญญัตดิ งั กลาวจะตองประกอบดวย
ผูแทนของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่เขาชื่อเสนอรางพระราชบัญญัตินั้นจํานวนไมนอยกวา1 ใน 3
ของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมดดวย
การกระทําทางนิติบัญญัติดังกลาวนับไดวา นอกจากจะเปนการกระทําโดยสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรซึ่งมีอํานาจในการตรากฎหมายแลว ยังบงชี้ใหเห็นวาเปนการมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรงของ
ประชาชนอีกดวย
ในลําดับทีส่ อง : เปนขัน้ ตอนการพิจารณารางกฎหมายและการมีมติแบงออกไดเปน 3 วาระ คือ
วาระที่ 1 : เปนวาระในชัน้ รับหลักการของรางพระราชบัญญัติ หากสภาผูแ ทนราษฎรรับหลักการ
รางพระราชบัญญัติดังกลาวแลวก็จะมีการพิจารณาในวาระตอไป
วาระที่ 2 : เปนการพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการที่สภาผูแทนราษฎรแตงตั้ง ในการพิจารณา
กรรมาธิการอาจมีการแปรญัตติได การแปรญัตติ หมายถึง การเสนอแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในราง
พระราชบัญญัติ โดยตองกระทําเปนรายมาตราและตองไมขัดตอหลักการแหงพระราชบัญญัตินั้น
เมือ่ คณะกรรมาธิการพิจารณารางพระราชบัญญัตเิ สร็จสิน้ แลว คณะกรรมาธิการจะตองเสนอรางพระราชบัญญัติ
ดังกลาวตอประธานสภาผูแทนราษฎร โดยตองแสดงรางเดิมและการแกไขเพิ่มเติมไปดวย
หากมีการแปรญัตติก็จะตองชี้แจงดวยวามติของคณะกรรมาธิการในเรื่องนั้นเปนอยางไรและ
ผูท เี่ สนอแปรญัตติไดสงวนคําแปรญัตติไวหรือไม ภายหลังประธานสภาผูแ ทนราษฎรไดรบั รางพระราชบัญญัติ
และรายงานของคณะกรรมาธิการแลว ตองเรียกประชุมสภาเพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาว
โดยการพิจารณาเริม่ ตนดวยชือ่ รางคําปรารภ แลวพิจารณาเรียงลําดับมาตรา โดยจะมีการอภิปรายไดเฉพาะ
ถอยคําหรือขอความทีม่ กี ารแกไขเพิม่ เติม หรือผูแ ปรญัตติสงวนคําแปรญัตติ หรือทีก่ รรมาธิการสงวนความ
เห็นไว เวนแตทปี่ ระชุมจะลงมติเปนอยางอืน่ เมือ่ ไดพจิ ารณาจนจบรางแลว ตอจากนัน้ ใหนาํ เขาพิจารณา
ในวาระที่สามตอไป
วาระที่ 3 : ในวาระนีท้ ปี่ ระชุมจะตองลงมติวา เห็นชอบหรือไมเห็นชอบกับรางพระราชบัญญัตนิ น้ั
ทีผ่ า นการพิจารณาทัง้ สองวาระมาแลวโดยไมมกี ารอภิปรายในการพิจารณารางกฎหมายและการมีมตินนั้
หลักเสียงขางมากเปนหลักการหนึ่งในระบอบประชาธิปไตย เพราะการยอมรับความเห็นของฝายเสียง
ขางมากและบังคับการใหเปนไปตามความเห็นของฝายเสียงขางมากนัน้ เปนสาระสําคัญทีไ่ มอาจมองขามไปได
เลยในระบอบประชาธิปไตย แตในขณะเดียวกันความสําคัญของเสียงขางนอยก็ไมอาจละเลยไดเชนเดียวกัน
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การคุมครองเสียงขางนอยโดยเปดโอกาสใหฝายเสียงขางนอยไดแสดงความคิดเห็น โตแยง แสดงเหตุผล
กอนทีจ่ ะมีการลงมตินนั้ เมือ่ เสียงขางมากตัดสินใจไปทางใด ฝายเสียงขางนอยก็ยอ มจะตองยอมรับในมติ
ของเสียงขางมากนั้น และมีผลทําใหการบังคับใชกฎหมายตามหลักเสียงขางมากเปนไปอยางมีเหตุผล
เมือ่ ไดพจิ ารณาครบสามวาระแลว สภาผูแ ทนราษฎรก็จะตองสงรางพระราชบัญญัตดิ งั กลาวไปยัง
วุฒิสภาเพื่อพิจารณาตอไป และเมื่อวุฒิสภาไดพิจารณารางพระราชบัญญัติเสร็จแลว ถาเห็นชอบดวยกับ
สภาผูแ ทนราษฎรก็ใหดาํ เนินการตอไปตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 150 ในกรณีวฒ
ุ สิ ภาไมเห็นชอบดวยกับ
สภาผูแ ทนราษฎร ใหยบั ยัง้ รางพระราชบัญญัตนิ น้ั ไวกอ นและสงรางพระราชบัญญัตนิ นั้ คืนไปยังสภาผูแ ทน
ราษฎร หากเปนกรณีแกไขเพิม่ เติมใหวฒ
ุ สิ ภาสงรางพระราชบัญญัตติ ามทีแ่ กไขเพิม่ เติมนัน้ ไปยังสภาผูแ ทน
ราษฎร ถาสภาผูแ ทนราษฎรเห็นชอบดวยกับการแกไขเพิม่ เติมใหดาํ เนินการตอไปตามมาตรา 150 ถาเปน
กรณีอื่น ใหวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการรวมกันเพื่อพิจารณารางนั้นแลวเสนอราง
พระราชบัญญัตทิ คี่ ณะกรรมาธิการรวมกันไดพจิ ารณาแลวตอสภาทัง้ สอง ถาสภาทัง้ สองตางเห็นชอบดวย
ใหดาํ เนินการตอไปตาม มาตรา 150 แตถา สภาใดสภาหนึง่ ไมเห็นชอบดวย ก็ใหยบั ยัง้ รางพระราชบัญญัติ
นัน้ ไวกอ น ถาวุฒสิ ภาไมสง รางพระราชบัญญัตคิ นื ไปยังสภาผูแ ทนราษฎรภายในกําหนดเวลาตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 146 ใหถอื วา วุฒสิ ภาไดใหความเห็นชอบในรางพระราชบัญญัตนิ นั้ และใหดาํ เนินการตามมาตรา
150 ตอไป
ในกรณีวฒ
ุ สิ ภาไมเห็นชอบดวยกับสภาผูแ ทนราษฎร โดยยับยัง้ รางพระราชบัญญัตนิ นั้ ไวกอ นและ
สงรางพระราชบัญญัตคิ นื ไปยังสภาผูแ ทนราษฎรนัน้ สภาผูแ ทนราษฎรจะยกรางพระราชบัญญัตขิ นึ้ พิจารณา
ใหมไดตอ เมือ่ เวลา 180 วันไดลว งพนไป นับแตวนั ทีว่ ฒ
ุ สิ ภาสงรางพระราชบัญญัตนิ นั้ คืนไปยังสภาผูแทน
ราษฎร
สําหรับกรณีการยับยัง้ การแกไขเพิม่ เติมหรือเปนการยับยัง้ กรณีอนื่ กําหนดเวลาดังกลาวใหนบั แต
วันทีส่ ภาใดสภาหนึง่ ไมเห็นชอบดวย ในกรณีเชนทีว่ า นีถ้ า สภาผูแ ทนราษฎรลงมติยนื ยันรางเดิมหรือรางที่
คณะกรรมาธิการรวมกันพิจารณาดวยคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู
ของสภาผูแ ทนราษฎรแลว ใหถอื วารางพระราชบัญญัตนิ นั้ เปนอันไดรบั ความเห็นชอบของรัฐสภา และให
ดําเนินการตอไปตามมาตรา 150 ถารางพระราชบัญญัติที่ตองยับยั้งไวเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวย
การเงิน สภาผูแ ทนราษฎรอาจยกรางพระราชบัญญัตนิ นั้ ขึน้ พิจารณาใหมไดทนั ที ในกรณีเชนวานี้ ถาสภา
ผูแ ทนราษฎรลงมติยนื ยันรางเดิมหรือรางทีค่ ณะกรรมาธิการรวมกันพิจารณาดวยคะแนนเสียงมากกวากึง่
หนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎรแลว ใหถือวารางพระราชบัญญัตินั้นเปน
อันไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาและใหดําเนินการตอไป ตามมาตรา 150
ลําดับสุดทาย : รัฐธรรมนูญ มาตรา 150 กําหนดวา “รางพระราชบัญญัตทิ ไี่ ดรบั ความเห็นชอบ
ของรัฐสภาแลว ใหนายกรัฐมนตรีนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายภายในยี่สิบวัน นับแตวันที่ไดรับราง
พระราชบัญญัตนิ นั้ จากรัฐสภา เพือ่ พระมหากษัตริยท รงลงพระปรมาภิไธย และเมือ่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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แลวใหใชบงั คับเปนกฎหมายได” โดยนายกรัฐมนตรีเปนผูล งนามรับสนองพระบรมราชโองการและนายกรัฐมนตรี
จะตองนําพระราชบัญญัติที่ไดรับการลงพระปรมาภิไธยแลวไปประกาศใน “ราชกิจจานุเบกษา” เพื่อ
ใหใชบังคับเปนกฎหมายไดตอไป
การตราพระราชกําหนด
รัฐธรรมนูญ มาตรา 184 กําหนดวา “ในกรณีเพื่อประโยชนในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของ
ประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมัน่ คงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปองปดภัยพิบตั สิ าธารณะ
พระมหากษัตริยจ ะทรงตราพระราชกําหนดใหใชบงั คับดังเชนพระราชบัญญัตกิ ไ็ ดการตราพระราชกําหนด
ตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําไดเฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นวาเปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิ
อาจจะหลีกเลี่ยงได”
มาตรา 186 “ในระหวางสมัยประชุม ถามีความจําเปนตองมีกฎหมายเกี่ยวดวยภาษีอากรหรือ
เงินตราซึ่งจะตองไดรับการพิจารณาโดยดวนและลับเพื่อรักษาประโยชนของแผนดินพระมหากษัตริยจะ
ทรงตราพระราชกําหนดใหใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติก็ได”
จากมาตรา 184 และมาตรา 186 ทําใหเห็นวารัฐธรรมนูญสองมาตรานีใ้ หพระราชกําหนดใชบงั คับ
ดังเชนพระราชบัญญัติ เมื่อพระราชบัญญัติเปนกฎหมาย จึงตองถือวาพระราชกําหนดเปนกฎหมายซึ่งมี
สภาพบังคับเชนเดียวกับพระราชบัญญัติ
พระราชกําหนด คือ กฎหมายซึ่งพระมหากษัตริยทรงอาศัยพระราชอํานาจตามรัฐธรรมนูญตรา
ขึน้ ใชบงั คับโดยถวายคําแนะนําของคณะรัฐมนตรีและมีคา บังคับเสมอดวยพระราชบัญญัติ เปนการใหฝา ยบริหาร
สามารถตรากฎหมายขึน้ ใชบงั คับไดในกรณีฉกุ เฉินทีม่ คี วามจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลีย่ งได ซึง่ เปน
ขอยกเวนของหลักการแบงแยกอํานาจ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 คณะรัฐมนตรีจะถวายคําแนะนํา
เพื่อพระมหากษัตริยทรงตราพระราชกําหนดขึ้นใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติไดใน 2 กรณีคือ
1. กรณีท่ัวไปตาม มาตรา 184 วรรคหนึ่งและวรรคสอง ซึ่งตองเปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปน
อันรีบดวนมิอาจหลีกเลีย่ งได เพือ่ ประโยชนในอันทีจ่ ะรักษาความปลอดภัยของประเทศ หรือความปลอดภัย
สาธารณะ หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ
2. กรณีเฉพาะในเรือ่ งภาษีอากรและเงินตราตาม มาตรา 186 กรณีนเี้ ปนกรณีทอี่ ยูใ นสมัยประชุม
และมีความจําเปนตองมีกฎหมายเกีย่ วดวยภาษีอากรหรือเงินตราซึง่ จะตองไดรบั การพิจารณาโดยดวนและ
ลับ เพือ่ รักษาประโยชนของแผนดิน เมือ่ พระมหากษัตริยท รงตราพระราชกําหนดดังกลาวแลว คณะรัฐมนตรี
จะตองนําพระราชกําหนดนั้นเสนอตอสภาผูแทนราษฎรภายในสามวัน นับแตวันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
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พระราชกําหนดเปนกฎหมายทีไ่ ดรบั การตราขึน้ โดยการถวายคําแนะนําของฝายบริหาร แมวา พระราชกําหนด
นั้นจะมีผลใชบังคับเปนกฎหมายนับแตประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็ตาม คณะรัฐมนตรีก็จะตองนํา
พระราชกําหนดดังกลาวเสนอตอรัฐสภาเพื่อใหรัฐสภาพิจารณาวาจะอนุมัติหรือไม ทั้งนี้โดยใหเสนอตอ
สภาผูแทนราษฎรกอน ถาสภาผูแทนราษฎรไมอนุมัติ หรือสภาผูแทนราษฎรอนุมัติ แตวุฒิสภาไมอนุมัติ
และสภาผูแทนราษฎรยืนยันการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทา
ทีม่ อี ยูข องสภาผูแ ทนราษฎร ใหพระราชกําหนดนัน้ ตกไป แตการตกไปของพระราชกําหนดในกรณีดงั กลาว
จะไมมีผลกระทบกระเทือนกิจการที่ไดเปนไปในระหวางที่ใชพระราชกําหนดนั้น ถาพระราชกําหนดนั้นมี
ผลเปนการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติแหงกฎหมายใด และพระราชกําหนดนั้นตองตกไปเพราะ
ฝายนิติบัญญัติไมอนุมัติ ก็ใหบทบัญญัติแหงกฎหมายที่มีอยูกอนการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก กลับมามี
ผลใชบังคับตอไปนับแตวันที่การไมอนุมัติมีผล ซึ่งไดแกวันถัดจากวันที่นายกรัฐมนตรีไดประกาศการไม
อนุมัติพระราชกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
สําหรับพระราชกําหนดทีค่ ณะรัฐมนตรีถวายคําแนะนําเพือ่ พระมหากษัตริยท รงตราขึน้ โดยอาศัย
อํานาจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 184 วรรคหนึง่ และวรรคสอง คือ อํานาจทัว่ ไปในการตราพระราชกําหนด
กรณีฉกุ เฉินทีม่ คี วามจําเปนรีบดวนอันมิอาจหลีกเลีย่ งไดนนั้ กอนทีส่ ภาผูแ ทนราษฎรหรือวุฒสิ ภาจะไดอนุมตั ิ
พระราชกําหนดดังกลาว สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวา1 ใน 5 ของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา มีสิทธิเขาชื่อเสนอความเห็นตอประธานแหงสภาที่ตน
เปนสมาชิกวา พระราชกําหนดที่คณะรัฐมนตรีถวายคําแนะนําเพื่อพระมหากษัตริยทรงตราขึ้นนั้น ไมได
เปนไปเพือ่ ประโยชนในอันทีจ่ ะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมัน่ คงในทาง
เศรษฐกิจของประเทศ หรือเพือ่ ปองปดภัยพิบตั สิ าธารณะ เมือ่ ประธานสภาผูแ ทนราษฎรหรือประธานวุฒสิ ภา
แลวแตกรณีไดรบั ความเห็นดังกลาวแลว ใหประธานแหงสภานัน้ สงความเห็นดังกลาวไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อวินิจฉัย และใหรอการพิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนดนั้นไวกอน จนกวาจะไดรับแจง
คําวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญ ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของ
จํานวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทัง้ หมดวา พระราชกําหนดนัน้ ไดรบั การตราขึน้ โดยไมเปนไปเพือ่ ประโยชน
ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ หรือเพื่อปองปดภัยพิบัติสาธารณะ หรือไมเปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะ
หลีกเลีย่ งได ใหพระราชกําหนดนัน้ ไมมผี ลบังคับมาแตตน สําหรับการตรากฎหมายในระดับพระราชกําหนด
ซึง่ คณะรัฐมนตรีจะตองเสนอพระราชกําหนดนัน้ ตอรัฐสภาโดยไมชกั ชา เพือ่ พิจารณาอนุมตั หิ รือไมอนุมตั ิ
พระราชกําหนดโดยเร็ว ไมวาจะเปนกรณีสภาผูแทนราษฎรไมอนุมัติหรือสภาผูแทนราษฎรอนุมัติแต
วุฒิสภาไมอนุมัติและสภาผูแทนราษฎรยืนยันการอนุมัติ หรือในกรณีสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา
อนุมัติพระราชกําหนดดังกลาวก็ตาม การอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนดดังกลาวยอมถือไดวา
เปน “การกระทําทางนิติบัญญัติ” เชนกัน
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หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ หมายถึง หลักการที่ยอมรับวารัฐธรรมนูญเปน
กฎหมายที่มีลําดับชั้นสูงสุด กฎหมายที่มีลําดับชั้นตํ่ากวาจะขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญมิได ในกรณีที่
กฎหมายทีม่ ลี าํ ดับชัน้ ตํา่ กวาขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ กฎหมายนัน้ ยอมเปนอันใชบงั คับมิได แตอยางไร
ก็ตามกฎหมายทีข่ ดั หรือแยงตอรัฐธรรมนูญจะมีผลใชบงั คับอยูต อ ไปจนกวาองคกรทีม่ อี าํ นาจจะไดวนิ จิ ฉัย
ชี้ขาดวากฎหมายนั้นขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญไดรับการรับรองไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา 6
ซึ่งบัญญัติวา “รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได”
หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญจําเปนตองมีมาตรการในการคุมครองความเปน
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญไดแก “การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย”
การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือการควบคุมกฎหมายมิใหขดั ตอรัฐธรรมนูญ
ถือเปนหลักประกันความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญอีกประการหนึง่ ทัง้ นีเ้ พราะหากไมมกี ารตรวจสอบ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายธรรมดาทีต่ ราขึน้ โดยฝายนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ลวก็จะทําใหกฎหมายธรรมดา
ที่ลวงละเมิดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญมีผลใชบังคับได ซึ่งมีผลเทากับยอมใหมีการแกไขเปลี่ยนแปลง
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญโดยปริยาย
โดยเหตุที่ “หลักความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย” เปนหลักการที่กําหนดใหกฎหมายที่
ตราขึน้ โดยฝายนิตบิ ญ
ั ญัติ เชน พระราชบัญญัติ ตลอดจนกฎหมายอืน่ ทีต่ ราขึน้ โดยฝายบริหารแตมคี า บังคับ
เทากับพระราชบัญญัติ อันไดแก พระราชกําหนด จะตองชอบดวยรัฐธรรมนูญดวยเหตุนี้การตรวจสอบ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายจึงเปนการควบคุมการกระทําทางนิตบิ ญั ญัตขิ องรัฐสภา ซึง่ รัฐธรรมนูญ
กําหนดให “ศาลรัฐธรรมนูญ” ทําหนาที่ตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายดังกลาว
จากหลักความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายดังกลาว องคกรนิติบัญญัติจะตรากฎหมายให
กาวลวงไปจากกรอบทีร่ ฐั ธรรมนูญกําหนดไวไมได โดยตองอยูภ ายใตหลักการของการกระทําทางนิตบิ ญั ญัตดิ งั นี้
1. เนื้อหาของกฎหมายตองชอบดวยรัฐธรรมนูญ
โดยมีบทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญรองรับหลักการดังกลาวคือ มาตรา 6 “รัฐธรรมนูญเปนกฎหมาย
สูงสุดของประเทศบทบัญญัตใิ ดของกฎหมาย กฎ หรือ ขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตนิ นั้
เปนอันใชบังคับมิได” มาตรา 26 “รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศการใชอํานาจโดยองคกร
ของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิศ์ รีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญนี”้
และมาตรา 27 “สิทธิและเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญนีร้ บั รองไวโดยชัดแจง โดยปริยายหรือโดยคําวินจิ ฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญ ยอมไดรบั ความคุม ครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทัง้ องคกรตามรัฐธรรมนูญ
และหนวยงานของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบงั คับกฎหมาย และการตีความกฎหมายทั้งปวง”
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2. รูปแบบกฎหมายที่รัฐสภาตราขึ้นตองชอบดวยรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญ มาตรา 29 บัญญัติวา “การจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะ
กระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิ หงกฎหมาย เฉพาะเพือ่ การทีร่ ฐั ธรรมนูญนีก้ าํ หนดไว
และเทาที่จําเปน และจะกระทบกระเทือนตอสาระสําคัญแหงสิทธิเสรีภาพนั้นมิได
กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป และไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด
กรณีหนึ่ง หรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจ
ในการตรากฎหมายนั้นดวย
บทบัญญัตวิ รรคหนึง่ และวรรคสอง ใหนาํ มาใชบงั คับกับกฎทีอ่ อกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมายดวยโดยอนุโลม”
ในมาตรานีช้ ใี้ หเห็นวารูปแบบของกฎหมายทีร่ ฐั สภากําหนดจะออกมาจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน ตองอางมาตราและบทบัญญัตใิ นรัฐธรรมนูญทีใ่ หอาํ นาจกระทําได เพราะสิทธิเสรีภาพของบุคคล
ยอมมีอยูตามปกติอยูแลว หากจะถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพก็ตองเปนไปโดยบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและ
กฎหมาย ในการตรากฎหมายออกมาจํากัดสิทธิเสรีภาพนั้น รัฐธรรมนูญไดวางหลักเกณฑไวดังนี้
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได เวนแตจะเปนไปตาม
ที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 29 กําหนดไวซึ่งประกอบไปดวยเงื่อนไข 5 ประการดังนี้
ก. การจํากัดสิทธิและเสรีภาพกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ
เพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไว
(1) การจํากัดสิทธิและเสรีภาพกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
บทบัญญัติแหงกฎหมายที่จะจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 29
วรรคหนึ่งไดตองเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ตราขึ้นโดยไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาซึ่งเปนองคกร
ตัวแทนของประชาชนอันไดแก พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติ หรืออาจเปน
บทบัญญัตแิ หงกฎหมายทีม่ คี า บังคับเทียบเทากับพระราชบัญญัตซิ ง่ึ ตราขึน้ โดยองคกรฝายบริหาร อันไดแก
พระราชกําหนด ฉะนั้น องคกรฝายบริหารจะออกกฎหมายลําดับรองไมวาจะเปนพระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง หรือระเบียบมาจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไมได
(2) การจํากัดสิทธิและเสรีภาพกระทําไดเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไว
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพเรือ่ งนัน้ ๆ จะกระทําไดเฉพาะเพือ่ การทีร่ ฐั ธรรมนูญนีก้ าํ หนดไวเทานัน้
ทั้งนี้ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 29 วรรคหนึ่ง เชน รัฐธรรมนูญ มาตรา 34 วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “บุคคล
ยอมมีเสรีภาพในการเดินทางและมีเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยูภายในราชอาณาจักร” และ วรรคสอง
บัญญัติวา “การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แห ง กฎหมาย เฉพาะเพื่ อ ความมั่ น คงของรั ฐ ความสงบเรี ย บร อ ยหรื อ สวั ส ดิ ภ าพของประชาชน
การผังเมือง หรือเพื่อสวัสดิภาพของผูเยาว” ดังนั้นการจํากัดเสรีภาพในการเดินทางหรือเสรีภาพในการ
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เลือกถิน่ ทีอ่ ยูอ าศัยจะตองกระทําเพือ่ ความมัน่ คงของรัฐ ความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน
การผังเมือง หรือเพื่อสวัสดิภาพของผูเยาว ซึ่งเปนเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 34 วรรคสอง กําหนดไว
เทานั้น หากมีการตรากฎหมายจํากัดสิทธิเสรีภาพในการเดินทางหรือเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู
โดยอาศัยวัตถุประสงคเพือ่ การอืน่ ทีน่ อกเหนือไปจากนี้ กฎหมายทีต่ ราขึน้ ยอมขัดกับรัฐธรรมนูญ เพราะมิได
เปนไปตามวัตถุประสงคของรัฐธรรมนูญ มาตรา 34 วรรคสอง ประกอบมาตรา 29 วรรคหนึ่ง
ข. การจํากัดสิทธิและเสรีภาพตองกระทําเทาที่จําเปน
หลักการจํากัดสิทธิและเสรีภาพตองกระทําเทาที่จําเปนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 29 วรรคหนึ่ง
ดังนัน้ กฎหมายทีฝ่ า ยนิตบิ ญ
ั ญัตติ ราขึน้ เพือ่ จากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตองสอดคลองกับเงือ่ นไขทัง้
3 ประการ ดังนี้
(1) หลักความเหมาะสม การกระทําทางนิตบิ ญ
ั ญัตจิ ะตองเปนมาตรการทีส่ ามารถดําเนินการให
บรรลุวตั ถุประสงคได ฉะนัน้ บทบัญญัตแิ หงกฎหมายใดทีเ่ ห็นประจักษชดั วาไมอาจบรรลุผลไดอยางแนแท
ยอมถือไดวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นไมเหมาะสมจึงขัดตอรัฐธรรมนูญ
(2) หลักความจําเปน การกระทํานิตบิ ญ
ั ญัตจิ ะตองเปนมาตรการทีจ่ าํ เปนแกการดําเนินการเพือ่
ใหบรรลุวตั ถุประสงคสาํ เร็จลงได ในกรณีทมี่ มี าตรการทีเ่ หมาะสมหลายมาตรการ ฝายนิตบิ ญ
ั ญัตติ อ งเลือก
มาตรการที่มีผลกระทบกระเทือนตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลนอยที่สุดมาบัญญัติเปนกฎหมาย
(3) หลักความไดสดั สวน การกระทําทางนิตบิ ญ
ั ญัตจิ ะตองเปนมาตรการทีก่ อ ใหเกิดประโยชนแก
สวนรวมมากกวากอใหเกิดความเสียหายแกเอกชน หากมาตรการใดกอใหเกิดประโยชนแกสวนรวมนอย
กวาประโยชนทเี่ อกชนจะตองสูญเสียไปอันเนือ่ งมาจากการปฏิบตั ติ ามมาตรการนัน้ ฝายนิตบิ ญ
ั ญัตจิ ะนํา
มาตรการนัน้ มาบัญญัตเิ ปนกฎหมายไมได แมมาตรการนัน้ จะสามารถดําเนินการใหบรรลุวตั ถุประสงคได
ตามหลักความเหมาะสมและเปนมาตรการที่มีผลกระทบกระเทือนตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลนอยที่
สุดตามหลักความจําเปนก็ตาม
ค. การจํากัดสิทธิและเสรีภาพตองไมกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้น
แมฝายนิติบัญญัติจะมีอํานาจในการตรากฎหมายจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเพื่อ
คุม ครองสิทธิและเสรีภาพของผูอ นื่ หรือเพือ่ รักษาไวซงึ่ ประโยชนสาธารณะไดกต็ าม แตฝา ยนิตบิ ญ
ั ญัตกิ ไ็ มมี
อํานาจตัดหรือเพิกถอนสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งเปนการกระทบกระเทือนถึง “สาระสําคัญ” แหงสิทธิและ
เสรีภาพนั้น ทั้งนี้ตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 29 วรรคหนึ่ง ไดบัญญัติหามไว บทบัญญัติแหงกฎหมายใด
กระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพที่ประชาชนพึงมี บทบัญญัตินั้นยอมขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ เปนอันใชบังคับมิได
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ง. การจํากัดสิทธิและเสรีภาพตองมีผลเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด
กรณีหนึ่ง หรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง
หลักการจํากัดสิทธิและเสรีภาพตองมีผลเปนการทัว่ ไปและไมมงุ หมายใหใชบงั คับแกกรณีใดกรณี
หนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 29 วรรคสองนั้น เพื่อคุมครอง
มิใหมีการใชอํานาจของฝายนิติบัญญัติในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยผานทาง
กระบวนการตรากฎหมาย และเพื่อปองกันมิใหมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
อันขัดตอหลักความเสมอภาคที่รับรองและคุมครองไวในมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญ
จ. การจํากัดสิทธิและเสรีภาพตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรา
กฎหมายนั้น
กฎหมายฉบับใดตราขึ้นโดยมิไดระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมาย
นัน้ ตามมาตรา 29 วรรคสอง ยอมถือวากฎหมายฉบับนัน้ ตราขึน้ โดยไมถกู ตองตามบทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญ
ซึ่งอาจถูกศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกระบวนการตรากฎหมายนั้นได
หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวากฎหมายฉบับนั้นตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
มาตรา 29 วรรคสอง ก็มผี ลใหกฎหมายนัน้ เปนอันตกไปทัง้ ฉบับ แตทงั้ นีจ้ ะตองเสนอเรือ่ งไปใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยกอนที่จะประกาศใชกฎหมายฉบับดังกลาวตาม มาตรา 141 และมาตรา 154 เทานั้น
หากกฎหมายดังกลาวไดประกาศใชบังคับไปแลว ยอมไมอาจหยิบยกประเด็นที่กฎหมายฉบับนั้นตราขึ้น
โดยมิไดระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอานาจในการตรากฎหมายเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยตาม มาตรา 211 และมาตรา 245 (1) และมาตรา 257 วรรคหนึ่ง (2) ไดอีก
3. กระบวนการตรากฎหมายของรัฐสภาตองชอบดวยรัฐธรรมนูญ
การกระทําทางนิติบัญญัติคือ กระบวนการที่ใชในการตรากฎหมายนั้นตองชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ทัง้ นีร้ ฐั ธรรมนูญกําหนดกระบวนการนิตบิ ญ
ั ญัตใิ นการตรากฎหมายเอาไวเปนขัน้ ตอน หากขามขัน้ ตอนจะ
มี ป  ญ หาทางกฎหมาย แม ใ นกรณี ส ภาผู  แ ทนราษฎรกั บ วุ ฒิ ส ภาก็ เช น กั น มาตรา 148 กํ า หนดว า
“รางพระราชบัญญัตทิ ถี่ กู วุฒสิ ภายับยัง้ สภาผูแ ทนราษฎรจะหยิบขึน้ พิจารณาไดใหมกต็ อ เมือ่ รอยแปดสิบวัน
ไดลว งพนไปแลว นับแตวนั ทีว่ ฒ
ุ สิ ภาสงรางพระราชบัญญัตนิ นั้ คืนไปยังสภาผูแ ทนราษฎร ในกรณีเชนวานี้
ถาสภาผูแ ทนราษฎรลงมติยนื ยันรางเดิม หรือรางทีค่ ณะกรรมาธิการรวมกันพิจารณาดวยคะแนนเสียงมาก
กวากึง่ หนึง่ ของจานวนสมาชิกทัง้ หมดเทาทีม่ อี ยูข องสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแลวใหถอื วารางพระราชบัญญัติ
นั้นเปนอันไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา และใหดําเนินการตอไปตามมาตรา 150 ”
ดังนัน้ หากกรณีเปนเรือ่ งทีร่ า งกฎหมายผานสภาผูแ ทนราษฎรไปทีว่ ฒ
ุ สิ ภา และวุฒสิ ภาแกไขรางกฎหมาย
นั้นแลวสงกลับมาที่สภาผูแทนราษฎร แตสภาผูแทนราษฎรไมเห็นชอบดวยกับรางของคณะกรรมาธิการ
รวม และลงมติยืนยันรางพระราชบัญญัติทั้งสองซึ่งเปนรางเดิมของสภาผูแทนราษฎร และในวันเดียวกัน
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นั้นก็ลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากใหเพิ่มบทบัญญัติ มาตรา 3 ทวิ ซึ่งภายหลังปรับปรุงแลวกลายเปน
มาตรา 4 เพือ่ ระบุบทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญทีใ่ หอาํ นาจในการตรากฎหมายจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล
ทีร่ ฐั ธรรมนูญรับรองไวตามมาตรา 29 วรรคสองดวยนัน้ เปนบทบัญญัตทิ เี่ พิม่ ขึน้ โดยยังไมผา นการพิจารณา
จากสภา จึงถือไมไดวารางพระราชบัญญัตินั้นไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา จึงเปนการตรากฎหมายที่
ไมถกู ตองตามรัฐธรรมนูญรางพระราชบัญญัตทิ งั้ สองจึงตกไปทั้งสองฉบับ
แมจะมีคํากลาวอันแสดงใหเห็นถึงหลักแหงความยิ่งใหญสูงสุดของรัฐสภาวา “รัฐสภาสามารถ
ตรากฎหมายหรือไมตรากฎหมายใดๆ ก็ได ไมมีรัฐสภาใดที่สามารถผูกพันรัฐสภาที่มาทีหลังได มิฉะนั้น
ความยิ่งใหญสูงสุดของรัฐสภาที่มาทีหลังจะถูกจํากัดลง ไมมีกฎหมายใดที่รัฐสภาไมสามารถยกเลิกได
และรัฐสภาสามารถลบลางคาพิพากษาของศาลไดหากจําเปนโดยมีผลยอนหลังได”ก็ตาม แตเมื่อรัฐสภา
กอกําเนิดมาจากบทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญ และการกระทําทางนิตบิ ญ
ั ญัตขิ องรัฐสภาตองตกอยูภ ายใตบงั คับ
ของรัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดแลว หลักความยิ่งใหญสูงสุดนั้นก็คือรัฐธรรมนูญ หาใชรัฐสภาไม
การตรวจสอบความจําเปนในการตรากฎหมาย
กฎหมายเปนขอกําหนด หรือขอบังคับที่ตราขึ้น เพื่อบังคับใหบุคคลตองปฏิบัติผูใดฝาฝนหรือไม
ปฏิบัติตามกฎหมายจะไดรับผลราย หรือถูกลงโทษ โดยเหตุที่กฎหมายเปนสิ่งที่จํากัดสิทธิเสรีภาพของ
บุคคล การบังคับใชกฎหมายของฝายบริหารจึงตองเปนไปตามหลักนิติรัฐกลาวคือ ฝายบริหารจะดําเนิน
การไดตองมีกฎหมายใหอํานาจไวอยางชัดแจงและตองใชอํานาจนั้นในทางที่เปนประโยชนตอประชาชน
มากที่สุด โดยจํากัดสิทธิเสรีภาพหรือสรางภาระแกประชาชนนอยที่สุดดวย ในเรื่องใดที่กฎหมายไมให
อํานาจไวฝายบริหารก็จะกระทําการนั้นมิได
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเปนการปกครองโดยประชาชนและเพื่อประชาชน หรือยึด
ประชาชนเปนศูนยกลาง การเสนอใหมกี ฎหมายไมวา จะกระทําโดย คณะรัฐมนตรีสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
ศาล องคกรอิสระและประชาชนทัว่ ไปทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงเลือกตัง้ ตองคํานึงถึงความตองการและผลกระทบ
ตอประชาชนดวย ในกรณีทมี่ กี ฎหมายอยูแ ลวแตบทบัญญัตไิ มสอดคลองกับความตองการของสังคม หรือ
มีขนั้ ตอนทีส่ รางภาระโดยไมจาํ เปนแกประชาชน ก็จะตองมีการเสนอแกไขปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายนัน้
ดังนัน้ จึงตองมีการตรวจสอบความจําเปนในการตรากฎหมาย โดยหากจะเสนอใหมกี ารตรากฎหมาย
ขึ้นใชบังคับในเรื่องใดๆ ตองวิเคราะหจนไดขอยุติเสียกอนวา ภารกิจของหนวยงานที่เกี่ยวของคืออะไรมี
เปาหมายและวัตถุประสงคอยางไร การปฏิบัติภารกิจนั้นใหประสบความสําเร็จจําเปนตองตรากฎหมาย
ขึน้ ใชบงั คับหรือไม ถาจําเปนตองมีการตรากฎหมาย มาตรการ หรือกลไกทีก่ าํ หนดจะชวยใหการทําภารกิจ
ประสบความสาเร็จหรือไมอยางไร และกฎหมายดังกลาวคุมคากับการที่บุคคลจะตองถูกจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพหรือไม โดยเรื่องที่จะตรากฎหมายขึ้นใชบังคับจะตองคํานึงถึงสาระสาคัญดังตอไปนี้
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1. เปนกรณีทมี่ คี วามจําเปนอยางแทจริงและรัฐธรรมนูญอันเปนกฎหมายสูงสุดบัญญัตใิ หกระทําได
2. การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมายตองเปนไปเพียงเพื่อใหการใชบังคับ
กฎหมายนั้นประสบความสาเร็จ โดยจะกระทบกระเทือนถึงสาระสาคัญของสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได
3. มาตรการตามกฎหมายตองมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพของสังคมไทย
4. กลไกของรัฐมีความพรอมทีจ่ ะบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัด โดยผูบ งั คับใช
กฎหมายตองมีความรู ความเขาใจ เกีย่ วกับเจตนารมณของกฎหมายและมีสาํ นึกในการใหบริการ บุคลากร
และงบประมาณมีพอเพียงเพื่อใชในการบังคับการตามกฎหมาย
5. ตองมีการทบทวนความเหมาะสมของกลไกหรือมาตรการตามกฎหมายทุกกรอบระยะเวลา
เพือ่ ประโยชนในการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมกฎหมายใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
6. การใหประชาชนมีสว นรวมในกระบวนการออกกฎหมายหรือแกไขเพิม่ เติมกฎหมาย โดยมีการ
รับฟงความคิดเห็นของผูท อี่ าจไดรบั ผลกระทบจากการมีหรือปรับปรุงแกไขกฎหมายนัน้ ดวย เพือ่ ใหสงั คม
เกิดความเชื่อมั่นตอกระบวนการที่เกิดขึ้น ซึ่งเปนการแสวงหาฉันทามติรวมกัน อันจะทําใหเนื้อหาสาระ
หรือกลไกของกฎหมายสอดคลองกับความตองการที่แทจริงของสังคม
บทสรุป

การกระทําทางนิตบิ ญ
ั ญัตใิ นระบอบประชาธิปไตย ซึง่ ไดแกการตรากฎหมายขึน้ ใชบงั คับในรัฐเปน
ลายลักษณอักษร โดยมีกฎเกณฑมุงใชบังคับกับบุคคลทั่วไปไมกาวลวงเขาไปกระทบกับสิทธิและเสรีภาพ
ของราษฎรโดยเฉพาะคนใดคนหนึ่ง เวนแตการออกกฎหมายเฉพาะกรณีเชน กฎหมายนิรโทษกรรมหรือ
กฎหมายวาดวยอภัยโทษ รวมถึงการอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนดตางก็อยูในความหมายของ
“การกระทําทางนิติบัญญัติ” ดวยนั้น ในหลักการของระบอบประชาธิปไตยการกระทําทางนิติบัญญัติจะ
ตองยึดถือหลักเสียงขางมาก แตขณะเดียวกันก็ตอ งไมละเลยการคุม ครองหลักเสียงขางนอย โดยตองเปด
โอกาสใหฝา ยเสียงขางนอยไดแสดงความคิดเห็นโตแยงแสดงเหตุผลกอนทีจ่ ะมีการลงมติ เมือ่ เสียงขางมาก
ตัดสินใจไปทางใด เสียงขางนอยก็ยอมจะตองยอมรับในมติของฝายเสียงขางมากนั้น อันมีผลทําใหการ
บังคับใชตามหลักเสียงขางมากเปนไปอยางมีเหตุผล ในขณะเดียวกันการกระทําทางนิติบัญญัติดังกลาวก็
ไมอาจกาวลวงนอกกรอบไปจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได โดยจะตองอยูภายใตหลักการดังนี้ คือ
เนือ้ หาของกฎหมายตองชอบดวยรัฐธรรมนูญ รูปแบบของกฎหมายทีร่ ฐั สภาตราขึน้ ตองชอบดวยรัฐธรรมนูญ
และกระบวนการตรากฎหมายของรัฐสภาตองชอบดวยรัฐธรรมนูญดวย มิฉะนั้นแลวจะตองตกอยูภายใต
มาตรการในการคุมครองความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญไดแก “การตรวจสอบความชอบดวย
รัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือการควบคุมกฎหมายมิใหขดั รัฐธรรมนูญ” อันมีผลทําใหกฎหมายนัน้ เปนอัน
ใชบงั คับมิได โดยเฉพาะอยางยิง่ การเสนอรางกฎหมายนับเปนสาระสําคัญประการหนึง่ ในกระบวนการตรา
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พลเอก สถาพร เกียรติภิญโญ

กฎหมาย หากมีกรอบและแนวคิดในการเสนอรางกฎหมาย โดยยึดหลักการตรวจสอบความจําเปนในการ
ตรากฎหมาย โดยเรือ่ งทีจ่ ะตรากฎหมายขึน้ ใชบงั คับจะตองเปนกรณีจาเปนอยางแทจริง และรัฐธรรมนูญ
บัญญัติใหกระทําได โดยจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนใหนอยที่สุด และจะกระทบกระเทือนถึง
สาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพมิได ทั้งมาตรการตามกฎหมายตองเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพ
สังคมไทยและกลไกของรัฐมีความพรอมที่จะบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดรวมถึงการใหประชาชนมี
สวนรวมในกระบวนการออกกฎหมายหรือแกไขเพิ่มเติมกฎหมายอันเปนไปเพื่อประโยชนสวนรวมนั้น
ยอมทําใหสงั คมเกิดความเชือ่ มัน่ ตอกระบวนการตรากฎหมายและยอมรับ “การกระทําทางนิตบิ ญ
ั ญัตใิ น
ระบอบประชาธิปไตย”ภายใตบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ซึ่งเปนกฎหมายสูงสุด
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ประชาธิปไตยแนวพุทธ
สมผล ตระกูลรุง *
ประชาธิปไตยในโลกยุคปจจุบนั กลายเปนคําทีผ่ คู นในโลกเรียกรองเหมือนจะเปนสูตรสําเร็จในชีวติ
โดยเฉพาะผูน าํ ของประเทศมหาอํานาจตะวันตกไดใชประชาธิปไตยเปนเครือ่ งมือสําหรับอางความเปนมิตร
ประเทศ และใชเปนคาถาหรือขออางที่ใชในการทํารายหรือครอบงําประเทศที่ออนแอกวา โดยเฉพาะ
อยางยิ่งประเทศที่ไมไดปกครองโดยระบอบที่ชาติมหาอํานาจตะวันตกเรียกวา ประชาธิปไตย
ความหมายและที่มาของประชาธิปไตย
คําวาประชาธิปไตยมีความหมายตามศัพทวา ประชาชนเปนใหญ เมือ่ ใชกบั การปกครองจึงหมายถึง
ระบอบการปกครองทีป่ ระชาชนเปนใหญ ในทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยถือกันวา
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 ซึ่งแบงออกเปน อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ
แนวคิดดังกลาวไดรบั อิทธิพลมาจากแนวความคิดของอริสโตเติล (Aristotle) นักปรัชญาทางการเมืองของ
ชาวกรีกโบราณ ซึ่งมีแนวความคิดที่ตั้งอยูบนพื้นฐานหรือมีเปาประสงคประการสําคัญแหงหลักการ คือ
การใหอาํ นาจของแตละฝายใหถว งดุลและตรวจสอบซึง่ กันและกันทัง้ สามฝาย และเพือ่ ประกันสิทธิเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐานของประชาชนใหปลอดจากการใชอํานาจโดยมิชอบจากการใชอํานาจขององคกรภาครัฐที่อาจ
ใชอาํ นาจหนึง่ อํานาจใดไปในทางละเมิดหรือลิดรอนสิทธิหรือเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานของประชาชน โดยอํานาจ
รัฐ ไมวาฝายหนึ่งฝายใด

*ผูเ ชีย่ วชาญประจําตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ, ผูเ ขารับการอบรมหลักสูตร "หลักนิตธิ รรมเพือ่ ประชาธิปไตย" รุน ที่ 1 ของสํานักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ
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สมผล ตระกูลรุง

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ถือกันวา เริม่ ตนจากบางนครในรัฐกรีกโบราณ ชวงศตวรรษที่ 5
กอนคริสตกาล โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในเอเธนสเมื่อ 508 ปกอนคริสตกาล ที่ประชาชนเขาประชุมกําหนด
นโยบายและทิศทางการบริหารประเทศดวยตนเอง ไมมกี ารตัง้ ตัวแทนใหเปนผูใ ชอาํ นาจปกครองแทนตน
ประชาธิปไตยแบบนีเ้ รียกวา ประชาธิปไตยทางตรงซึง่ พลเมืองเขาไปเกีย่ วของในกระบวนการทางการเมือง
โดยตรง
อยางไรก็ตามวิธปี ฏิบตั แิ บบประชาธิปไตย มีปรากฏในสังคมอยูก อ นแลว โดยเริม่ แรก มีการใชใน
รูปสาธารณรัฐ (Republics) ซึง่ มีขนึ้ ในอินเดียยุคโบราณ ในสมัย 600 ปกอ นคริสตกาล และเปนชวงกอน
กําเนิดของพระพุทธเจา (Buddha) สาธารณรัฐเหลานีเ้ รียกวา Maha Janapadas และในจํานวนนีม้ เี มือง
ไพสาลี (Vaishali) ซึง่ ในปจจุบนั เรียกวารัฐพิหาร (Bihar) ในประเทศอินเดีย ซึง่ จัดวาเปนระบบสาธารณรัฐ
แหงแรกของโลก ในสมัยตอมาในยุโรปในยุคสมัยของพระเจาอเล็กซานเดอรมหาราช (Alexander the
Great) ประมาณ 400 ป กอนคริสตกาล ชาวกรีกไดบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับรัฐที่ชื่อวา Sabarcae และ
Sambastai ซึ่งในปจจุบันคือประเทศปากีสถาน (Pakistan) และ อัฟกานิสถาน (Afghanistan) ไดมี
รูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตย ที่ไดรับการยอมรับโดยนักปราชญชาวกรีกในยุคนั้น
ประเภทของประชาธิปไตย (Kinds of democracy)
ประชาธิปไตยมี 3 ลักษณะทีค่ วรใหความสนใจ อันไดแก (1) ประชาธิปไตยทางตรง (2) ประชาธิปไตย
ผานตัวแทน และ (3) ประชาธิปไตยเสรีนิยม
(1) ประชาธิปไตยทางตรง (Direct democracy) เปนระบบที่ประชาชนสามารถออกเสียง
เกีย่ วกับการตัดสินใจเกีย่ วกับรัฐบาล จะรับหรือปฏิเสธกฎหมายดวยการตัดสินใจของประชาชนเอง ทีเ่ รียกวา
ทางตรง (Direct) เพราะอํานาจในการตัดสินใจกระทําโดยประชาชนโดยตรง โดยไมตองมีตัวแทน (Inter
mediaries หรือ Representatives) โดยประวัติศาสตรแลว รูปแบบการปกครองดังกลาวมีไดนอย
เนือ่ งจากความยุง ยากในการใหประชาชนในทีต่ า งๆ มาอยูใ นทีๆ่ เดียวกันเพือ่ จะมาออกเสียง ประชาธิปไตย
ทางตรง จึงเหมาะสําหรับชุมชนขนาดเล็ก ไมสามารถกระทํากันในระดับชุมชนขนาดใหญได
การที่กรีกโบราณ สามารถปกครองโดยระบบประชาธิปไตยทางตรงได เพราะความเปนนครรัฐ
(City-States) เปนเมืองขนาดไมใหญ จึงสามารถประชุมประชาชนในเมืองทั้งหมดได แตอยางไรก็ตาม
โดยแทจริงสิทธิแลว ในการออกเสียงของนครรัฐกรีกโบราณ ยังจํากัดอยูเ ฉพาะประชากรชายกลุม นําเทานัน้
ที่ไมใชทาสและลูกจาง และไมใชสตรี อาจเปนเพราะสังคมโบราณเปนสังคมเกษตรกรรมที่ตองใชแรงงาน
และยังมีการตอสูแ ยงชิงอํานาจกัน ซึง่ โดยสภาพทางสรีระแลวผูช ายมีความเหมาะสมมากกวา สวนผูห ญิง
มีหนาที่เปนเพียงแมบานที่คอยดูแลครอบครัว จึงไมควรมีสวนเกี่ยวของการกิจการบานเมือง ผูหญิงใน
สมัยโบราณจึงไมมีสิทธิในการปกครองประเทศ ซึ่งก็นาจะเหมาะสมกับสภาพของสังคมในยุคนั้น
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(2) ประชาธิปไตยผานตัวแทน (Representative democracy) เปนระบบทีเ่ หมาะสมกับความ
เปนรัฐขนาดใหญ มีประชากรมาก และอยูก ระจัดกระจาย เปนไปไดยากทีจ่ ะตัดสินใจในกิจการบานเมือง
ทุกเรือ่ ง โดยใหประชาชนมีสว นรวมโดยตรงจึงเปนเรือ่ งยาก และในทางปฏิบตั อิ าจทําไมได จึงมีแนวความ
คิดที่จะใหมีตัวแทนที่ไดรับเลือกจากประชาชนกลุมตางๆ เขาไป โดยหวังวาผูที่เปนตัวแทนจะเขาไปดูแล
รักษาผลประโยชนของประชาชนทีไ่ ดเลือกเขาเขาไป ฉะนัน้ โดยสภาพของระบบทีเ่ รียกวาประชาธิปไตย
ตัวแทน จึงเกิดขึน้ เพราะประชาชนไมไดมสี ว นในการตัดสินใจโดยตรง แตโดยผานตัวแทนทีต่ นเลือกเขาไป
ประชาธิปไตยโดยผานตัวแทนนี้มีทั้งที่เปนเสรีนิยม และที่ไมใชเสรีนิยม
(3) ประชาธิปไตยเสรีนิยม (Liberal democracy) เปนระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย
แบบผานตัวแทน โดยตองอาศัยการมีกฎหมาย และการแยกระบบอํานาจตางๆ ออกจากกัน (Rule of Law/
Separation of Powers) ในทางปฏิบตั ิ ไมมกี ารกําหนดอํานาจใหชดั เจนไดวา ตัวแทนจะสามารถใชอาํ นาจ
ไปในการปกครอง อยางไร แตในอีกดานหนึ่งมีความชัดเจนในความเชื่อและการปฏิบัติ คือการตองคํานึง
ถึงสิทธิของคนสวนนอย และการดูแลดานสิทธิมนุษยชน ตองไมมกี ารละเมิดหรือขมเหงคนสวนนอยทีเ่ ขา
เปนผูเสียเปรียบจากการ ตัดสิน การออกกฎหมายของคนสวนใหญ
ประชาธิปไตยเสรีนิยม จึงหมายถึงประชาธิปไตยที่ตองใหเสรีภาพแกประชาชน โดยมีหลักการ
สําคัญ 3 ประการ กลาวคือ
1. ความเทาเทียมกัน (Equailty) คือหลักการที่เชื่อวา มนุษยทุกคนเกิดมาอยางเทาเทียมกัน
ไมวา จะเปนเชือ้ ชาติใด เพศใด หากไมยดึ หลักความเทาเทียมกันในความเปนมนุษย ก็จะไมจดั วาเปนประชาธิปไตย
อยางสมบูรณ เชน ประเทศอัฟริกาใตในสมัยกอนที่มีการแบงแยกผิว และมีการปกครองโดยชนกลุมนอย
ผิวขาว มีความเทาเทียมกันสําหรับคนผิวขาว แตไมมีสําหรับคนผิวดํา ดังนี้ก็ไมจัดวาเปนประชาธิปไตย
2. ความมีเสรีภาพ (Freedom) คือมนุษยทกุ คน มีความเปนอารยะ มีเสรีภาพในการคิด 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 และความเปนพี่เปน
นอง มีการสรางบรรยากาศของความเปนสหาย (Comradeship) แตไมไดยดึ หลักเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน
ของประชาชนในชาติ
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ในประเทศ ที่มีการใหเสรีภาพ มีประชาธิปไตยแบบเลือกตั้ง ดังเชนประเทศอินเดีย แตไมมีการ
สรางความเทาเทียมกันของชนในชาติ ยังมีระบบวรรณะ มีคนรํา่ รวยจํานวนนอย แตคนสวนใหญยงั ยากจน
ดังนี้ความเปนประชาธิปไตยก็จะสุมเสี่ยงตอการเกิดปญหา ดวยความเปราะบางและการขาดพัฒนาการ
ทางดานสังคมและเศรษฐกิจ จนกวาคนยากจนจะไดรับการแกไข มีการยกระดับเศรษฐกิจจนถึงระดับที่
ประชาชนสวนใหญมีความสามารถใชกลไกทางการเมืองแบบประชาธิปไตยไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้
เพื่อดูแลผลประโยชนของเขาและคนระดับลางทั้งหลายได
ในการปกครองแบบประชาธิปไตยในสมัยโบราณนัน้ ไมวา จะเปนระบบใด หากเทียบกับปจจุบนั
แลว อาจกลาวไดวา ไมใชประชาธิปไตยทีแ่ ทจริง อาจขัดกับหลักสิทธิมนุษยชน หรือสิทธิแหงความเทาเทียม
ของบุคคลที่ตางสถานะหรือตางเพศกัน เชน ผูที่จะมีสวนในการปกครองคือ ผูชายเทานั้น หรือคนที่เปน
เสรีชน ไมใชทาส นอกจากนี้ยังการมีการจํากัดอายุที่มากกวาปจจุบัน
ประชาธิปไตยดีจริงหรือ
การปกครองไมวา ระบอบใด ยอมมีดแี ละขอเสียแตกตางกันไป ไมมรี ะบบการปกครองใดทีส่ มบูรณ
ทีส่ ดุ ทีม่ นุษยธรรมดาจะคิดคนได การปกครองทีม่ อี ยูใ นโลกใบนี้ พอแบงออกไดเปน 2 ระบบ ใหญๆ คือ
ประชาธิปไตย กับเผด็จการ แปลงายๆ วา ระบบทีป่ ระชาชนเปนใหญ กับระบบทีบ่ คุ คลใดบุคคลหนึง่ หรือ
กลุมบุคคลใด มีอํานาจในการปกครอง
การปกครองแบบเผด็จการ ยังแบงออกเปน 2 ลักษณะใหญๆ คือ เผด็จการคนๆ เดียว กับเผด็จการ
โดยกลุมบุคคลหรือคณะบุคคลคอมมิวนิสต
ความแตกตางของการปกครองแบบเผด็จการและการปกครองแบบประชาธิปไตย คือ การปกครอง
แบบเผด็จการ อํานาจเบ็ดเสร็จอยูท ผี่ มู อี าํ นาจปกครอง ไมมฝี า ยคาน แตการปกครองแบบประชาธิปไตย
ปกครองโดยเสียงขางมากที่มีฝายคาน
ในทางการเมืองการปกครอง มีคาํ กลาวของนักปกครองทีท่ ราบกันทัว่ ไปวา การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย แมมใิ ชเปนระบอบการปกครองทีด่ ที สี่ ดุ แตเปนระบอบการปกครองทีเ่ ลวนอยทีส่ ดุ คํากลาว
ดังกลาวเปนความจริงหรือไม
ประเทศที่ปกครองดวยระบบประชาธิปไตย แมจะถือวาเลวนอยที่สุด ก็มิไดหมายความวา
ทุกประเทศทีเ่ ปนประชาธิปไตย จะประสบความสําเร็จ เจริญรุง เรือง มีความสงบสุข และประเทศทีป่ กครอง
ดวยระบบเผด็จการ ไมวาจะเปนเผด็จการแบบใด ก็มิไดยํ่าแย
ฮิตเลอร : กรณีศึกษาสําหรับประชาธิปไตย
คงไมมีนักการเมืองการปกครองคนใดในโลกนี้ที่ไมรูจักชื่อของ อดอลฟ ฮิตเลอร ผูซึ่งไดรับการ
กลาวขานวา เปนผูนําเผด็จการแหงเยอรมันนี เขาเปนผูมีบทบาทสําคัญในการกอสงครามโลกครั้งที่ 2
ฮิตเลอร เปนเผด็จการจริงหรือ
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ประชาธิปไตยแนวพุทธ

ฮิตเลอรเคยกอกบฎทีเ่ รียกกันวา กบฎโรงเบียร แตเขาทําไมสาํ เร็จจนถูกจับขังคุก ภายหลังจากถูก
ปลอยตัวแลว ฮิตเลอรตกลงทีจ่ ะเคารพอํานาจโดยชอบของรัฐ และเขาจะมุง แสวงหาอํานาจทางการเมือง
เฉพาะผานกระบวนการประชาธิปไตยเทานัน้ และเขาก็สามารถขึน้ สูผ นู าํ ของเยอรมนีไดโดยผานการเลือก
ตั้งตามกระบวนการประชาธิปไตย โดยพรรคนาซีของเขาชนะการเลือกตั้ง
ในระหวางการกุมอํานาจทางการเมืองทีไ่ ดมาจากการเลือกตัง้ เขาไดเปลีย่ นแปลงกฎหมายใหเขามี
อํานาจเต็มโดยเปนทั้งประมุขแหงรัฐและประมุขของรัฐบาล ดวยการรวมตําแหนงประธานาธิบดีและ
นายกรัฐมนตรีเขาดวยกัน ตามการอนุมตั จิ ากการลงประชามติของประชาชนดวยคะแนนสนับสนุน 90%
ของผูออกมาใชสิทธิ
นอกจากนี้ ฮิตเลอรยงั ใชกระบวนการทางประชาธิปไตย เปลีย่ นแปลงกฎหมายเพือ่ ใชเปนเครือ่ งมือ
ในการกําจัดศัตรูทางการเมือง จนกลายเปนผูนําที่มีอํานาจสูงสุด ของเยอรมนี โดยอาศัยฐานเสียงจาก
คนรากหญา
และในทีส่ ดุ ฮิตเลอรไดใชอาํ นาจทีไ่ ดมาจากประชาชนผานกระบวนการทีเ่ รียกกันวา ประชาธิปไตย
กอสงครามโลกครัง้ ที่ 2 เขาเปนคนทีเ่ กลียดคนยิว เมือ่ มีอาํ นาจเบ็ดเสร็จ เขาไดสงั่ ฆาคนยิวตายไปหลายลาน
คน แตในที่สุด เขาแพสงครามโลกครั้งที่ 2 จากมันสมองของชาวยิวที่คิดคนระเบิดนิวเคลียรหรือระเบิด
ปรมาณู ทําใหเยอรมันเปนประเทศแพสงคราม ไดรบั ความเสียหายอยางยับเยินจนเยอรมันถูกแบงออกเปน
2 ประเทศ เปนความทรงจําอันขมขื่นของชาวเยอรมันนีมาจนทุกวันนี้
จีน : กรณีศึกษาเปรียบเทียบ
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เปนอีกกรณีศึกษาหนึ่งที่ควรนํามาเปรียบเทียบ เนื่องจากจีน
ปกครองโดยพรรคการเมืองพรรคเดียว คือพรรคคอมมิวนิสต ไมมีการเลือกตั้ง ไมมีพรรคฝายคาน
การปกครองของจีนจึงถือเปนการปกครองทีเ่ รียกกันวา เผด็จการ แมจะตัง้ ชือ่ ประเทศใหมคี วามหมายวา
เปนของประชาชนก็ตาม รัฐบาลจีนใชความรุนแรง ความเด็ดขาดกับผูท ตี่ อ ตานรัฐบาล จนถูกประเทศประชาธิปไตย
ตะวันตกกลาวหาวา ละเมิดสิทธิมนุษยชน ไมวาจะเปนกรณีการใชกําลังทหารพรอมรถถังเขาปราบปราม
นักศึกษาที่ชุมนุมประทวงที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน ที่มีผูคนลมตายเปนจํานวนมาก หรือการใชกําลังทหาร
ปราบปรามชนเผาที่อุยกูซินเกียง
แตประเทศจีนกลับมีความเจริญรุงเรือง จนกลายเปนมหาอํานาจที่ทัดเทียมกับอเมริกาซึ่งถือวา
เปนผูน าํ ของประเทศประชาธิปไตย ประเทศจีนในวันนี้ เปนประเทศทีท่ กุ ประเทศในโลกตองการคบหาดวย
ประเทศตะวันตกที่เปนแมแบบประชาธิปไตย ตางหลั่งไหลเขาไปลงทุนในจีน ติดตอเปดสัมพันธทางการ
ทูตกับจีน ทั้งๆที่ประกาศตอตานการปกครองในระบอบเผด็จการ
ในความเปนจริงทีเ่ ห็นกันในโลกนี้ ประเทศประชาธิปไตยทีป่ ระสบความสําเร็จ คือประเทศในแถบ
ตะวันตก สวนในประเทศแถบตะวันออก มีเพียงประเทศที่เจริญแลวบางประเทศเทานั้น ที่ประสบความ
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สําเร็จจากการปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย ซึง่ นาสนใจวา เหตุใดระบอบประชาธิปไตยจึงใชไดดกี บั
บางประเทศ
ไดมีการรวบรวมเงื่อนไข และโครงสรางที่ประกอบเปนระบอบประชาธิปไตยอยางแข็งแรงได
โดยศึกษาจากในทัศนะและประสบการณจากประเทศตะวันตกที่ไดมีการเรียนรูมากอนแลว มีดังนี้
1. การมีฐานของชนชัน้ กลางมากเพียงพอ (Middle class) หากสังคมมีคนรวยจํานวนนอยทีร่ วย
มากๆ และคนจนที่จนมากๆ และมีเปนจํานวนมาก ประชาธิปไตยก็จะเกิดไดยาก แตในทางตรงกันขาม
หากสังคมที่มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจมาในระดับหนึ่ง มีชนชั้นกลางมากขึ้นและกลายเปนคนสวนใหญ
ของประเทศ เขาเหลานั้นก็มีโอกาสรับขอมูลขาวสาร มีทางเลือกในการรับการศึกษา และเขาใจทางเลือก
ทีเ่ ขาควรจะไดรบั นักการเมือง หรือกลุม มีอาํ นาจก็ยากทีจ่ ะปฏิเสธสิทธิประโยชนของชนชัน้ กลางเหลานัน้
และในขณะเดียวกัน เมื่อคนมีฐานะในระดับหนึ่ง นักการเมืองที่มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่คิดมิชอบจะใช
วิธีการซื้อสิทธิขาย เสียง ก็จะเปนเรื่องกระทําไดยากขึ้น
2. การคงอยูแ ละรุง เรืองของสังคมอารยะ (Civil Society) สังคมทัว่ ไปจะมีองคกรทีเ่ ปนภาคราชการ
และอีกดานหนึง่ คือองคกรภาคเอกชนทีเ่ นนไปทีก่ ารคา การประกอบการและผลกําไร บางสวนมีองคกรที่
เปนศาสนา คือพวกวัดวาอาราม และสมาคมตามความเชือ่ ทางศาสนา แตในสังคมประชาธิปไตย จะมีสงั คม
และการรวมตัวกันอีกประเภท คือเปนสังคมอารยะ (Civil Society) ในสมัยหนึง่ เรียกวา Non Governmental
Organizations – NGO คือเปนองคกรทีไ่ มใชทง้ั ของรัฐ และไมใชองคกรเอกชนแสวงผลกําไร และในบาง
กรณีไมใชทั้งเปนองคกรศาสนา องคกรเหลานี้ทําหนาที่เปนองคกรกลางๆ ที่เปนทางเลือกของประชาชน
ในการประกอบกิจกรรมตางๆ ทีอ่ าจไมใชเพือ่ ประโยชนสว นตนและพวกพอง ในประเทศประชาธิปไตยที่
สมบูรณจะตองเห็นประโยชนของการเกิดองคกรประเภท NGO และมีบรรยากาศของสังคมอารยะนี้
3. ความมีเสรีภาพทางเศรษฐกิจ (Market economy) มีระบบตลาดและการคาเสรี ไมมีกลไก
การผูกขาดสรางความไดเปรียบแตเพียงกลุมคนบางสวน ในหลายประเทศในอเมริกาเหนือและยุโรป
มักจะมีความเชือ่ ในเรือ่ งเศรษฐกิจเสรีควบคูไ ปดวย นัน้ คือ ผูบ ริโภคตองมีทางเลือก ซึง่ เปนลักษณะตรงกัน
ขามกับระบบคอมมิวนิสตทรี่ ฐั เปนเจาของในกิจการตางๆ หรือในระบบสังคมนิยม และรัฐสวัสดิการในชวง
แรก ทีร่ ฐั เขาไปดําเนินการในหลายๆ เรือ่ ง และไมสามารถดําเนินการไดดี ประชาชนไมมสี ทิ ธิเลือกใชบริการ
หรือซือ้ สินคาทีต่ อ งแขงขันกันเสรี ตองบริโภคสินคาและบริการทีแ่ พงทีร่ ฐั เปนฝายจัดการ และทายสุดกลับ
มาเปนภาระแกประชาชนในทางออมอีกที
4. การใหมีความหลากหลายทางการเมือง (Political Pluralism) ความเปนเสรีนิยม (Liberal)
หมายถึง มีความหลากหลายที่เปนทางเลือกใหกับประชาชน ทางเลือกทางการเมืองตองเปดไว แมพรรค
คอมมิวนิสตอาจเปนปฏิปกษกับระบบการเมืองแบบประชาธิปไตย มีพรรคคอมมิวนิสต (Communist
Parties) ประชาชนสามารถมีพรรคการเมืองที่ยึดถือแนวทางคอมมิวนิสตไดอยางถูกกฎหมาย ตราบเทา
ที่พรรคการเมืองนั้นไมมีนโยบายใชความรุนแรงและเผด็จการดวยชนชั้น ในการยึดอํานาจรัฐ
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5. มีระบบพรรคการเมืองหลายพรรค (Multiple and Distinct Political Parties) คําวา Multiple
หมายถึง การมีหลายพรรคทีจ่ ะเปนทางเลือกของประชาชน และคําวา Distinct คือแตละพรรคมีความแตก
ตางกันทางนโยบาย เพือ่ เปดโอกาสใหมที างเลือกใหกบั ประชาชน เปนระบบทีต่ อ งแขงขันกัน ไมใชมพี รรค
การเมืองฝายรัฐบาลเพียงพรรคเดียวแบบผูกขาดหรือมีแนวโนมไปสูการผูกขาด การมีพรรคการเมือง
เพียงพรรคเดียว สวนพรรคการเมืองอื่นๆ เปนพรรคการเมืองอื่นๆ กลายเปนพรรคไมประดับเพราะถูก
จํากัดบทบาทนัน้ คือการทําใหไมมที างเลือกใหกบั ประชาชน เปนเพียงทางเลือกทีพ่ รรคไดกาํ หนดมาแลว
6. มีการปกครองดวยกฎหมายและปฏิบัติตามกฎหมายที่ไมไปขัดรัฐธรรมนูญ(Constitution)
รัฐธรรมนูญการปกครองจัดเปนกฎหมายสูงสุด และรัฐธรรมนูญนั้นตองมีความเปนเหตุผลและชอบธรรม
สอดคลองกับความเปนไปในประเทศและสังคม ประเทศประชาธิปไตยตองมีรัฐธรรมนูญ ตองมีกฎหมาย
แตรัฐธรรมนูญนั้นอาจเปนการสรางขึ้นมาในแบบเผด็จการก็ได รัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยจะ
ตองมีความสอดคลองกับประสงคของคนสวนใหญ และขณะเดียวกันมีความชอบธรรม ไมไปกอใหเกิด
ความขัดแยงหรือตัดสิทธิอันพึงมีของคนแมจะเปนคนสวนนอย ของประเทศ
7. สิทธิในการเลือกตั้งอยางสากล (Universal suffrage) พลเมืองไมวาชายหรือหญิง ไมวาจะ
เชือ้ ชาติใด ไมวาจะนับถือศาสนาใด มีสิทธิในการเลือกตัวแทนของตนอยางเสรี และอยางเปนความลับ
8. การมีกลไกตรวจสอบทีเ่ ปนอิสระ การแบงแยก และมีดลุ แหงอํานาจ (Check and Balance)
โดยทั่วไป จะมีการแบงแยกอํานาจระหวาง 3 ฝาย คือ ฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ และฝายตุลาการ
หรือศาล การมีองคกรกลางทีท่ าํ หนาทีด่ งั เปนกรรมการกลาง เพือ่ ดูแลดานรัฐธรรมนูญ ในการกํากับระบอบ
ประชาธิปไตยใหเปนไปอยางบริสทุ ธิย์ ตุ ธิ รรม การดูแลการเลือกตัง้ การตัดสินการปกครองทีอ่ าจเปนความ
ขัดแยงระหวางรัฐกับเอกชน และประชาชน นอกเหนือจากการจัดตัง้ หนวยงานทีเ่ ปนของรัฐบาล การดําเนิน
การดานบริษัทหางรานเพื่อธุรกิจบริการและอุตสาหกรรม องคกรศาสนา การกุศล รวมถึงการมีสิทธิใน
การจัดตั้งหนวยงานไดอยางเสรี และยังเปนเรื่องของการจัดตั้งองคกรในขอบขายความเปนสังคมอารยะ
(Civil Society) เพื่อเขามาทําหนาที่ตางๆ ในสังคมดวยแนวทางอาสาสมัคร
9. การเลือกตัง้ เสรีทบี่ ริสทุ ธิยตุ ธิ รรม (Free Election) มีความบริสทุ ธิย์ ตุ ธิ รรมในระบบการเลือก
ตัง้ แบบเสรี พรรคการเมืองแตละพรรคมีโอกาสในการแขงขัน นําเสนอนโยบายทัง้ ในดานการเขียน การพูด
และการสื่อสารสมัยใหมไดอยางเสรีทั้งในดานวิทยุ โทรทัศน และปจจุบันรวมถึงอินเตอรเน็ต โดยระบบ
สื่อตางๆ จะตองสงเสริมใหเกิดการไดรับขอมูลขาวสารอันจําเปน ไมเปนการไปสรางความไดเปรียบของ
กลุมผูมีอํานาจหรือฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกรงกวา นอกจากนี้ในประเทศที่ไมพัฒนาหรือกําลังพัฒนานั้น
โอกาสในการซือ้ สิทธิขายเสียงจะยังคงมีบทบาทอยูม าก ระบบสังคมจะตองมีมาตรการทีจ่ ะตัดโอกาสหรือ
ลดโอกาสในการซื้อสิทธิขายเสียง (Vote Buying) เหลานั้น
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ในทางพุทธศาสนา พระพุทธเจาไดประทานแนวทางการปกครองไวกบั พระอานนท เพือ่ ใชในการ
ปกครองคณะสงฆ ใหคงอยูตอไป แมเมื่อไมมีพระองคแลว ดังนี้
“ดูกอ นอานนท บางทีพวกเธอจะพึงมีความคิดอยางนีว้ า ปาพจนมพี ระศาสดาลวงแลว พระศาสดา
ของพวกเราไมมี ขอนี้พวกเธอไมพึงเห็นอยางนั้น ธรรมก็ดี วินัยก็ดี อันใดอันเราไดแสดงแลว ไดตรัสแลว
แกเธอทั้งหลาย ธรรมและวินัยเหลานั้น จักเปนศาสดาของเธอทั้งหลายโดยกาลลวงไปแหงเรา”
พระพุทธเจา ใหใชหลักธรรม-วินัย เปนแนวทางในการปกครองคณะสงฆ ไมตองมีผูนํา ไมตอง
เลือกตัง้ แตใหถอื ปฏิบตั ติ ามหลักธรรม-วินยั ทีพ่ ระพุทธองคไดประทานใหพระภิกษุ สาวกของพระองคไว
อยางสมบูรณแลว พุทธศาสนาจึงดํารงมาไดถึงปจจุบันกวา 2,500 ปแลว และจะดํารงอยูตอไปจนครบ
5,000 ป ตามที่พระพุทธองคไดพยากรณไว
การปกครองคณะสงฆ ที่สามารถสืบทอดกันมาไดอยางยาวนาน เพราะมีหลักธรรม-วินัย ที่ยอม
รับกันวา เปนความถูกตอง สมบูรณท่ีสุด เปนความจริงแทที่ไมอาจเปลี่ยนแปลงแกไขได คณะสงฆจึงมี
หลักเกณฑทแี่ นนอน ไมตอ งโตเถียงกันวา ธรรม-วินยั ถูกตองเหมาะสมหรือไม และไมอาจใชเสียงขางมาก
เปลีย่ นแปลงแกไขได ซึง่ แตกตางกับการปกครองของฆราวาส ทีไ่ มมหี ลักความเปนจริงตามธรรมชาติทไี่ ม
อาจเปลี่ยนแปลงไดเหมือนธรรม-วินัยของพระพุทธเจา จึงเปนปญหาใหโตเถียงกันในทุกยุคทุกสมัย
อยางไรก็ดี พระพุทธเจา ไดใหหลักในการปกครองสําหรับฝายอาณาจักรไวดว ย โดยไดยกตัวอยาง
ของแควนวัชชี ดังนี้
อปริหานิยธรรม 7 ของกษัตริยว ชั ชี หรือ วัชชีอปริหานิยธรรม 7 (ธรรมอันไมเปนทีต่ งั้ แหงความ
เสื่อม เปนไปเพื่อความเจริญฝายเดียว สําหรับหมูชนหรือผูบริหารบานเมือง
1. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย
2. พรอมเพรียงกันประชุม พรอมเพรียงกันเลิกประชุม พรอมเพรียงกันทํากิจทีพ่ งึ ทํา หรือจะแปล
อีกอยางหนึ่งวา พรอมเพรียงกันลุกขึ้นปองกันบานเมือง พรอมเพรียงกันทํากิจทั้งหลาย
3. ไมบญ
ั ญัตสิ งิ่ ทีม่ ไิ ดบญ
ั ญัตไิ ว (อันขัดตอหลักการเดิม) ไมลม ลางสิง่ ทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว (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 หมายถึงบรรพชิตผูด าํ รงธรรมเปนหลักใจของประชาชนทัว่ ไป) ตัง้ ใจวา ขอพระอรหันตทงั้ หลายทีย่ งั
มิไดมา พึงมาสูแวนแควน ที่มาแลวพึงอยูในแวนแควนโดยผาสุก
อปริหานิยธรรม 7 ประการนี้ พระพุทธเจาตรัสแสดงแกเจาวัชชีทงั้ หลายผูป กครองรัฐโดยระบอบ
สามัคคีธรรม ซึ่งรัฐคูอริยอมรับวา เมื่อชาววัชชียังปฏิบัติตามหลักธรรมนี้ จะเอาชนะดวยการรบไมได
นอกจากจะใชการเกลี้ยกลอมหรือยุแยกใหแตกสามัคคี
การปกครองในทางพุทธศาสนา พิจารณาถึงอํานาจในการตัดสินใจวา อํานาจในการตัดสินใจ
สูงสุดอยูท ไี่ หน การปกครองก็เปนระบอบนัน้ พุทธศาสนาจึงแบงการปกครองตามอํานาจการตัดสินใจในการ
ปกครอง โดยแบงการปกครองออกเปน 4 ประเภท คือ อัตตาธิปไตย คณาธิปไตย ประชาธิปไตย และ
ธรรมธิปไตย
อัตตาธิปไตย คือการปกครองที่การตัดสินใจขึ้นอยูกับบุคคลคนเดียว ที่จะเปนผูกําหนดนโยบาย
ตัดสินปญหา การปกครองอยางนี้ ในสมัยโบราณคือ ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ถาเปนปจจุบนั เราก็
เรียกกันวา เผด็จการ
คณาธิปไตย คือการปกครองทีก่ ารตัดสินใจขึน้ อยูก บั คณะบุคคล เปนคนหลายคนรวมกันตัดสินใจ
ในการปกครอง ปจจุบัน เราก็ยังคงถือวา เปนระบอบเผด็จการโดยคณะบุคคล
ประชาธิปไตย คือการปกครองโดยถือเอาประชาชนเปนใหญ ประชาชนเปนผูตัดสินใจ แตเนื่อง
จากประชาชนมีจาํ นวนมาก ไมสามารถตัดสินใจโดยตรงได จึงตองเปนการตัดสินใจโดยผานตัวแทนเปนทอดๆ ไป
ธรรมาธิปไตย คือการปกครองโดยถือเอาธรรมเปนใหญ การตัดสินใจไมขึ้นอยูกับบุคคลใดๆ
ไมวาคนเดียวหรือหลายคน แตขึ้นอยูกับธรรม คือความถูกตอง
เมือ่ หัวใจของการปกครองคือ อํานาจการตัดสินใจ การปกครองจะเกิดผลสัมฤทธิจ์ งึ ขึน้ อยูก บั การ
ตัดสินใจ ถาตัดสินใจถูกประเทศก็เจริญรุง เรือง แตถา ตัดสินใจผิด ก็อาจเกิดความเสียหาย สรางความพินาศ
กับประเทศได ดังเชนการตัดสินใจของ ฮิตเลอร
ในระบอบประชาธิปไตยที่เราใหประชาชนเปนใหญ เปนผูใชอํานาจตัดสินใจ ในความเปนจริง
ยอมเปนไปไมไดทป่ี ระชาชนทุกคนจะเห็นเหมือนกันทุกคน ในระบอบประชาธิปไตยจึงตองใชเสียงขางมาก
ในการตัดสินใจของประชาชนเปนใหญ ประเทศทีป่ กครองในระบอบประชาธิปไตยจะเจริญหรือไม จึงขึน้
อยูกับคุณภาพของประชาชนสวนใหญวา เปนคนอยางไร
ถาเปนคนสวนใหญเปนคนไมดี เปนคนโง เสียงขางมากก็จะตัดสินใจแบบโงๆ ถูกหลอกหรือถูก
ชักจูงไดงาย แตถาคนสวนใหญเปนคนดีมีปญญา การตัดสินใจก็จะถูกตองไดผลดี ไมขึ้นกับผลประโยชน
หรือกิเลสของคนใดคนหนึ่ง
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เมื่อเราปกครองโดยคนสวนใหญ การตัดสินใจใดๆ ขึ้นอยูกับคนสวนใหญ ปญหาจึงอยูที่คุณภาพ
ของคนในประเทศนั้นๆ วา คนสวนใหญเปนคนดีหรือไมดี
ในเรือ่ งนี้ พระอานนทไดทลู ถามพระพุทธเจาวา มนุษยทตี่ ายแลว ไปสวรรคและลงนรก มีจาํ นวน
มากนอยตางกันอยางไร พระพุทธเจาทรงรับสั่งวา ผูที่ลงนรกมีจํานวนเทาขนโค สวนผูไดขึ้นสวรรค มี
จํานวนเทาขนโค
ในทางพุทธศาสนา มนุษยในโลกนี้ มีคนทําบาปมากกวาคนดี มากกวาชนิดที่เทียบกันไมไดเลย
ฉะนั้น เสียงขางมากในสังคมมนุษย จึงเปนเสียงของคนไมดีมากกวาคนดี การตัดสินใจของเสียงขางมาก
ในสังคม จึงเปนไปในทางที่ไมเปนไปเพื่อประโยชน
พุทธศาสนาจึงใหใชธรรมาธิปไตยในการปกครอง เพราะการตัดสินดวยธรรมาธิปไตย เปนการ
ตัดสินใจทีถ่ กู ตองตามความเปนจริง เสียงขางมากตัดสินความตองการของคนในสังคมได แตตดั สินความเปน
จริงหรือความถูกตองไมได เชน ความเห็นของคนสมัยโบราณสวนใหญหรือเกือบทัง้ หมด เห็นวา โลกแบน
ถามีคนเพียงคนเดียวเห็นวาโลกกลม ถาเราตัดสินดวยประชาธิปไตย โลกแบนตองชนะ แตความจริงแลว
ความเห็นของคนๆเดียวกลับเปนความเห็นที่ถูกตอง เสียงขางมากจึงไมใชความเห็นที่ถูกตองเสมอไป
เสียงขางมากจึงเปนเสียงที่ตัดสินความตองการ แตไมไดตัดสินความเปนจริงตัวอยางที่เห็นกันในปจจุบัน
ที่ยืนยันในเรื่องนี้ได คือ กรณีที่มีผูนํารถยนตไปถวายหลวงพอชา สุภัทโท ทานไมรับการถวายโดย
ขอประชุมพระทั้งวัดกอน
ความเห็นพระสงฆ ทุกรูปเห็นพองตองกันวา ควรจะรับดวยเหตุผลวา สะดวกแกหลวงพอเวลาไป
เยี่ยมสํานักสาขาตางๆ ซึ่งมีมากกวา 40 สาขา ในเวลานั้น อีกทั้งเวลาพระเณรอาพาธก็จะไดนําสงหมด
ไดทันทวงที
หลังจากที่หลวงพอชารับฟงความคิดเห็นของที่ประชุมแลว ทานก็แสดงทัศนะของทานวา
“สําหรับผม มีความเห็นไมเหมือนกับพวกทาน ผมเห็นวาเราเปนพระ เปนสมณะ เปนผูส งบระงับ
เราตองเปนผูม กั นอย สันโดษ เวลาเชาเราอุม บาตรออกไปเทีย่ วบิณฑบาตรรับอาหารจากชาวบานมาเลีย้ ง
ชีวติ เพือ่ ยังอัตภาพนีใ้ หเปนไป ชาวบานสวนมากเขาเปนคนยากจน เรารับอาหารจากเขา เรามีรถยนตแต
เขาไมมี นี่ลองคิดดูซิวามันจะเปนอยางไร เราอยูในฐานะอยางไร เราตองรูจักตัวเอง เราเปนลูกศิษยของ
พระพุทธเจา เมื่อพระพุทธเจาไมมีรถ เราก็อยามีเลยดีกวา ถามี สักวันหนึ่งก็จะมีขาววารถวัดนั้นควํ่าที่นี่
รถวัดนี้ไปชนคนที่นี่.. อะไรวุนวาย เปนภาระยุงยากในการรักษา
เมื่อกอนนี้ จะไปไหนแตละทีมีแตเดินไปทั้งนั้น ไปธุดงคสมัยกอนไมไดนั่งรถไปเหมือนทุกวันนี้
ถาไปธุดงคก็ไปธุดงคกันจริงๆ ขึ้นเขาลงหวยมีแตเดินทั้งนั้น เดินกันจนเทาพองทีเดียว
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ประชาธิปไตยแนวพุทธ

แตทกุ วันนีพ้ ระเณรเขาธุดงคมแี ตนงั่ รถกันทัง้ นัน้ เขาไปเทีย่ ว ดูบา นนัน้ เมืองนีก้ นั ผมเรียกทะลุดง
ไมใชธุดงค เพราะดงที่ไหนมีทะลุกันไปหมด นั่งรถทะลุมันเลย ไมมีรถก็ชางเหอะ ขอแตใหเราประพฤติ
ปฏิบัติดีเขาไวก็แลวกัน เทวดาเห็นเขาก็เลื่อมใสศรัทธาเองหรอก”
“ผมไมรบั รถยนตทเี่ ขาจะเอามาถวายก็เพราะเหตุนี้ ยิง่ สบายเสียอีก ไมตอ งเช็ดไมตอ งลางใหเหนือ่ ย
ขอใหทา นทัง้ หลายจงจําไว อยาเห็นแกความสะดวกสบายกันนักเลย” ในทีส่ ดุ พระทัง้ วัดก็เห็นพองกับเหตุผล
ของทานซึง่ เปนเพียงความเห็นเดียวเทานัน้ เสียงสวนใหญจงึ ไมใชเสียงสวรรค แตนา จะเปนเสียงจากนรก
หรือไม คงตองพิจารณากันเปนเรือ่ งๆ ไป
นอกจากนี้ ระบอบประชาธิปไตยใหความสําคัญกับคนทุกคนอยางเทาเทียมกัน โดยยึดหลัก 1 คน
1 เสียงเทากัน โดยยึดถือศักดิ์ศรีความเปนมนุษยที่เทาเทียมกัน
ในความเปนจริงแลว มนุษยทุกคนเทาเทียมกันหรือไม
พระพุทธเจาทรงจําแนกบุคคลออกเปน 3 ประเภท (ตามพระไตรปฎก แตในอรรถกถา เปรียบ
เปนบัว 4 เหลา) เมื่อพระพรหมทูลเชิญใหพระพุทธองคแสดงธรรมสั่งสอนสัตวโลก ดังนี้
“ครั้นอาตมภาพทราบวาทาวสหัมบดีพรหมอาราธนา และอาศัยความกรุณาในสัตวทั้งหลาย
จึงตรวจดูโลกดวยพุทธจักษุ เมื่ออาตมภาพตรวจดูโลกดวยพุทธจักษุ ก็ไดเห็นหมูสัตวซึ่งมีกิเลสดุจธุลี
ในจักษุนอ ยก็มี มีกเิ ลสดุจธุลใี นจักษุมากก็มี มีอนิ ทรียแ กกลาก็มี มีอนิ ทรียอ อ นก็มี มีอาการดีกม็ ี มีอาการเลว
ก็มี จะพึงสอนใหรูไดงายก็มี จะพึงสอนใหรูไดยากก็มี บางพวกมีปกติเห็นโทษในปรโลกโดยเปนภัยอยูก็มี
เปรียบเหมือนในกอบัวขาบ ในกอบัวหลวง หรือในกอบัวขาว ดอกบัวขาบ ดอกบัวหลวง หรือดอกบัวขาว
ซึ่งเกิดในนํ้า เจริญในนํ้า บางเหลายังไมพนนํ้า จมอยูในนํ้า นํ้าหลอเลี้ยงไว บางเหลา ตั้งอยูเสมอนํ้า บาง
เหลา ตัง้ ขึน้ พนนํา้ นํา้ ไมตดิ ฉันใด ดูกรราชกุมาร เมือ่ อาตมภาพตรวจดูโลกดวยพุทธจักษุ ก็ฉนั นัน้ ไดเห็น
หมูส ตั วซงึ่ มีกเิ ลสดุจธุลใี นจักษุนอ ยก็มี มีกเิ ลสดุจธุลใี นจักษุมากก็มี มีอนิ ทรียแ กกลาก็มี มีอนิ ทรียอ อ นก็มี
มีอาการดีก็มี มีอาการเลวก็มี จะพึงสอนใหรูไดงายก็มี จะพึงสอนใหรูไดยากก็มี บางพวกมีปกติเห็นโทษ
ในปรโลกโดยเปนภัยอยูก็มี..”
พระพุทธองคจําแนกบุคคลตามความเปนจริง มิไดแบงชนชั้น คนยากจนเปนบัวพนนํ้าก็มาก
พระมหากษัตริยท าํ กรรมหนักจนถูกธรณีสบู ก็มี การจําแนกบุคคลของพระพุทธองค ทานจําแนกตามความ
เปนจริงของบุคคลวา มีความสามารถทีจ่ ะฟงธรรม เขาใจธรรมไดแคไหนเพียงใด มนุษยทกุ คนจึงไมเหมือน
กัน ไมเทาเทียมกัน โดยธรรมชาติ
เมื่อบุคคลมีความรูความสามารถแตกตางกัน จะตัดสินใจใหเกิดประโยชนที่แทจริงไดอยางไร
ประชาธิปไตยในระบบตัวแทนที่ใชกันอยู จึงเปนไดเพียงการเลือกบุคคลที่จะเขาไปบริหารประเทศ
แตมไิ ดหมายความวา ผูท ไี่ ดเขาบริหารประเทศ จะสามารถทําอะไรไดดงั ใจ และไมสามารถอางไดวา ทําตาม
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เสียงขางมากที่ไดหาเสียงไว เพราะเสียงขางมากไมสามารถตัดสินใจในสิ่งที่ถูกตองตามความเปนจริงได
ผูปกครองที่ใชอํานาจบริหารประเทศ จึงตองตัดสินใจเพื่อประโยชนของประชาชนทั้งประเทศ ดังที่ทาน
พุทธทาสทานไดใหคําจํากัดความของประชาธิปไตยไววา ประชาธิปไตยตองถือประโยชนของประชาชน
เปนใหญ ไมใชถือประชาชนเสียงขางมากเปนใหญ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยทีแ่ ทจริง ทีจ่ ะเกิดประโยชนกบั ประเทศชาติ จึงขึน้ อยูก บั คุณภาพ
ของประชาชนวา มีความเหมาะสมกับการปกครองในระบอบประชาธิไตยเพียงใด
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต) ทานใหคําจํากัดความของประชาธิปไตยไววา การปกครอง
แบบประชาธิปไตย คือการปกครองของประชาชนที่แตละคนปกครองตัวเองได
ทานยังไดอธิบายคํากลาวทีว่ า “ประชาธิปไตยนัน้ ไมใชการปกครองทีด่ ที สี่ ดุ แตเปนการปกครอง
ที่เลวนอยที่สุด” นั้น ยังไมเพียงพอ จะตองพูดตอไปดวยวา “ในความเลวนอยที่สุดนั้น ประชาธิปไตยจะ
ดีที่สุด เมื่อประชาชนมีคุณภาพมากที่สุด”
ระบอบการปกครองของไทยเราทุกวันนี้ ยึดถือเพียงเสียงขางมาก โดยไมคํานึงถึงความถูกตอง
ประเทศไทยเราจึงวุนวายจากการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพราะเราไมเขาใจประชาธิปไตยที่
แทจริง ไมเขาใจหนาทีข่ องผูป กครองทีต่ อ งทําเพือ่ ประโยชนของสวนรวม ประโยชนของประเทศชาติ มิใชเพียง
เพื่อประโยชนของเสียงสวนใหญ
ประชาชนคนไทยในวันนี้ รวมถึงนักการเมือง มีคณ
ุ ภาพเพียงพอทีจ่ ะใชระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยหรือยัง
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สิทธิโชค ศรีเจริญ*
ประเทศไทยไดปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมาตั้งแตป
พ.ศ. 2475 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตราที่ 2 บัญญัติวา “ ประเทศไทย
มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ” การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยนัน้ กําหนดใหอาํ นาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย แบงออกเปนอํานาจในทางนิตบิ ญ
ั ญัติ
อํานาจในทางบริหารและอํานาจในทางตุลาการ อํานาจอธิปไตยทั้งสามประการของประชาชนชาวไทยนี้
พระมหากษัตริยผ ทู รงเปนประมุขทรงใชอาํ นาจนัน้ ทางรัฐสภา ทางคณะรัฐมนตรี และทางศาลตามบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญ 1
อํานาจอธิปไตยตามระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีดังตอไปนี้
รัฐสภา ประกอบไปดวยสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา 2 ยอมเปนตัวแทนปวงชนชาวไทยโดยไม
อยูใ นความผูกมัดแหงอาณัติ มอบหมายหรือใหครอบงําใดๆและตองปฏิบตั หิ นาทีด่ ว ยความซือ่ สัตยสจุ ริต
เพื่อประโยชนสวนรวมของปวงชนชาวไทย โดยปราศจากการขัดกันแหงผลประโยชน 3
สภาผูแทนราษฎร ประกอบดวยสมาชิก 2 ประเภท คือ ประเภทที่ไดมาจากการเลือกตั้งแบบ
แบงเขตเลือกตั้ง จํานวน 400 คน และสมาชิกประเภทซึ่งไดมาจากการเลือกตั้งแบบสัดสวน จํานวน 80
คน รวมเปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรจํานวน 480 คน 4 อายุของสภาผูแ ทนราษฎร คือ สมาชิกสภาผูแ ทน
ราษฎรดํารงตําแหนงไดคราวละ 4 ป นับตัง้ แตวนั เลือกตัง้ 5 เวนแตจะถูกยุบสภาตามมาตรา 108 หรือมีเหตุ
ดังที่บัญญัติไวในมาตรา 106 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองสังกัดพรรคการเมือง 6
*ทนายความอาวุโส, ผูเขารับการอบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย" รุนที่ 1 ของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 3
2 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 88
3 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 122
4 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 93
5 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 104
6 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 101 (3)
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หนาทีอ่ นั สําคัญของสภาผูแ ทนราษฎร คือ การรางพระราชบัญญัตติ า งๆ ซึง่ เปนกฎหมายทีใ่ ชบงั คับ
กับประชาชน ฉะนัน้ ในระบอบประชาธิปไตยจึงตองใชอาํ นาจอธิปไตยของประชาชนมาออกกฎหมายของ
บานเมืองดวยวิธใี หผแู ทนราษฎรซึง่ ถือวาผูแ ทนของประชาชนชาวไทยทีไ่ ดรบั การเลือกตัง้ มาตามกฎหมาย
เปนผูม สี ทิ ธิทาํ หนาทีร่ า งกฎหมายใหกบั ประชาชน หรืออาจกลาวไดวา กฎหมายทีส่ มาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
รางขึน้ นัน้ เปนกฎหมายของประชาชน ถูกรางขึน้ โดยประชาชน คือ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรทีถ่ กู เลือกมา
ตามระบบเลือกตั้งทําหนาทีแ่ ทนประชาชนชาวไทย และเพือ่ ประโยชนของประชาชน ฉะนัน้ การทีร่ ฐั ธรรมนูญใน
ระบอบประชาธิปไตยกําหนดใหมกี ารปกครองในระบบรัฐสภา ใหมสี มาชิกสภาผูแ ทนราษฎรเขามาทําหนาที่
ออกกฎหมายตามความตองการของประชาชนนั้นยอมเปนหลักประชาธิปไตยที่ถูกตอง ทั้งนี้ เนื่องจาก
การที่ประชาชนอยูรวมกันเปนประเทศ มีความจําเปนจะตองจัดระเบียบทางสังคมไปตามความประสงค
ของประชาชนในประเทศ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรทีไ่ ดรบั เลือกตัง้ มาจากจังหวัดและอําเภอตางๆ ทัว่ ประเทศ
ยอมมีความตองการทีแ่ ตกตางกัน จําเปนทีจ่ ะตองมีกฎหมายทีส่ ามารถบังคับกับประชนไดในทุกพืน้ ที่ ฉะนัน้
การประชุมสภาผูแทนราษฎรเพื่อลงมติเสียงขางมากในการอนุมัติรางกฎหมายใด ตองถือวากฎหมายนั้น
ถูกรางขึน้ ตามความประสงคของประชาชนชาวไทยสวนใหญในประเทศเพือ่ ใชเปนกฎหมายของประเทศตอไป
จะเห็นไดวา การรางกฎหมายเพือ่ ใชเปนเครือ่ งมือในการพัฒนาประเทศ และการจัดระเบียบสังคม
ในการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยเปนงานที่สําคัญยิ่ง
เพราะเมือ่ การรางกฎหมายไดผา นขัน้ ตอนของรัฐสภามาอยางถูกตองคบถวนแลว ประธานสภาผูแ ทนราษฎร
ในฐานะประธานรัฐสภาจะนํารางกฎหมายนัน้ กราบบังคมทูลพระกรุณาเพือ่ ใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั
ทรงลงพระปรมาภิไธย เมือ่ กฎหมายนัน้ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวยอมใชบงั คับเปนกฎหมายได
จนกวาจะถูกยกเลิกโดยรัฐสภา
วุฒิสภา ประกอบดวยสมาชิกวุฒิสภาจํานวน 150 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งในแตละจังหวัด
จังหวัดละหนึ่งคน และมาจากการสรรหาตามจํานวนที่รวมกับสมาชิกวุฒิสภาที่เลือกตั้งแลวเปนจํานวน
150 คน วุฒิสภามีหนาที่ตรวจสอบ กลั่นกรองรางพระราชบัญญัติตางๆ ที่สภาผูแทนราษฎรไดพิจารณา
และลงมติเห็นชอบรางกฎหมายนัน้ แลว ใหสภาผูแ ทนราษฎรเสนอรางพระราชบัญญัตนิ นั้ ดวยความละเอียด
รอบคอบเพื่อใหรางพระราชบัญญัตินั้นมีขอความ เนื้อหาสาระถูกตองตรงตามหลักการและเหตุผลของ
การรางพระราชบัญญัตินั้น โดยจะตองพิจารณาใหเสร็จภายใน 60 วัน นับตั้งแตวันที่รางพระราชบัญญัติ
นั้นมาถึงวุฒิสภาแตถาเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน ตองพิจารณาใหเสร็จภายใน 30 วัน 7
ในการพิจารณารางพระราชบัญญัตขิ องวุฒสิ ภา วุฒสิ ภามีอาํ นาจแกไขเพิม่ เติม หรือใหยบั ยัง้ พระราชบัญญัติ
นัน้ ไวกอ นและสงรางพระราชบัญญัตนิ นั้ คืนไปยังสภาผูแ ทนราษฎรได อํานาจในการตรวจสอบและกลัน่ กรอง
รางพระราชบัญญัตใิ ดๆ ทีผ่ า นสภาผูแ ทนราษฎรมาแลว อาจมีความคลาดเคลือ่ น หรือเปนผลรายตอประเทศ
หรือไมเปนประโยชนกบั สมาชิกวุฒสิ ภาซึง่ ถือเปนผูแ ทนปวงชนชาวไทยอีกระดับหนึง่ ซึง่ ไมไดสงั กัดพรรค
7 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 146
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การเมืองใด ยึดถือประโยชนของประเทศชาติ และประชาชนเปนหลัก ยอมพิจารณาเห็นความไมเหมาะสม
ของพระราชบัญญัตใิ ดๆ ดวยความเปนกลางและสุจริตของตนไดใชอาํ นาจยับยัง้ แกไข ตัดทอน หรือเพิม่
เติมขอความตามทีเ่ ห็นสมควร เพือ่ ใหกฎหมายนัน้ ถูกตองสมบูรณตามนิตวิ ธิ ี มีเนือ้ หาสาระทีเ่ ปนประโยชน
กับประชาชนและประเทศชาติได
การแตงตั้งและถอดถอนบุคคลในตําแหนงใดตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ จะตองผานการ
แตงตั้งและถอดถอนโดยวุฒิสภานั้น สําหรับการแตงตั้งบุคคลในตําแหนงที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
บัญญัตไิ วใหผา นการเห็นชอบของวุฒสิ ภา คือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการเลือกตัง้ อัยการสูงสุด
ตําแหนงทีร่ ฐั ธรรมนูญบัญญัตใิ หวฒ
ุ สิ ภาใหการเห็นชอบในการดํารงตําแหนงนี้ วุฒสิ ภาจะตองดําเนินการ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 121
การถอดถอน ผูด าํ รงตําแหนงทางการเมือง เชน นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา ผูดํารงตําแหนงในกระบวนการยุติธรรม เชน ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ประธานการปกครองสูงสุด อัยการสูงสุด ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูพิพากษา ตุลาการ พนักงานอัยการ
องคการอิสระ เชน กรรมการการเลือกตัง้ ผูต รวจการแผนดิน และกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูใ ดมีพฤติการณ
รํ่ารวยผิดปกติสอไปในทางทุจริตตอหนาที่ สอวากระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ สอวากระทํา
ผิดตอตําแหนงหนาทีใ่ นยุตธิ รรม สอวาจงใจใชอาํ นาจหนาทีข่ ดั ตอบทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
หรือฝาฝนหรือไมปฏิบตั ติ ามมาตรฐานของจริยธรรมอยางรายแรง วุฒสิ ภามีอาํ นาจถอดถอนผูน นั้ ออกจาก
ตําแหนงได 8
คณะรัฐมนตรี พระมหากษัตริยทรงตั้งแตนายกรัฐมนตรี ซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
รัฐมนตรีอนื่ อีกไมเกิน 35 คน คณะรัฐมนตรีมหี นาทีบ่ ริหารราชการแผนดิน ตามหลักความรับผิดชอบรวม
กัน 9ตามนโยบายทีแ่ ถลงตอรัฐสภากอนเขาปฏิบตั หิ นาที่ นโยบายนีเ้ รียกวา นโยบายของรัฐบาล (Government
Policy) ทีจ่ ะเขาบริหารประเทศ และตองปฏิบตั ติ ามแนวนโยบายพืน้ ฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญหมวด 5
ตัง้ แตมาตรา 75 จนถึงมาตรา 83 แนวนโยบายพืน้ ฐานแหงรัฐนี้ รัฐบาลทุกรัฐบาลทีเ่ ขามาบริหารประเทศ
จะตองปฏิบัติตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ และมีแผนการบริหารราชการแผนดินซึ่งแสดงมาตรฐาน
และรายละเอียดของแนวทางในการปฏิบัติราชการในแตละปของการบริหารราชการแผนดินจะตอง
สอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ (State Policy)10 หรือที่เรียกวา แนวนโยบายแหงรัฐ (State
Policy) ซึง่ บัญญัตไิ วในรัฐธรรมนูญมีจาํ นวน 9 นโยบาย คือ

8 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 270
9 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 171
10 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 75
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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
ที่แถลงไวตอรัฐสภา และชี้แจงการดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 11 และตองเปนไปตาม
หลักนิตธิ รรม12 คณะรัฐมนตรีตอ งจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน เพือ่ แสดงมาตรการและรายละเอียด
ของแนวทางการปฏิบตั ริ าชการแผนดิน ซึง่ จะตองสอดคลองกับแนวนโยบายพืน้ ฐานแหงรัฐและคณะรัฐมนตรี
ตองจัดใหมแี ผนการตรากฎหมายทีจ่ าํ เปนตอการดําเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารราชการแผนดิน13
ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา กลาวคือ อํานาจอธิปไตยของ
รัฐสภา และอํานาจอธิปไตยของคณะรัฐมนตรียอมมีความสัมพันธเชื่อมโยงกันได เชน สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร ไดรบั การแตงตัง้ เปนนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีได รัฐสภาควบคุมดูแลการบริหาราชการแผนดิน
ของคณะรัฐมนตรี หากนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีทา นใด ไมบริหารราชการแผนดินตามบทบัญญัตแิ หง
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบายที่ไดแถลงไวตามมาตรา 176 จะตองมีความรับผิดชอบตอสภาผูแทน
ราษฎรในหนาที่ของตนรวมทั้งตองรับผิดชอบรวมกันตอรัฐสภาในนโยบายทั่วไปของคณะรัฐมนตรี
ตามมาตรา 178 หรือมีพฤติการณราํ่ รวยผิดปกติ สอไปในทางทุจริตตอหนาทีร่ าชการหรือจงใจฝาฝนบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมาย อาจถูกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขาชื่อกันอภิปรายไมไววางใจ และรอง
ขอใหถอดถอนออกจากตําแหนงได ในทางกลับกันหากสภาผูแทนราษฎรไมยินยอมออกกฎหมายตามที่
รัฐบาลเสนอเพือ่ ประโยชนในการบริหารราชการแผนดินตามนโยบายของสภาผูแ ทนราษฎร นายกรัฐมนตรี
ก็สามารถยุบสภา และใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหม14 ไดนายกรัฐมนตรีอาจถูกสมาชิก
สภาผูแ ทนราษฎรจํานวนไมนอ ยกวาหนึง่ ในหา และรัฐมนตรีอาจถูกสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรจํานวนไมนอ ย
กวาหนึง่ ในหกของจํานวนสมาชิกทัง้ หมดเทาทีม่ อี ยูข องสภาผูแ ทนราษฎรเขาชือ่ เสนอญัตติของเปดอภิปราย
ทัว่ ไปเพือ่ ลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีเปนรายบุคคลได มติไมไววางใจตองมีคะแนนเสียง
11 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 176
12 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 3
13 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 76
14 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 108
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หลักประชาธิปไตยตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ

มากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี
ผูถูกอภิปรายไมไววางใจ และสภาผูแทนราษฎรมีมติไมไววางใจตองพนจากตําแหนงนายกรัฐมนตรี หรือ
รัฐมนตรีแลวแตกรณี 15
ศาล ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญใหมีศาล 4 ประเภท คือ
1. ศาลรัฐธรรมนูญ อํานาจหนาทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญโดยสรุปก็คอื มีอาํ นาจวินจิ ฉัยวากฎหมาย
ใดขัดหรือแยงตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นเปนอันใชบังคับไมได คําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญใหเปนเด็ดขาด คือถึงที่สุดจะอุทธรณตอศาลอื่นใดมิได และมีผลผูกพันรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอื่นของรัฐ 16
บุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไวมีสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ
เพือ่ ใหมีคําวินิจฉัยวา บทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ17ได
ในกรณีที่มีความขัดแยงเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ระหวางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองคกรตาม
รัฐธรรมนูญทีไ่ มใชศาลตัง้ แตสององคกรขึน้ ไป ใหประธานรัฐสภา นายกรัฐมนตรี หรือองคกรนัน้ เสนอเรือ่ ง
พรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อพิจารณาวินิจฉัยได 18
บุคคลยอมมีสทิ ธิตอ ตานโดยสันติวธิ ซี งึ่ การกระทําใดๆ ทีเ่ ปนเพือ่ ใหไดมาซึง่ อํานาจในการปกครอง
ประเทศโดยวิธกี ารซึง่ มิไดเปนไปตามวิถที างทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในรัฐธรรมนูญ ถามีบคุ คลใด หรือพรรคการเมืองใด
กระทําการดังกลาว ผูทราบการกระทําดังกลาวยอมมีสิทธิยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการ
ใหเลิกการกระทําดังกลาวได ถาเปนการกระทําของพรรคการเมือง ศาลรัฐธรรมนูญอาจสัง่ ยุบพรรคการเมือง
ดังกลาวได 19
2. ศาลยุตธิ รรม ศาลยุตธิ รรม (Court of Justice) มีอาํ นาจพิจารณาพิพากษาคดีทงั้ ปวง เวนแต
ทีร่ ฐั ธรรมนูญนี้ หรือกฎหมายบัญญัตใิ หอยูใ นอํานาจของศาลอืน่ 20 เชน ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ หรือ
ศาลทหาร เปนตน ศาลยุตธิ รรม หมายถึง ศาลแพง ศาลอาญา ศาลจังหวัดทัว่ ประเทศ ศาลแขวงทัว่ ประเทศ
และบรรดาศาลชํานัญพิเศษ เชน ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ศาลแรงงานกลาง ศาลภาษีอากรกลาง
ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง ศาลลมละลายกลาง
ศาลยุตธิ รรมมีสามชัน้ คือ ศาลชัน้ ตน ซึง่ หมายถึงศาลแรกทีค่ คู วามจะตองเสนอคดีตอ ศาลดังทีก่ ลาว
ไวในวรรคกอน เชน ศาลแพง ศาลอาญา ศาลจังหวัด ศาลแขวง ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เปนตน
15 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 158,159
16 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 216
17 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 212
18 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 214
19 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 68
20 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 218
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ศาลอุทธรณ หมายถึง ศาลที่คูความอุทธรณคําพิพากษาของศาลชั้นตนไปสูศาลอุทธรณ และรวมถึง
ศาลอุทธรณที่มีอํานาจพิจารณา และวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และการเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง
ศาลฎีกา หมายถึง ศาลทีค่ คู วามอุทธรณคาํ พิพากษาของศาลชัน้ ตน หรือศาลอุทธรณแลวแตกรณีไปยังศาลฎีกา
และใหรวมถึงศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด าํ รงตําแหนงทางการเมือง และศาลฎีกาทีม่ อี าํ นาจพิจารณา
และวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ศาลยุติธรรมมีคณะกรรมการตุลาการเปนผูใหความเห็นชอบในการแตงตั้ง เลื่อนตําแหนงและ
ลงโทษผูพิพากษาไดตามกฎหมาย ศาลยุติธรรม มีหนวยการธุรการที่เปนการอิสระเรียกวา สํานักงาน
ศาลยุติธรรม โดยมีเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมเปนผูบังคับบัญชาขึ้นตรงตอประธานศาลฎีกา
3. ศาลปกครอง ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทระหวางหนวยราชการ
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคการปกครองแหงทองถิน่ หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจาหนาทีข่ องรัฐ
และเอกชน หรือระหวางหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคการปกครองสวนทองถิ่น
หรือ องคกรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจาหนาทีข่ องรัฐดวยกัน อันเนือ่ งมาจากการใชอาํ นาจทางการปกครองตาม
กฎหมายหรือเนือ่ งมาจากการดําเนินกิจการทางการปกครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
องคการปกครองสวนทองถิ่น องคกรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจาหนาที่ของรัฐ ทั้งนี้ตามกฎหมายบัญญัติ
รวมทัง้ มีอาํ นาจพิจารณาพิพากษาเรือ่ งทีร่ ฐั ธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัตใิ หอยูใ นอํานาจของศาลปกครองใน
ปจจุบันมีศาลปกครองชั้นตน และศาลปกครองสูงสุด ซึ่งคูความไดอุทธรณพิพากษาหรือคําสั่งของ
ศาลปกครองชั้นตนไปยังศาลปกครองสูงสุด21
การแตงตั้งและการใหตุลาการศาลปกครองพนจากตําแหนงตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง ศาลปกครองมีหนวยงานธุรการทีเ่ ปนอิสระ โดยมีเลขาธิการสํานักงาน
ศาลปกครองเปนผูบังคับบัญชาขึ้นตรงตอประธานศาลปกครองสูงสุด
4. ศาลทหาร ขาราชการทหารทัง้ ทหารบก ทหารเรือ และทหารอากาศ มีการปกครองบังคับบัญชา
แตกตางจากขาราชการพลเรือน โดยเฉพาะอยางยิง่ ในการกระทําผิดวินยั ทหาร การกระทําความผิดอาญา
ทัง้ ทีก่ ระทําตอทหารดวยตนเอง และกระทําตอประชาชนพลเรือน จึงมีความจําเปนจะตองมีศาลทหารให
มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญา ซึ่งผูกระทําผิดเปนบุคคลที่อยูอํานาจศาลทหารและคดีอื่นตามที่
กฎหมายบัญญัติ 22
องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เปนกลไกอิสระที่สําคัญของรัฐธรรมนูญ หรืออาจกลาวไดวาเปน
เครือ่ งมือของรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตย ทีม่ อี าํ นาจตรวจสอบการเขาสูอ าํ นาจรัฐ ตรวจสอบการ
ปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ผูใชอํานาจรัฐ การใชเงินงบประมาณตามกฎหมาย และการปฏิบัติหนาที่ของ
หนวยงานรัฐ หรือบุคคลทีไ่ มดาํ เนินการใหเปนไปตามบทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญ องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
มี 4 องคกร คือ
21 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 223
22 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 228
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1. คณะกรรมการการเลือกตัง้ การเขาสูอ าํ นาจรัฐตองเปนไปโดยถูกตองตามบทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญ
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหนาที่อันสําคัญ คือ การจัดใหมีการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย
เพือ่ ใหไดบคุ คลทีผ่ า นการเลือกตัง้ มาโดยสุจริต ถูกตองตามกฎหมาย เพือ่ มาทําหนาทีแ่ ทนประชาชนชาวไทย
ในตําแหนงหนาทีต่ า งๆ ทีก่ ฎหมายกําหนด คณะกรรมการเลือกตัง้ ตองควบคุมและดําเนินการจัด หรือจัด
ใหมกี ารเลือกตัง้ หรือการสรรหาสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา สมาชิกสภาทองถิน่ และผูบ ริหาร
ทองถิ่น แลวแตกรณี รวมทั้งการออกเสียงประชามติใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 23และมีอํานาจ
หนาที่อื่นตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายบัญญัติ
2. ผูตรวจการแผนดิน มีอํานาจหนาที่พิจารณาและสอบสวนหาขอเท็จจริงตามคํารองเรียน
การไมปฏิบตั ติ ามกฎหมาย หรือปฏิบตั นิ อกเหนืออํานาจหนาทีต่ ามกฎหมาย การปฏิบตั หิ รือละเลยไมปฏิบตั ิ
หนาที่ของราชการพนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจหรือ
ราชการสวนทองถิน่ ตรวจสอบการละเลยการปฏิบตั หิ นาที่ หรือการปฏิบตั หิ นาทีโ่ ดยไมชอบดวยกฎหมาย
องคกรตามรัฐธรรมนูญ และองคกรในกระบวนการยุตธิ รรม แตไมรวมถึงการพิจารณา การพิจารณาพิพากษา
คดีของศาล หรือในองคกรอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ นอกจากนี้ผูตรวจการแผนดินมีอํานาจดําเนินการ
เกี่ยวกับจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐตามที่กฎหมายกําหนด
ผูต รวจการแผนดินมีสทิ ธิเสนอเรือ่ งตอศาลรัฐธรรมนูญเกีย่ วกับบทบัญญัตขิ องกฎหมายทีม่ ปี ญ
 หา
เกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาและวินิจฉัย และมีสิทธินําเสนอเรื่องตอ
ศาลปกครองในกรณีที่กฎ คําสั่ง หรือการกระทําอื่นใดของบุคคลใดไมปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัติ
นอกเหนืออํานาจหนาที่ตามกฎหมายของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นใหศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัย
ในกรณีที่ผูตรวจการแผนดินเห็นวา มีการกระทําที่มีผลกระทบตอความเสียหายของประชาชน
สวนรวม หรือเพือ่ คุม ครองประโยชนสาธารณะ ผูต รวจการแผนดินอาจพิจารณาและสอบสวนขอเท็จจริง
โดยไมมีการรองเรียนได 24
3. คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุขนัน้ ตองเปนการปกครองทีส่ จุ ริต และชอบธรรมปราศจากการทุจริต
คิดมิชอบในระบบราชการ จึงมีความจําเปนตองมีองคกรอิสระทีม่ อี าํ นาจตรวจสอบการใชอาํ นาจรัฐใหเกิด
ประโยชนกบั ประชาชนเจาของประเทศ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมอี าํ นาจ
ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวน พรอมทําความเห็นเกี่ยวกับการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
และขาราชการชั้นผูใหญออกจากตําแหนง เนื่องจากมีพฤติการณรํ่ารวยผิดปกติ สอไปในทางทุจริตตอ
หนาที่ สอวากระทําความผิดตอตําแหนงหนาทีร่ าชการ สอวากระทําความผิดตอตําแหนงหนาทีก่ ารยุตธิ รรม
23 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 235
24 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 244
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สอวาจงใจใชอํานาจหนาที่ขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรงเสนอตอวุฒิสภา
ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมทัง้ ความเห็นเกีย่ วกับการดําเนินคดีอาญาของผูด าํ รงตําแหนง
ทางการเมืองสงไปยังอัยการสูงสุดเพือ่ ฟองคดีตอ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด าํ รงตําแหนงทางการเมือง
ตรวจสอบความถูกตองและความมีอยูจ ริงของทรัพยสนิ และหนีส้ นิ ของผูด าํ รงตําแหนงทางการเมือง
และขาราชการชัน้ ผูใ หญ นอกจากนีย้ งั มีอาํ นาจกํากับดูแลคุณธรรมและจริยธรรมของผูด าํ รงตําแหนงทาง
การเมืองอีกดวย 25
4. คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินมีอาํ นาจหนาทีก่ าํ หนดหลักเกณฑ
มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดิน ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะใหมีการแกไขขอบกพรอง
เกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดิน ทําหนาที่วินิจฉัย ดําเนินการที่เกี่ยวกับวินัยทางการเงิน การคลัง และ
การงบประมาณ มีผูวาการตรวจเงินแผนดินมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดินที่เปนอิสระ
และเปนกลาง ตรวจสอบการใชเงินแผนดินของสวนราชการตามรัฐธรรมนูญ26
องคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญ องคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญมีสวนชวยในการพัฒนาการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข เพือ่ ใหประชาชนไดรบั ความคุม ครองทางดาน
ชีวติ รางกาย ทรัพยสนิ สิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ และสงเสริมพัฒนาความคิดเห็น
ของประชาชนเพือ่ การพัฒนาประเทศในระบอบประชาธิปไตย และการมีสว นรวมของประชาชนตามระบอบ
ประชาธิปไตย
1. องคการอัยการ เปนองคกรทางกฎหมายที่เปนอิสระ ทําหนาที่ในการดําเนินคดีอาญาตามที่
พนักงานสอบสวนสถานีตาํ รวจตางๆ ทัว่ ประเทศสงใหดาํ เนินคดีอาญากับผูต อ งหาทีก่ ระทําความผิดอาญา
ตามกฎหมาย ดําเนินคดีอาญาตามทีก่ รมสอบสวนคดีพเิ ศษสงใหดาํ เนินคดีอาญา และดําเนินคดีอาญากับ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง การปฏิบัติ
หนาทีข่ องพนักงานอัยการมีอสิ ระในการพิจารณาสัง่ คดี และปฏิบตั หิ นาทีใ่ หเปนไปโดยเทีย่ งธรรมเพือ่ ความ
สงบสุขของประชาชน และเปนการควบคุมอาชญากรรมตามกฎหมาย ใหประเทศชาติปลอดจากโจรผูร า ย
และผูกระทําความผิดทางอาญา
2. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของกับการ
คุม ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย และเปนงานทีเ่ กีย่ วของกับตางประเทศตาม
พันธกรณีเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนทีป่ ระเทศไทยเปนภาคีรว มกับตางประเทศ คุม ครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนและผูแทนจาก
องคการเอกชนดานสิทธิมนุษยชน มีอาํ นาจตรวจสอบการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน และเสนอ
25 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 250
26 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 253
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มาตรการทีเ่ หมาะสมเพือ่ ปองกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน เสนอเรือ่ งตอศาลรัฐธรรมนูญในกรณีทมี่ ผี รู อ งเรียน
วามีกฎหมายใดกระทบตอสิทธิมนุษยชน และฟองคดีตอ ศาลยุตธิ รรมแทนผูเ สียหายในกรณีทมี่ กี ารละเมิด
สิทธิมนุษยชนเปนสวนรวม นอกจากนี้ยังมีอํานาจเสนอการแกไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ตอรัฐสภาหรือ
คณะรัฐมนตรี เพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน27
3. สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนองคกรอิสระทําหนาที่ใหคําปรึกษาและ
เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีในปญหาตางๆ ทีเ่ กีย่ วกับเศรษฐกิจสังคม โดยเฉพาะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และแผนอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ ตองใหสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติให
ความเห็นกอนพิจารณาประกาศใช 28
สิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย 29
การใชอํานาจของรัฐทุกองคกรตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิเสรีภาพ ตามที่บัญญัติ
ไวในรัฐธรรมนูญ บุคคลทีถ่ กู ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพตามทีร่ ฐั ธรรมนูญไดรบั รองไว สามารถยกบทบัญญัติ
ไวในรัฐธรรมนูญ เพือ่ ใชสทิ ธิทางศาล หรือยกขึน้ เปนขอตอสูค ดีทางศาลได สิทธิและเสรีภาพตามทีร่ ฐั ธรรมนูญ
บัญญัติไว คือ
1. ความเสมอภาค บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายไดรบั การคุม ครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน
ไมวาจะเปนชายหรือหญิง จะเลือกปฏิบัติไมได
2. สิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย การจับคุมขัง
จะกระทํามิได เวนแตมคี าํ สัง่ หรือหมายของศาล บุคคลมีเสรีภาพในเคหสถานทีจ่ ะอยูอ าศัยโดยปกติมสี ทิ ธิ
เสรีภาพในการเดินทางและเลือกถิน่ ทีอ่ ยูภ ายในราชอาณาจักร การเนรเทศบุคคลทีม่ สี ญ
ั ชาติไทยออกนอก
ราชอาณาจักรจะกระทําไมได การกลาวหรือไขขาวอันเปนการละเมิดตอเกียรติยศชื่อเสียงของบุคคลอื่น
ยอมไมได บุคคลยอมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยวิธีที่ชอบดวยกฎหมาย บุคคลมีเสรีภาพในการ
นับถือศาสนา และลัทธินิยมในทางศาสนา
3. สิทธิในกระบวนการยุติธรรม บุคคลไมตองรับโทษอาญา ถาไมมีกฎหมายบัญญัติวาเปน
ความผิดและกําหนดโทษไว ในคดีอาญาตองสันนิษฐานไวกอ นวา ผูต อ งหาหรือจําเลยไมมคี วามผิด และจะปฏิบตั ิ
ตอบุคคลนั้นเสมือนเปนผูกระทําความผิดไมได จนกวาศาลจะมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาไดกระทํา
ความผิด

27 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257
28 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 258
29 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 26 ถึง 69
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บุคคลยอมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ดังนี้
1. สิทธิเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง
2. ไดรับความพิจารณาอยางเปดเผย ไดรับทราบขอเท็จจริงในคดีอยางพอเพียง และเสนอ
ขอเท็จจริง 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 ผูต อ งหาหรือจําเลยมีโอกาสในการตอสูค ดีอยางพอเพียง มีโอกาสตรวจสอบพยาน
หลักฐาน และไดรับการชวยเหลือทางคดีจากทนายความ และไดรับการปลอยตัวชั่วคราว
8. ในคดีแพง ไดรับการชวยเหลือทางกฎหมายอยางเหมาะสมจากรัฐ
4. สิทธิในทรัพยสิน สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง รวมถึงสิทธิในการสืบ
มรดกตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ การเวนคืนอสังหาริมทรัพยจะกระทําไมไดเวนแตอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
และตองชดใชคาทดแทนที่เปนธรรมภายในเวลาอันควร
5. สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพและแขงขัน
โดยเสรีอยางเปนธรรม ปองกันการผูกขาด และขจัดความไมเปนธรรมในการแขงขัน มีสทิ ธิไดรบั หลักประกัน
ความปลอดภัย และสวัสดิภาพในการทํางาน รวมถึงหลักประกันในการดํารงชีพทั้งในระหวางการทํางาน
และเมื่อพนภาระการทํางาน
6. เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน บุคคลยอมมีเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น การตรวจ
สอบขอความการตีพมิ พหรือสือ่ สารมวลชนอืน่ จะทําไมได พนักงานลูกจางของเอกชน ขาราชการ พนักงาน
หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ มีเสรีภาพในการเสนอขาวและแสดงความ
คิดเห็นภายใตขอ จํากัดตามรัฐธรรมนูญ โดยไมอยูใ ตอาณัตขิ องหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือเจาของ
กิจการ โดยไมขัดตอจริยธรรมแหงการประกอบวิชาชีพ
คลื่นความถี่ที่ใชในการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และโทรคมนาคมเปนทรัพยากรของ
ชาติเพื่อประโยชนสาธารณะ จะขัดขวางเสรีภาพในการรับรูขอมูลขาวสารหรือปดกั้นการไดรับขอมูล
ขาวสารของประชาชนไมได
7. สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวา
สิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมมีคาใชจาย บุคคลยอมมีสิทธิเสรีภาพในการ
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หลักประชาธิปไตยตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ

เรียนรู ศึกษาอบรม การวิจยั และเผยแพรงานวิจยั ตามหลักวิชาการ ยอมไดรบั การสงเสริมและคุม ครองเทาทีไ่ ม
ขัดตอหนาที่พลเมือง หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
8. สิทธิในการไดรบั บริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ บุคคลยอมมีสทิ ธิเสมอกันในการรับ
บริการทางสาธารณสุขทีเ่ หมาะสมและไดมาตรฐานจากรัฐโดยไมเสียคาใชจา ยอยางทัว่ ถึง และมีประสิทธิ
ภาพ ผูพิการ ทุพพลภาพ มีสิทธิเขาถึงและการใชประโยชนจากสวัสดิการ สิ่งอํานวยความสะดวกอันเปน
สาธารณะ และความชวยเหลือทีเ่ หมาะสมจากรัฐ คนชรา คนไรทอี่ ยูอ าศัย และไมมรี ายไดเพียงพอตอการ
ยังชีพ มีสิทธิไดรับการชวยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ
9. สิทธิในขอมูลขาวสารและการรองเรียน บุคคลยอมมีสทิ ธิไดรบั ทราบและเขาถึงขอมูลขาวสาร
สาธารณะ มีสทิ ธิมสี ว นรวมในกระบวนการพิจารณาของเจาหนาทีร่ ฐั ในการปฏิบตั ริ าชการทางการปกครอง
อันมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของตน และมีสิทธิเสนอเรื่องราวรองทุกข หรือฟองหนวยราชการ
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการแหงทองถิ่น หรือองคกรอื่นของรัฐที่เปนนิติบุคคลใหรับผิด
เนื่องจากการกระทําหรือละเวนการกระทําของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางหนวยงานนั้น
สิทธิของผูบ ริโภคยอมไดกบั การคุม ครองในการไดรบั ขอมูลตามความเปนจริง มีสทิ ธิรอ งเรียนเพือ่
ไดรบั การแกไขเยียวยาความเสียหาย รวมทัง้ การพิทกั ษสทิ ธิของผูบ ริโภค การใหขอ มูลโดยสุจริตแกองคกร
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐยอมไดรับการคุมครอง
10. เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม บุคคลยอมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ และปราศ
จากอาวุธ มีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองตามวิถีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเ ปนประมุข และมีเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหภาพ สหพันธ สหกรณ กลุม เกษตรกร
องคกรเอกชน หรือหมูคณะอื่น
11. สิทธิชมุ ชุน บุคคลยอมมีสทิ ธิรวมกันเปนชุมชน ชุมชนทองถิน่ ดัง้ เดิม เพือ่ อนุรกั ษจารีตประเพณี
ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิน่ มีสว นรวมในการจัดการบํารุงรักษา และใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยัง่ ยืน การดําเนินการ
ตามโครงการหรือกิจกรรมที่มีผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง ทั้งดานคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และสุขภาพจะทําไมได เวนแตจะไดศกึ ษาและประเมินผลกระทบ และรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผูม ี
สวนไดเสียกอน
12. สิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ บุคคลที่จะใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ เพื่อลมลางการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุขไมได ผูท ราบการกระทําดังกลาวยอม
มีสิทธิรองตอศาลรัฐธรรมนูญใหวินิจฉัยสั่งการได บุคคลยอมมีสิทธิตอตานโดยสันติวิธี ซึ่งการกระทําใดๆ
เพื่อใหไดอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้
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การมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน 30
ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวาหนึ่งหมื่นคน มีสิทธิเสนอรางกฎหมายตอรัฐสภาไดมีสิทธิ
เขาชีแ้ จงหลักการของรางกฎหมายในรัฐสภา และในคณะกรรมาธิการวิสามัญตองประกอบดวยผูแ ทนของ
ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด
ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวาสองหมื่นคน มีสิทธิเขาชื่อรองขอถอดถอนผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง ผูดํารงตําแหนงในการยุติธรรม องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือผูดํารงตําแหนงระดับสูง
ในพฤติการณรํ่ารวยผิดปกติ สอไปในทางทุจริตตอหนาที่ สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ สอ
วากระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม สอวาจงใจใชอํานาจหนาที่ขัดตอบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญ หรือกฎหมาย หรือฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรงตอวุฒิสภาเพื่อ
ใหถอดถอนผูนั้นออกจากตําแหนงได
ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งยอมมีสิทธิออกเสียงประชามติ
การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 31
ประชาชนยอมมีสิทธิตรวจสอบการใชอํานาจรัฐใหถูกตอง ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายดวย
วิธีการตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว ดังนี้
1. การตรวจสอบทรัพยสนิ ผูด าํ รงตําแหนงทางการเมืองมีหนาทีย่ นื่ บัญชีแสดงรายการทรัพยสนิ
และหนี้สินของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะที่มีอยูจริงในวันที่เขารับตําแหนงและวันที่พน
จากตําแหนงเพือ่ เปดเผยใหสาธารณชนทราบ ถาปรากฏวามีทรัพยสนิ เพิม่ ขึน้ ผิดปกติ อัยการสูงสุดมีอาํ นาจ
ดําเนินคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ใหทรัพยสินที่เพิ่มขึ้นผิดปกตินั้น
ตกเปนของแผนดิน
2. การกระทําทีเ่ ปนการขัดแหงผลประโยชน นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภาตองไมดํารงตําแหนงในหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจไมรับหรือ
แทรกแซงการเขารับสัมปทานจากรัฐ หรือเขาเปนคูสัญญา อันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือเปน
หุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐหนวยราชการ
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
ไมรบั เงินหรือประโยชนใดๆ จากหนวยงานราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเปนพิเศษ
นอกเหนือจากธุรกิจการงานตามปกติ และไมเปนเจาของกิจการหรือถือหุนในกิจการหนังสือพิมพ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน หรือโทรคมนาคม ไมวาในนามของตนเองหรือผูอื่น
3. การถอดถอนจากตําแหนง ผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา ประธาน
ศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครอง อัยการสูงสุด ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการ
30 หมวด 7 การมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน มาตรา 163 ถึง มาตรา 165
31 หมวด 12 การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ มาตราา 259 ถึง มาตรา 278
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หลักประชาธิปไตยตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ

การเลือกตัง้ ผูต รวจการแผนดิน กรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูพ พิ ากษา หรือตุลาการ พนักงานอัยการ หรือ
ผูดํารงตําแหนงระดับสูงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต อาจถูกสมาชิกรัฐสภารองขอประธานวุฒสิ ภาใหวฒ
ุ สิ ภามีมติถอดถอนบุคคลดังกลาวออกจากตําแหนง
ไดในพฤติการณรํ่ารวยผิดปกติ สอไปในทางทุจริตตอหนาที่ สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ
สอวากระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม สอวาจงใจใชอํานาจหนาที่ขัดตอบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ฝาฝนไมปฏิบตั ติ ามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง โดยใหคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติดาํ เนินการไตสวนขอเท็จจริงกอน ถาคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติชี้มูลความผิด ผูดํารงตําแหนงที่ถูกกลาวหาจะปฏิบัติหนาที่ตอไปไมได
จนกวาวุฒิสภาจะมีมติไมถอดถอน
4. การดําเนินคดีทางอาญาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ในกรณีที่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาวุฒิสภา หรือขาราชการการเมืองอื่นๆ ถูกกลาวหาวารํ่ารวยผิดปกติ
กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกระทําความผิดตอตําแหนง
หนาที่หรือทุจริตตอหนาที่ตามกฎหมายอื่น ใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี
การดําเนินคดีดังกลาวผูเสียหายมีสิทธิยื่นคํารองตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ เพื่อใหไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวน พรอมทั้งทําความเห็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามทุจริต เพื่อใหอัยการสูงสุดดําเนินการฟองคดีตอ
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
การพิจารณาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด าํ รงตําแหนงทางการเมืองใชระบบไตสวนคนหา
ความจริง ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด าํ รงตําแหนงทางการเมืองมีองคคณะผูพ พิ ากษา 9 นายใชสาํ นวน
ไตสวนของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปนหลักในการพิจารณาและอาจไตสวน
หาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิม่ เติมไดตามทีเ่ ห็นสมควร
สมาชิกรัฐสภาจะอางความคุม กันในระหวางสมัยประชุมสภาตามมาตรา 131 มาใชบังคับกับการ
พิจารณาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด าํ รงตําแหนงทางการเมืองไมได คําสัง่ และคําพิพากษาของ
ศาลเปนทีส่ ดุ เวนแตจะมีหลักฐานใหมซงึ่ อาจทําใหขอ เท็จจริงเปลีย่ นแปลงไปในสาระสําคัญ อาจยืน่ อุทธรณ
ตอทีป่ ระชุมใหญศาลฎีกาภายในสามสิบวันมีคาํ พิพากษาของศาลได
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บทสรุป การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุขของประเทศไทย
ตองเปนไปตามบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักไทย ซึง่ ใชบงั คับอยูใ นปจจุบนั ซึง่ ถือวาเปนรัฐธรรมนูญ
ทีม่ าจากความตองการของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 หลังจาก
ที่ประเทศไทยไดใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาเปนเวลา 10 ป ประชาชน
ไดรบั ทราบถึงขอบกพรองของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 ตอมาเมื่อรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549
ไดบญ
ั ญัตใิ หมสี ภารางรัฐธรรมนูญ และคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญใหมขนึ้ ทัง้ ฉบับเพือ่ เปนแนวทาง
การปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขโดยใหประชาชนมี
สวนรวมในการแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวางทุกขัน้ ตอน และนําความคิดเห็นเหลานัน้ มาเปนขอคํานึง
พิเศษในการยกรางและการแปรญัตติรางรัฐธรรมนูญในชั้นกรรมาธิการอยางตอเนื่อง
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันนี้มีสาระสําคัญเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงครวมกันของประชาชนชาวไทย
ในกาธํารงรักษาไวซงึ่ เอกราชและความมัน่ คงของชาติ การทํานุบาํ รุงศาสนาทุกศาสนาใหสถิตสถาพรการ
เทิดทูนพระมหากษัตริยเปนประมุขและเปนมิ่งขวัญของชาติ การยึดถือระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขเปนวิถีในการปกครองประเทศ การคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ใหประชาชนมีบทบาทและมีสว นรวมในการปกครอง และการตรวจสอบการใชอาํ นาจรัฐอยางเปนรูปธรรม
การกําหนดกลไกสถาบันทางการเมืองทั้งฝายนิติบัญญัติ และฝายบริหารใหมีดุลยภาพและประสิทธิภาพ
ตามวิถีการปกครองแบบรัฐสภา รวมทั้งใหสถาบันศาลและองคกรอิสระอื่นสามารถปฏิบัติหนาที่ไดโดย
สุจริตและเทีย่ งธรรม ยอมเกิดประโยชนกบั ประเทศชาติและประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยเทาเทียม
นานาอารยประเทศ
อยางไรก็ตาม แมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จะเปนรัฐธรรมนูญที่ดี
ทีส่ ดุ ฉบับหนึง่ ของประเทศไทย แตการมีกฎหมายเพือ่ ปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตยแตเพียงอยาง
เดียว โดยไมมปี ระชาชนเคารพและปฏิบตั ติ ามรัฐธรรมนูญอยางครบถวนถูกตอง ทัง้ ตองพิทกั ษรกั ษารัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยนีใ้ หดาํ รงไวซงึ่ ระบอบประชาธิปไตยและอํานาจอธิปไตยของประชาชนชาวไทยแลว
ประชาธิปไตยทีป่ ระชาชนชาวไทยปรารถนาก็ยงั ไมสามารถสําเร็จประโยชนไดควรทีป่ ระชาชนชาวไทยจะ
ตองมีความรักชาติ ศาสน กษัตริย และรัฐธรรมนูญ สมัครสมานสามัคคี ปฏิบตั ติ ามหลักประชาธิปไตยอัน
มีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุขโดยพรอมกัน เพือ่ ความเจริญวัฒนาถาวรของประเทศชาติและประชาชน
ชาวไทยตลอดไป
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ความเขาใจการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย
ของประชาชนชาวไทย
สิทธิพร ประวัติรุงเรือง*
ประชาธิปไตยของประเทศไทยมีววิ ฒ
ั นาการมาแลวนับตัง้ แตเมือ่ ไดมกี ารยึดอํานาจโดยคณะราษฎร
เพือ่ ทําการเปลีย่ นแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยเปนระบอบประชาธิปไตยตัง้ แตป
พ.ศ. 2475 หากนับตั้งแตระยะเวลาดังกลาวจนถึงปจจุบันประเทศไทยไดเปลี่ยนแปลงการปกครองเปน
เวลากวา 80 ป โดยนับตั้งแตมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองและประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับแรก
เปนตนมา มีการเลือกตัง้ ตามระบอบประชาธิปไตยระดับประเทศมาแลวรวมทัง้ สิน้ 25 ครัง้ การเลือกตัง้
ถือวาเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นวาอํานาจอธิปไตยนั้นเปนของประชาชนและประชาชนใชอํานาจนั้นผานการ
เลือกตั้ง ดังนั้นการเลือกตั้งโดยหลักการถือวาเปนองคประกอบที่สําคัญที่ขาดไมไดของการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย การเลือกตัง้ ตามระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนของประเทศไทยดังกลาวเปนการ
เลือกตั้งโดยตรง (Direct Election) ซึ่งวิธีนี้ประชาชนจะเปนผูกําหนดผูแทนของตนดวยการออกเสียงลง
คะแนนเลือกผูที่จะมาทําหนาที่เปนผูแทนของตนเองโดยตรง
แมการเลือกตั้งจะถือเปนหลักการสําคัญประการหนึ่งของความเปนประชาธิปไตย อันเปนการ
แสดงออกของประชาชนในการมีสวนรวมทางการเมืองเพื่อควบคุมบุคคลผูที่จะทําหนาที่เปนผูแทน
แตหากพิจารณาถึงสภาพธรรมชาติทางการเมืองของไทย ประชาชนชาวไทยในฐานะทีเ่ ปนเจาของอํานาจ
อธิปไตยยังคงมีความเขาใจคลาดเคลือ่ นบางประการเกีย่ วกับความหมาย และความสําคัญของการเลือกตัง้
กลาวคือ โดยทั่วไปประชาชนทั้งหลายของประเทศสวนใหญมิใชบุคคลที่เปนผูมีความรูความเขาใจถึง
ความหมายและความสําคัญของการเลือกตัง้ มาแตกาํ เนิด แมตามทฤษฎีของการเลือกตัง้ ทีพ่ รํา่ สอนกันมา
แตอดีตเพื่อสรางความเขาใจแกประชาชนทั่วไปวาอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน การเลือกตั้งจึงเปน
กลไกการแสดงออกซึ่งการใชอํานาจอธิปไตยของประชาชนประการหนึ่งในฐานะผูเปนเจาของอํานาจ
เพื่อใหไดมาซึ่งผูแทนของตน ในการทําหนาที่บริหารพัฒนาประเทศในอันที่จะตอบสนองความตองการ
ของประชาชนสวนใหญ
*รองอธิการบดีฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ, ผูเขารับการอบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย" รุนที่ 1
ของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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แนวคิดของการเลือกตั้งแบงออกเปนสองแนวความคิด ไดแก
1.1 แนวความคิดวาการเลือกตั้งเปนเรื่องของสิทธิ โดยถือวาประชาชนเปนเจาของอํานาจ
อธิปไตย และมีสทิ ธิในการเลือกตัง้ เพือ่ เลือกผูท ตี่ นไววางใจในการเปนผูแ ทนทําหนาทีป่ กครองและบริหาร
บานเมืองแทนตน ซึ่งสิทธิเลือกตั้งตามแนวความคิดดังกลาวนี้ถือเปนสิทธิเฉพาะตัวของแตละบุคคล
การที่จะไปใชสิทธิหรือไมเปนเรื่องสวนบุคคล
1.2 แนวความคิดวาการเลือกตั้งเปนเรื่องของหนาที่ โดยถือวาอํานาจอธิปไตยเปนของ
ประชาชนโดยสวนรวมซึง่ ณ ทีน่ ไี้ ดแกรฐั หรือประเทศ ผูท มี่ สี ว นรวมในการใชอาํ นาจอธิปไตยจึงตองมีหนาที่
การสรางความเขาใจแกประชาชนทัว่ ไปโดยยึดถือความหมายของการเลือกตัง้ ตามแนวความคิด
ทัง้ 2 ดังกลาว ซึง่ ในแงของผูเ ขียนเห็นวา เปนการมองในดานของการสรางความเขาใจของความหมายของ
การเลือกตั้งโดยยึดแนวคิดทฤษฎีเปนหลัก แลวนําทฤษฎีหรือแนวความคิดนั้นถายทอดสูประชาชน
ซึง่ สงผลใหประชาชนในฐานะทีเ่ ปนปุถชุ นโดยทัว่ ไปไมสามารถเขาใจความหมายและความสําคัญของการเลือกตัง้
ไดอยางถูกตอง เปนเหตุใหการสรางความเขมแข็งทางดานประชาธิปไตยของประเทศไมเปนไปตามที่
คาดหวัง โดยเฉพาะในปจจุบนั สิง่ ทีเ่ ปนอุปสรรคตอการสรางความเขาใจถึงความหมายและความสําคัญของ
การเลือกตัง้ ทีห่ ลายฝายมองขาม แตในความเปนจริงสังเกตไดงา ย เพียงแตฝา ยทีเ่ กีย่ วของไมมคี วามเอาใจใส
อยางแทจริง โดยเฉพาะภาครัฐละเลย และมองขามถึงขอบกพรองในการสรางความเขาใจทางดานประชาธิปไตย
โดยเฉพาะความหมายและความสําคัญของการเลือกตั้ง ไดแก
ก. การชี้นําความหมายของการเลือกตั้งตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ
การสรางความเขาใจที่คลาดเคลื่อนทางดานความหมายและความสําคัญของการเลือกตั้งที่
ปรากฏในบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญไทยทัง้ อดีตหลายฉบับ และรวมทัง้ ปรากฏอยูใ นรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบนั
ซึ่งหากพิจารณาถึงบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 อันเปนฉบับปจจุบัน
ในหมวดที่ 4 วาดวย “หนาที่ของปวงชนชาวไทย” มาตรา 72 ที่บัญญัติวา
“บุคคลมีหนาที่ไปใชสิทธิเลือกตั้ง” ตามบทบัญญัติดังกลาวเมื่อไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
ซึ่งถือวาเปนกฎหมาย และเมื่อถือเปนกฎหมายแลว ประชาชนยอมหลีกเลี่ยงไมไดในการที่จะตองปฏิบัติ
ตามกฎหมาย แตรัฐธรรมนูญในฐานะที่เปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บัญญัติไวชัดเจนเกี่ยวกับการ
เลือกตัง้ ดังกลาววา “บุคคลมีหนาทีไ่ ปใชสทิ ธิเลือกตัง้ ” หากพิจารณาจากเนือ้ ความตามบทบัญญัตดิ งั กลาวมี
ลักษณะคอนขางที่จะแปลความไดหลายนัยหากยึดถือตามความเขาใจของปุถุชนทั่วไป การเลือกตั้งเปน
ทั้งสิทธิ และในอีกดานหนึ่งเปนทั้งหนาที่ การบัญญัติกฎหมายในลักษณะดังกลาวยอมถือวาเปนการชี้นํา
ประชาชนโดยปริยายแลววาการเลือกตั้งเปนไดทั้งสิทธิและในขณะเดียวกันก็เปนทั้งหนาที่ของประชาชน
ดวยเชนกัน ซึง่ ถือวาเปนการจํากัดหรือสรางความเขาใจทีค่ ลาดเคลือ่ นเกีย่ วกับความหมายของการเลือกตัง้
วามีอยูเพียง 2 กรณีเทานั้น
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ข. การชี้นําในการสรางความเขาใจที่คลาดเคลื่อนในดานการรณรงคการเลือกตั้งของภาครัฐ
ในกรณีดังกลาวนี้ จะสังเกตไดวาในการเลือกตั้งแตละครั้งไมวาจะเปนการเลือกตั้งในระดับ
ทองถิ่นหรือการเลือกตั้งในระดับประเทศ หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้งตางพยายาม
ในการที่จะเชิญชวนใหประชาชนออกมาลงคะแนนเลือกบุคคลที่อาสาสมัครมาทําหนาที่เปนผูแทนของ
ประชาชนใหไดมากที่สุด ซึ่งวิธีการชักชวนมักปรากฏตามสื่อตาง ๆ ไมวาจะเปนปายที่ติดในที่สาธารณะ
ตาง ๆ ไมวา จะเปนขนาดเล็กหรือขนาดใหญ สือ่ สิง่ พิมพตา ง ๆ ไมวา จะเปนหนังสือพิมพ แผนพับ หรือใบปลิว
ตลอดจนสือ่ โทรทัศน วิทยุ ตางประชาสัมพันธไปในแนวทางเดียวกันในการชักชวนในทํานองใหประชาชน
ทุกคน ไปใช “สิทธิเลือกตั้ง” ซึ่งถือวาเปนการชี้นําในการสรางความเขาใจทางดานความสําคัญของการ
เลือกตั้งวาเปนเพียงแคสิทธิของประชาชน
ค. การสรางความรูความเขาใจใหแกประชาชนทางดานประชาธิปไตยตํ่า
สาเหตุทสี่ าํ คัญอีกประการหนึง่ ทีป่ ระชาชนเขาใจความหมายและความสําคัญของการเลือกตัง้
คลาดเคลือ่ น ไดแก ประชาชนไมไดรบั การสงเสริมความรูค วามเขาใจ รวมถึงความสําคัญของประชาธิปไตย
โดยเฉพาะความเขาใจในดานการเลือกตัง้ จากภาครัฐอยางจริงจัง ทัง้ นีห้ ากพิจารณาถึงผลสํารวจในการวัด
ความเขาใจทางดานประชาธิปไตยของชุมชน ซึง่ ทําการสํารวจโดยสถาบันพระปกเกลา ชวงระยะเวลาการ
เก็บขอมูล ตั้งแตเดือนมีนาคม – เมษายน 2549 โดยกลุมตัวอยางในการสํารวจ ประกอบดวย แกนนํา
ชุมชน ไมวาจะเปนผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล และแกนนําชุมชน
รวมถึงกลุม ประชาชนทัว่ ไปทีม่ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ทุกระดับ ซึง่ อยูใ นจังหวัดพัทลุง รวมจํานวนทัง้ สิน้ 100 คน ปรากฏ
ผลการสํารวจดังตารางที่ปรากฏขางทายดังนี้
ตารางแสดงความเขาใจประชาธิปไตยของชุมชน1
ระดับความเขาใจ
1

2

3

4

5

จํานวน
รอยละ

จํานวน
รอยละ

จํานวน
รอยละ

จํานวน
รอยละ

จํานวน
รอยละ

1. ทานเขาใจ “ประชาธิปไตย” ระดับใด

14

25

27

19

25

2. ทานเขาใจ “รัฐธรรมนูญ” ระดับใด

16

22

32

17

13

ประเด็น

1 ที่มา สํานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกลา
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3. ทานเขาใจ “กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
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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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

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
ในดานความเขาใจคําวา “ประชาธิปไตย” ในประเด็นที่ 1 เห็นวา ผูท มี่ คี วามเขาใจทางดานประชาธิปไตย
ในระดับที่ 4 และที่ 5 ทีม่ คี วามเขาใจ สนใจ ทํากิจกรรม และรวมกิจกรรม เมือ่ รวมกันแลวมีความเขาใจ
“ประชาธิปไตย” เพียงรอยละ 34 เทานั้น ซึ่งถือวาอยูในสัดสวนที่คอนขางตํ่าตอความเขาใจทางดาน
ประชาธิปไตยของคนในชุมชน และหากพิจารณาถึงผลสํารวจความเขาใจของคนในชุมชนประเด็นที่ 6
เกี่ยวกับการเลือกตั้งแลว แปลผลไดวาผูที่มีความรู ความเขาใจจนถึงเขาใจมาก และสนใจ ตลอดจนเขา
รวมในกิจการการเลือกตั้ง ในระดับที่ 4 และ ระดับที่ 5 นั้น รวมกันแลวมีเพียงรอยละ 39 เทานั้น
ความไมเขาใจประชาธิปไตยของชุมชนโดยเฉพาะความเขาใจในดานการเลือกตัง้ ซึง่ ถือวาเปนองคประกอบสําคัญ
ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย จึงเปนปญหาสําคัญประการหนึง่ ในอันทีจ่ ะเรงสรางความเขาใจ
และความสําคัญของการเลือกตั้งเพื่อสรางประชาธิปไตยของไทยใหมีความเขมเเข็ง
สาเหตุสําคัญที่ทําใหประชาธิปไตยของไทยไมมีความเขมแข็งมีสาเหตุหลายประการ โดยพอจะ
พิจารณาไดดังนี้
1. สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่เกิดขึ้นโดยกลุมบุคคลเพียงไมกี่คน
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เปนทีท่ ราบกันวา การเปลีย่ นแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย เปนการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยเมือ่ ปพ.ศ. 2475 นัน้ มีเบือ้ งหลังมาจากกลุม บุคคลเพียงไมกคี่ นซึง่ เรียกวา “คณะราษฎร”
นําโดยพระยาพหลพลพยุหเสนาเขายึดอํานาจจากพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 7
ในขณะนัน้ โดยคณะราษฎรนัน้ เปนกลุม บุคคลทีไ่ ดรบั อิทธิพลมาจากการทีไ่ ดไปศึกษายังประเทศตะวันตก
และรับเอาอิทธิพลในดานการปกครองระบอบประชาธิปไตยและผลักดันใหมกี ารเปลีย่ นแปลงการปกครอง
ขึ้นใหเปนสากล ซึ่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองดังกลาวโดยคณะราษฎรนั้น เปนการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองทีส่ นองความตองการของคนเพียงไมกคี่ นเทานัน้ ความตองการประชาธิปไตยทีแ่ ทจริงมิไดเกิดขึน้
จากการเรียกรองของคนในชาติที่เห็นพองตองกันอยางแทจริงประชาชนจึงเปนเพียงผูที่จะตองมีบทบาท
หนาทีเ่ พียงการปรับตัวตาม สาเหตุของการเปลีย่ นแปลงดังกลาวเมือ่ มิไดเกิดขึน้ โดยเจตจํานงของประชาชน
ทั้งประเทศ ดังนั้น คุณคารวมทั้งความเขาใจในความสําคัญของประชาธิปไตยจึงมีนอย รัฐธรรมนูญเปน
กฎหมายสูงสุดของประเทศ แตผูรางคือคนที่กําหนดกฎหมายสูงสุดนี้คือคนเพียงหยิบมือเดียว ประชาชน
เจาของอํานาจไมเคยมีสว นในการรวมคิด รวมราง รวมเห็นชอบดวยเลย รัฐธรรมนูญลักษณะนีจ้ ะสะทอน
ความตองการของประชาชนออกมาเปนสัญญาประชาคมไมไดเลย 2 ซึ่งหากพิจารณาเปรียบเทียบกับ
ประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอยางประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือวาเปนประเทศตนแบบ
ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยทีเ่ ปนทีย่ อมรับจากนานาอารยะประเทศอยางแทจริง เนือ่ งจาก
กระบวนการในการเรียกรองประชาธิปไตยของชนชาวอเมริกันในขณะนั้นตองแลกดวยเลือดเนื้อและชีวิต
เพือ่ แลกกับสิทธิเสรีภาพทีไ่ ดรบั การกดขีข่ มเหงมาอยางยาวนานจากผูป กครอง ดังนัน้ คําประกาศอิสรภาพ
ของอเมริกา ถือวา เปนปรัชญาแหงระบอบเสรีนยิ มประชาธิปไตยเปนปรัชญาทางดานการปกครองทีม่ กี าร
แถลงเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจนและตราตรึงใจของมนุษยทุกนาม ที่สําคัญคือ หลักการแหงคํา
ประกาศดังกลาวนี้ ไดเปลี่ยนมาเปนทัศนคติที่ถือวาเปนหนาที่สูงสุดของรัฐ คือการปกปองคุมครองชีวิต
อิสรภาพ และทรัพยสนิ ซึง่ พลเมืองทุกคนมีสทิ ธิทจี่ ะไดรบั อยางเทาเทียมกันโดยทัว่ กัน 3 ประวัตศิ าสตรและ
คุณคาของความเปนประชาธิปไตยจึงมีความสําคัญและไดรบั การทะนุถนอมรวมทัง้ การถายทอดมายังบุคคล
รุนตอรุนจนถึงปจจุบัน และเมื่อการเรียกรองประชาธิปไตยเกิดขึ้นโดยเจตจํานงของคนสวนใหญ
ความสํานึกในความเปนประชาธิปไตย และความเขาใจในการเลือกตัง้ ตามระบอบประชาธิปไตยยอมมีสงู ขึน้
2. สาเหตุของการแยงชิงอํานาจของกลุม ผลประโยชนการเมืองจนขาดการเสริมสรางประชาธิปไตย
แมการเปลีย่ นแปลงการปกครองของไทยจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยเปนระบอบประชาธิปไตย
จะเปนสิ่งที่ดี แตวัฒนธรรมทางการเมืองของไทยอํานาจทางการเมืองตกอยูที่บุคคลเพียงไมกี่กลุม ไดแก
กลุมทหาร กลุมนายทุน กลุมนักการเมือง กลุมนักเรียนนอก และกลุมขุนนาง เหตุการณทางการเมือง
2 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ,กฎหมายมหาชน เลม 1, พิมพครัง้ ที่ 8 (กรุงเทพมหานคร:สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2548), หนา 86
3 ภูริชญา วัฒนรุง, ปรัชญาและพัฒนาการกฎหมายมหาชน,(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพวิญูชน, 2543), หนา 215
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ความเขาใจการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชนชาวไทย

ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่เปนเรื่องของความขัดแยงระหวางกันเอง และ
ความขัดแยงของกลุม ผลประโยชนทางการเมืองตาง ๆ ทีม่ อี ยูเ พียงไมกกี่ ลุม ยังคงปรากฏใหเห็นอยูใ นปจจุบนั
โดยสามารถพิจารณาแยกความขัดแยงตางๆ ในแตละชวงเวลาไดดังนี้
ก. ในชวงปพ.ศ. 2475 – 2500 ซึ่งจัดไดวาเปนยุคของการปกครองระบอบกึ่งประชาธิปไตย
ในยุคดังกลาว เปนยุคของการเปลีย่ นผานจากการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยเปน
ระบอบประชาธิปไตย เปนชวงของการวางรากฐานทางดานประชาธิปไตยตามหลักสากล ในการแบงแยก
อํานาจออกเปนสามฝาย ไดแกฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร และฝายตุลาการ ในยุคดังกลาวเกิดความ
ขัดแยงทางดานการเมืองหลายครั้งหลายคราว
ความขัดแยงครัง้ แรกเปนความขัดแยงระหวางคณะราษฎรกับกลุม อํานาจเดิมโดยกลุม อํานาจ
เดิมมองวา เคาโครงเศรษฐกิจ ทีน่ ายปรีดี พนมยงคเสนอเพือ่ เปนแนวทางในการปรับปรุงระบอบประชาธิปไตย
นั้น มีลักษณะเปนแนวคิดสังคมนิยมคอมมิวนิสตมากเกินไปแตความขัดแยงนี้ยุติลงไดจากการที่พระบาท
สมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวทรงสละพระราชสมบัติในปพ.ศ. 2477
ความขัดแยงทีส่ าํ คัญในครัง้ ที่ 2 ในยุคกึง่ ประชาธิปไตยนีเ้ ปนความขัดแยงระหวางคณะราษฎร
ดวยกันเองโดยขณะนั้นมีจอมพล ป. พิบูลสงครามเปนนายกรัฐมนตรี แตจอมพล ป. ตองลาออกจาก
ตําแหนง เนือ่ งจากการมีบทบาทของขบวนการเสรีไทยทีส่ นับสนุนฝายสัมพันธมิตรสงผลใหนายปรีดี พนมยงค
ขึ้นมามีอํานาจทางการเมืองอีกครั้งหนึ่ง
ความขัดแยงทีส่ าํ คัญในครัง้ ที่ 3 เกิดขึน้ ภายหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 เปนความขัดแยงระหวาง
กลุมทหารกับกลุมรัฐบาลพลเรือนของนายปรีดี พนมยงค ประกอบกับการสวรรคตของรัฐกาลที่ 8 สงผล
ใหนายปรีดี ถูกโจมตีทางการเมืองวาไมสามารถพิทกั ษราชบัลลังคไวได จนเปนเหตุใหนายปรีดี ตองลาออก
จากตําแหนงนายกรัฐมนตรี ในป พ.ศ. 2489
ข. ในชวงป พ.ศ. 2501 – 2516 เปนชวงของการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบไทย
ในชวงนีย้ งั คงเกิดความขัดแยงกันเองขึน้ โดยผูน าํ ของรัฐทีเ่ ปนกลุม ทหารดวยการเอง ดวยการ
ทํารัฐประหารของจอมพลสฤษดิ์ ตอรัฐบาลของจอมพลถนอม กิตติขจร ซึง่ จอมพลสฤษดิ์ เห็นวาการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยทีค่ ณะราษฎรนํามาใชไมประสบความสําเร็จ เพราะสรางปญหาทางดานการเมือง
หลายดาน จึงเสนอแนวคิดที่ใหรัฐบาลหรือฝายบริหารมีอํานาจเหนือฝายนิติบัญญัติ ตอมาจอมพลถนอม
กลับมามีอํานาจอีกครั้งหนึ่ง และไดมีการทํารัฐประหารรัฐบาลของตนเองเมื่อปพ.ศ. 2514 เนื่องจากเกิด
แรงตานจากหลายฝาย ตอมาเกิดความขัดแยงจากเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 ซึง่ เปนการเรียกรองประชาธิปไตย
โดยกลุมนักศึกษากับความไมเห็นดวยกับการกระทําที่ไมถูกตองบางประการของรัฐบาล
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ค. ในชวงปพ.ศ. 2516 – 2544 ยุคประชาธิปไตยแบบแบงปนอํานาจ
เปนยุคที่กลุมธุรกิจเริ่มผันตัวเองเขาสูการเมืองผานพรรคการเมือง นักศึกษา และกรรมกร
มีบทบาทในการเคลื่อนไหวทางดานการเมืองอยางสูง อยางไรก็ตามการเมืองไทยก็ยังไมพนความวุนวาย
เนื่องจากเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 เกิดการทํารัฐประหาร โดยคณะปฏิรูปการปกครองฯ นําโดย
พลเรือเอกสงัด ชะลออยู และมีการประกาศใชรฐั ธรรมนูญฉบับใหม และรัฐบาลของนายธานินทร กรัยวิเชียร
ไดเขาบริหารประเทศ และในเวลาตอมาไมนานเกิดการแยงชิงอํานาจของกลุม ผูน าํ นายทหารไดเกิดรัฐประหาร
รัฐบาลของนายธานินทรในป พ.ศ. 2520 อีกครัง้ หนึง่ โดยมีนายเกรียงศักดิ์ ชมะนันทขน้ึ เปนนายกรัฐมนตรี
แทน และไดมกี ารจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมขนึ้ ในป 2521 รัฐธรรมนูญฉบับนีเ้ ปนรัฐธรรมนูญทีไ่ ดรบั การ
ขนานนามวา “ประชาธิปไตยครึ่งใบ” เพราะเปนการใหอํานาจกองทัพควบคุมการเมืองได
ง. ชวงป พ.ศ. 2544 – 2549 เปนชวงของรัฐบาลพรรคเดียว
ชวงเวลาดังกลาวเปนชวงเวลาของรัฐบาลพรรคไทยรักไทย และเปนการสรางประวัติศาสตร
ใหแกวงการการเมืองไทยที่เปนรัฐบาลที่มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากพรรคไทยรักไทยแตเพียงพรรค
เดียวและสามารถจัดตัง้ รัฐบาลไดถงึ 2 สมัย แตดว ยการรวมอํานาจเบ็ดเสร็จนีเ้ อง รัฐบาลพรรคไทยรักไทย
ถูกวิจารณวา ครอบงําองคกรอิสระ จึงเกิดกลุม ตอตานอํานาจของรัฐบาลไทยรักไทย ทีม่ พี นั ตํารวจโท ทักษิณ
เปนนายกรัฐมนตรีในขณะนัน้ และเกิดความขัดแยงจนเกิดความชอบธรรมทีก่ ลุม ผูน าํ นายทหารทีจ่ ะกระทํา
การรัฐประหารยึดอํานาจ
จากการที่ ป ระเทศแม จ ะเปลี่ ย นแปลงการปกครองเป น ระบอบประชาธิ ป ไตยแล ว ก็ ต าม
แตเนือ่ งจากความไมสงบทางการเมืองในประเทศไทยเกิดขึน้ อยางตอเนือ่ งในชวงตางๆ กิจกรรมทางการเมือง
ของประเทศไทยภายหลังเปลีย่ นแปลงการปกครองมุง แตการรักษาฐานอํานาจและการแยงอํานาจกิจกรรม
ในการพัฒนาและเสริมสรางประชาธิปไตยจึงไมไดรับการใสใจจากรัฐบาลเทาที่ควร อันเปนเหตุใหภาค
ประชาชนซึง่ ถือวาเปนสวนสําคัญในการเสริมสรางประชาธิปไตยใหมคี วามเขมแข็งกลับถูกละเลยโดยเฉพาะ
เยาวชนไทยที่ตองเติบโตเปนนักประชาธิปไตยตอไปในอนาคต
จากสาเหตุของปญหาดังกลาวในทัศนะของผูเขียนเห็นวามีแนวทางในการเสริมสรางความ
เขมแข็งทางดานประชาธิปไตยโดยมุงเนนเพื่อใหเกิดความเขาใจในการเลือกตั้งดังตอไปนี้
1. สงเสริมความเขาใจใหแกประชาชนโดยใหประชาชนในฐานะที่เปนเจาของอํานาจอธิปไตย
และเปนผูใชอํานาจอธิปไตยผานการเลือกตั้งโดยการสรางความเขาใจแกประชาชนทั่วไปอยางกวางขวาง
และทั่วถึงวา การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยนั้นโดยพื้นฐานแนวคิดที่แทจริงแลวมิใชเปนแตเพียง
สิทธิหรือหนาทีป่ ระการใดประการหนึง่ หรือทัง้ สองประการแตอยางใด แตมงุ เนนเสริมสรางความเขาใจแก
ประชาชนใหเห็นวา การเลือกตั้งนั้นเปนการแสดงออกซึ่งการใชอํานาจของตนอันเปนอํานาจสวนบุคคล
และมีอยูในทุกคน
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การเลือกตั้งเปนเพียงสวนหนึ่งของระบอบประชาธิปไตย การที่ประชาชนไปใชสิทธิออกเสียง
เลือกตั้งไมไดหมายความวาการปกครองระบอบประชาธิปไตยสมบรูณแลว ประชาชนยังคงมีสิทธิในการ
แสดงความคิดเห็นอื่นๆ และตรวจสอบการทํางานของคณะผูบริหารประเทศใหเปนไปดวยความโปรงใส
ตามหลักธรรมาภิบาล และรักษาผลประโยชนของประเทศชาติเปนสําคัญ
2. การสรางประชาธิปไตยใหมคี วามเข็มแข็ง มีความถูกตองตามหลักการทีค่ วรเปน สามารถทํา
โดยการสงเสริมความรูค วามเขาใจ หลักการ แนวคิด การปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมถึงการเลือก
ตัง้ ซึง่ เปนหัวใจของประชาธิปไตย ผานการศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ทัง้ นี้
เพราะประชาธิปไตยเริม่ ตนทีป่ ญ
 ญาของผูล งคะแนนเสียงไมวา ปญญานัน้ จะไดมาอยางไร ผูล งคะแนนเสียง
จะตองเขาใจถึงความมีหนาที่และความรับผิดชอบตอสังคมอยางไรบางภายใตระบอบประชาธิปไตย 4
การเสริมสรางปญญาทางดานประชาธิปไตยและมีสาํ นึกตอความรับผิดชอบตอสังคม จึงสมควรปลูกฝงและ
เสริมสรางที่เยาวชนทั้งหลายในทุกระดับ ซึ่งถือวาเปนกําลังสําคัญของชาติในอนาคต เพราะปจจุบัน
หลักสูตรการศึกษาทัง้ ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ไมปรากฏวิชาทีว่ า ดวยเนือ้ หาสาระ
ทางดานประชาธิปไตยเต็มรูปแบบในลักษณะที่เปนวิชาหนึ่งในหลักสูตรอยางแทจริง แตกระบวนการ
ปลูกฝงประชาธิปไตยของไทยซึง่ หากประสงคจะใหมคี วามเขมแข็งทีแ่ ทจริงจึงควรเริม่ ทีเ่ ยาวชน และควรบรรจุ
เปนรายวิชาในหลักสูตรอยางจริงจัง รวมทั้งมีการสอดแทรกความรูดานประชาธิปไตยในรายวิชาตางๆ
และการจัดใหกิจกรรมใหเกิดการเรียนรูระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษาดวย

4 ประชาธิปไตยที่ยั่งยืน, การบรรยายสาธารณะ อานันท ปนยารชุน, 24 มิถุนายน 2551 กรุงบรัสเซลส ประเทศเบลเยียม
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บทบาทของรัฐสภาในการเสริมสรางประชาธิปไตย
แบบมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
สุวิจักขณ นาควัชระชัย*
สวนที่ 1 ความนํา
การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเ ปนพระประมุข เมือ่ วันที่ 24 มิถนุ ายน 2475 ไดสง ผลกระทบใหระบบ
การเมืองการปกครองประเทศไทย เปนการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพือ่ ประชาชนตาม
หลักการสากลของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ดังนั้น ประชาชนจึงมีความสําคัญอยางมากใน
ระบอบประชาธิปไตย ซึ่งหากประชาชนตระหนักถึงสิทธิหนาที่และเสรีภาพของตัวเองดวยการเขาไปมี
สวนรวมในระดับตางๆ ยอมจะนํามาซึง่ ประโยชนของประชาชน หรือการปกครองทีเ่ ปนไปเพือ่ ประชาชน
อยางแทจริงโดยเฉพาะอยางยิง่ นับตัง้ แต พ.ศ. 2550 ไดมกี ารประกาศใชรฐั ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2550 อันเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ ซึง่ ไดมสี าระสําคัญใน 4 ประการคือ ประการแรก คุม ครอง
สงเสริม ขยายสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ประการที่สอง ลดการผูกขาดอํานาจรัฐและเพิ่มอํานาจ
ประชาชน ประการทีส่ าม สรางระบบการเมืองใหมคี วามโปรงใส มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ประการทีส่ ี่ สราง
องคการตรวจสอบที่มีความอิสระเพื่อใหการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
ทัง้ นี้ โดยหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ไดกาํ หนดชองทางและโอกาสในการสราง
การมีสวนรวมของประชาชนหลายประการ เชน การใหและขอรับฟงขอมูลจากทางราชการ การเขาชื่อ
ตรวจสอบถอดถอนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการระดับสูงที่บกพรองตอหนาที่
การเสนอรางกฎหมาย การลงประชามติ เพือ่ ใหประชาชนในฐานะผูเ ปนเจาของอํานาจอธิปไตยอันแทจริง
ไดมโี อกาสในการกําหนดทิศทางในการบริหารประเทศ ซึง่ ตลอดระยะเวลา 6 ป นับแตวนั ทีร่ ฐั ธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใช พบวา ยังมีขอ จํากัดหลายประการของกลไกภาครัฐทีไ่ มเอือ้ ตอ
การสรางโอกาสใหประชาชนเขามาเปนสวนรวมทางการเมืองและตัดสินใจในนโยบายสําหรับการบริหาร
ประเทศในการคุมครอง สงเสริมและเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม รัฐสภาในฐานะ
องคกรนิตบิ ญ
ั ญัตไิ ดเห็นความสําคัญตอการเสริมสรางความเขมแข็งของระบอบประชาธิปไตยแบบมีสว นรวม
(Participatory Democracy) โดยมุง เนนการดําเนินงานดังกลาวอยางเปนรูปธรรม อันจะเปนการนําไปสู
*ที่ปรึกษาประจําสํานักนายกรัฐมนตรี, ผูเขารับการอบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย" รุนที่ 1
ของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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บทบาทของรัฐสภาในการเสริมสรางประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน

การพัฒนาการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม และรวมถึงการมีความพรอม
เขาเปนสมาชิกของประชาคมอาเซียนภายในป 2558 ตอไป
สวนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับรัฐสภาและแนวคิดการมีสวนรวมทางการเมืองและแนวคิดประชาธิปไตย
แบบมีสวนรวม
ระบบรัฐสภา เปนระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีหลักการวา ฝายนิติบัญญัติ
หรือสภาทีม่ าจากการเลือกตัง้ ของประชาชน และฝายบริหารหรือคณะรัฐมนตรีมาจากความเห็นชอบของ
สภา หรือมาจากการเลือกตัง้ ของประชาชน แตตอ งบริหารงานภายใตความไววางใจของสภา โดยสภาเปน
ผูค วบคุมการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรีใหเปนไปตามนโยบายทีแ่ ถลงไวตอ สภากอนเขารับ
ตําแหนง และคณะรัฐมนตรีตอ งเปนผูบ งั คับใชกฎหมายทีส่ ภาเปนผูอ อก ดังนัน้ ระบบสภาจึงมีการถวงดุล
กันระหวางฝายนิตบิ ญั ญัตกิ บั ฝายบริหาร โดยฝายนิตบิ ญั ญัตเิ ปนผูใ หความเห็นชอบแกฝา ยบริหาร และควบคุม
การบริหารราชการแผนดินของฝายบริหาร สวนฝายบริหารมีอํานาจในการยุบสภาเพื่อตรวจสอบใหการ
ควบคุมการบริหารราชการแผนดินของสภาเปนไปดวยความรับผิดชอบตอประชาชน ประเทศที่ใชระบบ
รัฐสภา เชน ประเทศไทย อังกฤษ อินเดีย ญีป่ นุ เปนตน (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแ ทนราษฎร , 2549:14)
แนวคิดการมีสวนรวมทางการเมือง
นักวิชาการหลายคนไดอธิบายความหมายของการมีสว นรวมทางการเมืองไวดงั นี้ อาทิ Milbrath
กลาววา ในระบบการเมืองทุกระบบ สิ่งที่ถือวาเปนหัวใจของกิจกรรมทางการเมือง ไดแก การเขามีสวน
รวมทางการเมืองของประชาชน โดยการเขามีสวนรวมทางการเมือง (Political Participation) เปนทั้ง
เปาหมาย และกระบวนการทางการเมือง การเขามีสว นรวมทางการเมืองในแงทเี่ ปนเปาหมายทางการเมือง
หมายถึง การเขามีสว นรวมทางการเมืองเปนเปาหมายสําคัญของการพัฒนาระบบการเมืองใหเปนประชาธิปไตย
ทั้งนี้เพราะการเขามีสวนรวมทางการเมืองเปนดัชนีชี้วัดที่สําคัญประการหนึ่งของประชาธิปไตย สังคมใด
จะมีระดับความเปนประชาธิปไตยสูงหรือตํ่า พิจารณาไดจากระดับการเขามีสวนรวมของประชาชน
ในสวนกระบวนการทางการเมือง การมีสว นรวมทางการเมือง คือ การแสดงออกซึง่ กิจกรรมทาง
การเมืองของบุคคลในสังคม กิจกรรมเหลานี้กอใหเกิดความสัมพันธระหวางสมาชิกกับองคกรทางเมือง
รวมทั้งความสัมพันธระหวางประชาชนกับรัฐ
Huntington และ Domingues ใหความหมายการมีสวนรวมทางการเมืองวาเปนกิจกรรมหรือ
การกระทําของประชาชนทีต่ อ งการมีอทิ ธิพลเหนือการตัดสินของรัฐบาล โดยการกระทําหรือความพยายาม
นั้นเปนไดทั้งถูกตองและไมถูกตองตามกฎหมาย ใชกําลังหรือไมใชกําลัง ทั้งที่ถูกตองกับไมถูกตองตาม
กฎหมาย รวมถึงการเลือกตั้ง การรวมในการรณรงคหาเสียง การรวมตัวเพื่อโนมนาวหรือกดดันรัฐบาล
Mibrath และ Goel ใหมีความหมายการมีสวนรวมทางการเมืองวา หมายถึง กิจกรรมทั้งหลาย
ของพลเมืองเฉพาะบุคคล ซึ่งตองการมีอิทธิพลหรือสนับสนุนตอรัฐบาลและการเมือง ไมเฉพาะกฎเกณฑ
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ที่เปนอยูที่ประชาชนติดตาม เพื่อที่จะมีอิทธิพลตอผลผลิตทางการเมือง แตรวมทั้งกิจกรรมที่สนับสนุน
และกระทําอยางเปนพิธีดวย
จากเหตุผลขางตนจึงสรุปไดวา การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน จึงเปนบทบาทหนึ่งที่
สําคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะเปนเครื่องมือแสดงออกถึงการยอมรับในอํานาจการ
ปกครองที่มีความชอบธรรม
รูปแบบของการมีสวนรวมทางการเมือง
มีนักรัฐศาสตรหลายคนไดจัดรูปแบบหรือประเภทของการมีสวนรวมทางการเมือง แบงกิจกรรม
ของการมีสวนรวมทางการเมืองออกเปน 4 รูปแบบคือ (Nie และ Verba)
1. การลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ เปนกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ อยูส มํา่ เสมอในระบอบประชาธิปไตยและ
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูนํามาก เนื่องจากเปนสิ่งแสดงถึงความนิยมสนับสนุนของประชาชนหรือเปน
แรงกดดันเพือ่ ใหผนู าํ ตองปรับนโยบายของคนเพือ่ ใหไดรบั การสนับสนุนตอไป อยางไรก็ตาม การลงคะแนน
เสียงเลือกตั้ง ตองการความคิดริเริ่มหรือแรงจูงใจเพียงเล็กนอยเทานั้น
2. การรณรงคหาเสียง เปนกิจกรรมที่มีความสําคัญเทากับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
เนือ่ งจากทําใหประชาชนสามารถรับอิทธิพลตอผูน าํ ไดโดยการกําหนดคะแนนเสียงใหแกผสู มัครคนใดคนหนึง่
กอน ซึ่งอาจนําไปสูความขัดแยงกันได อยางไรก็ตาม กิจกรรมดังกลาวเปนกิจกรรมที่ยากและตองการ
ความคิดริเริ่มมากอนลงคะแนนเสียง นอกจากนั้น ยังเปนวิธีที่สามารถสื่อขาวสารไดบงบอกเกี่ยวกับการ
ชืน่ ชอบของประชาชนไดมากกวา เพราะประชาชนทีร่ ว มรณรงคหาเสียงจะสามารถมีความสัมพันธตดิ ตอ
กับผูสมัครรับเลือกตั้งไดอยางใกลชิดมากขึ้น กิจกรรมรณรงคหาเสียงนี้ไดแก การชักชวนผูอื่นใหไปลง
คะแนนเสียง การทํางานอยางแข็งขันเพื่อพรรคการเมือง การรวมประชุมทางการเมือง การรวมประชุม
ทางการเมือง การบริจาคเงินใหพรรคการเมือง และการเปนสมาชิกสโมสรทางการเมือง
3. การติดตอขั้นตนของประชาชน เปนการติดตอเผชิญหนาของบุคคลที่มีตอรัฐบาลหรือ
หนวยงานของรัฐบาลโดยลําพังตนเอง และเปนการตัดสินใจเกีย่ วกับระยะเวลา เปาหมาย และหนาหาสาระใน
การเขามีสว นรวมของบุคคลไดเอง จึงสามารถคาดหวังผลประโยชนไดมาก แตในดานอิทธิพลทีม่ ตี อ รัฐบาล
นัน้ มีเพียงเล็กนอย เนือ่ งจากเปนการกระทําของคนจํานวนนอย กิจกรรมดังกลาวมักไมมคี วามขัดแยงโดย
ตรงกับบุคคลอืน่ ๆ และตองมีความคิดริเริม่ คอนขางมาก กิจกรรมรูปแบบนีไ้ ดแก การติดตอกับเจาหนาที่
ทองถิ่นเกี่ยวกับปญหาเฉพาะหรือปญหาสวนรวม เพื่อรองเรียนใหมีการแกไขปรับปรุงจากรัฐ
4. การรวมกันในกิจกรรมบางอยางขององคกรหรือกลุม เกีย่ วกับปญหาทางการเมืองและสังคม
เปนกิจกรรมที่บุคคลรวมกระทํารวมกับผูอื่นซึ่งอาจจะกระทํารวมกัน กิจกรรมภายในองคการที่เปน
ทางการหรือไมเปนทางการก็ได การกระทําดังกลาวอาจเกิดขึน้ ในเวลาใดและจะเกีย่ วกับปญหาใดของกลุม
ก็ได การมีสว นรวมทางการเมืองในรูปแบบนีม้ อี ทิ ธิพลตอรัฐบาลมาก เนือ่ งจากมีคนจํานวนมากเขารวมและ
อาจมีความขัดแยงระหวางกลุมได อยางไรก็ตาม กิจกรรมที่รวมมือกันนี้ตองการความคิดเห็นริเริ่มบาง
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บทบาทของรัฐสภาในการเสริมสรางประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน

สวน Milbrath and Goel ไดศกึ ษาจากผลงานตางๆ ทีเ่ กีย่ วกับการมีสว นรวมทางการเมืองและ
ไดจัดแยกประเภทหรือรูปแบบในการเขามีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนไว 6 รูปแบบดวยกันคือ
1. การเลือกตัง้ (Voting) เปนรูปแบบของการมีสว นรวมทางการเมืองทีส่ ามารถแยกจากกิจกรรม
ที่เกี่ยวกับการรณรงคหาเสียง และกิจกรรมที่เกี่ยวของกับพรรคการเมือง แตรวมไดกลับกิจกรรมที่เกี่ยว
ของกับพรรคการเมือง แตรวมไดกับกิจกรรมที่เกี่ยวกับความรักชาติแบบตางๆ (Patriotic Acts) เชน
การเสียภาษี การเคารพกฎหมาย และการสนับสนุนประเทศใหทาํ สงครามแมตนเองจะไมเห็นดวยจึงกลาวได
วา การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเปนการแสดงออกของประชาชนถึงความจงรักภักดีตอระบบการเมือง
มากกวาเปนการกระทําตามความตองการของตน อยางไรก็ตาม การลงคะแนนเสียงนับวามีความสําคัญ
มาก เนื่องจากสามารถกําหนดความเปนไปของรัฐบาลหรือการปกครองไดทันทีทันใด
2. การเปนเจาหนาทีพ่ รรคการเมืองและผูร ณรงคหาเสียงเลือกตัง้ (Party and Campaign Workers)
หมายถึง การเขารวมในพรรคการเมืองทัง้ ในชวงระหวางการเลือกตัง้ ในการรณรงคหาเสียง การบริจาคเงิน
ชวยเหลือแกพรรคหรือผูสมัครรับเลือกตั้ง การชักชวนประชาชนไปลงทะเบียนเพื่อสิทธิ์ในการลงคะแนน
เสียง การเขารวมสนับสนุนพรรคการเมือง การพยายามชักชวนประชาชนใหลงคะแนนเสียงแกพรรคหรือ
ผูสมัครที่ตนชอบ การลงสมัครรับเลือกตั้งและการรวมมือกับกลุมตางๆ ในการปรับปรุงความเปนอยูของ
ชุมชน การมีสวนรวมทางการเมืองดังกลาวนี้ เปนแบบแผนความสัมพันธขั้นตนระหวางปจเจกชนกับรัฐ
3. การเปนผูม บี ทบาทในชุมชน (Community Activists) เปนการกอตัง้ กลุม เพือ่ แกไขปญหาของ
สังคม หรือรวมมือกับกลุมตางๆ ที่มีอยูแลว เพื่อมีบทบาทเกี่ยวกับกิจกรรมสาธารณะหรือติดตอกับทาง
ราชการในเรื่องปญหาสังคม ผูมีบทบาทในชุมชนจึงนับเปนผูมีความกระตือรือรนสูงและมีระดับความ
ผูกพันทางใจกับชุมชนสูง
4. การติดตอกับทางราชการ (Contacting Ofﬁcials) เปนกิจกรรมทีเ่ ปนเรือ่ งเฉพาะเจาะจงของบุคคล
ซึง่ จะมีผลโดยตรงตอบุคคลนัน้ เองเทานัน้ เชน การติดตอกับการราชการในเรือ่ งภาษีโรงเรือน การทําถนน
การติดตอขอรับสวัสดิการทางสังคมฯลฯ การเขามีสว นรวมทางการเมืองในรูปแบบดังกลาวเกือบจะไมใช
การมีสว นรวมทางการเมืองตามหมายทีแ่ ทจริง (Verba และ nie) เรียกวาเปนการมีสว นรวมทางการเมือง
แบบคับแคบ (Parochial Participation) หรือการติดตอเฉพาะเรื่อง (Particularized Contacting)
5. การเปนผูประทวง (Protestors) ไดแก การเขารวมเดินขบวนตามถนน หรือการกอจราจลใน
กรณีที่จําเปนเพื่อบังคับใหรัฐแกไขบางสิ่งบางอยางซึ่งเกี่ยวของกับการเมืองใหถูกตอง การประทวงอยาง
แข็งขันและเปนไปอยางเปดเผยตอกรณีทรี่ ฐั บาลกระทําในสิง่ ทีผ่ ดิ ศีลธรรม การใหความเอาใจใสกบั ชุมนุม
ประทวงเขารวมกับกลุมประทวงรัฐบาล และการปฏิเสธการยอมรับกฎหมายที่ไมยุติธรรม
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6. การเปนผูสื่อสารทางการเมือง (Communicators) ไดแก การติดตามขาวสารทางการเมือง
อยูเ สมอ การสงขาวสารแสดงการสนับสนุนใหแกผนู าํ ทางการเมืองเมือ่ เขาทําสิง่ ทีด่ แี ละถูกตอง หรือสงคํา
คัดคานไปใหเมือ่ เขากระทําในสิง่ ทีเ่ ลวราย การเขารวมถกปญหาทางการเมือง การใหขอ มูลความรูเ กีย่ วกับ
การเมืองแกเพือ่ นในชุมชนทีอ่ าศัยอยู การใหความสนใจทางราชการ และการเขียนจดหมายถึงบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ ผูที่เขามามีสวนรวมทางการเมืองรูปแบบดังกลาวมักเปนพวกที่มีการศึกษาสูง มีขอมูลเกี่ยว
กับการเมืองมาก และมีความสนใจทางการเมืองมากดวย ผูส อื่ สารทางการเมืองเหลานี้ จะวิพากษวจิ ารณ
รัฐบาลมากกวาบรรดาเจาหนาทีข่ องพรรคการเมืองหรือผูร กั ชาติ แตจะไมแสดงออกดวยกิจกรรมการประทวง
แนวคิดประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม
ประชาธิปไตยเปนระบอบการปกครองที่ประเทศและประชาชนสวนใหญในโลกนํามาใช เพราะ
เปนระบอบที่มีอุดมการณ หลักการและวิธีการใหประชาชนเปนเจาของอํานาจทางการเมืองสูงสุดที่เรียก
วา“อํานาจอธิปไตย” โดยใหประชาชนเลือกตัวแทนไปเปนรัฐบาล ไปออกกฎหมาย มีระบบและกระบวน
การทางการเมืองที่ใหประชาชนเขามามีสวนรวมทางการเมือง (บวชศักดิ์ อุวรรณโณ และถวิลดี บุรีกุล
,2548:26) ดังนัน้ จึงอาจจํากัดความวา ประชาธิปไตยแบบมีสว นรวม หมายถึง การทีป่ ระชาชนมีสว นรวม
ในทางการเมืองการปกครอง ตลอดจนกําหนดวิถชี วี ติ ทีส่ อดคลองกับการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย
ทัง้ นี้ ไมวา เกีย่ วของกับเรือ่ งสิทธิเสรีภาพ หนาทีต่ ามระบอบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
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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เนือ่ งจากประชาธิปไตยแบบมีสว นรวมใหความสําคัญอยางยิง่ ตอการมีสว นรวมของประชาชนเปน
สําคัญ โดยที่มีสวนรวมของประชาชนเปนกระบวนการซึ่งประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียไดมีโอกาส
แสดงทัศนะ และเขารวมในกิจกรรมตางๆ ทีม่ ผี ลตอชีวติ ความเปนอยูข องประชาชน รวมทัง้ มีการนําความ
คิดเห็นดังกลาวไปประกอบการพิจารณา กําหนดนโยบายและการตัดสินใจของรัฐ การมีสว นรวมของประชาชน
เปนกระบวนการสื่อสารในระบบเปด กลาวคือ เปนการสื่อสารสองทาง ทั้งอยางเปนทางการและไมเปน
ทางการ ซึง่ ประกอบดวยการแบงสรรขอมูลรวมกันระหวางผูม สี ว นไดสว นเสียและเปนการเสริมสรางความ
สามัคคีในสังคมเพราะการมีสว นรวมของประชาชนเปนการเพิม่ คุณภาพของการตัดสินใจ การลดคาใชจา ย
และการสูญเสียเวลาเปนการสรางฉันทามติ และทําใหงายตอการนําไปปฏิบัติ อีกทั้งชวยหลีกเลี่ยงการ
เผชิญหนาในกรณีทรี่ า ยแรงทีส่ ดุ ชวยใหเกิดความเชือ่ ถือและความชอบธรรมและชวยใหทราบความหวงกังวล
ของประชาชนและคานิยมของสาธารณชน
การมีสวนรวมของประชาชนมีความสําคัญในการสรางประชาธิปไตยอยางยั่งยืน ตลอดจนการ
บริหารงาน หากการมีสวนรวมของประชาชนมากขึ้นเพียงใดก็จะชวยใหมีการตรวจสอบการทํางานของ
ภาครัฐและทําใหการกระทําในเรื่องตางๆ ตองมีความรับผิดชอบตอสังคมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเปนการ
ปองกันนักการเมืองจากการกําหนดนโยบายทีไ่ มเหมาะสมกับสังคมนัน้ ๆ นอกจากนี้ การมีสว นรวมของประชาชน
ยังเปนการสรางความมั่นใจวาเสียงของประชาชนจะมีคนรับฟง อีกทั้งความตองการหรือความปรารถนา
ของประชาชนก็จะไดรบั ความตอบสนองเมือ่ เขาใจถึงความสําคัญของการมีสว นรวมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยแลว ก็จะสามารถสรุปไดถึงองคประกอบที่จําเปนสําหรับประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมได
ดังนี้ (ยุทธพร อิสรชัย ,2549:9-23)
1. การทีท่ กุ คนสามารถหยิบยกประเด็นปญหา เสนอแนะวิธกี ารแกปญ
 หา และสามารถเขาไป
มีสวนรวมในการตัดสินใจในขั้นสุดทาย
2. การทีม่ กี ารประชุมปรึกษาหารือแบบหันหนาเขาหากัน เพือ่ จะทําใหเกิดแนวทางแกไขปญหา
ที่เปนไปได ซึ่งเกิดจากการถกเถียงกันจนไดขอสรุปที่เปนวิธีการแกปญหาที่ดีที่สุดขึ้น
3. มีการถกเถียงกันเปนอยางมาก เพราะทุกคนตองการเสนอทัศนะหรือมุมของตนเอง
4. มีแนวโนมวาการตัดสินใจใดๆ ก็ตามจะมีลักษณะเปนแบบฉันทานุมัติ (Consensus)
ทีท่ กุ คนมีความคิดเห็นสอดคลองตองกันทัง้ หมดมากกวาจะใชวธิ กี ารลงคะแนนเสียง ซึง่ จะใชเสียงสวนใหญ
เปนตัวชี้ขาดในการตัดสินใจเลือกทางเลือกใดเลือกหนึ่ง
จากองคประกอบขางตน กลาวไดวา ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมเนนการเปดโอกาสใหทุกคน
เขามามีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับปญหาของตนเองอยางเสมอภาคกันเปนสําคัญ โดยเฉพาะความ
เสมอภาคในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวการตัดสินใจไดอยางเต็มที่ ในแตละขั้นตอนของกระบวนการ
ตัดสินใจ ตัง้ แตขนั้ ตอนการเลือกประเด็นปญหา พรอมทัง้ เสนอทางเลือกตางๆ ในการแกปญ
 หา จนถึงการ
ตัดสินใจขั้นสุดทายที่จะเลือกทางเลือกหนึ่งในการแกปญหานั้น
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สวนที่ 3 บทบาทของรัฐสภาไทยในการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย
รัฐสภาเปนหนึง่ ในสามอํานาจของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย อันไดแก อํานาจนิตบิ ญ
ั ญัติ
อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ รัฐสภาถือเปนสถาบันการเมืองที่มีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะเปน
สถาบันที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงเปนผูใชอํานาจแทนประชาชน
รัฐสภาไทยถือเปนสถาบันหลักในการเสริมสรางกระบวนการประชาธิปไตย เปนสถาบันการเมือง
ที่ทําหนาที่ฝายนิติบัญญัติอันประกอบดวยสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา มีสมาชิกทั้งสิ้น 650 คน
โดยสภาผูแ ทนราษฎรประกอบดวยสมาชิกซึง่ มาจากการเลือกตัง้ แบบแบงเขตจํานวน 375 คน และสมาชิก
ซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจํานวน 125 คน (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช
2550 แกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2554 ) ในขณะวุฒสิ ภามีจาํ นวน 150 คน ประกอบดวยสมาชิก
ซึ่งมาจากการเลือกตั้งในแตละจังหวัด จังหวัดละ 1 คน รวม 76 คน (ในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดจังหวัด
ในระหวางวาระของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง ใหวุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกเทาที่มีอยู
และมาจากการสรรหาเทากับจํานวนสมาชิกวุฒสิ ภาขางตนหักดวยจํานวนวุฒสิ ภาทีม่ าจากการเลือกตัง้ ) ทัง้ นี้
อํานาจหนาที่หลักของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 สามารถจําแนก
ออกเปน
1. อํานาจตามกฎหมาย เปนอํานาจในการออกกฎหมาย การแกไขเพิม่ เติมหรือยกเลิกกฎหมาย
2. อํานาจและการควบคุมการบริหารราชการแผนดิน โดยการตัง้ กระทูถ าม การขอเปดอภิปราย
ทั่วไปใหรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริงหรือชี้แจงปญหาสําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินโดยไมมีการ
ลงมติ และการขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเปนรายบุคคลอัน
อาจสงผลใหรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีตองพนจากตําแหนงได
นอกจากนี้ ยังกําหนดใหคณะรัฐมนตรีตองแถลงนโยบายที่จะใชในการบริหารประเทศตอรัฐสภา
ภายใน 15 วัน นับแตวันเขารับหนาที่ ซึ่งการแถลงนโยบายดังกลาวคณะรัฐมนตรีตองชี้แจงใหชัดเจนวา
การดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐนี้จะดําเนินการอยางไร ในระยะเวลาใด และตองจัดทํา
รายงานแถลงผลการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรค เสนอตอรัฐสภาปละหนึง่ ครัง้ นอกจากนี้ ในแตละป
คณะรัฐมนตรีตอ งจัดทําแผนบริหารราชการแผนดินเพือ่ แสดงมาตรการและวิธกี ารในการปฏิบตั ติ ามแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐในแตละเรื่อง รวมทั้งตองมีแผนการตรากฎหมายที่จําเปนตอการดําเนินการตามนโยบาย
และแผนการบริหารราชการแผนดิน
3. อํานาจหนาทีใ่ นการใหความเห็นชอบ โดยใหสมาชิกวุฒสิ ภาเปนผูม อี าํ นาจในการพิจารณา
ใหความเห็นชอบในเรื่องสําคัญๆ ที่เกี่ยวของกับประโยชนของแผนดิน ไดแก 1) การใหความเห็นชอบใน
การแตงตั้งผูสําเร็จราชการแทนพระองค 2) การใหความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติ 3) การใหความ
เห็นชอบในการปดสมัยประชุมสมัยสามัญของรัฐสภากอนครบกําหนดเวลา 120 วัน 4) การใหความเห็นชอบ

169

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

บทบาทของรัฐสภาในการเสริมสรางประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน

การพิจารณารางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัตทิ คี่ ณะรัฐมนตรีกาํ หนดไวใน
นโยบายทีแ่ ถลงตอรัฐสภาวาจําเปนตอการบริหารราชการแผนดิน 5) การใหความเห็นชอบใหพจิ ารณาราง
รัฐธรรมนูญแกไขเพิม่ เติม รางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญหรือพระราชกําหนดทีร่ ฐั สภายังมิไดให
ความเห็ น ชอบต อ ไปได กรณี อ ายุ ข องสภาผู  แ ทนราษฎรสิ้ น สุ ด ลงหรื อ มี ก ารยุ บ สภาผู  แ ทนราษฎร
6) การใหความเห็นชอบในการประกาศสงคราม 7) การใหความเห็นชอบในการทําหนังสือสัญญาที่มี
บทเปลีย่ นแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตพืน้ ทีน่ อกอาณาเขตซึง่ ไทยมีสทิ ธิอธิปไตยหรือมีอาํ นาจตามหนังสือ
สัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศหรือจะตองออกหนังสือสัญญา หรือมีผลกระทบตอการมั่นคง
ทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง หรือมีผลผูกพันดานการคาการลงทุน หรืองบประมาณ
ของประเทศ
4. อํานาจหนาทีใ่ นการสรรหา และการถอดถอนบุคคลในองคกรตางๆ ตามทีร่ ฐั ธรรมนูญกําหนด
รัฐสภามีอาํ นาจหนาทีใ่ นการสรรหาบุคคลในองคกรตางๆ พระมหากษัตริยท รงแตงตัง้ ตามคําแนะนําของ
วุฒสิ ภา และถอดถอนผูด าํ รงตําแหนง นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา
ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด อัยการสูงสุด ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
กรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดิน กรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูพิพากษาหรือตุลาการ พนักงาน
อัยการหรือผูดํารงตําแหนงระดับสูงสุด ออกจากตําแหนงในกรณีพฤติการณในการรํ่ารวยผิดปกติ ทุจริต
ตอหนาทีก่ ระทําความผิดตอตําแหนงหนาทีร่ าชการ กระทําความผิดตอหนาทีใ่ นการยุตธิ รรม จงใจใชอาํ นาจ
หนาทีข่ ดั ตอบทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมาย หรือไมปฏิบตั ติ ามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง
นอกเหนือจากการปฏิบัติหนาที่ของรัฐสภาใหสัมฤทธิ์ผลตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แลวรัฐสภายังตองดําเนินการตามหนาทีใ่ หสอดรับกับความคาดหวัง
ของพลเมือง (Responsive to Citizens) บนพื้นฐานหลักการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance)
และหลักคุณธรรมอีกดวย โดย
- ตองมีความโปรงใสของรัฐสภา หมายถึง การที่รัฐสภามีการเปดเผยแพรขอมูลขาวสารที่มี
ผลกระทบตอประชาชนสวนใหญอยางตรงไปตรงมา ดวยรูปแบบ วิธกี าร ภาษาทีเ่ หมาะสมตอสาธารณชน
ผานชองทางที่หลากหลาย ครอบคลุม รวมทั้งในการทํางานของรัฐสภาตองปลอดจากอิทธิพลใดๆ
- ตองมีการเขาถึงได หมายถึง การที่สื่อและสาธารณชนสามารถรับทราบและทราบขอมูล
ขาวสารของรัฐสภาและสมาชิกรัฐสภา รัฐสภาและสมาชิกรัฐสภาเปดโอกาสและมีชอ งทางใหสาธารณชน
สามารถติดตอดวยขอมูลตางๆ กับรัฐสภาไดโดยตรง
- ตองมีความสํานึกรับผิดชอบ หมายถึง การที่รัฐสภาตระหนักถึงสิทธิและหนาที่ ความมี
จิตสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมือง และการกระตือรือรนในการ
แกไขปญหา ตลอดจนเคารพในความคิดเห็นทีแ่ ตกตางและความกลาทีจ่ ะยอมรับผลดีและผลเสียจากการ
กระทําของตนเอง
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- ตองมีสวนรวมในนโยบายระหวางประเทศของรัฐสภา หมายถึง การทําหนาที่ติดตาม
ตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลในประเด็นระหวางประเทศโดยรัฐสภา ตัง้ แตขนั้ ตอนการเจรจาไปจนถึงการ
ดําเนินงานหลังจากการสรางพันธะผูกพันแลว และรับสภายังตองมีบทบาทเชิงรุกทางการทูตรัฐสภา
อีกดวยทั้งนี้ บทบาทดังกลาวเปนไปเพื่อปกปองผลประโยชนและความมั่นคงของชาติ
อาจกลาวโดยสรุปเกีย่ วกับบทบาทของรัฐสภาไทยในการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ไดวา รัฐสภามีบทบาทประการสําคัญก็คือ บทบาทที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาราจักรไทย
ฉบับปจจุบนั และบทบาทในฐานะเปนตัวแทนของประชาชน แตอยางไรก็ตามการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ดวย
ความทันสมัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเปนผลทําใหรฐั สภาตองมีบทบาทในการเสริมสราง
วัฒนธรรมทางการเมือง คานิยม ทีเ่ อือ้ อํานวยตอระบอบประชาธิปไตยใหแกประชาชน ทัง้ ในทางตรงและ
ทางออมเพิ่มขึ้นอีกประการหนึ่งซึ่งทางตรงโดยการเมืองตางๆ อยางใกลชิดกับประชาชน ขณะที่ทาง
ออมโดยการแสดงออกผานพฤติกรรม หรือการแสดงออกทีถ่ กู ถายทอดสูส ายตาประชาชนและเยาวชนให
รูวารัฐสภาเปนเรื่องของการแสดงออกทางความคิดที่เปนเรื่องของการแสดงออกทางความคิดที่เปนเหตุ
เปนผล ตลอดจนการเปนบุคคลทีค่ งไวซงึ่ ศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม (สถาบันประปกเกลา ,2556:20)
สวนที่ 4 บทบาทของรัฐสภาในการสงเสริมประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
รัฐสภาไทยในฐานะองคกรฝายนิตบิ ญ
ั ญัติ ซึง่ ถือเปนสัญลักษณอนั สําคัญทางการเมืองการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเ ปนประมุข และทรงใชอาํ นาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยทาง
ดานนิตบิ ญ
ั ญัตใิ นการตรากฎหมาย การควบคุมการบริหารราชการแผนดิน การใหความเห็นชอบและการ
แตงตั้งถอดถอนบุคคลตามรัฐธรรมนูญ
อยางไรก็ดนี บั ตัง้ แตมกี ารเปลีย่ นแปลงการปกครองเมือ่ วันที่ 24 มิถนุ ายน 2475 จนกระทัง่ ปจจุบนั
เปนเวลา 81 ป ขณะที่บริบททางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจของประเทศไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามกระแสโลกในยุคไรพรมแดน ดังนั้น รัฐสภาเองจําเปนตองปรับเปลี่ยนบทบาทใหสามารถตอบสนอง
และสอดรับกับความตองการของประชาชนทีไ่ ดเปลีย่ นแปลงไปตามกระแสดังกลาว โดยเฉพาะเปนองคกร
ทางการเมืองที่มีบทบาทในการเสริมสรางการมีสวนรวมทางการเมืองใหแกประชาชนในทุกระดับ โดยมี
เปาหมายสูงสุด คือ การสรางความเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยใหแกประชาชนชาวไทย
ซึง่ หลักการทีส่ าํ คัญ คือ เปนบุคคลทีส่ ามารถแสดงตามบทบาทและหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของตนเองตอ
สังคมในระบอบประชาธิปไตยดํารงตนเปนประโยชนตอสังคมมีการชวยเหลือเกื้อกูลกันอันจะกอใหเกิด
การพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน และพัฒนาสังคมของประเทศชาติเพื่อใหเปนสังคม
ประชาธิปไตยอยางแทจริง
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ดวยเหตุนี้ เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนอยางเปนรูปธรรม รัฐสภา
ภายใตการนําของนายสมศักดิ์ เกียรติสรุ นนท ประธานรัฐสภา จึงไดมกี ารจัดตัง้ หนวยงานดําเนินการตามพันธกิจ
ของรัฐสภาในดานพัฒนาประชาธิปไตย โดยมุง สงเสริมสนับสนุนการมีสว นรวมทางการเมืองการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยการกําเนิดการจัดตั้ง
สํานักงานรัฐสภาจังหวัดเปนสวนราชการในสังกัดสํานักงานเลขาธิการสภาผูแ ทนราษฎรเมือ่ ป พ.ศ. 2555
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความเชื่อมโยงระหวางประชาชนในพื้นที่แตละจังหวัดกับฝายนิติบัญญัติของ
ประเทศ โดยกําหนดใหสํานักงานรัฐสภาประจําจังหวัดมีภารกิจในการรับผิดชอบ 5 ประการ คือ
การเปนแหลงเรียนรูป ระชาธิปไตยและการสือ่ สารทางการเมือง การสนับสนุนการมีสว นรวมทางการเมืองของ
ประชาชน การรับเรือ่ งราวเรือ่ งทุกข และเรือ่ งรองเรียน การเปนศูนยประสานงานดานนิตบิ ญ
ั ญัติ การเปน
ศูนยรวมการใหบริการใหบริการในพื้นที่
ปจจุบันจึงมีการจัดตั้งสํานักงานรัฐสภาประจําจังหวัดนํารองใน 6 จังหวัด ไดแก 1) สํานักงาน
รัฐสภาจังหวัดขอนแกน 2) สํานักงานรัฐสภาจังหวัดชลบุรี 3) สํานักงานรัฐสภาจังหวัดเชียงราย 4) สํานัก
งานรัฐสภาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 5) สํานักงานรัฐสภาจังหวัดสุราษฏรธานี 6) สํานักงานรัฐสภาจังหวัด
อุบลราชธานี
ทัง้ นี้ ประชาชนสามารถใชบริการสํานักงานรัฐสภาประจําจังหวัดเพือ่ ขอความรูแ ละคําแนะนําใน
เรื่องที่เกี่ยวของกับสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งไดแก
สิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล สิทธิในการกระบวนการยุติธรรม สิทธิในทรัพยสิน สิทธิและเสรีภาพในการ
ประกอบอาชีพ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสือ่ มวลชน สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา
สิทธิในการไดรบั บริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ สิทธิในขอมูลขาวสารและการรองเรียน เสรีภาพ
ในการชุมนุมและการสมาคม สิทธิชุมชน สิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ ตลอดจนในเรื่องที่เกี่ยวของกับสิทธิใน
การเสนอกฎหมายตอประธานรัฐสภา ซึง่ ไดแก สิทธิในการเสนอรางรัฐธรรมนูญ และสิทธิในการเสนอราง
พระราชบัญญัตทิ มี่ เี นือ้ หาเกีย่ วกับสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยหรือเรือ่ งเกีย่ วกับแนวนโยบายพืน้ ฐาน
แหงรัฐดานความมัง่ คงของรัฐดานการบริหารราชการแผนดิน ดานศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา
และวัฒนธรรม ดานกฎหมายและการยุตธิ รรม ดานการตางประเทศ ดานเศรษฐกิจ ดานทีด่ นิ ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานวิทยาศาสตร ทรัพยสินทางปญญา และพลังงาน และดานการมีสวนรวม
ของประชาชน สิทธิในการถอดถอนบุคคลหรือคณะบุคคลออกจากตําแหนงเพื่อเสนอตอวุฒิสภา สิทธิใน
การเสนอเรื่องรองทุกขตอประธานรัฐสภาและสิทธิในการรองเรียนขอความเปนธรรมจากประธาน
คณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาผูแ ทนราษฎรสิทธิในการเขารวมประชุมคระกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
รางพระราชบัญญัติที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ หรือผูพิการ หรือผูทุพพลภาพ
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สวนที่ 5 สรุป
กลาวไดวา ภายใตการเมืองความปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้น การมีสวนรวมทางการเมือง
ของประชาชนจะเปนปจจัยบงชี้ความเปนประชาธิปไตยที่แทจริงของประเทศนั้น ซึ่งหากประชาชนที่มี
เจาของที่มาของอํานาจอธิปไตย ไมมีความสนใจ ขาดความสํานึกในการเขามามีสวนรวมทางการเมือง
นั้น การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนจะเปนปจจัยบงชี้ความเปนประชาธิปไตยที่แทจริงของ
ประเทศ ซึ่งหากประชาชนที่เปนเจาของที่มาของอํานาจอธิปไตย ไมมีความสนใจ ขาดความสํานึกในการ
เขามามีสวนรวมทางการเมือง ก็ยอมแสดงถึงความไรประสิทธิภาพและความลมเหลวของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย ดังนั้น รัฐสภาไทยในฐานะองคกรฝายนิติบัญญัติ จึงสมควรตองมีการดําเนินงาน
เชิงรุกโดยการปรับบทบาทของฝายนิตบิ ญ
ั ญัตใิ หเปนสถาบันหลักอีกสถาบันหนึง่ ซึง่ มีภารกิจในการทําหนาที่
เสริมสรางและสนับสนุนการมีสวนรวมทางการเมืองตามหลักของการปกครองแบบประชาธิปไตยใหเกิด
ขึน้ กับประชาชนไทยในทุกระดับของประเทศ เพือ่ นําประเทศไทยกาวสูก ารเปนผูน าํ แหงประชาคมอาเซียน
อยางสมศักดิ์ศรี
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การเลือกตั้งเชิงสมานฉันทกับการพัฒนาพัฒนาประชาธิปไตย
อภิชาต สุขัคคานนท*
ปจจัยสําคัญประการหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยคือ กระบวนการเลือกตั้งของประชาชนให
สามารถแสดงใหเห็นถึงเจตนารมณของเสียงขางมากและดําเนินนโยบายใหสอดคลองกับเสียงขางมากโดย
เคารพเสียงขางนอย ความสําคัญของการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยเพราะประชาชนผูเปนเจาของ
อํานาจอธิปไตย โดยการไปใชสทิ ธิเลือกตัง้ ผูแ ทนทีม่ นี โยบายตรงกับความตองการของตนเอง ใหไปใชอาํ นาจ
อธิปไตยแทนตนดวยความชอบธรรม เพื่อลดภาวะตึงเครียด ขจัดความขัดแยงหรือการสืบตออํานาจและ
เปนกลไกที่ควบคุมใหผูแทนที่ดํารงตําแหนงจากการเลือกตั้งตระหนักอยูเสมอวา ตองมีความรับผิดชอบ
ตอประชาชนเพราะประชาชนเปนผูก าํ หนดอนาคตทางการเมืองของตนดวยการเลือกหรือไมเลือกตนกลับ
มาทําหนาที่ผูแทนอีก ดังนั้น การเลือกตั้งจึงมีผลตอการพัฒนาการทางการเมือง โดยประชาชนจะสํานึก
ถึงความจําเปนในการปฏิบตั หิ นาทีพ่ ลเมืองซึง่ ตองมีสว นรวมในการเลือกผูแ ทนเลือกรัฐบาล เลือกรูปแบบ
และวิธีดําเนินการปกครอง เลือกนโยบายสาธารณะ เลือกระบบเศรษฐกิจ ซึ่งปจจัยตาง ๆ เหลานี้จะเอื้อ
ตอการธํารงไวและบูรณาการทางการเมืองทีพ่ งึ ปรารถนาและสงเสริมใหประชาชนมีสว นรวมทางการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตย การเลือกตัง้ จึงเปนกระบวนการทางการเมืองทีส่ าํ คัญยิง่ ตอการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ดังนั้นเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปตามเจตนารมณของประชาชนและบรรลุวัตถุประสงคของ
แตละประเทศจึงตองพัฒนาปรับปรุงหรือปฏิรูประบบและกระบวนการเลือกตั้งใหสอดคลองกับสภาพ
แวดลอมทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ โดยสรุป การเลือกตั้งมีความสําคัญดังตอไปนี้ 1) เปนการ
เลือกผูปกครองหรือรัฐบาลที่จะมาทําการปกครอง 2) เปนกลไกเชื่อมโยงความตองการของประชาชน
เขากับนโยบายสาธารณะ 3) สรางความชอบธรรมทางการเมือง 4) ลดความตึงเครียดและความขัดแยง
ทางการเมืองและสังคม 5) ทําใหเกิดบูรณาการทางการเมือง และ 6) ทําใหเกิดการระดมมวลชนเขาสู
กระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในลักษณะของความจําเปนในการปฏิบัติหนาที่พลเมืองดี
1. ที่มาของการจัดการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดปจจุบันเริ่มเขาปฏิบัติหนาที่เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2549
ไดรับรายงานจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งวาการเลือกตั้งแตละครั้ง ทั้งระดับชาติและระดับ
*อดีตประธานกรรมการการเลือกตั้ง, ผูเขารับการอบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย" รุนที่ 1 ของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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ทองถิน่ มีเรือ่ งรองเรียนและรองคัดคานการเลือกตัง้ จํานวนมาก เชน การเลือกตัง้ สมาชิกสภาทองถิน่ (ส.ถ.)
หรือผูบริหารทองถิ่น (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
มีการเลือกตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น กรณีครบวาระ 2,861 แหง มีเรื่องรองเรียนฯ 7,288 สํานวน
แสดงวาการเลือกตั้ง 1 แหง มีเรื่องรองเรียนฯ 2.5 สํานวน
หลังการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดสํานวนการเลือกตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดระยะหนึ่งและ
ไดไปตรวจติดตามการจัดการเลือกตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นในหลายจังหวัด คณะกรรมการการ
เลือกตัง้ พิจารณาเห็นวา เรือ่ งรองเรียนและรองคัดคานทีม่ จี าํ นวนมากนัน้ สวนใหญเปนเรือ่ งทีผ่ รู อ งสําคัญผิด
ในขอกฎหมายหรือสําคัญผิดในขอเท็จจริง บางเรื่องมาจากการที่ผูรองไมทราบขอกฎหมายบางเรื่องเปน
การกลัน่ แกลงกัน นําไปสูก ารสัง่ ใหมกี ารเลือกตัง้ ใหม ซึง่ นอกจากจะสิน้ เปลืองงบประมาณแลว ยังทําให
ประชาชนเกิดความเบือ่ หนาย ขาดความเชือ่ ถือในกระบวนการเลือกตัง้ บางพืน้ ทีอ่ าจกลายเปนตนเหตุ
และสถานการณที่นําไปสูการกอใหเกิดความแตกแยกในทองถิ่นแบงเปนฝกเปนฝาย แมแตคนในตระกูล
เดียวกันก็มกี ารตอสูแ ขงขันฟองรองกัน ขาดความสามัคคีทจี่ ะพัฒนาประชาธิปไตย ทองถิน่ และประเทศชาติ
เพื่อปองกันและแกไขปญหาดังกลาว ในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ 130/2549
เมือ่ วันที่ 6 ธันวาคม 2549 กรรมการการเลือกตัง้ (นายสมชัย จึงประเสริฐ) จึงมีดาํ ริมอบใหดา นกิจการ
บริหารงานเลือกตั้งพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการลดปริมาณเรื่องรองเรียนและรองคัดคานการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิน่ หรือผูบ ริหารทองถิน่ โดยใชแนวทางสมานฉันท และในการประชุมคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550 ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีมติ
เห็นชอบในหลักการรางระเบียบคณะกรรมการการเลือกตัง้ วาดวยการเลือกตัง้ เชิงสมานฉันท พ.ศ. .... และ
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ไดลงนามประกาศใชระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการ
เลือกตัง้ เชิงสมานฉันท พ.ศ. 2550 เมือ่ วันที่ 5 กุมภาพันธ 2550 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 124
ตอนที่ 10 ก วันที่ 9 กุมภาพันธ 2550 มีผลบังคับใชวนั ที่ 10 กุมภาพันธ 2550 โดยมีหลักการสําคัญ ดังนี้
1.1 กําหนดใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ทําหนาที่สรางความสมานฉันทในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
1.2 กระบวนการสรางความสมานฉันทในบทบาทของคณะกรรมการการเลือกตัง้ เปนกระบวนการ
คูขนานกับกระบวนการพิจารณาเรื่องรองเรียนรองคัดคานการเลือกตั้ง ตามระเบียบคณะกรรมการการ
เลือกตั้งวาดวยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 2542 หรือตามระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตัง้ วาดวยการคัดคานการเลือกตัง้ สมาชิกสภาทองถิน่ หรือผูบ ริหารทองถิน่ พ.ศ. 2546 โดยมีตวั
เชื่อมสําคัญคือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด โดยแบงออกเปน 2 ระดับ ไดแก
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1.2.1 การสรางความสมานฉันทระดับทองถิน่ โดยการจัดใหมกี ารอบรมเพือ่ สรางความสมานฉันท
ระหวางผูสมัครรับเลือกตั้งกับผูสนับสนุนผูสมัคร บุคคลผูมีหนาที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งอยางนอยหนึ่งวัน
โดยมีเนื้อหาอยางนอย ดังตอไปนี้
1) ความรูเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้ง
2) การสรางการยอมรับในเรื่องรูแพ รูชนะ รูอภัย และการรูรักสามัคคี
3) การดํารงรักษาความเปนมิตร เปนเพื่อนบาน และความเปนญาติพี่นองในทองถิ่นทั้ง
กอนและหลังการเลือกตั้ง
1.2.2 การสรางความสมานฉันทระดับจังหวัด ใหเปนหนาที่ของผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดในการพิจารณาวาสมควรจะสงเรื่องรองเรียนหรือคัดคานการเลือกตั้งใดใหคณะกรรมการการ
เลือกตัง้ ประจําจังหวัด ตองดําเนินการสรางความสมานฉันทดว ยการชีแ้ จงขอกฎหมายขอเท็จจริงใหแลวเสร็จ
ภายใน 3 วัน นับแตวันที่เริ่มกระบวนการสมานฉันท กรณีเห็นวาผูรองเรียนหรือผูคัดคานใกลจะเขาใจ
ขอกฎหมายหรือขอเท็จจริงที่ถูกตอง อาจขยายระยะเวลาในเวลาดําเนินการชี้แจงขอกฎหมายหรือ
ขอเท็จจริงออกไปอีก ไมเกิน 3 วันนับแตวนั สิน้ สุดระยะเวลาการดําเนินงานใน 3 วันแรก และการดําเนินการ
ดังกลาวอยูภ ายใตบงั คับระเบียบคณะกรรมการการเลือกตัง้ วาดวยการสืบสวนสอบสวนและการวินจิ ฉัยชีข้ าด
พ.ศ. 2547 ขอ 31 และระเบียบคณะกรรมการการการเลือกตัง้ วาดวยการรองคัดคานการเลือกตัง้ สมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2546 ขอ 14
1.2.3 การสิ้นสุดแหงกระบวนการสมานฉันทระดับจังหวัด
1) ผูรองเรียนหรือผูรองคัดคานไมติดใจเรื่องรองเรียนหรือรองคัดคานอีกตอไปดวยการถอน
คํารองเรียนหรือคําคัดคาน
2) ผูรองเรียนหรือผูคัดคานถอนตัวออกจากกระบวนการสรางความสมานฉันท
3) คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดไมอาจดําเนินการชี้แจงขอกฎหมาย หรือขอเท็จ
จริงเปนผลสําเร็จไดภายในระยะเวลาที่กําหนด
4) คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเห็นวาเรื่องรองเรียนหรือรองคัดคานดังกลาว
ไมอาจยุติลงไดดวยการชี้แจงขอกําหมายหรือขอเท็จจริง
2.4 ใหคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจําจังหวัดรายงานผลการดําเนินการตอคณะกรรมการการ
เลือกตั้งภายในวันที่ 3 ของทุกเดือน
2.5 กําหนดใหมบี ทเฉพาะกาลวาการเลือกตัง้ ในองคกรปกครองสวนทองถิน่ ใดไดดาํ เนินการเสร็จ
แลว หรืออยูร ะหวางดําเนินการจัดการเลือกตัง้ และมีเรือ่ งรองเรียนหรือรองคัดคานการเลือกตัง้ ทองถิน่ ตาม
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 2542 หรือ
คณะกรรมการการการเลือกตัง้ วาดวยการรองคัดคานการเลือกตัง้ สมาชิกสภาทองถิน่ หรือผูบ ริหารทองถิน่
พ.ศ. 2546 ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดพิจารณาสรางความสมานฉันทมาใชโดยอนุโลม
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2. หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข และปรัชญาการเลือกตัง้
มุงสูกระบวนการสมานฉันท 1
2.1 การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปนรูปแบบ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยรูปแบบหนึ่งในยุคปจจุบัน มีลักษณะเปนระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยผานระบบรัฐสภาหรือประชาธิปไตยแบบมีผแู ทน โดยมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุขแหงรัฐ
ผูทรงบริหารพระราชอํานาจตามขอบเขตที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ
การบริหารประเทศประชาชนจะใชอาํ นาจบริหารผานคณะรัฐมนตรีทผี่ า นการคัดเลือกจากสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร เปนวิถีทางในการปกครองประเทศ มีการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนให
ประชาชนการบริหารประเทศประชาชนจะใชอาํ นาจบริหารผานคณะรัฐมนตรีทผี่ า นการคัดเลือกจากสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร เปนวิถีทางในการปกครองประเทศ มีการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ใหประชาชนมีบทบาทและมีสวนรวมในการปกครอง และตรวจสอบการใชอํานาจรัฐอยางเปนรูปธรรม
การกําหนดกลไกสถาบันทางการเมืองทัง้ ฝายนิตบิ ญ
ั ญัติ และฝายบริหาร ใหมดี ลุ ยภาพและประสิทธิภาพตาม
วิถกี ารปกครองแบบรัฐสภา รวมทัง้ ใหสถาบันศาล และองคกรอิสระอืน่ สามารถปฏิบตั หิ นาทีไ่ ดโดยสุจริต
เที่ยงธรรม
2.2 การเลือกตั้ง ถือเปนกระบวนการสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเพราะ
การเลือกตั้งเปนกระบวนการในการมอบอํานาจอธิปไตยของประชาชนใหแก “ผูแทน” เพื่อไปทําหนาที่
บริหารบานเมืองแทนตน ทั้งนี้ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยประกอบดวยหลักการที่สําคัญ
6 ประการ คือ
2.2.1 หลักความเสมอภาค คือความเทาเทียมกันในความเปนมนุษย และเทาเทียมกันในฐานะ
ทีแ่ ตละคนเปนสมาชิกของสังคมเชนเดียวกันคือความเสมอภาคทัง้ ดานกฎหมาย การเมือง และเศรษฐกิจ
2.2.2 หลักสิทธิเสรีภาพและหนาที่ คือ อํานาจหรือประโยชนของบุคคลซึ่งกฎหมายรองรับ
และคุม ครองใหคนในรัฐ โดยทีส่ ทิ ธิเสรีภาพและหนาทีเ่ ปนของควบคูก นั ไมมใี ครมีสทิ ธิเสรีภาพ โดยไมมหี นาที่
รับผิดชอบ และไมมใี ครมีหนาทีโ่ ดยไมมสี ทิ ธิเสรีภาพ สิทธิเสรีภาพไดแก สิทธิเสรีภาพสวนบุคคลทาง
การเมืองและทางเศรษฐกิจ
2.2.3 หลักนิติธรรม หรือการยึดถือกฎหมายเปนกฎเกณฑกติกาของประเทศ ทําใหทุกคน
ไดรับการคุมครองรักษาประโยชนสวนรวม ความสงบเรียบรอยอีกทั้งเปนการปองกันมิใหเกิดการละเมิด
สิทธิเสรีภาพของผูอื่น
2.2.4 หลักการยอมรับเสียงขางมาก กลาวคือเมือ่ เกิดความขัดแยงอาจอาจระงับไดดว ยกฎหมาย
และในระบอบประชาธิปไตย ยังมีวธิ ตี กลงกันโดยนําเสียงขางมากมาใชในการยุตปิ ญ
 หา แตเสียงขางมาก
จะตองไมกระทําไปโดยละเมิดสิทธิเสียงขางนอย
1 อภิชาต สุขัคคานนท. (2552). การเลือกตั้งเชิงสมานฉันท. เอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและ
การเลือกตั้งระดับสูง รุนที่ 1 ,หนา 3-4

177

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

การเลือกตั้งเชิงสมานฉันทกับการพัฒนาพัฒนาประชาธิปไตย

2.2.5 หลักแหงการใชเหตุผล กลาวคือในการดูแลปกครองตนเองสามารถใชเหตุผล
ในการตัดสินปญหาและกําหนดแนวทางดําเนินชีวติ ใหกบั ตนเองและสังคมไดไมใชกาํ ลัง หรือความรุนแรง
ในการตัดสินปญหา
2.2.6 หลักอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน ประชาชนเปนผูป กครองประเทศซึง่ ในสมัยนครรัฐ
กรีกประชาชนดําเนินการปกครองประเทศโดยตรง ดวยการประชุมรวมกันวาจะดําเนินการในเรือ่ งใด อยางไร
แตในสภาพการณปจ จุบนั ประชาชนมีจาํ นวนมากขึน้ ดังเชนในประเทศไทยปวงชนชาวไทยทั้ง 63 ลานคน
ยอมไมสามารถบริหารประเทศดวยตนเองโดยตรงได จึงตองมีการ “เลือกตัง้ ” ผูแ ทนเพือ่ มอบอํานาจอธิปไตย
อันลํา้ คานีแ้ กผแู ทนใหไปทําหนาทีอ่ อกกฎหมาย และบริหารประเทศตามหลักการสําคัญของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยตอไป
3. แนวคิดวาดวยการเลือกตัง้ เชิงสมานฉันท การเมืองสมานฉันทและการแกไขความขัดแยง 2
ความหมายของคําวาสมานฉันท ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดอธิบาย
คํา “สมานฉันท” ไววา “ความพอใจรวมกัน ความเห็นพองกัน” สําหรับภาษาอังกฤษมีคําที่หมายถึง
สมานฉันทไดหลายคํา เชน คําวา “Consolidation” ซึ่งแปลวา การรวมตัวเปนหนึ่ง หรือ “การสมัคร
สมานกลมเกลียว หรือ การเชือ่ มความสามัคคี” แปลโดยรวมวาความสามัคคีกลมเกลียวเปนหนึง่ เดียวกัน
หรือคําวา “Unanimous” ตามพจนานุกรมอังกฤษ -ไทย ของ ดร.วิทย เที่ยงบูรณธรรม หมายความวา
“เปนเอกฉันทไมมขี อ โตแยง มีนาํ้ หนึง่ ในเดียวกัน มีความเห็นพรอมเพรียงกัน” หรือใชคาํ วา “Consensus”
หมายความวา “ ความสอดคลองกัน ความลงรอยกัน ความคิดเห็นของคนสวนใหญ มติมหาชน ” คําใน
ภาษาไทย ตีความหมายสั้น ๆ ไดวาเปน “ความสมานฉันท”
มีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึง “ สมานฉันท” ในหลาย ๆ ดาน ดานที่สําคัญที่สุดคือ
การเมืองสมานฉันท เพราะเปนระบบที่มีความสําคัญตอคน เพราะนั่นหมายถึงการนํามาซึ่งความสุข
ความสมัครสมานสามัคคี รักใคร ปรองดอง อยูก นั อยางสันติวธิ ี เปนความตองการของประชาชนในประเทศ
คํานิยาม “Consensus” democray ประชาธิปไตยแบบสมานฉันท แสวงหาจุดรวม บนความ
แตกตาง คือ สมานฉันท
3.1 การเลือกตั้งเชิงสมานฉันท
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ ( 2551: 85-86 ) สําหรับความหมายของกระบวนการ
การเลือกตั้งเชิงสมานฉันทในมิติของแนวคิด นาจะหมายถึงกิจกรรมทางการเมืองที่ประชาชนผูเปน
เจาของอํานาจอธิปไตยไดมสี ว นรวม (participation) ในกระบวนการการเลือกผูแ ทนเพือ่ ไปทําหนาทีแ่ ทน
ตน โดยลดความตึงเครียดและความขัดแยงในการแขงขันเพื่อชิงการนําและแบงปนผลประโยชนทาง
2 เพิ่งอาง, หนา 4-10
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การเมือง เปนกลไกปองกันไมใหเกิดการตอสูท างการเมืองโดยใชกาํ ลังเขาประหัตประหารแยงชิงอํานาจทาง
การเมืองซึง่ กันและกันและเปนกลไกทีส่ รางความสามัคคีรว มมือซึง่ กันและกัน เพือ่ ความเปนเอกภาพของ
ชุมชนผลประโยชนสวนรวมรวมกันของชุมชน สังคม และประเทศชาติบานเมือง
กระบวนการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันทมีเปาหมายเพื่อการสรางจิตสํานึกแกผูสมัครรับเลือกตั้ง
ผูส นับสนุนผูส มัคร ตลอดจนประชาชนผูม สี ทิ ธิเลือกตัง้ ใหตระหนักถึงหลักการแขงขันในระบอบประชาธิปไตย
โดยรูแ พ รูช นะ ตระหนักถึงผลเสียของการซือ้ สิทธิขายเสียง ลดความแตกแยกอันเกิดขึน้ ในชุมชนทองถิน่
ลดการรองเรียนและลดการกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้ง
ลักษณะนิสัยประจําชาติของคนไทยประการหนึ่งคือ ยิ้มงาย มีความรัก ความสามัคคีอยูรวมกัน
ดวยความรมเย็นเปนสุข ไมเคยตกเปนอาณานิคมของประเทศใด ประชาชนมีความเปนพีเ่ ปนนองมีความ
เกื้อกูล เอื้ออาทร มีความเปนมิตรตอกัน แตบางครั้งการแขงขันทางการเมืองทําใหประชาชนเปลี่ยนไป
ความเปนพี่เปนนองเปลี่ยนไป เมื่อมีการเลือกตั้งทั้ง ๆ ที่การเลือกตั้งเปนเครื่องมือชวยใหประชาชนเลือก
ผูแทนไปทําหนาที่แทนตนเมื่อเริ่มการเลือกตั้ง มีการแขงขันกันรุนแรง ผูแขงขันลืมความเปนพี่เปนนอง
ลืมความเปนคนในชุมชนเดียวกัน ผูมีสิทธิเลือกตั้งอาจจะมีความคิดแตกตางกันอาจจะสนับสนุนคนที่
แตกตางกัน แตไมควรลืมความเปนพีเ่ ปนนอง ความเปนญาติ ความเปนเพือ่ น ความเปนพีน่ อ งรวมชาติกนั
เมือ่ มีการเลือกตั้ง
การเลือกตั้งในแตละครั้งผูสมัครรับเลือกตั้ง ผูสนับสนุนผูสมัคร ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งทุกคน
ในชุมชนทองถิน่ ตางมีการแขงขันและแบงกันเปนฝกเปนฝายหลายครัง้ ขัดแยงทะเลาะเบาะแวงซึง่ กันและกัน
บางพืน้ ทีถ่ งึ ขัน้ ทํารายรางกายถึงขัน้ ฆาฟนกันซึง่ เปนสิง่ ทีใ่ ครๆ ไมอยากใหเกิดขึน้ ในชุมชนใดๆ ในประเทศไทย
เมื่อการเลือกตั้งสิ้นสุดมีการแพมีการชนะการเลือกตั้ง ฝายแพก็ไมควรตองรูสึกเสียหนาเพราะการแขงขัน
ทุกครั้งก็มีแพมีชนะ ฝายแพก็ไมตองเสียใจโอกาสหนาก็ยังมีอยู สถาบันพัฒนาการเลือกตั้งนานาชาติ
(IDEA) มีความเห็นวาในกระบวนการเลือกตั้งทุกๆ ขั้นตอนอาจกอใหเกิดความขัดแยงหรือความรุนแรง
ไดทงั้ สิน้ เนือ่ งจากผลของการเลือกตัง้ อาจกอใหเกิดการเปลีย่ นในโครงสรางอํานาจทางการเมืองของชุมชน
ทองถิน่ หรือของประเทศชาติ หรือทําใหการจัดการผลประโยชนของกลุม ตางๆ ทีแ่ ขงขันกันทางการเมือง
เปลี่ยนแปลงไป
3.2 แนวทางสรางการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท
การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยนั้นเมื่อแขงขันเสร็จสิ้น ตามหลักการทุกคนตองมุงไปสู
ผลประโยชนของชุมชน สังคม และประเทศชาติ รูแ พ รูช นะ รูร กั สามัคคี ถาทําเชนนีไ้ ดปญ
 หาความขัดแยง
หรือความรุนแรงตางๆ ก็จะสงบระงับลงทันที จากการศึกษากระบวนการสราง ความปรองดองหรือความ
สมานฉันทนั้น สถาบันพัฒนาการเลือกตั้งนานาชาติ (IDEA) พบวากระบวนการสราง ความสมานฉันท
เปนทั้งเปาหมายและวิธีการที่จะทําเปนเกิดความเที่ยงธรรม ความจริง และการเยียวยา แกไขปญหา
โดยเปลีย่ นแปลงชุนหรือสังคมทีแ่ บงแยกออกเปนฝกฝายไปสูช มุ ชนสามัคคีทยี่ ดึ โยงผลประโยชนรว มกันในอนาคต
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กระบวนการสรางความสมานฉันทจําเปนตองใชเวลาในระยะยาว ตองแกปญหาทั้งทางลึกและ
ทางกวาง แตความสําเร็จไมตายตัวขึน้ อยูก บั สภาพปญหาและวิธกี ารในแตละพืน้ ทีซ่ งึ่ แตกตางกันไป ไมมสี ตู รสําเร็จ
ขั้นตอนที่หนึ่ง ตองขจัดความรุนแรงหรือการใชกําลังโดยใชกลไกทางสังคมทุกประเภท ทั้งภาค
ราชการ บาน วัด โรงเรียน ภาคเอกชน องคกรประชาสังคม และนักการเมืองเพือ่ ประกันความปลอดภัยขัน้
พืน้ ฐานของชุมชนใหได
ขัน้ ตอนทีส่ อง จะตองสรางความเชือ่ มัน่ และความไวเนือ้ เชือ่ ใจซึง่ กันและกันระหวางผูแ ขงขันทาง
การเมืองทุกฝาย ที่จะไมใชกําลังหรือความรุนแรง สรางความขัดแยงอีกตอไป
ขั้นตอนที่สาม จะตองสรางความเห็นอกเห็นใจ ความรูสึกใหอภัยตอกัน ระหวางผูแขงขัน
หรือผูท ตี่ อ สูก นั ทางการเมือง ลืมอดีตทีป่ วดราว เห็นอกเห็นใจและใหอภัยตอกัน และมุง ทีจ่ ะรับผิดชอบตอ
อนาคตของชุมชน ประเทศชาติรว มกัน โดยมีเงือ่ นไขวาการแกไขปญหาจะยัง่ ยืน หรือไมขนึ้ อยูก บั โครงสราง
พืน้ ฐานของกระบวนการยุติธรรม การแขงขันทางการเมืองและทางเศรษฐกิจที่เปนธรรม
การเมืองแบบเกา การเมืองเปนเรือ่ งของการขัดแยง โตแยงและใชพลังอํานาจทางสังคมในแงมมุ
ตาง ๆ เพือ่ เอาชนะคะคาน ชวงชิงการนํา ชวงชิงอํานาจและผลประโยชนทางการเมืองการเมืองแบบใหม
การเมืองเปนเรื่องของการบริหารจัดการและการตรวจสอบการใชอํานาจ การเมืองเปนเรื่องการจัดการ
เพื่อการอยูรวมกันอยางปกติสุข การเมืองเปนการจัดการการใชอํานาจบริหารจัดการไมใชตอสูแยงชิง
ในการพัฒนาเพือ่ ลดความเหลือ่ มลํา้ ในสังคม จําเปนตองสรางความสมดุลระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และทรัพยากรธรรมชาติ ความเหลื่อมลํ้าทางสังคมในระดับที่รุนแรงอาจกอใหเกิด ความไมมั่นคงในดาน
ตาง ๆ ไมวาจะเปนดานการเมือง หรือสังคม การพัฒนาเพื่อใหเกิดความสมดุล จําเปนตองสรางความ
ตระหนักของภาคีทุกฝาย ใหมีจิตสํานึกรวมกันในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ หรือการกระทํา
ใดๆ ก็ตามที่ไมเอาเปรียบ เบียดเบียนซึ่งกันและกันรวมทั้งไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
มีความรวมมือ รวมตัว รวมคิด รวมทํา บนฐานของความไวเนือ้ เชือ่ ใจมีความเอือ้ อาทร และมีสายใยความผูกพัน
3.3 ความสมานฉันทในมุมมองของชาวบาน
มุมมองของชาวบานในเรือ่ งความสมานฉันท ประมวลสรุปภาพรวมประเด็นสําคัญ ไดแก
3.3. 1 การรวมคิดรวมทํา เปดพืน้ ทีใ่ หกลุม ตาง ๆ ในชุมชน สังคม ไดมบี ทบาท มีสว น
รวมในการจัดการการแกไขปญหาของตนเอง
3.3.2 การทํางานรวมกันทําใหเกิดความเขาใจ ไดเรียนรูซึ่งกันและกัน ความสมานฉันท
ไมสามารถเกิดขึ้นไดจากเวทีพูดคุย ตองเริ่มตนจากการทํา
3.3.3 ความเห็นใจ เอื้ออาทร ชวยเหลือเกื้อกูล ผูกพันที่ดอยโอกาสหรือออนแอกวา
ใหไดรับการเอาใจใสไมกีดกันออกไป
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3.3.4 การมองไปขางหนา มองเปาหมายที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
รวมกันไมยึดติดอยูกับเรื่องเดิม ๆ รวมกันคิดคนหาวิธีการคลี่คลายปญหาที่เกิดขึ้น
3.3.5 การสรางกติกา สรางระบบรวมกัน ระหวางชุมชนกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
การปรับระบบกฎหมาย โครงสราง ใหเอื้อตอการสรางความสมานฉันท
3.4 การเมืองมิติใหม
ในชุมชนที่มีฐานความสัมพันธทางเครือญาติที่คอนขางเปนปกแผน คนรุนใหมใหความเคารพใน
ผูอ าวุโสตามแบบประเพณีไทย รวมทัง้ การมีฐานความรักทองถิน่ ความมีเอกภาพของชุมชน และพลังของ
ทองถิ่นจะสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกที่เขามากระทบไดเปนอยางดี การเกิดขึ้นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบองคการบริหารสวนตําบล หรือ อบต. ซึ่งตั้งขึ้นใหม ตามพระราช บัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ชุมชนที่ไมมีภูมิตานทานจะเกิดการแบง
เปนฝกเปนฝาย แตกสามัคคีกนั พูดกันคนละที ทํางานกันคนละอยาง แขงขันแกงแยงชิงดีชงิ เดนซึง่ กันและ
กัน ไมมเี อกภาพ สวนชุมชนทีม่ ฐี านความรูส กึ เปนเอกภาพอันเดียวกันคือความรูส กึ เปนพีเ่ ปนนอง คนบาน
เดียวกัน ตําบลเดียวกัน ดืม่ นํา้ สายเดียวกัน จะเปนพืน้ ฐานของการรวมพลังทองถิน่ โดยไมมกี ารแบงแยก
เขาแยกเรา การใหความเคารพเชื่อฟงผูอาวุโส ซึ่งเปนผูนําของชุมชน จะชวยใหชุมชน มีความเขมแข็ง
สามารถรับมือกับการเปลีย่ นแปลงตาง ๆ ทีจ่ ะมากระทบตอชุมชนได เปนอยางดี ตัวอยางชุมชนดังกลาว
เชน อบต.นํา้ เกีย๋ น จ. นาน อบต.แมทา จ. ลําพูน อบต.บานตา จ. เชียงใหม อบต.หวยปูลงิ จ. แมฮอ งสอน เปนตน
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ ไดดาํ เนินโครงการประชาธิปไตยชุมชนเพือ่ การเมืองสมานฉันท
เปนโครงการนํารองของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ อบต. เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ โดยจัด
เวทีเสวนาแกนนําชุมชน เนือ่ งจาก อบต.เขาคราม เปนตัวอยางของชุมชนอยูเ ย็นเปนสุขไดผา นกระบวนการ
รวมกลุม ของประชาชนในการทํางานกิจกรรมตาง ๆ โดยเฉพาะกระบวนการจัดทําแผนแมบทชุมชนทีช่ าว
บานเกือบทุกคนตางไดมสี ว นรวมในการกําหนดและวางแผนการพัฒนาชุมชน เมือ่ มีการเลือกตัง้ ชาวบาน
มีความพรอมเพรียงกัน แสดงฉันทามติเลือกผูท ค่ี วามเหมาะสมทีส่ ดุ เปนผูแ ทน โดยการเลือกตัง้ ไมทาํ ใหเกิด
ความขัดแยงหรือเกิดความแตกแยกในชุมชนซึง่ ผลของการจัดเวทีเสวนาชวยใหชมุ ชนตาง ๆ มีแนวทางใน
การทํางานทางการเมืองที่เปนการเมือง เพื่อพัฒนาชุมชนในการเลือกตั้งทองถิ่น ตอมาในชวงที่สอง เปน
ชวงปฏิบัติการนํารองในพื้นที่ที่มีการเลือกตั้งทองถิ่น จํานวน 43 แหง ในพื้นที่ 1 จังหวัด ไดแก จังหวัด
สงขลา นครราชสีมา สุพรรณบุรี เชียงใหม นาน ปทุมธานี สระบุรี นครปฐม สมุทรปราการ อุบลราชธานี
หนองคาย และกําแพงเพชร ไดจัดเวทีประชาธิปไตยชุมชน เพื่อเปนพื้นที่แลกเปลี่ยนระหวางชุมชนที่มี
การเมืองสมานฉันท กับชุมชนทีม่ ที นุ ทางสังคมทีจ่ ะพัฒนาการเมืองสมานฉันท โดยเชิญผูน าํ จากชุมชนทีม่ ี
การเมืองสมานฉันท และผูที่เขารวมเวทีสานเสวนาการเมืองสมานฉันท มาแลกเปลี่ยนประสบการณกับ
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ผูน าํ ชุมชนทีต่ อ งการมีการเมืองสมานฉันทและอยูใ นพืน้ ทีท่ จี่ ะมีการเลือกตัง้ จากนัน้ ไดเผยแพรแนวคิดการ
แลกเปลี่ยนการเมืองสมานฉันทในเวทีประชาธิปไตยชุมชนผานทางวิทยุชุมชน เสียงตามสาย หรือเคเบิ้ล
ทีวี ในทองถิ่น
3.5 บทเรียนการเมืองเชิงสมานฉันทในตางประเทศ
ในระดับสากลการสรรหาสันตะปาปาผูน าํ ทางศาสนาคริสตนกิ ายคาทอลิกใชกระบวนการสราง
ฉันทามติ การสรรหาผูน าํ WTO มีการสรางกระบวนการทางฉันทามติเพือ่ ขจัดความขัดแยงนําไปสูท างออก
ความคิดเห็นตางไมจาํ เปนตองลงเอยดวยความขัดแยงหรือมีผแู พ-ผูช นะ การเมืองแนวทางสมานฉันท คือ
การตัง้ คําถามกับระบบการเมืองแบบมีแพมชี นะ แพ-ชนะ ทีต่ ดั สินจากระบบการลงคะแนนเสียง การเมือง
สมานฉันทจะใชระบบฉันทามติสรางบทสรุปที่ตกลงกันไดสําหรับกระบวนการจัดการการเมืองในระดับ
ยอยตาง ๆ ตัง้ แตนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหรือคณบดีหลายแหงใชระบบฉันทามติ
ปรึกษาหารือเพือ่ ลงความเห็นรวมกันวาอะไร ใคร หรือมีประเด็นใดทีเ่ หมาะสม กอนเขาสูก ระบวนการทาง
กฎหมายและกระบวนการทางสังคมจนเกิดเปนความเห็นพองอยางไมมกี ารแบงฝกฝาย หรือแพ-ชนะหรือ
ในระดับทองถิ่นในรูปแบบของ 'องคกรชุมชน'
การเมืองสมานฉันทไมไดมองอํานาจเปนเปาหมายแตมองประโยชน หรือความสุขสมบูรณ ของ
สังคมรวมกันเปนเปาหมาย การเมืองระดับชาติ และทองถิ่นเปนการเมืองเชิงความขัดแยงแยงชิงอํานาจ
ตาม 'หลักทฤษฎีระบบ' หลายสิง่ หลายอยางเกาะเกีย่ วเปนปฏิสมั พันธซงึ่ กันและกัน เกิดอะไรขึน้ อยางหนึง่
จะเกิดเหตุกระทบกันไปเปนลูกโซ สภาพการเมืองไทยในปจจุบันเปนเรื่องที่ยาก ตอการแกไข แตไมได
หมายความวาจะเปนไปไมได ความขัดแยงในระดับของการใชอาวุธรบราฆาฟน ยังไมมี จึงไมสายเกินไป
ทีจ่ ะใชกระบวน การสันติ-สมานฉันท ในบางประเทศตอสูก นั ดวยอาวุธมานาน แตยงั สามารถนัง่ โตะเจรจา
รวมกันไดระบบการเมืองของประเทศไทยจึงยังไมสายเกินไปทีจ่ ะนําการเมืองสมานฉันทมาใช การจัดการ
เชิงสมานฉันทคอื การหาบุคคล ทําหนาทีเ่ ปนคนกลางมาหาขอตกลงรวมกันใหได โดยคนกลางตองมีลกั ษณะ
เปนบุคคลที่คูกรณีใหการยอมรับ
3.6 ประเภทและรูปแบบของความขัดแยง
พัฒนาการของความขัดแยง โดยแบงออกเปน 3 ระยะ ไดแก
3.6.1 ความขัดแยงแฝง (Latent Conﬂicts): ระยะนีเ้ ปนระยะของขอพิพาททีย่ งั ไมพฒ
ั นา
เต็มที่ยังไมขยายตัวจนเกิดการแบงขั้วของผูขัดแยง
3.6.2 ความขัดแยงกําลังเกิด (Emerging Conﬂicts): เปนระยะทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มาจากระยะแรก
คือไดเกิดฝายตางๆ ขึน้ โดยรับรูว า มีขอ พิพาทขึน้ แตยงั ไมมกี ารเจรจาไกลเกลีย่ หรือกระบวนการแกปญ หาเกิดขึน้
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3.6.3 ความขัดแยงที่ปรากฏออกมาแลว (Manifest Conﬂicts): ระยะนี้เปนระยะที่ความ
ขัดแยงไดพฒ
ั นาไปเปนขอพิพาททีช่ ดั เจน มีการดําเนินการตามบทบาททีต่ วั เองเกีย่ วของ รวมถึงอาจมีการ
เจรจาไกลเกลี่ย หรืออาจถึงทางตันหาทางออกไมได
สวนรูปแบบของความขัดแยงนั้นจะสามารถแบงออกเปน 5 ชนิด ไดแก
1) ความขัดแยงดานขอมูล (Data Conﬂict): เปนความขัดแยงทีเ่ กิดขึน้ จากการมีขอ มูลมากหรือ
นอยเกินไปทําใหการประมวลผลมีความผิดพลาด มีการวิเคราะหที่แตกตางกันในปญหาเรื่องเดียวกัน
สุดทายแลวก็นํามาซึ่งความขัดแยง
2) ความขัดแยงจากผลประโยชน (Interests Conﬂict): การมีทรัพยากรตาง ๆ ทีจ่ าํ กัดบนโลก
นีล้ ว นแตสง ผลให ตางฝายตางตองการทีจ่ ะครอบครองผลประโยชนตา ง ๆ ผลทีต่ ามมาคือความขัดแยงที่
เกิดขึ้นจากผลประโยชน
3) ความขัดแยงดานโครงสราง (Structural Conﬂict): ความขัดแยงประเภทนี้ เปนความขัดแยง
ที่เกี่ยวของกับเรื่องของอํานาจ การใชอํานาจ การแยงชิงอํานาจ การกระจายอํานาจ และรวมไปถึงกฎ
ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ
4) ความขัดแยงดานความสัมพันธ (Relationship Conﬂict): เปนความขัดแยงทีเ่ กิดจากอารมณ
ความรุนแรง และพฤติกรรมตาง ๆ อันนํามาซึง่ ความเขาใจผิด โดยปญหาหลักสวนใหญจะเกิดขึน้ จากการ
สื่อสารที่บกพรอง
5) ความขัดแยงดานคานิยม (Values Conﬂict): ความขัดแยงนี้เปนความขัดแยงที่เกิดขึ้นจาก
ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ประวัติ ที่แตละคนไดรับการหลอหลอมมาจากการเลี้ยงดูในวัยเด็ก
จนเปนผูใหญ
3.7 การแกไขความขัดแยง
เมื่อความขัดแยงไดพัฒนามาถึงระยะแสดงออกแลว ควรจะมีกระบวนการแกปญหาขอพิพาท
ซึ่งสามารถดําเนินการได 4 รูปแบบ คือ
1) การเจรจาไกลเกลี่ย (negotiation) โดยคูกรณีทําการเจรจากันเอง
2) การเจรจาไกลเกลี่ยแบบมีคนกลาง (Mediation) เปนการเจรจาไกลเกลี่ยโดยมีบุคคลที่สาม
หรือคนกลางทําหนาที่อํานวยความสะดวก แตไมทําหนาที่ตัดสิน
3) อนุญาโตตุลาการ (Arbitration) มีลักษณะคลายกับการดําเนินงานของศาล โดยมีคณะ
อนุญาโตตุลาการทําหนาทีค่ ลายผูพ พิ ากษาทีต่ อ งรับฟองขอมูลของทัง้ สองฝายแลวทําการตัดสิน อยางไรก็ตาม
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
ศาลยุตธิ รรมทุกศาลชัน้ ตนทัว่ ประเทศ เพือ่ ชวยไกลเกลีย่ ขอพิพาทในคดีแพงและในคดีอาญาเฉพาะความ
ผิดอันยอมความไดซึ่งนอกจากจะเปนการชวยรนระยะเวลาในการปดคดี ลดคาใชจาย ของคูความแลว
ศาลจะไดมเี วลาเหลือไวพจิ ารณาคดีอนื่ ๆทีย่ งั คงคางคาใหเสร็จสิน้ ไปโดยรวดเร็วอีกดวยแนวคิดนีก้ ม็ าจาก
ขอเท็จจริงทีว่ า คงไมมคี คู วามฝายใดชอบความเหนือ่ ยยาก ยอมเสียสละเวลาเงินทอง เพิม่ ความเครียด และ
คงไมมีคูความ ฝายใดที่ชอบทาทายกับความเสี่ยงที่จะไปเผชิญกับความไมแนนอนวาจะแพหรือชนะคดี
นอกเสียจากไมมที างเลือกใดจริงๆ หลักการสําคัญของศูนยไกลเกลีย่ ขอพิพาทคือการ “เชือ้ เชิญ” คูค วาม
ทีม่ ขี อ พิพาทอยูใ นศาลมาจับเขาพูดคุยปรึกษาหารือกัน หาทางออกใหกนั และกันโดยเสนอทางเลือกทีด่ กี วา
ภายใตคาํ ขวัญทีก่ ลาววา “ไมมผี แู พ ไมมผี ชู นะ ไมมผี สู ญ
ู เสีย มีแตไดดว ยกันทุกฝาย” หากทําไดเชนนีแ้ ลว
การไกลเกลีย่ ขอพิพาทคดีนนั้ ๆ จะสําเร็จบรรลุเปาหมาย สามารถทําสัญญาประนีประนอมยอมความกันได
ในที่สุด หากคูความตกลงกันได โดยยอมผอนหนักผอนเบาใหแกกันยอมทําสัญญาประนีประนอมยอม
ความศาลเพียงแตตรวจดูสัญญาประนีประนอมยอมความวาเปนสัญญาประนีประนอมยอมความที่ไมขัด
ตอกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชนแลวศาลจะพิพากษาไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความ
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และออกคําบังคับใหคคู วามปฏิบตั ติ าม ฉะนัน้ นอกจากคูค วามจะตกลงกันไดแลว ศาลตองตรวจสอบความ
ชอบดวยกฎหมายและตองเปนสัญญาทีไ่ มขดั ตอศีลธรรมอันดีของประชาชนดวยหาไมแลว ศาลจะไมยอม
พิพากษาและออกคําบังคับใหทําใหการไกลเกลี่ยขอพิพาทไรผลไปโดยปริยาย หลักการสําคัญที่ผูปฏิบัติ
งานประจําศูนยไกลเกลีย่ ขอพิพาท ตองตระหนักอยูต ลอดเวลาในการทําหนาทีค่ อื “การอํานวยความยุตธิ รรม”
ซึ่งนอกจากคูความทั้ง 2 ฝายจะไดรับการอํานวยความยุติธรรมแลว การลดขอบาดหมางใจ ก็เปนการ
เสริมสรางความสมานฉันทไดอีกวิธีหนึ่ง
เมื่อพิจารณาหลักการสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข ปรัชญาของการเลือกตั้ง แนวคิดวาดวยการสมานฉันทและการแกไขปญหาความขัดแยง
สรุปไดวาผูสมัครรับเลือกตั้งทุกคนคือ ผูเสียสละ ที่มีความตั้งใจจะอาสาเขามาแบกรับภารกิจอันยิ่งใหญ
ของประเทศ ทุมเทแรงกายแรงใจทํางานหนักเพื่อบําบัดทุกขบํารุงสุขใหแกประชาชน มุงทํางานเพื่อ
ประโยชนสวนรวม ดังนั้นไมวาจะไดรับเลือกตั้งหรือไม บุคคลเหลานั้นก็จะสามารถรวมมือกันทํางาน
เพื่อประโยชนสุขของประชาชน และการพัฒนาทองถิ่น เพื่อนําไปสูความเจริญรุงเรือง และความมั่นคง
ทางการเมืองการปกครองในภาพรวมของประเทศได อยางไรก็ตาม สถานการณเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ในปจจุบัน มีการเลือกตั้งนอยมากที่จะเปนไปตามหลักปรัชญาและแนวคิดดังกลาว ขางตน โดยเฉพาะ
ในการเลือกตั้งระดับทองถิ่น ที่ผูสมัครรับเลือกตั้ง ผูสนับสนุน และผูมีสิทธิเลือกตั้ง ตางก็เปนผูที่อยูใน
ชุมชนและทองถิ่นเดียวกัน บางสวนก็เปนเครือญาติกัน ซึ่งอาจสรุปสาเหตุไดวามาจากการที่ผูที่มีสวน
เกี่ยวของในกระบวนการเลือกตั้งทั้งระบบยังไมเขาใจหลักปรัชญาและแนวคิดดังกลาว หากปลอยใหการ
เลือกตั้งทองถิ่นประกอบดวยบริบทนําไปสูความแตกแยก โดยไมมีการปองกันหรือแกไขก็อาจจะลามไป
สูก ารเลือกตัง้ ระดับชาติได โครงการการเลือกตัง้ เชิงสมานฉันทในการเลือกตัง้ องคกรปกครองสวนทองถิน่
ภายใตระเบียบคณะกรรมการการเลือกตัง้ วาดวยการเลือกตัง้ เชิงสมานฉันท พ.ศ. 2550 จึงเปนเครือ่ งมือ
ที่ชวยขจัดความขัดแยงที่เกิดขึ้นจากการเลือกตั้งไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเปนกลไก
ในการสรางวัฒนธรรมทางการเมืองที่เปนประชาธิปไตย เพื่อนําไปสูความสมานฉันทของประชาชนใน
ประเทศไดในที่สุด ซึ่งสามารถสรุปไดตามแผนภูมิดังนี้
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แผนภูมิที่ 1 การสรางวัฒนธรรมทางการเมือง นําไปสูการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท
กอนการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท

การใหการศึกษาแกประชาชนเกี่ยวกับ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยฯ และการเลือกตั้ง

ขจัดความขัดแยงที่เกิด
ภายหลังการเลือกตั้ง

สรางวัฒนธรรมทางการเมืองที่เปน
ประชาธิปไตย
กอใหเกิดวิถีชีวิตประชาธิปไตย

นําไปสู
การเลือกตั้งเชิงสมานฉันท

ที่มา : การเลือกตั้งเชิงสมานฉันท : กรณีศึกษาการเลือกตั้งทองถิ่นจังหวัดภูเก็ต หนา 134

แผนภูมิที่ 2 กระบวนการสรางความสมานฉันท
กระบวนการสรางความสมานฉันท
ในการเลือกตั้ง
ใหการศึกษาแกประชาชนเกี่ยวกับ
- การปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ
- การเลือกตั้ง

- ปองกันปญหาความขัดแยง
กอนการเลือกตั้ง
- ขจัดความขัดแยงที่เกิดขึ้น
ภายหลังเลือกตั้ง

- สรางวัฒนธรรมทางการเมือง
ที่เปนประชาธิปไตย
- สรางความสามัคคีเกิดขึ้นในชุมชน

- กอใหเกิดวิถีชีวิตประชาธิปไตย
นําไปสู
**การเลือกตั้งเชิงสมานฉันท**

ที่มา : การเลือกตั้งเชิงสมานฉันท : กรณีศึกษาการเลือกตั้งทองถิ่นจังหวัดภูเก็ต หนา 135
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อภิชาต สุขัคคานนท

4. ผลการดําเนินโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันทของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท พ.ศ. 2550
โครงการเลือกตัง้ เชิงสมานฉันททค่ี ณะกรรมการการเลือกตัง้ ริเริม่ ใหมขี นึ้ มีวตั ถุประสงคเพือ่ ใหผู
สมัครรูจ กั กฎหมาย ระเบียบและกติกาตาง ๆ ของการเลือกตัง้ เชน การหาเสียงอยางไรไมใหผดิ กฎหมาย
สิ่งใดทําได สิ่งใดทําไมได เชน หามใชเงินซื้อเสียง หามโจมตีผูสมัครโดยวิธีการหลอกลวง เปนตน รวมทั้ง
เพื่อสรางจิตสํานึกแกผูสมัครรับเลือกตั้ง ผูสนับสนุนตลอดจนประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งใหตระหนักถึง
หลักการแขงขันในระบอบประชาธิปไตย โดยรูจ กั แพ รูจ กั ชนะ ตระหนักถึงผลเสียของการซือ้ สิทธิขายเสียง
ลดความแตกแยกอันเกิดขึ้นในทองถิ่น ลดการรองเรียนและการกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้ง หลังจาก
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจําจังหวัดไดดาํ เนินโครงการอยางตอเนือ่ ง พบวา ไมเพียงแตสถิติ
เรือ่ งรองคัดคานการเลือกตัง้ ทีเ่ กิดจากความเขาใจผิดในขอกฎหมายและขอเท็จจริง เทานัน้ ทีล่ ดลง ปริมาณ
เรื่องรองคัดคานในภาพรวมก็มีแนวโนมลดลงดวยเชนกัน ซึ่งเปนสิ่งที่ยืนยันไดอยางชัดเจนวาโครงการ
เลือกตัง้ เชิงสมานฉันท เปนกระบวนการทีช่ ว ยปองกันและแกไขปญหาความขัดแยงของชุมชนทีม่ าจากการ
เลือกตั้งได ดังตารางตอไปนี้
3.1 ตารางสรุปภาพรวมของจํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีการเลือกตั้ง
ทัง้ กรณีครบวาระและแทนตําแหนงทีว่ า ง กับจํานวนเรือ่ งรองเรียน/รองคัดคานการเลือกตัง้
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2546 – 2555)
ปงบฯ
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555

จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิน่ ทีม่ กี ารเลือกตัง้ (แหง/ครัง้ )

รองเรียน เฉลีย่ เรือ่ ง
/คัดคาน รองคัดคาน
(สํานวน) /ตอแหง

อบจ. ทน. ทม. ทต.

ผว. พัทยา
อบต. สก. กทม.

รวม

75
36
39
94
41

18 81 352
1 14 201
4 33 213
11 36 395
24 116 681
4 54 617

2,501
3,515
1,321
2,085
3,408
4,187

3
1

1
1
2*

1
1
-

3,029
3,731
1,608
2,569
4,324
4,906

6,066
5,124
1,838
2,787
3,468
2,341

2.00
1.37
1.14
1.08
0.80
0.47

36
140
103

10 42 707
18 58 580
24 143 931

1,593
2,289
3,597

1
1
-

-

1
1

2,389
3,087
4,799

1,925
541
1,423

0.80
0.17
0.29

ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547-2555
หมายเหตุ : * มีการเลือกตั้ง 2 ครั้ง วันที่ 5 มกราคม 2551 และ 11 มกราคม 2552
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บทสรุป

การเลือกตัง้ เชิงสมานฉันท ประกอบดวยกลไกหลักสําคัญ 2 ประการคือ ประการแรก การสราง
ความรู ความเขาใจ และจิตสํานึก แกผสู มัครรับเลือกตัง้ ผูส นับสนุน หรือหัวคะแนน และผูม สี ทิ ธิเลือกตัง้
โดยใหความรูเ กีย่ วกับกฎหมาย ระเบียบ วิธปี ฏิบตั ใิ นการเลือกตัง้ ทองถิน่ และพืน้ ฐานการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข สวนการดําเนินการทีผ่ นวกกับรูปแบบพิธกี รรมก็เพือ่
สรางความรูส กึ ความเชือ่ ถือในการปฏิญาณตนตอหนาสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ และเพือ่ ยึดโยงจิตใจผูเ ขารวมกิจกรรม
รูสํานึกถึงการกระทําในสิ่งที่ถูกตอง ซึ่งนาจะทําใหผูนั้นเกิดความรูสึกเกรงกลัวไดในระดับหนึ่ง หลังการ
ดําเนินโครงการอยางตอเนื่อง พบวา จํานวนเรื่องรองคัดคานในการเลือกตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ลดลงอยางเปนรูปธรรม ประการทีส่ อง กระบวนการสรางความสมานฉันท เพือ่ สรางจิตสํานึกและวิถชี วี ติ
ประชาธิปไตยสรางวัฒนธรรมทางการเมืองที่เปนประชาธิปไตย การมีนํ้าใจเปนนักกีฬา รูแพ รูชนะ
ธํารงรักษาไวซ่ึงความรักสามัคคีในชุมชนพรอมรวมมือรวมใจกันพัฒนาทองถิ่นใหมีความเจริญกาวหนา
เพื่อประโยชนของทุกคนในทองถิ่น เมื่อการเลือกตั้งดําเนินการเสร็จสิ้น รูผลแพชนะแลว หากผูแขงขัน
ยอมไมไดในเรือ่ งสําคัญผิดในขอกฎหมาย ก็อาศัยหลักกระบวนการยุตธิ รรม โดยสรางแนวทางเชิงสมานฉันทขนึ้ มา
กําหนดใหมคี นกลางในการเจรจาไกลเกลีย่ ชวยเหลือ การดําเนินการกรณีมเี รือ่ งรองคัดคานทีไ่ มเขาขาย องคประกอบ
ความผิด แตถาเรื่องรองคัดคานเขาขายการกระทําผิดกฎหมาย ฝายที่เกี่ยวของตองดําเนินการไปอยาง
สุจริตและเที่ยงธรรม โปรงใส ตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล ใหเกิดความยุติธรรมแกทุกฝาย
และเชือ่ วาการเลือกตัง้ ระดับทองถิน่ ไมใชการแขงขันเพือ่ ชวงชิงอํานาจสวนตน แตเปนการแขงขันเพือ่ สราง
ประโยชนแกชุมชน ทองถิ่นและประเทศโดยรวมการสรางความสมานฉันทในการเลือกตั้ง เปนนวัตกรรม
ทีส่ าํ คัญในการพยายามสรางใหระบบการเมืองการปกครองของประเทศไทย ไปสูก ารบรรลุเปาหมายปฏิรปู
การเมืองในสวนของการเลือกตัง้ สมตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญทีจ่ ดั ตัง้ ใหมคี ณะกรรมการการเลือกตัง้
ขึ้น ขณะเดียวกันก็แฝงไวซึ่งหลักการมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่ตระหนักถึงผลประโยชนของประชาชน
และประเทศชาติเปนสําคัญ นําไปสูความเปนเอกภาพความรักสามัคคีของผูคนในสังคม และความเจริญ
กาวหนาอยางยั่งยืนของบานเมืองสืบไป
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การแกไขบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดของ
นิติบุคคล และผูแทนนิติบุคคล ในกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาให
สอดคลองกับคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 12/2555
อภิมุข สุขประสิทธิ์*
บทนํา

จากการทีศ่ าลรัฐธรรมนูญไดมคี าํ วินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 12/2555 วินจิ ฉัยวา พระราชบัญญัติ
ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 54 เฉพาะในสวนทีส่ นั นิษฐานใหกรรมการผูจ ดั การ ผูจ ดั การ
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษทางอาญารวมกับการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลโดยไมปรากฏวา มีการกระทําหรือเจตนาประการใด อันเกี่ยวกับการกระทําความ
ผิดของนิตบิ คุ คลนัน้ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา 39 วรรคสอง และโดยทีร่ ฐั ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 2161 ไดกําหนดหลักเกณฑสําคัญเกี่ยวกับคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและ
ผลของคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ กลาวคือ เมื่อศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยแลว คําวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันตอบุคคลทีส่ ามซึง่ ไมไดเปนคูค วาม คูก รณี หรือผูร อ งตอศาลรัฐธรรมนูญดวย โดยมี
ผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอืน่ ของรัฐ ซึง่ ความมีผลผูกพันของคําวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
นั้น รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 27 2 ไดบัญญัติไวโดยสรุปไดวา

*รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา, ผูเ ขารับการอบรมหลักสูตร "หลักนิตธิ รรมเพือ่ ประชาธิปไตย" รุน ที่ 1 ของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

1 มาตรา 216 องคคณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการนั่งพิจารณาและในการทําคําวินิจฉัย ตองประกอบดวยตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญไมนอ ยกวาหาคน คําวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหถอื เสียงขางมาก เวนแตจะมีบญ
ั ญัตเิ ปนอยางอืน่ ในรัฐธรรมนูญนี้
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเปนองคคณะทุกคนจะตองทําความเห็นในการวินิจฉัยในสวนของตนพรอมแถลงดวยวาจาตอ
ที่ประชุมกอนการลงมติ
คําวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและความเห็นในการวินจิ ฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทุกคนใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
คําวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอยางนอยตองประกอบดวยความเปนมาหรือคํากลาวหาสรุปขอเท็จจริงทีไ่ ดมาจากการพิจารณา
เหตุผลในการวินิจฉัยในปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ยกขึ้นอางอิง
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหเปนเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอื่นของรัฐ
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
2 มาตรา 27 สิทธิและเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญนีร้ บั รองไวโดยชัดแจง โดยปริยายหรือโดยคําวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ยอมไดรบั
ความคุมครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานของรัฐโดยตรงในการตรา
กฎหมาย การใชบังคับกฎหมาย และการตีความกฎหมายทั้งปวง
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เมือ่ ศาลรัฐธรรมนูญไดมคี าํ วินจิ ฉัยเกีย่ วกับสิทธิและเสรีภาพในเรือ่ งใด ยอมมีผลผูกพันโดยตรงตอ
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทัง้ องคกรตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานของรัฐโดยตรง ในการตรากฎหมาย
การบังคับใชกฎหมายและการตีความกฎหมาย
บทความทางวิชาการ เรื่อง การแกไขบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดของนิติบุคคล
และผูแ ทนนิตบิ คุ คล ในกฎหมายเกีย่ วกับการศึกษาใหสอดคลองกับคําวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 12/2555
มีความประสงคที่จะแสดงใหเห็นถึงแนวทางการปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาให
สอดคลองกับคําวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 12/2555 ซึง่ ไดกลาวถึง สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 4 สิทธิในกระบวนการยุตธิ รรม โดยจะกลาวถึง
การดําเนินการตามผลผูกพันจากคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในการตรากฎหมาย การบังคับใชกฎหมาย
และการตีความกฎหมาย โดยแบงเนื้อหาออกเปน 4 สวน ไดแก
สวนที่หนึ่ง การพิจารณาบทบัญญัติความรับผิดในทางอาญาของผูแทนนิติบุคคล
สวนทีส่ อง บทบัญญัตคิ วามรับผิดในทางอาญาของผูแ ทนนิตบิ คุ คล ซึง่ คณะกรรมการกฤษฎีกา
(คณะพิเศษ) ไดยกราง : กรณีศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา
สวนที่สาม ผลการพิจารณาบทบัญญัติความรับผิดในทางอาญาของผูแทนนิติบุคคลที่คณะ
กรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ไดยกรางขึ้น
สวนที่สี่ บทสรุป
สวนที่หนึ่ง : การพิจารณาบทบัญญัติความรับผิดในทางอาญาของผูแทนนิติบุคคล
จากการที่ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยที่ 12/2555 วา บทบัญญัติที่กําหนดบทสันนิษฐาน
ใหกรรมการผูจ ดั การ ผูจ ดั การ หรือบุคคลใดซึง่ รับผิดชอบในการดําเนินงานของนิตบิ คุ คล ตองรับโทษทาง
อาญารวมกับการกระทําความผิดของนิติบุคคล โดยไมปรากฏวามีการกระทําหรือเจตนาประการใดเกี่ยว
กับการกระทําความผิดของนิติบุคคลตามมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง
พ.ศ. 2545 ขัดหรือแยงตอมาตรา 39 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
โดยทีค่ าํ วินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 12/2555 อาจสงผลกระทบตอบทบัญญัตทิ าํ นองเดียว
กันในกฎหมายอื่น และการเขียนกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาของผูแทนนิติบุคคล สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาไดแตงตั้งคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เพื่อพิจารณาประเด็นคําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญ ใน 2 ประเด็น คือ
ประเด็นทีห่ นึง่ การวางรูปแบบการเขียนบทบัญญัตเิ กีย่ วกับความรับผิดในทางอาญาของผูแ ทน
นิติบุคคลที่ไมขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ และ
ประเด็นที่สอง การแกไขปญหาบทบัญญัติในกฎหมายปจจุบันที่เขียนทํานองเดียวกับมาตรา
54 แหงพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545
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จากการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) มีความเห็นวา
ประเด็นทีห่ นึง่ จากแนวทางคําวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 12/2555 ในการวางรูปแบบการเขียน
บทบัญญัติเกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผูแทนนิติบุคคล มีการบัญญัติเปน 2 รูปแบบ ไดแก
รูปแบบที่ 1 : มีการกําหนดบทบัญญัตใิ นลักษณะดังกลาวไวโดยใชขอ ความวา “ใหกรรมการ
ผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งตองรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่
กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย หรือมีความผิดในฐานะเปนผูรวมกระทําความผิด ผูใชให
กระทําความผิด หรือผูสนับสนุนในการกระทําความผิดของนิติบุคคล เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวน
ในการกระทําความผิดของนิตบิ คุ คลนัน้ ” ซึง่ ในพระราชบัญญัตบิ างฉบับมิไดกาํ หนดขอยกเวนความรับผิด
เอาไว ในรูปแบบที่ 1 นี้ มีบทบัญญัตทิ บี่ ญ
ั ญัตใิ นลักษณะเดียวกันกับในมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัตขิ าย
ตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 รวม 93 ฉบับ
รูปแบบที่ 2 : มีการกําหนดบทบัญญัติในลักษณะที่ตางกับมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติ
ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 โดยใชขอความวา “...ใหผูแทนนิติบุคคลตองรับผิดตอเมื่อการ
กระทําความผิดของนิตบิ คุ คลนัน้ เกิดจากการสัง่ การหรือการกระทํา หรือ การไมสงั่ การหรือการไมกระทํา
การอันเปนหนาที่ที่ตองกระทําของผูแทนนิติบุคคลนั้น” โดยมีพระราชบัญญัติที่เขียนบทบัญญัติลักษณะ
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
ซึง่ จากคําวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 12/2555 อาจพิจารณาไดวา คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ไดวนิ จิ ฉัยโดยจํากัดกรอบวา มาตรา 54 แหงพระราชบัญญัตขิ ายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 เฉพาะ
ในสวนทีส่ องซึง่ เปนบทสันนิษฐานใหบรรดากรรมการผูจ ดั การ ผูจ ดั การ หรือบุคคลใดซึง่ รับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของนิติบุคคล ตองรับโทษทางอาญารวมกับนิติบุคคลเทานั้นที่ขัดหรือแยงตอมาตรา 39
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ สวนหลักการในสวนทีห่ นึง่ จึงยังคงมีผลใชบงั คับได คือ หลักการทีก่ าํ หนดใหผแู ทน
นิติบุคคลตองรับผิดทางอาญา ซึ่งพนักงานอัยการจะตองเปนผูพิสูจนใหศาลเห็นวาผูแทนนิติบุคคลเปน
ผูสั่งการหรือกระทําการหรือไมกระทําการหรือมีสวนรูเห็นในการกระทําความผิดของนิติบุคคล เหมือน
ดังเชน คดีอาญาปกติทั่วไป
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อยางไรก็ตาม จากการตรวจสอบเหตุผลและเจตนารมณของการเขียนกฎหมายแตละฉบับทีก่ าํ หนด
บทสันนิษฐานใหผแู ทนนิตบิ คุ คลจะตองรับผิดในทางอาญาเมือ่ นิตบิ คุ คลกระทําความผิดและการใชถอ ยคํา
ที่แตกตางกันระหวางความวา “ตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น” และ “ตองระวางโทษ
เชนเดียวกับนิตบิ คุ คลนัน้ ” ปรากฏวา ในการเขียนบทบัญญัตกิ ฎหมายดังกลาวยังมีความเห็นเปนสองฝาย
คือ ฝายที่หนึ่ง เห็นวา สามารถเขียนบทสันนิษฐานใหผูแทนนิติบุคคลจะตองรับผิดในทางอาญาเมื่อ
นิตบิ คุ คลกระทําความผิดได แตฝา ยทีส่ อง เห็นวา ไมสามารถเขียนบทสันนิษฐานใหผแู ทนนิตบิ คุ คลจะตอง
รับผิดในทางอาญาเมื่อนิติบุคคลกระทําความผิดได เพราะขัดหลักกฎหมายอาญาและรัฐธรรมนูญ
นอกจากนี้ จากการใชถอยคําที่แตกตางกันระหวางความวา “ตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับ
ความผิดนั้น” และ “ตองระวางโทษเชนเดียวกับนิติบุคคลนั้น” ปรากฏวามีการอภิปรายในการพิจารณา
รางกฎหมาย (พระราชบัญญัติสงเสริมกิจการฮัจย พ.ศ. 2524 (เรื่องเสร็จที่ 333/2523)) ของกรรมการ
รางกฎหมาย คณะที่ 8 วา การใชคาํ วา “ตองระวางโทษ” เปนการกําหนดโทษทีจ่ ะลงกับผูก ระทําความผิด
หมายความวา ถานิติบุคคลถูกลงโทษตามมาตราใด ระวางโทษที่กําหนดในมาตรานั้นก็ใหลงแกนิติบุคคล
ได ดังนัน้ ถากฎหมายใดกําหนดลงโทษจําคุกไว แมนติ บิ คุ คลไมอาจรับโทษจําคุกได อาจลงโทษจําคุกผูแ ทน
นิติบุคคลได โดยนําแนวทางมาจากมาตรา 249 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2521
จากบทสรุปดังที่กลาวขางตน คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) จึงมีความเห็นวาจากการ
พิจารณาคําวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ จะเห็นไดวา คําวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไมมผี ลตอความรับผิด
ในทางอาญาของผูแทนนิติบุคคล ผูแทนนิติบุคคลจึงยังคงมีความรับผิดในทางอาญาอยู เพียงแตไมใหนํา
บทสันนิษฐานทีม่ ลี กั ษณะเปนการสันนิษฐานวาบุคคลกระทําความผิดมาใชบงั คับเนือ่ งจากศาลรัฐธรรมนูญ
เห็นวาขัดตอรัฐธรรมนูญ ดังนัน้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) จึงเห็นวา จะตองแกไขและกําหนด
รูปแบบการเขียนบทบัญญัติที่กําหนดความรับผิดในทางอาญาของผูแทนนิติบุคคลเสียใหม โดยจะตอง
แกไขใหโจทกเปนฝายพิสจู นการกระทําความผิดของจําเลยทีเ่ ปนผูแ ทนนิตบิ คุ คล ทัง้ นี้ แมวา ไมมบี ทบัญญัติ
ในลักษณะบทสันนิษฐานดังกลาว ก็สามารถทีจ่ ะพิสจู นการกระทําความผิดของจําเลยไดตามปกติ โดยจะ
ตองพิสูจนวาผูแทนนิติบุคคลรับผิดในฐานะตัวการ ผูใช หรือผูสนับสนุน เพียงแตการบัญญัติในลักษณะ
เปนบทสันนิษฐานความผิดของจําเลยจะทําใหการพิสูจนการกระทําความผิดของจําเลยกระทําไดงายขึ้น
สําหรับการแกไขบทบัญญัตขิ องกฎหมายทีบ่ ญ
ั ญัตคิ วามรับผิดในทางอาญาของผูแ ทนนิตบิ คุ คลในลักษณะ
เดียวกับบทบัญญัติที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยวาขัดตอรัฐธรรมนูญนั้น เห็นวา แมคําวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญจะผูกพันเฉพาะคดีทเี่ กีย่ วกับบทบัญญัตมิ าตรา 54 แหงพระราชบัญญัตขิ ายตรงและตลาด
แบบตรง พ.ศ. 2545 แตเนื่องจากศาลยุติธรรมจะตองพิจารณาคดีจากบรรทัดฐานตามที่ศาลรัฐธรรมนูญ
ไดเคยวินจิ ฉัยไว ดังนัน้ ศาลยุตธิ รรมจึงอาจไมสง เรือ่ งใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยเห็นวามีคาํ วินจิ ฉัยของ
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ศาลรัฐธรรมนูญในสวนทีเ่ กีย่ วกับบทบัญญัตนิ นั้ แลวก็ไดตามมาตรา 2113 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
จึงเทากับมีผลผูกพันกับคดีอื่นตามกฎหมายอื่นดวย หรือศาลรัฐธรรมนูญอาจเห็นวาเปนประเด็นที่
ศาลรัฐธรรมนูญไดเคยพิจารณาวินจิ ฉัยแลว ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรบั เรือ่ งหรือประเด็นดังกลาวไวพจิ ารณาก็ได
ตามมาตรา 215 4 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจากที่กลาวขางตนจะเห็นไดวา นอกจากผล
กระทบที่มีตอบทบัญญัติของกฎหมายที่ใชบังคับในปจจุบันแลว คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญยังสงผล
กระทบตอรางกฎหมายทีอ่ ยูใ นระหวางการตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และราง
กฎหมายที่คางการพิจารณาในชั้นสภาฯ ที่มีบทบัญญัติในลักษณะดังกลาว ซึ่งหากไมดําเนินการแกไขจน
กระทั่งบังคับใชเปนกฎหมายแลว บทบัญญัตินั้นก็จะเสี่ยงตอการขัดตอรัฐธรรมนูญ
ดวยเหตุนี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาซึง่ เปนหนวยงานทีม่ หี นาทีใ่ นการตรวจพิจารณาราง
กฎหมายจึงตองดําเนินการพิจารณาวางรูปแบบการเขียนบทบัญญัตเิ กีย่ วกับความรับผิดในทางอาญาของ
ผูแ ทนนิตบิ คุ คลทีไ่ มขดั ตอรัฐธรรมนูญ เพือ่ ใชแทนรางกฎหมายทีอ่ ยูใ นระหวางการตรวจพิจารณาของสํานัก
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา และรางกฎหมายที่คางการพิจารณาในชั้นสภาฯ รวมทั้งแกไขกฎหมายอื่นที่
มีบทบัญญัติในลักษณะเดียวกับบทบัญญัติที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยวาขัดตอรัฐธรรมนูญ เพื่อมิใหมี
การเสนอเรือ่ งไปยังศาลรัฐธรรมนูญ ซึง่ จะทําใหเปนภาระตอศาลยุตธิ รรมและศาลรัฐธรรมนูญโดยไมจาํ เปน
และการทีจ่ ะรอใหหนวยงานซึง่ เปนผูร บั ผิดชอบกฎหมายแกไขกฎหมายคงจะทําใหเกิดความลาชาและไม
มีรูปแบบที่แนนอน
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ไดมีความเห็นเพิ่มเติมดวยวา การบัญญัติบทบัญญัติเกี่ยว
กับความรับผิดในทางอาญาของผูแทนนิติบุคคลจะตองบัญญัติเปนกฎหมายกลางในรูปพระราชบัญญัติ
เพือ่ แกไขบทบัญญัตทิ ข่ี ดั ตอรัฐธรรมนูญและรางกฎหมายทีม่ บี ทบัญญัตใิ นลักษณะดังกลาว รวมทัง้ จะตอง
ยกเลิกกฎหมายทีไ่ มไดขดั กับคําวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดวย เพือ่ ใหการเขียนกฎหมายเปนไปในทิศทาง
เดียวกันหมดและเปนมาตรฐานเดียวกัน อยางไรก็ตาม ตองพิจารณาวาการยกรางกฎหมายกลางนี้ จะสามารถ
ใชบังคับแทนที่บัญญัติที่กําหนดความรับผิดในทางอาญาของผูแทนนิติบุคคลที่บัญญัติในกฎหมายตาง ๆ
ไดหรือไม ซึ่งการเขียนกฎหมายกลาง ในเบื้องตนเห็นวา อาจกระทําไดสองแนวทาง คือ
3 มาตรา 211 ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด ถาศาลเห็นเองหรือคูความโตแยงพรอมดวยเหตุผล
วาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัติมาตรา 6 และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับ
บทบัญญัติน้ัน ใหศาลสงความเห็นเชนวานั้นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย ในระหวางนั้นใหศาล
ดําเนินการพิจารณาตอไปไดแตใหรอการพิพากษาคดีไวชั่วคราว จนกวาจะมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาคําโตแยงของคูความตามวรรคหนึ่งไมเปนสาระอันควรไดรับการวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญ
จะไมรับเรื่องดังกลาวไวพิจารณาก็ได
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหใชไดในคดีทั้งปวง แตไมกระทบกระเทือนถึงคําพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแลว
4 มาตรา 216 ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาเรื่องใดหรือประเด็นใดที่ไดมีการเสนอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา เปนเรื่อง
หรือประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญไดเคยพิจารณาวินิจฉัยแลว ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเรื่องหรือประเด็นดังกลาวไวพิจารณาก็ได
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การแกไขบทบัญญัตขิ องกฎหมายเกีย่ วกับความรับผิดของนิตบิ คุ คล และผูแ ทนนิตบิ คุ คล ในกฎหมายเกีย่ วกับการศึกษาใหสอดคลองกับคําวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 12/2555

แนวทางที่หนึ่ง การรางกฎหมายกลางโดยกําหนดใหยกเลิกบทบัญญัติทายรางกฎหมาย และให
ใชรางกฎหมายกลางแทน โดยบทบัญญัติทายรางกฎหมายอาจระบุมาตราที่จะตองยกเลิกดวย
แนวทางที่สอง การรางกฎหมายกลางโดยกําหนดใหบรรดาบทบัญญัติที่ขัดหรือแยงกับกฎหมาย
กลาง ใหใชกฎหมายกลางบังคับแทน ไมตองมีบทบัญญัติใหยกเลิกบทบัญญัติทายรางกฎหมาย
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ไดพจิ ารณาเหตุผลและเจตนารมณของกฎหมายแตละฉบับ
ทีม่ บี ทบัญญัตคิ วามรับผิดในทางอาญาของผูแ ทนนิตบิ คุ คลและการกําหนดผูแ ทนนิตบิ คุ คลประเภทใดบาง
ทีต่ อ งรับผิดในทางอาญา รวมทัง้ ไดพจิ ารณาแบบกฎหมายทีก่ าํ หนดใหผแู ทนนิตบิ คุ คลประเภทใดบางตอง
รับผิด แบบกฎหมายการใชถอยคําเกี่ยวกับการกําหนดโทษและแบบกฎหมายที่กําหนดขอยกเวนความ
รับผิดในทางอาญาของผูแทนนิติบุคคล จึงไดยกรางกฎหมายกลางที่กําหนดความรับผิดในทางอาญาของ
ผูแทนนิติบุคคลดังนี้
“มาตรา .. ในกรณีทนี่ ติ บิ คุ คลกระทําความผิด ผูร บั ผิดชอบในการดําเนินงานในเรือ่ งนัน้
และเปนผูสั่งการหรืองดเวนการดําเนินการ หรือปลอยปละละเลยจนเปนเหตุใหนิติบุคคล
กระทําความผิด ตองระวางโทษเชนเดียวกับนิติบุคคลตามที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับ
ความผิดนั้น
ในกรณีที่พิสูจนไดวากรรมการผูจัดการหรือผูมีอํานาจบริหารจัดการนิติบุคคลปลอย
ปละละเลยไมตรวจสอบหรือควบคุมกํากับดูแลจนเปนเหตุใหมีการกระทําตามวรรคหนึ่ง
ใหกรรมการผูจัดการหรือผูดํารงตําแหนงอื่นดังกลาวรับผิดเชนเดียวกับที่บัญญัติไวใน
วรรคหนึ่งดวย
ในกรณีที่คณะกรรมการของนิติบุคคลเปนผูมีมติใหนิติบุคคลกระทําการใดหรือละเวน
การกระทําการใดอันเปนความผิด ใหคณะกรรมการของนิติบุคคลตองรับผิดเชนเดียวกับ
นิติบุคคล เวนแตตนจะไมรูเห็นเปนใจในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น”
โดยในการยกรางบทบัญญัตดิ งั กลาว คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ไดมกี ารอภิปรายและ
ใหเหตุผลสรุปไดดังนี้
(1) เจตนารมณในการรางบทบัญญัตินี้ เพื่อกําหนดใหบุคคลในนิติบุคคลที่เกี่ยวของกับการ
กระทําความผิดจะตองรับผิดในกรณีที่นิติบุคคลกระทําการผิด โดยการพิสูจนความผิดของบุคคลนั้นเปน
ไปตามหลักทั่วไปที่โจทกจะตองพิสูจนการกระทําความผิดของจําเลย
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(2) การกําหนดใหบคุ คลในนิตบิ คุ คลทีจ่ ะตองรับผิดในแตละวรรคนัน้ พิจารณาบนพืน้ ฐานวา
เมื่อนิติบุคคลกระทําความผิด บุคคลในนิติบุคคลที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดในเรื่องนั้นซึ่งมีความ
ใกลชดิ กับการกระทําความผิดควรเปนบุคคลทีต่ อ งรับผิดในลําดับแรกแลวจึงพิจารณาความรับผิดของบุคคล
ในลําดับถัดมาที่มีหนาที่ในการตรวจสอบหรือควบคุมกํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ของบุคคลที่ตองรับผิด
ในลําดับแรก และในกรณีท่ีการกระทําความผิดของนิติบุคคลเนื่องมาจากการดําเนินการตามมติของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการก็จะตองรับผิดดวย
โดยทีก่ ารกําหนดความรับผิดทางอาญาของผูแ ทนนิตบิ คุ คลเปนเรือ่ งทีส่ าํ คัญและจําเปนตอง
มีการพิจารณาอยางรอบคอบ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) จึงไดมดี าํ ริใหนาํ เสนอคณะกรรมการ
กฤษฎีกาแตละคณะพิจารณากฎหมายกลาง ตามทีค่ ณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ไดยกรางขึน้ ใหม
วาจะสามารถใชบังคับแทนกฎหมายปจจุบันไดหรือไม
สวนทีส่ อง : บทบัญญัตคิ วามรับผิดในทางอาญาของผูแ ทนนิตบิ คุ คล ซึง่ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)
ไดยกราง : กรณีศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา
จากการทีศ่ าลรัฐธรรมนูญไดมคี าํ วินจิ ฉัยที่ 12/2555 และตอมาคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)
ไดยกรางบทบัญญัตคิ วามรับผิดในทางอาญาของผูแ ทนนิตบิ คุ คลเพือ่ ใชเปนกฎหมายกลางแทนบทบัญญัติ
ความรับผิดในทางอาญาของผูแทนนิติบุคคลที่บัญญัติไวในกฎหมายตาง ๆ และคณะกรรมการกฤษฎีกา
(คณะพิเศษ) เห็นสมควรเสนอรางบทบัญญัติดังกลาวใหคณะกรรมการกฤษฎีกาแตละคณะพิจารณาวา
รางบทบัญญัติดังกลาวสามารถใชบังคับแทนกฎหมายปจจุบันไดหรือไม อยางไร
ในสวนที่เกี่ยวกับกฎหมายการศึกษานั้นจากการตรวจสอบพบวา มีกฎหมายที่อยูในความรับ
ผิดชอบทีม่ บี ทสันนิษฐานใหผแู ทนนิตบิ คุ คลตองรับผิดในทางอาญาเมือ่ นิตบิ คุ คลกระทําความผิด รวม 4 ฉบับ
คือ พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2528
พระราชบัญญัตสิ ถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัตสิ ง เสริมกิจการฮัจย พ.ศ. 2524
ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับรางบทบัญญัติที่คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ไดยกราง
ขึน้ แลว จึงไดมคี วามเห็นเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 8) พิจารณาโดยมีความเห็นในแตละกรณี
ดังนี้
1. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
มาตรา 153 แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ไดบัญญัติวา
“ในกรณีทผี่ รู บั ใบอนุญาตเปนนิตบิ คุ คลกระทําความผิดและถูกลงโทษตามพระราชบัญญัตนิ ี้ กรรมการ
หรือผูจัดการหรือผูรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้นตองรับโทษจําคุกหรือปรับ หรือทั้งจํา
ทัง้ ปรับตามทีก่ ฎหมายกําหนดสําหรับความผิดนัน้ ๆ ดวย เวนแตจะพิสจู นไดวา ตนมิไดมสี ว นในการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลนั้น” ซึ่งเมื่อพิจารณามาตราเกี่ยวกับการกระทําความผิดของผูรับใบอนุญาตมีหา
มาตรา คือ
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1) มาตรา 141 ผูร บั ใบอนุญาต ผูอ าํ นวยการ ผูจ ดั การ ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา ผูใ ดฝาฝน
มาตรา 87 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
2) มาตรา 144 ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูอนุญาตตามมาตรา 91 ตองระวาง
โทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท
3) มาตรา 145 ผูร บั ใบอนุญาต ผูอ าํ นวยการ ผูจ ดั การ ครู บุคลากรทางการศึกษา เจาหนาทีห่ รือ
ผูปฏิบัติงานอื่นของโรงเรียนในระบบ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 98 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกิน
หนึ่งหมื่นบาท
4) มาตรา 146 ผูร บั ใบอนุญาต ผูอ าํ นวยการ หรือผูจ ดั การ ผูใ ดไมปฏิบตั ติ ามมาตรา 98 วรรคสอง
มาตรา 116 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาทและปรับอีกวันละหาพัน
บาทตลอดระยะเวลาที่ยังฝาฝน
5) มาตรา 149 ผูรับใบอนุญาตผูใดไมแตงตั้งผูบริหารตามมาตรา 122 วรรคหนึ่ง หรือแตงตั้งผู
ไมมคี ณ
ุ สมบัตหิ รือมีลกั ษณะตองหามตามมาตรา 122 วรรคสอง หรือยินยอมใหผไู มไดรบั การแตงตัง้ เปน
ผูบริหารปฏิบัติหนาที่ผูบริหาร แลวแตกรณี ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
เมือ่ พิจารณาประกอบกับบทบัญญัตใิ นมาตรา 153 แลว แสดงวา หากผูก ระทําความผิดตามมาตรา
141 มาตรา 144 มาตรา 145 มาตรา 146 หรือมาตรา 149 เปนนิตบิ คุ คล กรรมการ หรือผูจ ดั การ หรือ
ผูร บั ผิดชอบในการดําเนินการของนิตบิ คุ คลนัน้ ตองรับโทษตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วสาํ หรับความผิดนัน้ ดวย เวนแต
จะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับบทบัญญัติ
ที่คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ไดยกรางขึ้น จึงเห็นวา สามารถนําบทบัญญัติที่ไดยกรางขึ้น
มาใชบงั คับแทนบทบัญญัตใิ นมาตรา 153 ได เนือ่ งจากมีความครอบคลุมทัง้ 3 กรณี คือ กรณีผรู บั ผิดชอบใน
การดําเนินการของนิตบิ คุ คล กรณีผจู ดั การของนิตบิ คุ คล และกรณีกรรมการของนิตบิ คุ คล อยางไรก็ตาม
มาตรา 153 แหงพระราชบัญญัติดังกลาวไดกําหนดตัวผูรับผิดชอบเปน “กรรมการ” “ผูจัดการ” “ผูรับ
ผิดชอบ” ออกจากกัน ซึ่งตางจากรางบทบัญญัติของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ที่ใชคําวา
“กรรมการผูจัดการ” ซึ่งหมายถึง กรรมการผูที่ไดรับมอบหมายใหมีอํานาจหนาที่บริหารจัดการงานของ
นิ ติ บุ ค คล และเป น ผู  แ ทนของนิ ติ บุ ค คลในการดํ า เนิ น การติ ด ต อ ในเรื่ อ งต า ง ๆ กั บ บุ ค คลภายนอก
จึงมีประเด็นทีต่ อ งพิจารณาตอไปวา ในกรณีของพระราชบัญญัตโิ รงเรียนเอกชนฯ นัน้ หากผูท ตี่ อ งรับผิดในทาง
อาญาเปน “กรรมการ” แตมไิ ดเปน “กรรมการผูจ ดั การ” จะถือวากรณีดงั กลาวเปนกรณีตามบทบัญญัติ
ในวรรคใด และหากเปนการดําเนินการตามมติของคณะกรรมการโดยมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหนึง่
รับไปดําเนินการ กรรมการผูด าํ เนินการดังกลาวตองรับผิดตามบทบัญญัตใิ นวรรคใด กลาวคือ ตองรับผิด
ตามวรรคหนึง่ ในฐานะผูร บั ผิดชอบในการดําเนินการในเรือ่ งนัน้ หรือตองรับผิดในฐานะทีเ่ ปนคณะกรรมการ
ที่มีมติใหนิติบุคคลนั้นกระทําความผิด
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2. พระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2528
มาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2528 ไดบัญญัติวา
“ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล กรรมการ
ผูจ ดั การ หรือผูร บั ผิดชอบในการดําเนินการของนิตบิ คุ คลนัน้ ตองรับโทษตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วสาํ หรับความผิดนัน้ ๆ
ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น”
ซึ่งเมื่อพิจารณามาตราเกี่ยวกับการกระทําความผิดมีสองมาตรา คือ
1) มาตรา 61 กําหนดโทษสําหรับผูที่โฆษณา ชี้ชวน หรือจัดการใหคณะบุคคลหรือบุคคลใด
เขาเปนสมาชิก หรือกระทําการใด ๆ อันเปนการสงเสริมหรือสนับสนุนการดํารงอยูของสมาคมซึ่งมี
วัตถุประสงคหลักเกี่ยวกับการกีฬาหรือการสงเสริมการกีฬาโดยตรงที่มิไดรับอนุญาตใหดําเนินการจัดตั้ง
จาก กกท. หรือเปนสมาคมที่ กกท. ไดเพิกถอนการอนุญาตแลว และ
2) มาตรา 62 กําหนดโทษสําหรับผูท่ีใชคําวา “แหงประเทศไทย” หรือมีอักษรหรือเครื่อง
หมายใด แสดงวาเปนสมาคม สโมสรหรือคณะบุคคล ซึง่ มีกจิ กรรมเกีย่ วกับกีฬาในนามของชาติหรือประเทศไทย
โดยมิไดรบั อนุญาตจาก กกท. หรือเขารวมการแขงขันหรือสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน หรือจัดหรือรวม
ในการจัดใหมกี ารแขงขันกีฬาโดยแสดงวาเปนการแขงขันกีฬาหรือจัดการแขงขันกีฬาในนามของชาติหรือ
ประเทศไทย โดยมิไดรับอนุญาตจาก กกท. โดยเมื่อพิจารณาประกอบกับบทบัญญัติในมาตรา 63 แลว
แสดงวา หากผูก ระทําความผิดตามมาตรา 61 หรือมาตรา 62 เปนนิตบิ คุ คล กรรมการ ผูจ ดั การ หรือผูร บั
ผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้นตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นดวย เวนแตจะ
พิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับบทบัญญัติที่
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ไดยกรางขึน้ จึงเห็นวา สามารถนําบทบัญญัตทิ ไ่ี ดยกรางขึน้ มาใชบงั คับ
แทนบทบัญญัตใิ นมาตรา 63 ได เนือ่ งจากมีความครอบคลุมทัง้ 3 กรณี คือ กรณีผรู บั ผิดชอบในการดําเนิน
การของนิติบุคคล กรณีผูจัดการของนิติบุคคล และกรณีกรรมการของนิติบุคคล อยางไรก็ดี มีขอสังเกต
ในกรณีกรรมการของนิตบิ คุ คลวา ในพระราชบัญญัตกิ ารกีฬาแหงประเทศไทยไดแยกระหวาง “กรรมการ”
กับ “ผูจ ดั การ” ออกจากกัน ซึง่ ตางจากรางบทบัญญัตขิ องคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ทีใ่ ชคาํ วา
“กรรมการผูจัดการ” ซึ่งหมายถึง กรรมการผูที่ไดรับมอบหมายใหมีอํานาจหนาที่บริหารจัดการงานของ
นิตบิ คุ คล และเปนผูแ ทนของนิตบิ คุ คลในการดําเนินการติดตอในเรือ่ งตาง ๆ กับบุคคลภายนอก จึงมีประเด็น
ที่ตองพิจารณาวา ในกรณีของพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย หากผูที่ตองรับผิดในทางอาญา
นัน้ เปน “กรรมการ” แตมไิ ดเปน “กรรมการผูจ ดั การ” จะถือวากรณีดงั กลาวเปนกรณีตามบทบัญญัตใิ น
วรรคใด และหากเปนการดําเนินการตามมติของคณะกรรมการโดยมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหนึ่ง
รับไปดําเนินการ กรรมการผูด าํ เนินการดังกลาวตองรับผิดตามบทบัญญัตใิ นวรรคใด กลาวคือ ตองรับผิด
ตามวรรคหนึ่งในฐานะผูรับผิดชอบในการดําเนินการในเรื่องนั้น หรือตองรับผิดตามวรรคสามในฐานะที่
เปนคณะกรรมการที่มีมติใหนิติบุคคลนั้นกระทําความผิด
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3. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546
มาตรา 115 แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ไดบัญญัติวา
“สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดไมปฏิบตั ติ ามมาตรา 74 หรือมาตรา 75 ตองระวางโทษปรับไมเกิน
หนึ่งลานบาทในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดกระทําความผิดตามมาตรา 74 หรือมาตรา 75
กรรมการสภาสถาบันหรืออธิการบดีหรือผูรับผิดชอบในการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น
ตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทํา
ความผิดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น”
โดยในมาตรา 74 และมาตรา 75 แหงพระราชบัญญัตสิ ถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ ไดกาํ หนดให
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตองดําเนินการใหเปนไปตามที่กําหนด ดังนี้
1) มาตรา 74 ไดกาํ หนดใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตองไดรบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากอนจึงจะกระทําการในเรื่องตาง ๆ ได เชน การรับความชวยเหลือทางการเงินจากบุคคล
ใด การเชาทรัพยสิน การซื้อ การเชาซื้อ หรือการจําหนายทรัพยสิน ซึ่งเปนกรณีเกินกวาที่คณะกรรมการ
กําหนด
2) มาตรา 75 หามสถาบันอุดมศึกษาเอกชนรับเงิน ทรัพยสนิ หรือประโยชนอนื่ ใดจากบุคคลใด
ซึ่งการรับนั้นอาจเปนภัยตอความมั่นคงหรือความปลอดภัยของประเทศหรือขัดตอวัฒนธรรมของชาติ
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
โดยเมือ่ พิจารณาประกอบกับบทบัญญัตใิ นมาตรา 115 แลว แสดงใหเห็นวา บทบัญญัตใิ นมาตรา
115 มุง เนนเปนกรณีเฉพาะ กลาวคือ ตองเปนการกระทําของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามพระราชบัญญัติ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนฯ เท า นั้ น ไม ร วมไปถึ ง กรณี นิ ติ บุ ค คลอื่ น ซึ่ ง แตกต า งจากร า งบทบั ญ ญั ติ
ที่คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ยกรางขึ้น ที่มุงหมายใหใชบังคับเปนการทั่วไปกับกรณีของ
นิตบิ คุ คลทัง้ หมด นอกจากนี้ ในสวนของผูท ถี่ กู กําหนดใหตอ งรับโทษดวยนัน้ ยังมุง เนนเฉพาะกรรมการสภา
สถาบันหรืออธิการบดีหรือผูรับผิดชอบในการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเทานั้น จึงไมมี
กรณีของกรรมการผูจัดการดังเชนที่กําหนดไวในรางบทบัญญัติของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)
ประกอบกับเมือ่ พิจารณาบทบัญญัตใิ นพระราชบัญญัตสิ ถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ ปรากฏวามีบทบัญญัติ
หลายมาตราที่กําหนดความรับผิดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (มาตรา 105 มาตรา 106 มาตรา 107
มาตรา 108 และมาตรา 118) แตไมมกี ารกําหนดบทสันนิษฐานความรับผิดของผูแ ทนสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนแตอยางใด แสดงใหเห็นวา บทบัญญัติในมาตรา 115 มุงหมายใหกําหนดบทสันนิษฐานความ
รับผิดเฉพาะในบางเรื่องเทานั้นมิไดประสงคใหครอบคลุมความรับผิดทั้งหมดตามที่กําหนดไวในพระราช
บัญญัตดิ งั กลาว ดังนัน้ จึงเห็นวา ไมสามารถนําบทบัญญัตทิ คี่ ณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ยกราง
ขึ้นมาใชบังคับแทนบทบัญญัติในมาตรา 115 ได
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4. พระราชบัญญัติสงเสริมกิจการฮัจย พ.ศ. 2524
มาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมกิจการฮัจย พ.ศ. 2524 ไดบัญญัติวา
“ในกรณีทนี่ ติ บิ คุ คลเปนผูก ระทําความผิดและถูกลงโทษตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ใหถอื วาผูแ ทน
นิตบิ คุ คลเปนผูก ระทําความผิด และตองระวางโทษเชนเดียวกับนิตบิ คุ คลนัน้ ดวย เวนแตจะพิสจู นไดวา ตน
มิไดรเู ห็นเปนใจกับการกระทําความผิดนัน้ หรือไดจดั การตามสมควร เพือ่ ปองกันมิใหเกิดความผิดนัน้ แลว”
โดยเมื่อพิจารณาบทบัญญัติตาง ๆ ในพระราชบัญญัติดังกลาวแลว พบวา ไดมีการกําหนดบทลงโทษไว
เพียงสามมาตรา คือ
1) มาตรา 15 กําหนดโทษสําหรับผูที่ไมปฏิบัติตามมาตรา 5 (1) หรือ (2) คือ รับจัดบริการ
ขนสงในกิจการฮัจยหรือจัดบริการอื่นที่เกี่ยวกับกิจการฮัจยตามที่คณะกรรมการสงเสริมกิจการฮัจยแหง
ประเทศไทยประกาศกําหนด โดยไมไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ
2) มาตรา 16 กําหนดโทษสําหรับผูท ไ่ี มปฏิบตั ติ ามมาตรา 5 (3) คือ โฆษณาหรือกระทําการ
อื่นใดอันมีลักษณะเปนการชักชวนเพื่อใหใชบริการขนสงในกิจการฮัจยหรือบริการอื่นที่เกี่ยวกับกิจการ
ฮัจย อันเปนการแสวงหาประโยชนในทางธุรกิจและมิไดเปนตัวแทนหรือเจาหนาทีข่ องบุคคลทีไ่ ดรบั อนุญาต
ใหประกอบกิจการดังกลาว โดยไมไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ และ
3) มาตรา 17 กําหนดโทษสําหรับผูที่กระทําการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ
เงื่อนไข หรือมาตรการใด ๆ ในการควบคุมกิจการซึ่งตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการ
ฮัจยแหงประเทศไทย
โดยเมื่อพิจารณาประกอบกับบทบัญญัติในมาตรา 18 แลว แสดงวา หากผูกระทําความผิดตาม
มาตรา 15 มาตรา 16 หรือมาตรา 17 เปนนิตบิ คุ คลและนิตบิ คุ คลดังกลาวไดถกู ลงโทษตามพระราชบัญญัติ
นี้ ใหถือวาผูแทนนิติบุคคลเปนผูกระทําความผิดและตองระวางโทษเชนเดียวกัน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ
บทบัญญัตทิ คี่ ณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ไดยกรางขึน้ จึงเห็นวา ไมสามารถนําบทบัญญัตทิ ไี่ ดยก
รางขึน้ มาใชบงั คับแทนบทบัญญัตใิ นมาตรา 18 ไดทงั้ หมด เนือ่ งจากบทบัญญัตทิ คี่ ณะกรรมการกฤษฎีกา
(คณะพิเศษ) ไดยกรางขึน้ มีขอบเขตการใชบงั คับกวางกวาทีก่ าํ หนดไวในมาตรา 18 เพราะกรณีมาตรา 18
มุง หมายใหใชบงั คับกับกรณีทเี่ ปนผูแ ทนนิตบิ คุ คลเทานัน้ ในขณะทีบ่ ทบัญญัตทิ ร่ี า งขึน้ มุง หมายใหใชบงั คับ
ทัง้ กรณีทเี่ ปนผูร บั ผิดชอบในการดําเนินงานในเรือ่ งนัน้ กรณีทเี่ ปนกรรมการผูจ ดั การหรือผูม อี าํ นาจบริหาร
จัดการนิติบุคคล และกรณีที่เปนคณะกรรมการของนิติบุคคล ดังนั้น หากพิจารณาเจตนารมณของบท
บัญญัตมิ าตรา 18 แหงพระราชบัญญัตสิ ง เสริมกิจการฮัจยฯ แลวเห็นวา บทบัญญัตดิ งั กลาวประสงคทจี่ ะ
จํากัดการกําหนดความรับผิดเฉพาะกรณีทเ่ี ปนผูแ ทนนิตบิ คุ คลเทานัน้ จึงไมสามารถนําบทบัญญัตทิ ยี่ กราง
ขึ้นมาใชบังคับได
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 8) ไดพิจารณารางบทบัญญัติที่คณะกรรมการกฤษฎีกา
(คณะพิเศษ) ไดยกรางขึ้นกับความเห็นเบื้องตนที่ไดนําเรียนเสนอแลวมีความเห็น ดังนี้
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1. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
เห็นวา มาตรา 153 5 ไดกําหนดบทลงโทษกรณีนิติบุคคลกระทําความผิดไวในหามาตรา คือ
1) มาตรา 141 ลงโทษผูร บั ใบอนุญาต ผูอ าํ นวยการ ผูจ ดั การ ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา
ที่ใชหรือยอมใหผูอื่นใชอาคาร สถานที่ และบริเวณของโรงเรียนในระบบเพื่อการอันมิชอบดวยกฎหมาย
หรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือเปนการอันไมควรแกกจิ การของโรงเรียน
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
การลงโทษผูรับใบอนุญาตทั้งหามาตราดังกลาวหมายความรวมทั้งผูรับใบอนุญาตที่เปนบุคคล
ธรรมดาและผูร บั ใบอนุญาตทีเ่ ปนนิตบิ คุ คล แตการกําหนดใหกรรมการ ผูจ ดั การ หรือผูร บั ผิดชอบในการ
ดําเนินการของนิตบิ คุ คลตองรับโทษตามมาตรา 153 นัน้ เปนการกําหนดเฉพาะกรณีผรู บั ใบอนุญาตทีเ่ ปน
นิตบิ คุ คลกระทําความผิด อยางไรก็ตาม บทบัญญัตทิ งั้ หามาตราดังกลาวเปนการบัญญัตลิ งโทษทัง้ ในสวน
ผูรับใบอนุญาตและในสวนของโรงเรียน โดยในสวนของโรงเรียนนั้น กฎหมายไดกําหนดลงโทษเปนราย
ตําแหนง ดังนั้น การพิจารณาลงโทษผูกระทําความผิดทั้งหามาตราดังกลาวจึงตองพิจารณาวา ผูใดเปน
ผูเขาไปยุงเกี่ยวกับการกระทําที่เปนความผิดระหวาง ผูรับใบอนุญาต หรือโรงเรียนเอกชน หากเปนกรณี
ผูร บั ใบอนุญาตทีเ่ ปนนิตบิ คุ คลกระทําความผิด ผูร บั ผิดชอบในการดําเนินการของนิตบิ คุ คลก็จะตองรับผิด
ตามมาตรา 153 แตหากผูท กี่ ระทําความผิดเปนโรงเรียน ผูอ าํ นวยการ ผูจ ดั การ ครู บุคลากรทางการศึกษา
เจาหนาที่หรือผูปฏิบัติงานอื่นของโรงเรียนซึ่งเปนบุคคลธรรมดาก็จะตองรับผิดตามที่กฎหมายกําหนด
กรณีดังกลาวจึงสามารถนํารางบทบัญญัติดังกลาวมาใชบังคับแทนบทบัญญัติมาตรา 153 ได

5 มาตรา 153 ในกรณีทผ่ี รู บั ใบอนุญาตเปนนิตบิ คุ คลกระทําความผิดและถูกลงโทษตามพระราชบัญญัตนิ ้ี กรรมการหรือผูจ ดั การ
หรือผูรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้นตองรับโทษจําคุกหรือปรับ หรือทั้งจําทั้งปรับตามที่กฎหมายกําหนดสําหรับ
ความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น
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2. พระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2528
เห็นวา สามารถนํารางบทบัญญัติกฎหมายกลางมาใชบังคับแทนบทบัญญัติมาตรา 63 6 ได
เนือ่ งจากมีความครอบคลุมทัง้ กรณีทเ่ี ปนผูร บั ผิดชอบในการดําเนินการของนิตบิ คุ คล ผูจ ดั การของนิตบิ คุ คล
และกรรมการของนิติบุคคล โดยมีขอสังเกตวา หากในการประชุมคณะกรรมการของนิติบุคคลมีมติให
นิตบิ คุ คลกระทําการใดหรือละเวนการกระทําการใดอันเปนความผิด และมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหนึง่
เปนผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน ในกรณีเชนนี้กรรมการคนนั้นจะมีความรับผิดตามที่กําหนดไวใน
รางบทบัญญัตมิ าตรา .. วรรคใด ซึง่ กรณีดงั กลาวเห็นวา กรรมการทีเ่ ปนผูร บั ผิดชอบในการดําเนินงานในเรือ่ ง
นัน้ มีความรับผิดตามวรรคหนึง่ เพราะถือวาเปนผูท ลี่ งมือกระทําความผิดเองโดยตรง โดยไมจาํ ตองพิจารณา
กรณีตามรางมาตรา .. วรรคสาม อีก แมวาจะไดรวมลงมติใหนิติบุคคลกระทําการหรือละเวนกระทําการ
ในเรื่องนั้นดวยก็ตาม
3. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546
เห็นวา ไมสามารถนํารางบทบัญญัติดังกลาวมาใชบังคับแทนบทบัญญัติมาตรา 115 7 ได
เนือ่ งจากมาตรา 115 กําหนดใหใชบงั คับเฉพาะกรณีทเี่ ปนการกระทําความผิดตามทีก่ าํ หนดไวในมาตรา 74 8
(กรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไมยอมขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษากอนกระทํา
การในเรือ่ งตาง ๆ ตามทีก่ าํ หนด) และมาตรา 75 9 (กรณีทส่ี ถาบันอุดมศึกษาเอกชนรับเงิน ทรัพยสนิ หรือ
ประโยชนอนื่ ใด ทีอ่ าจเปนภัยตอความมัน่ คงหรือความปลอดภัยของประเทศหรือขัดตอวัฒนธรรมของชาติ
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน) เทานั้น ไมรวมถึงกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนกระทําความผิดตาม
6 มาตรา 63 ในกรณีทผี่ กู ระทําความผิดซึง่ ตองรับโทษตามพระราชบัญญัตนิ เี้ ปนนิตบิ คุ คล กรรมการ ผูจ ดั การ หรือผูร บั ผิดชอบ
ในการดําเนินการของนิตบิ คุ คลนัน้ ตองรับโทษตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วสาํ หรับความผิดนัน้ ๆ ดวย เวนแตจะพิสจู นไดวา ตนมิไดมสี ว นใน
การกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น
7 มาตรา 115 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดไมปฏิบัติตามมาตรา 74 หรือมาตรา 75 ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งลานบาท
ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดกระทําความผิดตามมาตรา 74 หรือมาตรา 75 กรรมการสภาสถาบันหรืออธิการบดีหรือ
ผูร บั ผิดชอบในการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนัน้ ตองรับโทษตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วสาํ หรับความผิดนัน้ ดวย เวนแตจะพิสจู น
ไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น
8 มาตรา 74 การกระทําดังตอไปนี้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
(1) การรับความชวยเหลือทางการเงิน อุปกรณการศึกษา หรือประโยชนอนื่ ใดจากบุคคลใดเปนจํานวนเงินหรือมูลคาเกินกวา
ที่คณะกรรมการกําหนด
(2) การกูเ งินครัง้ เดียวหรือหลายครัง้ รวมกันเกินรอยละยีส่ บิ หาของมูลคาของทรัพยสนิ ทีส่ ถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอยูข ณะนัน้
ทั้งนี้ หนี้สินสะสมตองไมเกินมูลคาแหงทรัพยสิน
(3) การเชาทรัพยสินที่มีคาเชาเกินกวาที่คณะกรรมการกําหนด
(4) การซื้อ การเชาซื้อ หรือการจําหนายทรัพยสินที่มีมูลคาเกินกวาที่คณะกรรมการกําหนด
(5) การกอใหเกิดภาระผูกพันแกที่ดินและสิ่งกอสรางตามที่คณะกรรมการกําหนด
9 มาตรา 75 หามมิใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนรับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลใด ซึ่งการรับนั้นอาจเปนภัย
ตอความมั่นคงหรือความปลอดภัยของประเทศหรือขัดตอวัฒนธรรมของชาติ หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

201

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปที่ 17 เลมที่ 49 เดือนมก ราคม-เมษายน พ.ศ.2558
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ที่กําหนดไวในมาตราอื่น แสดงใหเห็นวา พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ มีเจตนารมณใน
การกําหนดบทสันนิษฐานความรับผิดของผูแ ทนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไวเปนการเฉพาะ โดยมิไดประสงค
ใหครอบคลุมความรับผิดทั้งหมดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติน้ี หากนํารางบทบัญญัติมาตรา ..
มาใชบงั คับแทนจะเปนการขยายขอบเขตของบทสันนิษฐานความรับผิดไปยังมาตราอืน่ ดวย ซึง่ ไมสอดคลอง
กับเจตนารมณของพระราชบัญญัตดิ ังกลาว
4. พระราชบัญญัติสงเสริมกิจการฮัจย พ.ศ. 2524
เห็นวา สามารถนํารางบทบัญญัตมิ าตรา .. มาใชบงั คับแทนบทบัญญัตมิ าตรา 18 10ได เนือ่ งจาก
บทสันนิษฐานความรับผิดตามที่กําหนดไวในมาตรา 18 มีผลใชบังคับในกรณีที่ผูกระทําความผิดเปน
นิตบิ คุ คลทัว่ ไปและครอบคลุมความผิดตาง ๆ ทัง้ หมดตามทีก่ าํ หนดไวในพระราชบัญญัตนิ ี้ จึงสอดคลองกับ
หลักการของรางบทบัญญัตมิ าตรา .. ทีค่ ณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ไดยกรางขึน้ โดยมีขอ สังเกต
วา แมจะนํารางบทบัญญัตมิ าตรา .. มาใชบงั คับแทนไดกต็ าม แตกต็ อ งพิจารณาความเหมาะสมและเจตนารมณ
ในการกําหนดบทบัญญัตใิ นเรือ่ งนีเ้ นือ่ งจากบทบัญญัตมิ าตรา 18 ไดกาํ หนดบทสันนิษฐานความรับผิดเฉพาะ
กรณีของผูแ ทนนิตบิ คุ คลเทานัน้ ไมรวมไปถึงกรณีผรู บั ผิดชอบในการดําเนินงานและคณะกรรมการทีม่ ไิ ด
เปนผูแ ทนของนิตบิ คุ คลดวย ดังนัน้ การนํารางบทบัญญัตมิ าตรา .. มาใชบงั คับแทนยอมสงผลใหเปนการ
ขยายความรับผิดใหรวมไปถึงกรณีของบุคคลอื่นที่มิไดเปนผูแทนนิติบุคคลดวย
สวนทีส่ าม : ผลการพิจารณาบทบัญญัตคิ วามรับผิดในทางอาญาของผูแ ทนนิตบิ คุ คลทีค่ ณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ไดยกรางขึ้น
จากการทีศ่ าลรัฐธรรมนูญไดมคี าํ วินจิ ฉัยที่ 12/2555 เกีย่ วกับบทบัญญัตคิ วามรับผิดในทางอาญา
ของผูแทนนิติบุคคล และตอมาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดแตงตั้งคณะกรรมการกฤษฎีกา
(คณะพิเศษ) เพือ่ พิจารณาบทบัญญัตคิ วามรับผิดทางอาญาของผูแ ทนนิตบิ คุ คล โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา
(คณะพิเศษ) ไดยกรางบทบัญญัตคิ วามรับผิดในทางอาญาของผูแ ทนนิตบิ คุ คลเปนกฎหมายกลาง และเห็น
สมควรเสนอรางบทบัญญัตดิ งั กลาวใหคณะกรรมการกฤษฎีกาแตละคณะพิจารณา ซึง่ จากการทีค่ ณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่ 8) ไดมคี วามเห็นในสวนที่ 2 การพิจารณาบทบัญญัตคิ วามรับผิดในทางอาญาของผูแ ทน
นิตบิ คุ คลเปนกฎหมายกลางแทนบทบัญญัตคิ วามรับผิดทางอาญาของผูแ ทนนิตบิ คุ คลไวในกฎหมายเกีย่ ว
กับการศึกษาแลว ไดมกี ารนําความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาทุกคณะเสนอตอคณะกรรมการกฤษฎีกา
(คณะพิเศษ) เพือ่ พิจารณาดวย ซึง่ ฝายเลขานุการฯ ไดเสนอใหคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) พิจารณา
โดยไดกําหนดประเด็นพิจารณา ดังนี้
10 มาตรา 18 ในกรณีทนี่ ติ บิ คุ คลเปนผูก ระทําความผิดและถูกลงโทษตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ใหถอื วาผูแ ทนนิตบิ คุ คลเปนผูก ระทํา
ความผิด และตองระวางโทษเชนเดียวกับนิติบุคคลนั้นดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดรูเห็นเปนใจกับการกระทําความผิดนั้น
หรือไดจัดการตามสมควร เพื่อปองกันมิใหเกิดความผิดนั้นแลว
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1. การพิจารณาบทบัญญัตคิ วามรับผิดในทางอาญาของผูแ ทนนิตบิ คุ คลทีค่ ณะกรรมการกฤษฎีกา
(คณะพิเศษ) ยกรางขึ้น
1.1 การจัดทําเปนกฎหมายกลาง
ประเด็นที่หนึ่ง การพิจารณาเกี่ยวกับความเหมาะสมในการรางกฎหมายกลาง
ประเด็นที่สอง 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. การพิจารณาเปรียบเทียบบทบัญญัตคิ วามรับผิดในทางอาญาของผูแ ทนนิตบิ คุ คลทีค่ ณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ยกรางขึ้น กับบทบัญญัติของกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบของฝายกฎหมาย
2.1 กรณีที่สามารถนําบทบัญญัติที่ยกรางมาใชบังคับแทนได
2.2 กรณีที่หากนําบทบัญญัติที่ยกรางมาใชบังคับแทนจะทําใหไมเปนไปตามเจตนารมณของ
กฎหมาย
2.3 กรณีที่ไมสามารถนําบทบัญญัติที่ยกรางมาใชบังคับแทนได
3. การแกไขเพิม่ เติมบทบัญญัตคิ วามรับผิดในทางอาญาของผูแ ทนนิตบิ คุ คลทีค่ ณะกรรมการกฤษฎีกา
(คณะพิเศษ) ยกรางขึ้น
สวนที่สี่ : บทสรุป
จากการที่ผูเขียนไดติดตามการพิจารณาในเรื่องดังกลาวมาโดยตลอด เห็นดวยกับขอเสนอของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) บางทานทีไ่ ดใหความเห็นวา สมควรแกไขกฎหมายทีใ่ ชถอ ยคําเหมือนกับ
บทบัญญัติที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญกอน และที่เห็นวา เมื่อศาลรัฐธรรมนูญ
วินจิ ฉัยแลววา บทบัญญัตทิ เี่ ปนบทสันนิษฐานทีผ่ ลักภาระการพิสจู นใหจาํ เลยหรือผูต อ งหาขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ กรณีนจี้ งึ กลับไปใชหลักการนําสืบคดีอาญาปกติทโี่ จทกมหี นาทีน่ าํ สืบพิสจู น ความผิดทางอาญา
ของจําเลย และนําหลักกฎหมายอาญาทัว่ ไปในเรือ่ งตัวการ ผูใ ช หรือผูแ ทนตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณา
ความอาญามาใชไดอยูแลว กรณีจึงอาจมิใชเรื่องเรงดวนที่จําเปนตองแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ อยางไร
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การแกไขบทบัญญัตขิ องกฎหมายเกีย่ วกับความรับผิดของนิตบิ คุ คล และผูแ ทนนิตบิ คุ คล ในกฎหมายเกีย่ วกับการศึกษาใหสอดคลองกับคําวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 12/2555

ก็ตาม ในการที่จะกําหนดบทบัญญัติดังกลาวในลักษณะใดควรที่จะมีขอพิจารณาใหไดขอสรุปในประเด็น
ตาง ๆ ตามที่กลาวในสวนที่สามกอน
นอกจากนี้ จากการจัดทําบทความทางวิชาการดังกลาว ผูเ ขียนพบวา นอกจากประเด็นทีไ่ ดมกี าร
รวบรวมจากการนําเสนอบทบัญญัตใิ นลักษณะกฎหมายกลางตอคณะกรรมการกฤษฎีกาทุกคณะ ตลอดจนความ
เห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะตางๆ ในแตละประเด็นแลว อาจกลาวไดวาในการพิจารณาแกไข
รางกฎหมายในเรือ่ งดังกลาวอาจตองมีการจัดกลุม ของกฎหมาย 93 ฉบับ ดังทีก่ ลาวขางตนออกเปน 3 กลุม
เพื่อความเหมาะสม กลาวคือ
(1) กลุม ทีห่ นึง่ เปนกลุม กฎหมายทีม่ บี ทบัญญัตสิ นั นิษฐานทีเ่ ปนปญหาเรือ่ งขัดหรือแยงรัฐธรรมนูญ
ซึง่ ใชถอ ยคําเหมือนกับมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัตขิ ายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 แตยงั คงมี
ความแตกตางกันในเจตนารมณของกฎหมาย
(2) กลุม ทีส่ อง เปนกลุม กฎหมายทีใ่ ชถอ ยคําเหมือนกับมาตรา 158 แหงพระราชบัญญัตคิ มุ ครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 (คําวินิจฉัยที่ 2/2556) ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา มิใชบทสันนิษฐานจําเลยและ
ผลักภาระการพิสูจนหักลางขอสันนิษฐานใหกรรมการผูจัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงาน
ของนิติบุคคล นั้น
(3) กลุมที่สาม เปนกลุมกฎหมายที่มีบทบัญญัติเฉพาะที่แตกตางจากกลุมที่หนึ่ง และกลุมที่สอง
อยางไรก็ดี ตามบทบัญญัติกฎหมายกลางที่คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) กําหนดนั้นมี
รายละเอียดและรูปแบบทีส่ ามารถนํามาใชกบั กฎหมายการศึกษาทีม่ บี ทบัญญัตใิ นลักษณะทีค่ ลายคลึงกับมาตรา
54 แหงพระราชบัญญัตขิ ายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ไดในพระราชบัญญัตโิ รงเรียนเอกชน พ.ศ.
2550 พระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2528 สวนในพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัตสิ ง เสริมกิจการฮัจย พ.ศ. 2524 นัน้ ตองมีการแกไขตอไปโดยควรนําประเด็น
ทีก่ ลาวมาแลวในสวนทีส่ ามมาพิจารณาประกอบในการปรับปรุงฯ เพือ่ ใหรา งกฎหมายเปนไปตามเจตนารมณ
และสอดคลองกับวัตถุประสงคในการตราขึ้นใชบังคับดวย
จากบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2550 มาตรา 27 ซึง่ ไดกลาวถึงผลผูกพันของคําวินจิ ฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญที่หนวยงานของรัฐที่จะปฏิบัติตามในการตรากฎหมายการบังคับใชกฎหมายและ
การตีความกฎหมาย การดําเนินการเพือ่ ใหมกี ารแกไขบทบัญญัตใิ นพระราชบัญญัตขิ ายตรงและตลาดแบบตรง
พ.ศ. 2545 มาตรา 54 ตลอดจนบทบัญญัตใิ นกฎหมายอืน่ ๆ ทีม่ ขี อ ความในลักษณะเดียวกัน ดังทีไ่ ดกลาว
ถึงไปแลวตามเนื้อหาของบทความนี้ ซึ่งแสดงถึงการที่หนวยงานของรัฐเกี่ยวของไดปฏิบัติตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แลวอยางเครงครัดและเปนการรองรับสิทธิ
และเสรีภาพของชนชาวไทย ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 หมวด 3
วาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย สวนที่ 4 สิทธิในกระบวนการยุติธรรมดวยแลว
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ศึกษาวิเคราะหการสั่งไมรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 68
รมปรางค สวมประคํา*
1. บทนํา
การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตย กรณีมี
บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทําการใชสทิ ธิและเสรีภาพเพือ่ ลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ หรือเพือ่ ใหไดมาซึง่ อํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญถือเปนอํานาจหนาที่ในการยึดมั่นถึง
หลักนิตธิ รรมประการหนึง่ ของศาลรัฐธรรมนูญตามทีป่ รากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย สวนที่ 13 สิทธิพทิ กั ษรฐั ธรรมนูญ มาตรา 68 และ
มาตรา 69
อํานาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญดังกลาวปรากฏขึ้นตั้งแตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 มาตรา 63 ตอมามีการประกาศใชรฐั ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 โดยหลักการของบทบัญญัติดังกลาวมีการแกไขถอยคําเพียงเล็กนอยบางประการ แตสาระสําคัญ
หรือวิธีการที่จะสงคํารองมายังศาลรัฐธรรมนูญนั้นยังคงไมเปลี่ยนแปลง
แตเมือ่ ศาลรัฐธรรมนูญไดมคี าํ สัง่ รับคํารองในเรือ่ งพิจารณาที่ 18-22/2555 กรณีการยืน่ ญัตติขอ
แกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 291 ไวพจิ ารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 สงผลทําใหรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 กลายเปนชองทางที่ทําใหผูยื่น
คํารองสามารถยืน่ คํารองตรงเพือ่ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัย ในประเด็นวา มีบคุ คลหรือพรรค
การเมืองใชสทิ ธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพือ่ ลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข หรือเพือ่ ใหไดมาซึง่ อํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธกี ารซึง่ มิไดเปนไปตามวิถที างที่
บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญหรือไมเปนจํานวนมาก แตประเด็นการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
วาจะมีคําสั่งรับคํารองตางๆ ไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 หรือไม ยังไมปรากฏ
หลักเกณฑและวิธกี ารตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญทีช่ ดั เจนเพียงพอในการสัง่ รับคํารองไวพจิ ารณาวินจิ ฉัย
เนือ่ งจากถอยคําวา “การกระทําเพือ่ ลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รง
*ผูอํานวยการกลุมงานคดี 3 สํานักคดี 2 สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ, นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, พุทธศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
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เปนประมุข หรือเพือ่ ใหไดมาซึง่ อํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธกี ารซึง่ มิไดเปนไปตามวิถที างทีบ่ ญ
ั ญัติ
ไวในรัฐธรรมนูญ” เปนถอยคําที่กวาง จึงทําใหเกิดปญหาแนวคําวินิจฉัยหรือคําสั่งในการสั่งรับหรือสั่ง
ไมรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย
จากปญหาดังที่ไดกลาวไวขางตน จึงเห็นวาการศึกษาวิเคราะหกรณีการสั่งไมรับคํารองของ
ศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 ไวพจิ ารณาวินจิ ฉัยควรจะมีแนวทางในการกําหนดหลักเกณฑ
และเงื่อนไขในการสั่งรับหรือไมรับคํารอง ทั้งนี้ เพื่อเปนประโยชนตอการที่ผูจะใชสิทธิยื่นคํารองตอ
ศาลรัฐธรรมนูญจะไดใชเปนแนวทางในการยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญในโอกาสตอไป
2. แนวคิด ทฤษฎี และหลักการเกี่ยวกับการใชสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ
สิทธิและเสรีภาพ (Rights and Liberties) กับสิทธิมนุษยชน (Human Rights) และศักดิศ์ รี
ความเปนมนุษย (Human Dignity) มีความสัมพันธทางความหมายและคุณลักษณะทีส่ าํ คัญรวมกันอยู
ในหลายประการ โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาตามหลักปรัชญาของกฎหมายธรรมชาติ (Natural laws)
ทีม่ นุษยชาติตอ งมีอารยธรรมรวมกัน ประกอบแนวคิดในเรือ่ งสัญญาประชาคม (Social Contract State) 1
ดังนัน้ สิทธิและเสรีภาพจึงเปนสาระสําคัญทีร่ ฐั พึงจะตองมีพนั ธะผูกพันในการคุม ครองรักษาไวใหประชาชน
โดยที่รัฐอาศัยอํานาจการปกครองเปนเครื่องมือในการปฏิบัติเพื่อบรรลุผลตามพันธะดังกลาว
ในการศึกษาเรื่องการใชสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ การทราบถึงแนวคิดเกี่ยวกับการใชสิทธิพิทักษ
รัฐธรรมนูญถือวาเปนเรื่องจําเปนอยางยิ่ง เนื่องจากแนวคิดดังกลาวเปนพื้นฐานในการสรางความเขาใจ
และนําไปปรับใชไดอยางถูกตอง ซึง่ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการเกีย่ วกับการใชสทิ ธิพทิ กั ษรฐั ธรรมนูญ
นั้น มีดังนี้
2.1 แนวคิดในเรื่องการใชสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ
2.1.1 ความหมายของสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ
สิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
ฉบับภาษาอังกฤษ 2 จัดทําโดยคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญไดแปลคําวา สิทธิพทิ กั ษรฐั ธรรมนูญวา
Rights to Protect Constitution แปลความไดวา สิทธิปกปองรัฐธรรมนูญ หรือสิทธิปอ งกันรัฐธรรมนูญ
อยางไรก็ตามคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญไดเลือกใชคาํ วา สิทธิพทิ กั ษรฐั ธรรมนูญ ซึง่ มีความหมาย
ตรงตามคําศัพทภาษาไทยอยางตรงตัว กลาวคือ เปนสิทธิของบุคคลทีจ่ ะปกปองรัฐธรรมนูญ ซึง่ เปนกฎหมาย
สูงสุดของประเทศ
1 เชาวนะ ไตรมาศ. (2549). “สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญกับขอคิดเห็นบางประการในการจํากัดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
ของประชาชน” ในศาลรัฐธรรมนูญกับหลักประกันการคุมครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชนในโอกาส
ศาลรัฐธรรมนูญ 8 ป สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพ : บริษัท พี.เพรส จํากัด. หนา 35.
2 Constitution Drafting Commission, Constituent Assembly. (2007). Constitution of The Kingdom of Thailand.
B.E. 2550 (2007). Bangkok : Bureau of Printing Services. p. 28.
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2.1.2 แนวคิดในเรื่องการใชสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ
แนวคิดในเรือ่ งการใชสทิ ธิพทิ กั ษรฐั ธรรมนูญเกิดขึน้ จากความตองการทีจ่ ะมีการจัดตัง้ องคกร
หรือคณะบุคคลขึ้นมา เพื่อตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐในการสอดสองดูแลมิใหมีการละเมิดสิทธิของ
ประชาชน และเกิดขึน้ จากความตองการทีจ่ ะตอตานผูป กครองทีไ่ มชอบธรรม ซึง่ มาลิดรอนสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน
แนวคิดดังกลาวเริม่ กอตัวขึน้ ในประเทศทางตะวันตกทัง้ ในแงทฤษฎีทางรัฐศาสตร และแนว
ความคิดทางการเมืองของนักคิดทางการเมืองที่สําคัญๆ อีกทั้งยังปรากฏ ใหเห็นอยางเปนรูปธรรมในการ
ตอสูของประชาชนที่ปรากฏในรัฐ ในประเทศ ในภูมิภาคตางๆ ทั้งในอดีตและปจจุบัน
การตอสูท สี่ าํ คัญในตางประเทศ เชน การตอตานอังกฤษของกลุม คนทีเ่ ขาไปบุกเบิกในทวีป
อเมริกาซึง่ นําไปสูก ารสถาปนาประเทศสหรัฐอเมริกาในเวลาตอมา การตอสูเ พือ่ เอกราชของประเทศตางๆ
ที่มีใหเห็นทั่วโลก แมปจจุบันสิ่งเหลานี้จะสะทอนใหเห็นถึงการตอสูของคนที่ปรารถนาจะเปนเสรีชน
โดยปราศจากการกดขีจ่ ากผูป กครอง หรือการตอสู หรือตอตานผูป กครองประเทศทีป่ ระชาชนเห็นวาเปน
ผูท ี่ใชอํานาจปกครองอยางไมชอบธรรม
สําหรับประเทศไทยมีการรับรองสิทธิทางการเมืองของประชาชนไวในรัฐธรรมนูญตลอดมา
จนถึงสมัยรัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน เปนนายกรัฐมนตรี (ในปพ.ศ. 2535) สภาผูแ ทนราษฎรไดมอบ
หมายและใหมกี ารศึกษาปญหาดานสิทธิมนุษยชน และไดมมี ติใหสง เสริมและคุม ครองดานสิทธิมนุษยชน
โดยการเขาเปนภาคีกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International
Covenant on Civil and Political Right : ICCPR) แหงสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2535
และจัดตั้งองคกรขึ้นทําหนาที่ดานสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะพรอมทั้งมีการแกไข
เพิม่ เติมรัฐธรรมนูญฉบับที่ 5 พุทธศักราช 2538 และฉบับที่ 6 พุทธศักราช 2539 เพือ่ ใหสภารางรัฐธรรมนูญ
จัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม เพื่อเปนฐานของการปฏิรูปการเมือง และใหมีการสงเสริม และคุมครอง
สิทธิเสรีภาพตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น ๆ ดวย
เมือ่ มีการตรารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ขึน้ ใชบงั คับ ไดมกี าร
บัญญัติรับรองสิทธิเสรีภาพที่เปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยไดรับรองสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค ศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย เชน สิทธิในการรับรูขาวสาร สิทธิชุมชน สิทธิการดูแลทรัพยากร สิ่งแวดลอม และ
วัฒนธรรม เปนตน นอกจากนี้ยังไดบัญญัติหลักการเพื่อใหมีผลบังคับไดอยางแทจริง เชน การกําหนด
ใหสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองมีผลผูกพันโดยตรงตอรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกร
ของรัฐทุกองคกร กําหนดใหการใชอาํ นาจของรัฐ หรือการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจะกระทํา
ไดเฉพาะเหตุที่รัฐธรรมนูญอนุญาตไว และกระทําไดเทาที่จําเปนโดยจะกระทบกระเทือนตอสาระสําคัญ
ของสิทธิเสรีภาพไมได ทั้งยังไดบัญญัติใหมีการจัดตั้งองคกรศาลและองคกรอิสระเพื่อทําหนาที่คุมครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชนในทางปฏิบัติ รวมตลอดจนถึงตรวจสอบการใชอํานาจรัฐใหเปนไปตาม
แนวทางที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว
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ต อ มาเมื่ อ มี ก ารตรารั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2550 ขึ้ น ใช บั ง คั บ
การคุมครองสิทธิพทิ กั ษรฐั ธรรมนูญเริม่ มีความชัดเจนยิง่ ขึน้ อยางไรก็ตามสิทธิพทิ กั ษรฐั ธรรมนูญก็ยงั อยูใ น
สถานะที่อาจถูกจํากัดการใชสิทธิไดโดยกฎหมาย ซึ่งจะสงผลตอไปหากมีการออกกฎหมายจํากัดการใช
สิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญใหอยูในกรอบที่เหมาะสมมากกวาการปลอยใหบุคคลสามารถอางสิทธิพิทักษ
รัฐธรรมนูญไดอยางกวางขวางจนเกินขอบเขต
นอกจากนัน้ สิทธิพทิ กั ษรฐั ธรรมนูญยังเปนสิทธิในทางการเมืองซึง่ คุม ครองแกประชาชนทีม่ สี ญ
ั ชาติ
เฉพาะรัฐเทานัน้ ทีส่ ามารถอางสิทธิเพือ่ ตอตานการทํารัฐประหาร การยึดอํานาจ และการทุจริตการเลือกตัง้
ซึง่ แตกตางไปจากความหมายของสิทธิมนุษยชนทีม่ แี นวความคิดวาเปนสิทธิเสรีภาพทีต่ ดิ ตัวมนุษยทกุ คน
มาแตกาํ เนิด ไมวา จะสัญชาติ ศาสนา เพศ อายุใดก็ตาม ซึง่ มนุษยทกุ คนทุกสัญชาติสามารถอางสิทธิ
มนุษยชนไดในพื้นที่ของทุกประเทศ ดังนั้น สิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญจึงเปนสิทธิที่บุคคลที่มีสัญชาติไทย
เทานัน้ ทีจ่ ะสามารถอางสิทธิดงั กลาวได อีกทัง้ หากรัฐธรรมนูญซึง่ ไดบญ
ั ญัตริ บั รองสิทธิพทิ กั ษรฐั ธรรมนูญ
นั้นถูกยกเลิกก็ยอมสงผลกระทบตอการคงอยูของสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ เพราะสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ
ตองสิ้นสภาพไปพรอมกับรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาว ซึ่งแตกตางไปจากแนวความคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนที่
หากไมมีรัฐธรรมนูญใชบังคับ สิทธิมนุษยชนก็ยังดํารงอยูตลอดจนกวาจะสิ้นสภาพความเปนมนุษยซึ่ง
บทบัญญัตเิ ชนนีร้ ฐั ธรรมนูญตางประเทศ เชน รัฐธรรมนูญของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี มาตรา 20 (4)
วา ปวงชนชาวเยอรมันมีสทิ ธิทจี่ ะตอตานความมุง หมายของบุคคลใดๆ ทีล่ ม ลางบทบัญญัตติ ามรัฐธรรมนูญ
นี้ เมือ่ ไมมหี นทางอืน่ ทีจ่ ะพิทกั ษไวได (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.) ก็ไดบญ
ั ญัตไิ วซงึ่ ประเทศไทยไดนาํ มาเปนตนแบบในคราวรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540
โดยสรุปจึงกลาวไดวา สิทธิพทิ กั ษรฐั ธรรมนูญอาจถูกจํากัดการใชสทิ ธิไดโดยกฎหมาย หากภาย
หลังมีการออกกฎหมายกําหนดวิธกี ารและขัน้ ตอนในการใชสทิ ธิ นอกจากนีส้ ถานะของสิทธิพทิ กั ษรฐั ธรรมนูญ
ยอมเกี่ยวของโดยตรงกับรัฐธรรมนูญของประเทศ หากมีการยกเลิกรัฐธรรมนูญเมื่อใด สภาพการบังคับ
ใชสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญก็ยอมสิ้นสภาพไปดวยเมื่อนั้น
2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับการใชสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ
2.2.1 ทฤษฎีสญ
ั ญาประชาคมหรือเจตจํานงรวมของประชาชน (Social Contract) เฉพาะ
สวนที่เกี่ยวกับการใชสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ
ทฤษฎีสญ
ั ญาประชาคมหรือเจตจํานงรวมของประชาชนเปนแนวคิดทีเ่ กิดขึน้ จากนักคิดคือ โธมัส
ฮอบส (Thomas Hobbes) จอหน ล็อค (John Locke) และ จัง จาคส รุสโซ (Jean Jacques
Rousseu) โดยมีความเชื่อที่วา มนุษยเปนผูสรางรัฐโดยการที่มนุษยยินยอมรวมกันทําสัญญาประชาคม
(Social Contract) ยังคงรักษาเสรีภาพตามธรรมชาติอื่นไว
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปที่ 17 เลมที่ 49 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2558

208

รมปรางค สวมประคํา

แนวคิดดังกลาวเปนแนวคิดที่มาพรอมกับแนวคิดอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน เกิดขึ้นใน
ยุครัฐสมัยใหมซึ่งมีอุดมการณที่เนนความตองการรวมกันของประชาชนในรัฐ การไดมาซึ่งอํานาจของ
ผูป กครองตองมาจากความเห็นชอบของประชาชนผูอ ยูใ ตการปกครอง และในการปกครองตองใชกฎหมาย
ปกครองประชาชน โดยกฎหมายนั้นจะตองเปนกฎหมายที่มาจากประชาชนหรือตัวแทนของประชาชน
เปนผูรางหรือใหความเห็นชอบ
ทฤษฎีน้ีเกิดขึ้นในชวงป ค.ศ. 1662 โดยโธมัส ฮอบส (Thomas Hobbes ค.ศ. 1588-1697)
ไดเขียนทฤษฎีนเี้ พือ่ สนับสนุนกษัตริยใ นราชวงศสจวต (House of Stuart หรือ Stewart) ของอังกฤษ
ใหมีอํานาจปกครองรัฐอยางสมบูรณภายใตระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย (Absolute Monarchy)
โดย Hobbes เชือ่ วา3 ตามธรรมชาติของมนุษยนนั้ ตางคนตางอยู ปราศจากกฎเกณฑและระเบียบวินยั มนุษย
จึงประสบแตความชัว่ รายตางๆ เชน ความวาเหว (Solitary) ความยากจน (Poor) ความสกปรก (Nays)
และความโหดราย (Brutish) สภาพธรรมชาติทําใหเกิดสภาพอํานาจ (Might is Right) ซึ่งผันแปรไป
ตามบุคคล การปกครองทีก่ ษัตริยม อี าํ นาจเด็ดขาดจะทําใหรฐั มีความมัน่ คงและมีระเบียบมากทีส่ ดุ ดังนัน้
มนุษยจําเปนตองมีรัฐบาล มีระเบียบกฎเกณฑขอบังคับ ดวยการทําสัญญารวมกันวา มนุษยยอมมอบ
อํานาจใหรัฐบาลทั้งหมด รัฐบาลทรงไวซึ่งอํานาจสูงสุดที่เรียกวา องคอธิปไตย ประชาชนไมมีสิทธิที่จะ
ปฏิวัติ แมจะไมพอใจนโยบายหรือวิธีการปกครอง เพราะผูปกครองไมถือวาเปนคูสัญญากับประชาชน
ฉะนั้นผูปกครองยอมมีอํานาจจะกระทําการใด ๆ ไดตามที่ตนตองการ ไมวาการกระทํานั้นจะตรงตาม
เจตนารมณของประชาชนหรือไมก็ตาม เพราะประชาชนไดสละสิทธิตามธรรมชาติใหแกประมุขแลว
รัฐบาลตามความหมายนี้จึงเปนรัฐบาลหรือพระมหากษัตริยที่อยูเหนือกฎหมาย
จอหน ล็อค (John Locke ค.ศ. 1632-1704) มีแนวความคิดวา4 กอนทีจ่ ะมารวมกันเปนสังคม
มนุษยมสี ภาพธรรมชาติเปนมนุษยทสี่ งบ จิตใจงดงาม ชวยเหลือกัน เทาเทียมกัน และมีเสรีภาพเต็มที่
ซึ่งสังคมในสภาพธรรมชาติดังกลาวมีเพียงสังคมเดียว คือ สังคมครอบครัว ตอมามนุษยเริ่มมีการแลก
เปลี่ยนสิ่งของซึ่งกันและกัน แตขณะเดียวกันก็มีการละเมิดกฎหมายธรรมชาติมากขึ้น โดยที่ไมมีสภาพ
บังคับ เพราะมนุษยมีความเทาเทียมกันและมีเสรีภาพเต็มที่ ดังนั้น สภาพธรรมชาติที่ดีจากเดิมเมื่อ
พัฒนามาถึงระยะหนึง่ กลับกอใหเกิดความไมเทาเทียมกัน เกิดการเอารัดเอาเปรียบ เกิดความไมสงบและ
เกิดความไมมนั่ คง มนุษยจงึ ตกลงเขามารวมกันเปนสังคม โดยมีการทําสัญญาสังคมเพือ่ หลีกเลีย่ งความ
ไมปลอดภัยซึง่ มนุษยแตละคนยินดีสละสิทธิตามธรรมชาติทจี่ ะบังคับกันเองเมือ่ มีการละเมิดสิทธิและโอน
สิทธิในการบังคับนีใ้ หสงั คมแตผเู ดียว สัญญาสังคมหรือสัญญาประชาคมจึงเกิดขึน้ จากการตกลงของมนุษย
ผูม อี สิ ระและมีจดุ ประสงคในการคุม ครองทรัพยสนิ และความผาสุกของมนุษย แตมนุษยไมไดสละเสรีภาพ
3 ทฤษฎีสญ
ั ญาประชาคม (The Social Contract Theory). คนเมือ่ วันที่ 17 มีนาคม 2558 จาก http://www.baanjomyut.com/
library_4/politics/02_2_2.html.
4 เกรียงไกร รอบรู. (2553). ความเหมาะสมของการกําหนดบทบัญญัตสิ ทิ ธิพทิ กั ษรฐั ธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(พุทธศักราช 2550). วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชานิตศิ าสตร คณะนิตศิ าสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. หนา 101-102.
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ทัง้ หมดใหสงั คม คงใหเฉพาะเสรีภาพบางสวนเพือ่ ความผาสุกรวมกันแตยงั ยังคงรักษาเสรีภาพตามธรรมชาติ
อื่นไว ดังนั้น อํานาจของสังคมจึงไมมีขอบเขตเกินไปกวาความผาสุกรวมกันและ Locke ยังกลาวอีกวา
ประชาชนตองสงวนสิทธิซงึ่ เปนสิทธิของมนุษยทกุ คนบนโลกในการทีจ่ ะตรวจสอบวาสิง่ ทีผ่ มู อี าํ นาจกระทํา
นัน้ ยุตธิ รรมหรือไม ทัง้ นี้ ตามกฎหมายธรรมชาติซงึ่ อยูเ หนือและมีมากอนมนุษย โดยสรุปก็คอื สิทธิทจี่ ะ
ตอตานหรือปฏิวัติทรราชยนั่นเอง5
จัง จาคส รุสโซ (Jean Jacques Rousseau ค.ศ. 1712 -1778) ไดเขียนหนังสือขึ้นเพื่อ
สนับสนุนทฤษฎีสญ
ั ญาประชาคมวา 6 สภาพดัง้ เดิมของมนุษยเปนเชนเดียวกับ Hobbes คือ เปนสภาพที่
ขาดระเบียบวินัย มีความโหดรายทารุณ มีความสกปรก เขนฆา เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน ซึ่งมนุษย
ไมตอ งการสิง่ ชัว่ รายเหลานัน้ จึงหาวิธกี ารปองกันสรางสังคมใหมทนี่ า อยูข นึ้ โดยมนุษยรว มกันตกลงเปน
เอกฉันทจะกอตั้งชุมชนทางสังคม (Social Community) ขึ้นอันจะนําไปสูการกอตั้งรัฐที่ถูกตองตาม
หลักเหตุผลทีแ่ ทจริง แนวความคิดของ Rousseau เห็นวา รัฐตองมีลกั ษณะเปนประชาธิปไตยโดยยึด
หลักเจตนารมณทมี่ เี หตุผลคือ General Will ซึง่ เปนพลังผลักดันใหรฐั ปฏิบตั กิ ารทัง้ ปวงเพือ่ ประโยชน
สุขแกประชาชนทั่วไป Rousseau เนนถึงคุณลักษณะแหงวัตถุประสงคหรือเปาหมายมากกวาจํานวน
ประชาชน ขอตกลงใดๆ ทีป่ ระชาชนเห็นพองตองกัน จะเรียกวา The will of all แตถา ขอตกลงดังกลาว
ไมมีคุณลักษณะที่ดําเนินไป เพื่อประโยชนสุขแกประชาชนในรัฐก็ไมถือวาเปน General Will เพราะ
สัญญาประชาคมตามความคิดของ Rousseau คือ เอกชนทุกคนยอมยกสิทธิตามธรรมชาติใหแกอธิปต ย
(Sovereign) ซึ่งไดแก General Will ฉะนั้นจึงเทากับวาเอกชนมอบสิทธิ์ใหแกชุมชนเปนสวนรวม
เห็นไดวา แนวความคิดของ Hobbes และ Locke ผูใหกําเนิดทฤษฎีสัญญาประชาคม
และ Rousseau ผูส นับสนุนตางก็มสี าระสําคัญของทฤษฎีเหมือนกันวา รัฐบาลเปนผลมาจากสัญญาของ
ประชาชน คือ รัฐบาลไดมอบอํานาจจากประชาชน แตการมอบอํานาจดังกลาวนั้น มีลักษณะแตกตาง
กันอยูบ า งคือ Hobbes ถือวาประชาชนไดมอบอํานาจสิทธิธรรมชาติของตนทัง้ หมดใหผปู กครอง ประชาชน
จะเรียกคืนหรือทวงถามคืนซึ่งอํานาจและสิทธิธรรมชาตินั้นมิไดโดยประการทั้งปวง แต Locke ถือวา
รัฐบาลเปนรัฐบาลแบบประชาธิปไตยจะตองรับผิดชอบตอคูส ญ
ั ญา คือ ประชาชน และประชาชนสามารถ
ที่จะทวงถามเรียกอํานาจและสิทธิธรรมชาติคืนได สวน Rousseau เชื่อวารัฐบาลจะตองเปนรัฐบาล
แบบประชาธิปไตยโดยตรง และรัฐบาลจะตองปฏิบัติตามหนาที่ใหสอดคลองกับความประสงคสวนใหญ
(General Will)
ดังนัน้ สรุปไดวา ทฤษฎีสญ
ั ญาประชาคมหรือเจตจํานงรวมกันของประชาชนมีพนื้ ฐานความคิด
ที่ยึดโยงการมีสวนรวมของประชาชนเขากับผูปกครองหรือรัฐ ตั้งแตการกอตั้งรัฐซึ่งเปนสังคมขนาดใหญ
5 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. (2550). กฎหมายมหาชน เลม 1 วิวฒ
ั นาการทางปรัชญาและลักษณะของกฎหมายมหาชนยุคตาง ๆ.
พิมพครัง้ ที่ 9. กรุงเทพ ฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. หนา 51-52.
6 ตํารารัฐศาสตรเบือ้ งตน. คนเมือ่ วันที่ 17 มีนาคม 2558 จาก http://www.teerazak.com/wp-content/uploads/2014/01.
หนา 24.
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และมุง เนนใหกฎหมายทีจ่ ะใชบงั คับแกประชาชนตองมาจากเจตนารมณรว มของประชาชนเทานัน้ เพราะ
เมื่อกฎหมายมาจากประชาชน การจํากัดสิทธิเสรีภาพจึงกระทําไดเพราะมาจากความสมัครใจของ
ประชาชนเชนกัน
ในปจจุบันแนวความคิดที่วา รัฐบาลเกิดจากการทําสัญญาของประชาชนนั้นจะมีไมมากนัก
แตกลับจะเห็นไปวารัฐบาลเกิดจากความยินยอมของประชาชนทีย่ กอํานาจ การปกครองใหอนั จะนําไปสู
รากฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อีกทัง้ องคกรฝายนิตบิ ญ
ั ญัติ คือ รัฐสภา ก็ทาํ หนาทีอ่ อก
กฎหมายเพื่อใชบังคับแกประชาชน เนื่องจากสมาชิกรัฐสภามาจากการเลือกตั้งของประชาชน ทฤษฎี
สัญญาประชาคมหรือเจตจํานงรวมของประชาชน จึงสนับสนุนตอการใชสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญเพื่อ
ตอตานผูป กครองทีม่ าจากการปฏิวตั ริ ฐั ประหาร หรือ ตอตานรัฐธรรมนูญและกฎหมายทีจ่ ดั ทําโดยคณะปฏิวตั ิ
รัฐประหาร และการทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งการกระทํา
ดังกลาวไมไดมีสวนยึดโยงตอเจตจํานงรวมของประชาชน
2.2.2 ทฤษฎีสัญญาประชาคมหรือเจตจํานงรวมของประชาชน (Social Contract)
ทีส่ นับสนุนการใชสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ
แนวคิดเรือ่ งสิทธิพทิ กั ษรฐั ธรรมนูญถือไดวา มีความสอดคลองกับทฤษฎีสญ
ั ญาประชาคมหรือ
เจตจํานงรวมของประชาชน (Social Contract) อยางชัดเจน เนือ่ งจากทฤษฎีสญ
ั ญาประชาคมเกิดขึน้
จากการจัดตัง้ รัฐาธิปต ย และการสถาปนารัฐธรรมนูญของประเทศทีม่ งุ เนนวาจะตองมาจากเจตจํานงรวม
ของประชาชน ซึ่งแนวความคิดเรื่องสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นจากการมุงเนนการตอตานการจัดตั้ง
รัฐาธิปตยที่มาจากการทํารัฐประหารยึดอํานาจอันไมไดมาจากเจตจํานงรวมของประชาชน
ทฤษฎีสัญญาประชาคมหรือเจตจํานงรวมของประชาชนที่แสดงถึงการสนับสนุนแนว
ความคิดเรื่องสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ เห็นไดจากขอพิจารณา ดังนี้7
1) ทฤษฎีสัญญาประชาคมหรือเจตจํานงรวมกันของประชาชนสนับสนุนและเนนยํ้าความ
ยึดโยงการมีสวนรวมของประชาชนกับผูปกครองหรือรัฐ เมื่อผูปกครองหรือรัฐมาจากการทํารัฐประหาร
ประชาชนก็สามารถใชสทิ ธิตอ ตานการเกิดขึน้ ของคณะปฏิวตั ริ ฐั ประหาร หรือปฏิเสธผูป กครองทีม่ าจาก
การทํารัฐประหาร ทีใ่ ชอาํ นาจในการบริหารประเทศโดยไมไดมาจากความตองการทีแ่ ทจริงของประชาชน
หรือผูแทนของประชาชน และการยึดอํานาจกลับเปนการถายโอนอํานาจอธิปไตยของประชาชนไปยัง
คณะรัฐประหารได ดังนัน้ การเกิดขึน้ ของผูป กครองรัฐในลักษณะนี้ จึงไมเปนไปตามทฤษฎีสญั ญาประชาคม
2) ทฤษฎีสัญญาประชาคมหรือเจตจํานงรวมกันของประชาชนปฏิเสธกฎหมายที่ออกโดย
คณะรัฐประหารในรูปแบบของประกาศหรือคําสัง่ ของคณะรัฐประหาร ซึง่ คณะรัฐประหารมุง ใชบงั คับเปน
กฎหมายรูปแบบหนึง่ นอกจากนัน้ ยังถือวาประกาศหรือคําสัง่ คณะรัฐประหารไมเปนกฎหมาย เนือ่ งจาก
7 เกรียงไกร รอบรู. ความเหมาะสมของการกําหนดบทบัญญัตสิ ทิ ธิพทิ กั ษรฐั ธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(พุทธศักราช 2550). หนา 104-106.
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ทฤษฎีสัญญาประชาคมสนับสนุนใหกฎหมายที่จะใชบังคับแกประชาชนตองมาจากเจตนารมณรวมของ
ประชาชนเทานั้น เมื่อประกาศหรือคําสั่งของคณะรัฐประหารออกโดยคณะรัฐประหาร หรือกลุมบุคคล
ใดกลุมบุคคลหนึ่งแลว ประกาศหรือคําสั่งคณะรัฐประหารก็ไมมีสถานะเปนกฎหมาย
3) ทฤษฎีสญ
ั ญาประชาคมหรือเจตจํานงรวมของประชาชนสนับสนุนเจตนารมณในดานการ
ตอตานการเลือกตั้งที่มิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม เนื่องจากตามทฤษฎีสัญญาประชาคมหรือ
เจตจํานงรวมของประชาชนเนนที่มาอันชอบธรรมของระบบการเลือกตั้งผูแทนของประชาชนนั้น ระบบ
การเลือกตั้งผูแทนจะตองไดรับความเห็นชอบจากเสียงสวนใหญผานการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของ
ประชาชน เพื่อทําหนาที่เปนตัวแทนของประชาชนในการพิจารณากฎหมายเพื่อบังคับใชกับประชาชน
โดยทั่วไป
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วของกับการใชสทิ ธิพทิ กั ษรฐั ธรรมนูญจะเห็นวา สิทธิ
พิทกั ษรฐั ธรรมนูญมีเจตนารมณเพือ่ ตอตานการทํารัฐประหารโดยมีฐานมาจากแนวความคิดในการรับรอง
สิทธิและเสรีภาพแกประชาชน ในสภาวะทีป่ ระเทศอยูใ นเหตุการณปกติ รัฐธรรมนูญยอมใหความคุม ครอง
สิทธิและเสรีภาพตามทีไ่ ดบญ
ั ญัติ ซึง่ แตกตางจากสภาวะของประเทศซึง่ อยูใ นเหตุการณปฏิวตั ริ ฐั ประหาร
เพราะการทํารัฐประหารไดจาํ กัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนในหลายประการ โดยเฉพาะอยางยิง่ สิทธิใน
ทางการเมือง นอกจากนัน้ ในการตรวจสอบอํานาจรัฐ หนวยงานของรัฐตองอยูภ ายใตกฎหมาย การกระทํา
ของเจาหนาที่ของรัฐ หรือหนวยงานของรัฐโดยมิชอบ การใชดุลพินิจโดยมิชอบก็ไมสามารถกระทําได
แตการทํารัฐประหารยึดอํานาจจะปราศจากแนวความคิดทีต่ อ งอยูภ ายใตกฎหมายและปราศจากแนวทาง
ในการตรวจสอบการใชอํานาจเชนนั้น ดังนั้น เจตนารมณของการบัญญัติสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 68 และมาตรา 69 จึงมีขึ้นเพื่อ
คุมครองและปกปองประชาชนอยางแทจริง
3. การใชสทิ ธิพทิ กั ษรฐั ธรรมนูญของสหพันธรัฐรัสเซีย สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี และ ประเทศไทย
การใชสทิ ธิพทิ กั ษรฐั ธรรมนูญตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดรบั อิทธิพล
มาจากรัฐธรรมนูญแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีโดยตรง ดังนัน้ การศึกษาถึงการใชสทิ ธิพทิ กั ษรฐั ธรรมนูญ
จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองพิจารณาสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญในตางประเทศ เชน สหพันธรัฐรัสเซีย
และสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีซงึ่ เปนประเทศตนแบบของประเทศไทยในการรางบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ
ที่เกี่ยวกับการใชสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ ซึ่งผูเขียนไดนําเสนอในรูปแบบของตารางเพื่อจะไดเทียบเคียง
ใหชัดเจนยิ่งขึ้นดังตารางที่ปรากฏนี้
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ตารางเปรียบเทียบการใชสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญของสหพันธรัฐรัสเซีย
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน และประเทศไทย

213

ประเทศ
ลักษณะ

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

แนวความคิดเรื่องสิทธิการ
ตอตานขัดขวางตาม
รัฐธรรมนูญแหงสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนีเกิดขึ้น
จากเหตุการณสําคัญใน
ประวัติศาสตรการเมืองของ
เยอรมนีโดยอดอลฟ ฮิตเลอร
ซึ่งใชอํานาจแบบเผด็จการ
และโหดรายมีการสั่งฆาลาง
เผาพันธุ ทําใหตอมาเมื่อ
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
ตรารัฐธรรมนูญแหงสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนีขึ้นก็มี
การบัญญัติเรื่องสิทธิการตอ
ตานขัดขวางไว โดยมีวัตถุ
ประสงคจะปองกันมิใหการ
ใชอํานาจแบบเผด็จการของ
ฮิตเลอรและพรรคนาซีอีก

แนวความคิดการใชสิทธิ
พิทักษรัฐธรรมนูญของ
ประเทศไทยมาจากบท
บัญญัติของรัฐธรรมนูญแหง
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
ซึ่งประเทศไทยไดนํามาเปน
ตนแบบในการรางบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540 มาตรา 63 และ
รัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 มาตรา 68

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)

สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
ตราบทบัญญัติที่เกี่ยวเนื่อง
กับสิทธิการตอตานขัดขวาง
หรือ Right to Resist อยาง
ชัดเจนเปนลายลักษณอักษร
และเปนรูปธรรมในบท
บัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ 3
มาตรา คือ มาตรา 18
มาตรา 20 (4) และมาตรา

รัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 มาตรา 68 บัญญัติ
เกี่ยวกับการใชสิทธิพิทักษ
รัฐธรรมนูญโดยมิใหมีการ
ลมลางการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้
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การใชสิทธิ
พิทักษ
รัฐธรรมนูญ
ตามบท
บัญญัติแหง
กฎหมาย

และมาตรา 59 ทั้งนี้ เนื่อง
จากประวัติศาสตร การ
ปกครองของรัสเซียไดผาน
ความยากลําบากมาอยาง
ยาวนานจากการปกครอง
ของระบอบคอมมิวนิสต
ดังนั้น เมื่อสหพันธรัฐรัสเซีย
ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหง
สหพันธรัฐรัสเซีย เจตนารมณ
หรือความมุงหมายหลักของ
รัฐธรรมนูญจึงอยูที่การ
พิทักษระบอบประชาธิปไตย

21 (2) โดยเฉพาะมาตรา
21 (2) บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิ
พิทักษรัฐธรรมนูญโดยให
ประชาชนอาศัยบทบัญญัติ
มาตราดังกลาว เปนชองทาง
ในการยื่นคํารองเพื่อขอให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยวา มีการกระทําที่
เปนการขัดขวางการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย หรือ
เปนภัยตอการดํารงอยูของ
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี

หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจใน
การปกครองประเทศโดยวิธี
การซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทาง
ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้
และในกรณีที่บุคคลหรือ
พรรคการเมืองใดกระทําการ
ดังกลาว ผูทราบการกระทํา
ดังกลาวยอมมีสิทธิเสนอเรื่อง
ใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอ
เท็จจริงและยื่นคํารองขอให
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่ง
การใหเลิกการกระทําดัง
กลาว หรือจะยื่นคํารองโดย
ตรงตอศาลรัฐธรรมนูญก็ได

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

บทบัญญัติแหงกฎหมาย
ของสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนี เรื่อง สิทธิการตอ
ตานขัดขวางปรากฏอยูใน
รัฐบัญญัติวาดวยพรรคการ
เมือง ค.ศ. 1994 มาตรา
32 เรื่องการบังคับคดีตาม
คําสั่งยุบพรรคการเมืองที่
ดําเนินไปในทางที่เปน
ปฏิปกษตอการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย หรือ
ดําเนินไปในทางที่เปน
อันตรายตอการดํารงอยูของ
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
และกําหนดมาตรการใหศาล

การใชสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ของประเทศไทยไมมีการ
บัญญัติไว
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และองคการทางศาสนา
โดยมุงปกปองรัสเซียจาก
การแพรกระจายทางศาสนา
จากตางประเทศ
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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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จากตารางดังกลาว เห็นไดวา แนวความคิดเกีย่ วกับการใชสทิ ธิพทิ กั ษรฐั ธรรมนูญของสหพันธรัฐ
รัสเซีย และสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีนั้น มีแนวความคิดที่เหมือนกัน เนื่องจากทั้งสองประเทศผาน
การปกครองจากระบอบคอมมิวนิสตที่โหดราย และกระทบกระเทือนจิตใจของประชาชน เปนอันมาก
เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตย และมีการตรารัฐธรรมนูญของทัง้ สองประเทศ
ขึ้น แนวคิดที่จะปกปองความเปนประชาธิปไตยและพิทักษรัฐธรรมนูญของตนจึงปรากฏในรัฐธรรมนูญ
สําหรับบทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญเกีย่ วกับการใชสทิ ธิพทิ กั ษรฐั ธรรมนูญ แมวา สหพันธรัฐรัสเซีย
จะมีแนวความคิดและผานการปกครองจากระบอบคอมมิวนิสตเชนเดียวกับสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
แตรัฐธรรมนูญของสหพันธรัฐรัสเซียมิไดมีการบัญญัติเรื่องสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญไวโดยตรงจะมีก็เพียง
แตสทิ ธิพทิ กั ษระบอบประชาธิปไตย ซึง่ เปนหลักการกวางๆ แตสาํ หรับรัฐธรรมนูญของสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนีกบั รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยนัน้ มีการบัญญัตเิ กีย่ วกับสิทธิพทิ กั ษรฐั ธรรมนูญอยางชัดเจน
ในสวนบทบัญญัติแหงกฎหมายเกี่ยวกับการใชสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ พบวาสหพันธรัฐรัสเซีย
และสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีมกี ารบัญญัตเิ กีย่ วกับสิทธิพทิ กั ษรฐั ธรรมนูญไวในบทบัญญัตแิ หงกฎหมาย
เชน สหพันธรัฐรัสเซียบัญญัติไวในพระราชบัญญัติแหงสหพันธรัฐวาดวยพรรคการเมือง ค.ศ. 2001
มาตรา 9 สวนสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีบัญญัติไวในรัฐบัญญัติ วาดวยศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี ค.ศ. 1993 มาตรา 13 แตสําหรับประเทศไทยพบวามิไดมีการบัญญัติเกี่ยวกับ
สิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญไวในกฎหมายใด จะมีก็เพียงแตในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยเทานั้น
4. เจตนารมณของการใชสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญในประเทศไทย
ในการพิจารณาบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 68
จําเปนอยางยิ่งที่ตองยอนไปสืบคนถึงเจตนารมณในการตรา แตเนื่องจากวาบทบัญญัติดังกลาวเปน
หลักการเดิมทีม่ าจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 63 ซึง่ ไดบญ
ั ญัตสิ ทิ ธิ
ในการพิทักษรัฐธรรมนูญไวเปนครั้งแรก ดังนั้น ในสวนเจตนารมณของการใชสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ
ผูเขียนจะขอนําเสนอเปนสองสวน คือ เจตนารมณของสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 63 และเจตนารมณของสิทธิพทิ กั ษรฐั ธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 68 โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1 เจตนารมณของสิทธิพทิ กั ษรฐั ธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540 มาตรา 63
เจตนารมณตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 63 ปรากฏตั้งแตในชั้นการยกรางของเลขานุการยกราง
รัฐธรรมนูญ ชั้นคณะกรรมาธิการรางรัฐธรรมนูญ ชั้นการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ ชั้นการประชุม
รวมกันของรัฐสภา สามารถสรุปสาระสําคัญที่เกี่ยวของเฉพาะในสวนของมาตรา 63 วรรคสอง ดังนี้
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รมปรางค สวมประคํา

4.1.1 ชั้นเลขานุการยกรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 8
มาตรา 63 วรรคสอง เดิมบัญญัติวา “ในกรณีท่ีบุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทําการ
ตามวรรคหนึ่ง ผูพบเห็นการกระทําดังกลาวยอมมีสิทธิเสนอเรื่องตออัยการสูงสุดเพื่อใหยื่นคํารองขอให
ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยสัง่ การใหเลิกการกระทําดังกลาว แตทงั้ นี้ ไมกระทบกระเทือนการดําเนินคดีอาญา
ตอผูกระทําการดังกลาว”
มีการอภิปรายและใหฝายเลขานุการปรับปรุง
4.1.2 ชั้นคณะกรรมาธิการรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 9
ฝายเลขานุการปรับปรุงรางมาตรา 63 วรรคสอง ความวา “ในกรณีทบี่ คุ คลหรือพรรคการ
เมืองใดกระทําการตามวรรคหนึ่ง ผูพบเห็นการกระทําดังกลาวยอมมีสิทธิเสนอเรื่องตออัยการสูงสุดเพื่อ
ใหตรวจสอบขอเท็จจริงและยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหเลิกการกระทําดังกลาว แต
ทั้งนี้ ไมกระทบกระเทือนการดําเนินคดีอาญาตอผูกระทําการดังกลาว”
โดยมีกรรมาธิการรวมอภิปราย สรุปไดดังนี้
นางพินทิพย ลีลาภรณ : ขอเปลีย่ นคําในวรรคสอง ทีเ่ รือ่ งตออัยการสูงสุดใหเปน พนักงาน
อัยการ เพราะมองวาถาดูโดยรวมนาจะเปนหนวยงานมากกวาตําแหนง ถึงแมวา เราจะบอกวาตัวตําแหนง
นีจ้ ะสงผานใหศาลรัฐธรรมนูญ แตจริง ๆ นาจะเปนกระบวนการในการทํางาน และขอเสนอใหตดั คําวา
ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมือง เพราะการสั่งยุบพรรคการเมือง โดยคณะกรรมการแค 9 คนนี้นา
จะมีการไตรตรองและทบทวนใหดี
เลขานุการ : การรองอาจรองตออัยการจังหวัดก็ได แตอัยการจังหวัดตองสงมาหาอัยการ
สูงสุดเพื่อสั่งการจะสงฟองหรือไมฟองตอศาลรัฐธรรมนูญ
ศาสตราจารยกระมล ทองธรรมชาติ : ขอเสนอคุณพินทิพยก็มีเหตุผลแตบังเอิญคดีนี้เปน
คดีการเมือง ซึ่งในระดับสถาบันคอนขางสูง คือ สถาบันการเมืองนี้จึงนาจะเขียนไวใหอัยการสูงสุดนี้
เหมาะสมแลว ถาหากวาเปนเรือ่ งทีธ่ รรมดาก็นา จะเปนอยางนัน้ แตนเี่ ปนเรือ่ งการเมืองจึงอยากใหอยั การ
สูงสุดสั่งไดเลย ไมใชไปผานขั้นตอนอัยการธรรมดา เดี๋ยวจะมีปญหาวาอัยการตองสั่งกอน อัยการสูงสุด
ขามไมได
ประธาน : ขอใหทางฝายเลขานุการชวยอานถอยคําทีส่ ามารถเปลีย่ นแปลงไดตามขอสังเกต
ของผูอภิปราย
นายคมสัน โพธิ์คง (ฝายเลขานุการ) : มาตรา 63 บุคคลจะใชสิทธิและเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญนี้เพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตาม
8 ร่างรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช.... โดยคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญสภารางรัฐธรรมนูญ ฝายเลขานุการ
สํานักงานเลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ.
9 รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ครัง้ ที่ 13 วันพุธที่ 11 มิถนุ ายน 2540.
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รัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่
กําหนดไวในรัฐธรรมนูญนี้ มิได
ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทําการตามวรรคหนึ่ง ผูรูเห็นการกระทําดังกลาว
ยอมมีสิทธิเสนอเรื่องตออัยการสูงสุด เพื่อใหตรวจสอบขอเท็จจริง และยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
วินจิ ฉัยสัง่ การใหเลิกการกระทําดังกลาว แตทง้ั นีไ้ มกระทบกระเทือนการดําเนินคดีอาญาตอผูก ระทําการ
ดังกลาว
ในกรณีทศี่ าลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยสัง่ การใหพรรคการเมืองใดเลิกการกระทําการตามวรรคสอง
ใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมืองดังกลาวดวย
นายบุญเลิศ คชายุทธเดช : ขอความกระจางเพื่อบันทึกใหชัดเจนวาการยื่นเรื่องตออัยการ
สูงสุดเพือ่ ใหยนื่ คํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยสัง่ การนัน้ อัยการสูงสุดมีอาํ นาจทีจ่ ะไมเสนอตอศาล
ก็ได หรือวามีอํานาจหนาที่แตเพียงวาจะตองยื่นทุกคํารองใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยซึ่งตองใหชัดเจน
รองศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย : ขออนุญาต 2 ประเด็น
ประเด็นแรก คือ คนทีจ่ ะยืน่ ตอศาลรัฐธรรมนูญคือใคร จากทีท่ า นอาจารยกระมลกับอาจารย
บวรศักดิ์ ชี้แจงวาไมควรเปนอัยการทุกคนที่ไปยื่นตอศาลรัฐธรรมนูญ แตควรจะเปนตําแหนงอัยการ
สูงสุดที่เปนคนยื่น
ประเด็นทีส่ อง ในทางปฏิบตั จิ าํ เปนหรือไมทผี่ พู บเห็น ผูร เู ห็นตองยืน่ โดยตรงตออัยการสูงสุด
เพื่อใหเปนไปในทิศทางเดียวกันวายื่นคํารองที่อัยการในแตละจังหวัดได แตอัยการจังหวัดสงไปที่อัยการ
สูงสุดเพื่อยื่นตอศาลรัฐธรรมนูญนั้น ขอเปลี่ยนเปนเพื่อยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญและอัยการสูงสุด
จําเปนหรือไมทต่ี อ งสงไปโดยตรงเปนการบังคับใหสง ทุกเรือ่ งทีย่ นื่ มาหรือไม ซึง่ เห็นวาตองใหดลุ พินจิ อัยการ
สูงสุดตรวจสอบ ถาเปดโอกาสใหทุกคนยื่นมาแลวตองสงไปที่ศาลรัฐธรรมนูญ อัยการสูงสุดก็ทําหนาที่
เปนไปรษณียเทานั้น
เลขานุการ : ขออานอีกครัง้ ในกรณีทบี่ คุ คลหรือพรรคการเมืองใดกระทําการ ตามวรรคหนึง่
ผูรูเห็นการกระทําดังกลาวยอมมีสิทธิเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงแลวยื่นคํารองขอให
ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยสัง่ การใหเลิกการกระทําดังกลาว แตทงั้ นีไ้ มกระทบกระเทือนการดําเนินคดีอาญา
ตอผูกระทําการดังกลาว
นายบุญเลิศ คชายุทธเดช : ในมาตรา 63 ทีเ่ ปดชองใหผรู เู ห็นตองยืน่ เรือ่ งตออัยการสูงสุด
เพื่อยื่นคํารองตอศาลนั้น ในกรณีที่พฤติกรรมของบุคคลหรือพรรคการเมืองที่ถูกรองนั้นมีสีเทา สีเทายัง
ไมชัดเจนวาจะลมลางหรือจะอะไรอยางไร ศาลอาจจะวินิจฉัยบอกวา เทาๆ นี้ เพื่อความสบายใจของ
คนในประเทศใหยุติการกระทํา พอยุติการกระทํายังไมชี้ชัดลงไปวาเปนสีดําจริงๆ พฤติกรรมอันนั้น
การจะไปยุบพรรคการเมืองของเขาเสียยอมไมเกิดความเปนธรรม เพราะฉะนัน้ นาจะใหศาลใหดลุ พินจิ วา
อาจจะยุบก็ไดถาเห็นวาสีเทานั้นจะดํากันตอไปในวันรุงขึ้น
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นางกาญจนารัตน ลีวโิ รจน : มาตรา 63 มีการขอแปรญัตติวรรคหนึง่ บรรทัดทีห่ นึง่ เปนวา
บุคคลจะใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ เติม เพื่อเปนปฏิปกษหรือลมลางการปกครอง เติมคําวา
เพือ่ เปนปฏิปก ษ สวนความในวรรคสองขอแกไขเปนวา “ในกรณีทพี่ รรคการเมืองใดกระทําตามวรรคหนึง่
ผูพบเห็นทราบถึงการกระทําดังกลาวยอมมีสิทธิเสนอเรื่อง ตอตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยสั่งการให
เลิกการกระทําดังกลาว แตทั้งนี้ไมกระทบถึงสิทธิการดําเนินคดีอาญาตอผูบริหารพรรคการเมืองหรือ
บุคคลผูกระทําการดังกลาว”
4.1.3 ชัน้ อภิปรายแปรญัตติรา งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 254010
ศาสตราจารยธรรมนูญ ลัดพลี อภิปรายวา ใหตัดคําวา “อัยการสูงสุด” ออก เปนให
ประชาชนมีสิทธิเสนอเรื่องโดยตรงตอศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรานี้ไดเลย
แตคณะกรรมาธิการไมเห็นดวย
4.1.4 ชัน้ การประชุมสภารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 254011
ไมมีการอภิปรายในมาตรา 63 เนื่องจากมีการแกไข มีผูสงวนคําแปรญัตติ
4.1.5 ชั้นการประชุมรวมกันของรัฐสภา 12
คุณหญิงนันทกา สุประภาตะนันทน อภิปรายเฉพาะมาตรา 63 วรรคหนึ่ง 2 ประเด็น
โดยเห็นวา คําวา ลมลาง ความหมายแคบกวางคําวา ปฏิปก ษ และบุคคลจะใชสทิ ธิและเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญ เพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขซึ่งหาก
เปรียบเทียบกับมาตรา 48 ฉ ของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันจะกลาวรวมถึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
และรัฐธรรมนูญดวย
ในชัน้ ทีส่ ดุ บทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 63
วรรคสอง จึงไดบัญญัติใชในถอยคําวา
“ในกรณีทบี่ คุ คลหรือพรรคการเมืองใดกระทําการตามวรรคหนึง่ ผูร เู ห็นการกระทําดังกลาว
ยอมมีสิทธิเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงและยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
สัง่ การใหเลิกการกระทําดังกลาว แตทงั้ นีไ้ มกระทบกระเทือนการดําเนินคดีอาญาตอผูก ระทําการดังกลาว
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหพรรคการเมืองใดเลิกกระทําการตาม วรรคสอง
ศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบพรรคการเมืองดังกลาวได”
เมือ่ พิจารณารายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
มาตรา 63 ซึ่งเปนที่มาของบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา
68 จะเห็นวา การใชสิทธิของประชาชนดังกลาวจะตองยื่นเปนลําดับ โดยยื่นตออัยการสูงสุดกอน
แลวอัยการสูงสุดจึงพิจารณาวาจะยืน่ เรือ่ งตอไปยังศาลรัฐธรรมนูญ อยางไรก็ตามแนวคิดทีจ่ ะใหสทิ ธิประชาชน
10 รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ ครัง้ ที่ 13 วันที่ 7 กรกฎาคม 2540.
11 รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ ครัง้ ที่ 17 (เปนพิเศษ) วันเสารท่ี 12 กรกฎาคม 2540.
12 รายงานการประชุมรวมกันของรัฐสภา ครัง้ ที่ 3 (สมัยสามัญ ครัง้ ทีส่ อง) วันศุกรท่ี 5 กันยายน 2540.
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ยืน่ คํารองโดยตรงตอศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ ใชสทิ ธิพทิ กั ษรฐั ธรรมนูญก็เริม่ ปรากฏขึน้ ดังเชน ในชัน้ อภิปราย
แปรญัตติรา งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ทีเ่ สนอโดยศาสตราจารยธรรมนูญ ลัดพลี
4.2 เจตนารมณของสิทธิพทิ กั ษรฐั ธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 มาตรา 68
ตามทีก่ ลาวขางตนวาหลักการของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา
68 มีหลักการเชนเดียวกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 63 แตก็มี
การแกไขเพิ่มเติมถอยคําเล็กนอย เชน ในวรรคหนึ่ง จากคําวา “ผูรูเห็นการกระทํา” เปน “ผูทราบ
การกระทํา” ดวยเหตุผลที่วา การบัญญัติวา “ผูรูเห็นการกระทํา” นั้นจะตองเปนประจักษพยานโดยตรง
จึงจะสามารถเสนอเรือ่ งใหอยั การสูงสุดได แตหากเปน“ผูท ราบการกระทํา” ไมจาํ ตองเปนประจักษพยาน
โดยตรงเพียงแตไดทราบถึงการกระทําดังกลาวก็มีสิทธิเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดได อีกทั้งมีการยืนยัน
หลักการเดิมที่ใหเปนดุลพินิจของอัยการสูงสุดในการตรวจสอบขอเท็จจริงกอนวาสมควรเสนอเรื่องให
ศาลรัฐธรรมนูญหรือไม และเพิม่ บทลงโทษการเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ ของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการ
บริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบในขณะกระทําความผิด 5 ป เพื่อใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
เห็นไดจาก ในชั้นยกรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งปรากฏใน
บันทึกรายงานการประชุมของสภารางรัฐธรรมนูญก็ยงั ไมชดั เจนวามีการอภิปรายถึงการใหสทิ ธิประชาชน
ทีจ่ ะยืน่ คํารองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 โดยตรงตอศาลรัฐธรรมนูญ แตมกี ารอภิปรายโดยสมาชิกสภา
รางรัฐธรรมนูญที่ทําใหเขาใจไดวา กรณีการใชสิทธิยื่นคํารองตามมาตรา 68 นี้ ตองดําเนินการเปน
ขัน้ ตอน โดยตองยืน่ ตออัยการสูงสุดเพือ่ พิจารณาวาจะเสนอเรือ่ งตอศาลรัฐธรรมนูญหรือไม ถาอัยการสูงสุด
เห็นควรเสนอเรือ่ งตอศาลรัฐธรรมนูญ อัยการสูงสุดก็จะเปนผูย นื่ คํารองนัน้ ตอไปยังศาลรัฐธรรมนูญ ทัง้ นี้
ในการอภิปรายดังกลาวก็หาไดมผี ใู ดคัดคานหรือแสดงความคิดเห็นวาบทบัญญัตมิ าตรานีใ้ หสทิ ธิประชาชน
13 ทกั ษรฐั ธรรมนูญโดยตรงตอศาลรัฐธรรมนูญ โดยปรากฏในการอภิปรายของสมาชิกสภา
ในการยืน่ คํารองพิ
รางรัฐธรรมนูญ ดังนี้
นายสุรชัย เลีย้ งบุญเลิศชัย : ... สิทธิของบุคคลทีจ่ ะนําเสนอเรือ่ งตออัยการสูงสุดในกรณีทเี่ ขา
ทราบวาหรือพบวา มีการกระทําที่เขาขายในลักษณะที่จะเปนการกระทําที่เปนการลมลางการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุขนัน้ นีเ่ ปนเรือ่ งของสิทธิในการพิทกั ษรฐั ธรรมนูญ
ซึง่ ผมถือวา เปนสิทธิของปวงชนชาวไทยทุกคนทีเ่ ขามีหนาที่ ทีเ่ ขามีสทิ ธิในการทีจ่ ะพิทกั ษรกั ษารัฐธรรมนูญ
พิทกั ษรกั ษาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข เพราะฉะนัน้ เพียง
แคทราบวา มีบุคคลหรือมีพรรคการเมืองใด กําลังจะดําเนินการไปในวิถีทางเพื่อใหไดอํานาจรัฐมา
นอกเหนือจากวิธกี ารทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในรัฐธรรมนูญ ผูท ราบเหตุการณนนั้ ควรทีจ่ ะตองมีสทิ ธิทจี่ ะมารองเรียนตอ
อัยการสูงสุด เพือ่ ใหทาํ การตรวจสอบไดแลวขัน้ ตอนทีม่ ารองเรียนนัน้ นีก่ เ็ ปนหนาทีข่ องอัยการสูงสุดครับ
13 รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ ครัง้ ที่ 27/2550 วันที่ 18 มิถนุ ายน 2550
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ทานประธานครับที่จะตองตรวจสอบเรื่องราววามีมูลหรือไมมีมูล กอนที่ทานจะนําเรื่องเสนอตอศาล
รัฐธรรมนูญใหดําเนินการในขั้นตอนตอไป ...
นายสุรชัย เลีย้ งบุญเลิศชัย : ...การทีอ่ ยั การจะดําเนินการตอไปหรือไมอยางไรนัน้ นี่ รัฐธรรมนูญ
เขียนไวชัดเจนครับ ทานประธานครับ อัยการสูงสุดเปนผูตรวจสอบขอเท็จจริง ไมใชใหผูนําเสนอเรื่อง
ตามมาตรา 67 วรรคสอง เปนคนตรวจสอบขอเท็จจริง...
จากบันทึกรายงานการประชุมของสภารางรัฐธรรมนูญดังกลาว จะเห็นวากระบวนการในการยก
รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ยังไมมคี วามชัดเจนวามีเจตนารมณจะใหสทิ ธิ
บุคคลใชสิทธิยื่นคํารองพิทักษรัฐธรรมนูญตอศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงไดหรือไม แตกลับมีแนวโนมทําให
เขาใจไดวา บุคคลเมือ่ จะใชสทิ ธิยนื่ คํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ พิทกั ษรฐั ธรรมนูญจะตองยืน่ ผานอัยการ
สูงสุด เพื่อใหอัยการสูงสุดพิจารณาวาจะเสนอเรื่องตอไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
5. ศึกษาวิเคราะหคําสั่งไมรับคํารองของศาลรัฐธรรมนูญ กรณีการใชสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 68
นับแตศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําสั่งใหรับคํารองกรณีการใชสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ มาตรา 68
โดยศาลไดวางบรรทัดฐานไวในคําวินิจฉัยที่ 18-22/2555 สรุปความไดวา “ผูถูกรองกําลังจะใชสิทธิและ
เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพือ่ ลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข
ตามรัฐธรรมนูญหรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่
บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ อันเปนการฝาฝนขอหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 วรรคหนึ่ง โดยผูรอง
เปนผูที่ทราบการกระทําดังกลาว จึงมีสิทธิเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริง และมีสิทธิยื่น
คํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหเลิกการกระทําดังกลาวไดตามมาตรา 68 วรรคสอง
ซึง่ บัญญัตวิ า “ในกรณีทบี่ คุ คลหรือพรรคการเมืองใดกระทําการตาม วรรคหนึง่ ผูท ราบการกระทําดังกลาว
ยอมมีสิทธิเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริง และยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
สัง่ การใหเลิกการกระทําดังกลาว แตทงั้ นีไ้ มกระทบกระเทือนการดําเนินคดีอาญาตอผูก ระทําการดังกลาว”
ซึ่งเปนบทบัญญัติที่ใหสิทธิแกผูที่ทราบถึงการกระทําอันเปนการฝาฝนขอหามตามมาตรา 68 วรรคหนึ่ง
ที่จะใชสิทธิใหมีการตรวจสอบการกระทําดังกลาวได โดยใหมีสิทธิสองประการ คือ
1) เสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริง และยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ และ
2) ยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหเลิกการกระทําดังกลาว
อํานาจหนาที่ในการตรวจสอบและวินิจฉัยสั่งการในกรณีที่ผูรองใชสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญตาม
มาตรา 68 วรรคสอง นี้เปนภาระหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญ อัยการสูงสุดเพียงแตมีหนาที่ตรวจสอบ
ขอเท็จจริงเบื้องตนและยื่นคํารองขอตอศาลรัฐธรรมนูญไดเทานั้น หาไดตัดสิทธิของผูรองที่จะยื่นคํารอง
ตอศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงไม เมื่อผูรองไดเคยเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบแลวยังไมไดผลเปนที่
พอใจ จึงชอบที่จะใชสิทธิประการที่สองยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญได”
221

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปที่ 17 เลมที่ 49 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2558
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นับแตนนั้ เปนตนมาไดมบี คุ คลผูท ราบการกระทําทีอ่ า งวาเขาขายการกระทําอันเปนการฝาฝนขอ
หามตามมาตรา 68 ยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อใหพิจารณาวินิจฉัยเปนจํานวนมาก ซึ่งศาลไดมี
คําสัง่ ทัง้ กรณีทรี่ บั คํารองไวพจิ ารณาวินจิ ฉัย และกรณีทสี่ งั่ ไมรบั คํารองไวพจิ ารณาวินจิ ฉัย ซึง่ กรณีนผี้ เู ขียน
ไดจําแนกเหตุผลของการสั่งไมรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยของศาลออกเปนกลุมได 7 กลุม ดังนี้
กลุม ทีห่ นึง่ กรณีเนือ้ หาตามคํารองยังไมมมี ลู กรณีทเี่ ปนการใชสทิ ธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 68
ตามแนวคิดเกีย่ วกับทฤษฎีสญ
ั ญาประชาคม (Social Contract) ทีม่ งุ เนนวาการสถาปนารัฐธรรมนูญ
ยอมจะตองเกิดจากเจตจํานงรวมกันของประชาชน แนวคิดดังกลาวตอตานการจัดตั้งรัฐาธิปตยที่มาจาก
การทํารัฐประหารยึดอํานาจการปกครองประเทศที่ไมไดมาเจตจํานงรวมกันของประชาชน ดังนั้น
การทีป่ ระชาชนจะใชสทิ ธิในการตอตานการกระทําของบุคคลใดก็ตามทีเ่ ขาขายเปนการกระทําเพือ่ ลมลาง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข หรือเพือ่ ใหไดมาซึง่ อํานาจในการ
ปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ จึงเปนการใชสิทธิในการ
ตอตานการทํารัฐประหารที่ถือเปนการยึดอํานาจการปกครองประเทศไมวาจะจากทางฝายบริหาร คือ
รัฐบาล หรือฝายนิติบัญญัติคือ รัฐสภา เปนสําคัญ มูลเหตุแหงการกระทําจึงมุงไปที่การลมลางอํานาจ
การปกครองประเทศทั้งสองดังกลาว
เมื่อพิจารณาจากกลุมคํารองที่ศาลรัฐธรรมนูญไดพิจารณาแลว มีคําสั่งไมรับคํารองไวพิจารณา
วินจิ ฉัย จํานวน 24 คํารอง สามารถจําแนกถึงเหตุทถี่ อื วาเปนการกระทําทีไ่ มเขาขายการกระทําอันตอง
หามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 ทีศ่ าลไดใหเหตุผล โดยสรุปความไดวา เนือ้ หาตามคํารองยังไมมมี ลู
ที่เปนการใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 ไดดังนี้
1) ศาลไดพจิ ารณาจากพฤติการณแหงคดี โดยเห็นวา แมผกู ระทําจะกระทําการบางอยาง
แตเมือ่ พิจารณาจากพฤติการณโดยตลอดแลวไมอาจถือไดวา การกระทําดังกลาวนัน้ เปนการกระทําเพือ่
ลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข หรือเพือ่ ใหไดมาซึง่ อํานาจ
ในการปกครองประเทศโดยวิธกี ารซึง่ มิไดเปนไปตามวิถที างทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในรัฐธรรมนูญ อันเปนการตองหาม
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 เชน กรณีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนหนึ่งไมพอใจการปฏิบัติหนาที่
ของประธานสภาผูแทนราษฎรไดขึ้นบนบัลลังกของประธานสภาผูแทนราษฎรเพื่อขัดขวางการปฏิบัติ
หนาที่ และลากเกาอีป้ ระธานสภาผูแ ทนราษฎรลงจากบัลลังกเพือ่ มิใหปฏิบตั หิ นาทีต่ อ ไป ซึง่ ผูร อ งเห็นวาการ
กระทําดังกลาวอาจมีการรวมกันเตรียมการและกระทําการทั้งทางตรงและทางออมเพื่อคัดคาน ขัดขวาง
หรือสกัดกั้นการประชุมสภาผูแทนราษฎรโดยไมคํานึงถึงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และขอบังคับการ
ประชุมสภาผูแ ทนราษฎร14 หรือกรณีทมี่ กี ารนัดชุมนุมในวันที่ 4 สิงหาคม 2556 เพือ่ ขัดขวางการประชุม
14 คําสัง่ ศาลรัฐธรรมนูญที่ 33/2555
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รมปรางค สวมประคํา

รัฐสภาในการพิจารณารางพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแกผูซึ่งกระทําความผิดเนื่องจากการชุมนุมทาง
การเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ. .... ดวยการใชหรือขูเ ข็ญวาจะใชกาํ ลังประทุษราย
โดยอาศัยกลุมมวลชนที่มารวมชุมนุมปดลอมรัฐสภาไมใหสมาชิกรัฐสภาเขาประชุม รวมทั้งการปดลอม
ทําเนียบรัฐบาลและอาคารรัฐสภาเพื่อมิใหนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และสมาชิกรัฐสภาเขาปฏิบัติ
หนาที่ 15 หรือกรณีที่มีการแถลงการณไมยอมรับอํานาจศาลรัฐธรรมนูญ หรือไมยอมรับคําวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งผูรองเห็นวาเปนการกระทําอันเปนการตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 16เปนตน
2) ศาลไดพจิ ารณาจากวัตถุประสงคของการกระทํา หรือลักษณะของการกระทําแลวเห็นวา
ไมเปนการกระทําอันตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 เชน กรณีมีการอางวามีผูอยูเบื้องหลัง
การบริหารประเทศ และเปนผูต ดั สินใจในเรือ่ งสําคัญโดยสนทนา แสดงความเห็นชีน้ าํ สัง่ การในการประชุม
โดยผานทางโปรแกรมสไกป และชองทางสือ่ สารอืน่ ๆ กับคณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
เพือ่ ใหมกี ารแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ เสนอกฎหมายปรองดอง กฎหมายนิรโทษกรรรม และกฎหมาย
กูเ งิน 2 ลานลานบาท17 หรือกรณีทอ่ี า งวาการขายทีด่ นิ ซึง่ เปนกรรมสิทธิข์ องบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย
อันเปนทรัพยสนิ ของแผนดิน โดยอาศัยอํานาจตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการชําระบัญชีบรรษัทบริหาร
สินทรัพยไทย พ.ศ. 2554 มิไดดาํ เนินการใหเปนไปตามประมวลกฎหมายทีด่ นิ จึงเปนการขัดตอนโยบาย
ทีค่ ณะรัฐมนตรีไดแถลงไวตอ รัฐสภา18 หรือกรณีทมี่ กี ารแถลงขาวการรับคดีตดั ตอภาพนายกรัฐมนตรีถา ย
คูก บั ปายอุทยานแหงชาติกยุ บุรี เปนคดีพเิ ศษ โดยมีการกลาววา “นางสาวยิง่ ลักษณ ชินวัตร เปนประมุข
ของประเทศในฐานะนายกรัฐมนตรี”19หรือกรณีที่อางวามีการจํากัดสิทธิสมาชิกรัฐสภาในเรื่องเกี่ยวกับ
การกําหนดเวลาเพือ่ ยืน่ คําขอแปรญัตติ การสัง่ ปดประชุมในขณะทีญ
่ ตั ติทเี่ สนอยังไมไดรบั การอภิปราย 20
หรือกรณีมีการปราศรัยวา หากรัฐบาลไมถอนรางพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมใหพนจากสารบบจะตั้ง
ศาลประชาชนขึ้นกลางถนนราชดําเนิน ซึ่งผูรองเห็นวา การจัดตั้งศาลประชาชนเปนการละเมิดพระราช
อํานาจของพระมหากษัตริย และยังเปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจของฝายตุลาการโดยวิธีการซึ่ง
มิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ หรือกรณีที่อางวา21 กระบวนการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา
ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ และผลของกระบวนการสรรหาทําใหสมาชิกวุฒิสภาที่ไดรับการสรรหาไดมาซึ่ง
อํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธกี ารซึง่ มิไดเปนไปตามวิถที างทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในรัฐธรรมนูญ 22หรือกรณีที่
อางวา การทีจ่ ะนําคําพิพากษาศาลอุทธรณภาค 4 และประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา
15 คําสัง่ ศาลรัฐธรรมนูญที่
16 คําสัง่ ศาลรัฐธรรมนูญที่
17 คําสัง่ ศาลรัฐธรรมนูญที่
18 คําสัง่ ศาลรัฐธรรมนูญที่
19 คําสัง่ ศาลรัฐธรรมนูญที่
20 คําสัง่ ศาลรัฐธรรมนูญที่
21 คําสัง่ ศาลรัฐธรรมนูญที่
22 คําสัง่ ศาลรัฐธรรมนูญที่
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21/2556 และคําสัง่ ศาลรัฐธรรมนูญที่ 23/2556
49/2556
12/2556 และคําสัง่ ศาลรัฐธรรมนูญที่ 14/2556
18/2556
28/2556
32/2556
41/2556
43/2556
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188 มาใชบงั คับไดนนั้ ตองเปนกรณีทคี่ าํ พิพากษาถึงทีส่ ดุ แลว การมีคาํ วินจิ ฉัยสัง่ การใหผรู อ งเปนผูข าด
คุณสมบัติ จึงเปนการใชอํานาจที่ผิดกฎหมายมีเจตนาใหตนเอง และผูสมัครรับเลือกตั้งรายอื่นไดมาซึ่ง
อํานาจในการปกครองประเทศตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 23
3) ศาลไดพจิ ารณาถึงขอเท็จจริงตามคํารองแลว เห็นวา ไมปรากฏวาเปนการกระทําฝาฝน
หรือตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 เชน กรณีทกี่ ลาวอางวา ผูถ กู รองไดเขารวมเปนกรรมาธิการ
ในคณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(แกไขเพิ่มเติมมาตรา 68 และมาตรา 237) ตามสัดสวนของพรรคประชาธิปตย (เสียงขางนอย)
ภายหลังจากทีศ่ าลรัฐธรรมนูญไดมคี าํ สัง่ รับคํารองของนายสมชาย แสวงการไวพจิ ารณาแลวในกรณีเดียวกัน
หรือรวมในกระบวนการเสนอญัตติหรือแปรญัตติแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ24หรือกรณีผถู กู รองเปนสมาชิก
รัฐสภาไดรว มกันเขาชือ่ เสนอรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
โดยยกเลิกความในรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 แลวเสนอเนื้อความใหม ซึ่งมีหลักการเปนการจํากัดสิทธิ
และการมีสวนรวมของประชาชน25 หรือกรณีอางวาการที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผูถูกรองทั้งสามคนมี
มติใหรบั คํารองเรือ่ งพิจารณาที่ 9/2556 ไวพจิ ารณาวินจิ ฉัย และมีคาํ สัง่ ใหประธานรัฐสภา สมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา จํานวน 312 คน ทําหนังสือชี้แจงตอศาลรัฐธรรมนูญ ภายใน 15 วัน
รวมทั้งเคยเขารวมกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเปนองคคณะพิจารณาคดีในคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่
18-22/255526 หรือกรณีที่อางวาผูพิพากษาศาลลมละลายกลางไดมีหมายนัดใหผูรองในฐานะลูกหนี้ที่ 2
ไปฟงคําพิพากษาศาลฎีกา โดยมิไดรอฟงคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในคดีที่ผูรองไดยื่นคํารองตอศาล
รัฐธรรมนูญกอน27 หรือกรณีทมี่ กี ารยืน่ คํารองตอศาลรัฐธรรมนูญวามีบคุ คลหรือพรรคการเมืองไดกระทํา
การอันเขาขายเปนการกระทําตามมาตรา 68 28หรือกรณีมกี ารอานประกาศปฏิวตั ยิ ดึ อํานาจโดยประชาชน
ดวยการใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี หยุดพักงานและเรียกรองใหผูบัญชาการทหาร ปลัดกระทรวงไป
พบคณะเสนาธิการรวมกองทัพประชาชนโคนลมระบอบทักษิณภายใน 4 ชั่วโมง หากไมปฏิบัติตามจะ
นําประชาชนไปยังกระทรวงตาง ๆ 29
4) กรณีเปนการกระทําที่ไดจบสิ้นกระบวนการไปแลว ศาลไมอาจสั่งใหเลิกการกระทํา
ดังกลาวไดอกี เชน กรณีมกี ารอางวาการทีส่ ภารางรัฐธรรมนูญไดจดั ทํารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
23 คําสัง่ ศาลรัฐธรรมนูญที่
24 คําสัง่ ศาลรัฐธรรมนูญที่
คําสัง่ ศาลรัฐธรรมนูญที่
25 คําสัง่ ศาลรัฐธรรมนูญที่
26 คําสัง่ ศาลรัฐธรรมนูญที่
27 คําสัง่ ศาลรัฐธรรมนูญที่
28 คําสัง่ ศาลรัฐธรรมนูญที่
29 คําสัง่ ศาลรัฐธรรมนูญที่

60/2555
5/2556, คําสัง่ ศาลรัฐธรรมนูญที่ 15/2556, คําสัง่ ศาลรัฐธรรมนูญที่ 29/2556,
31/2556 ถึงคําสัง่ ศาลรัฐธรรมนูญที่ 37/2556, คําสัง่ ศาลรัฐธรรมนูญที่ 43/2556
10/2556
13/2556
19/2556
44/2555
44/2556

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

224

รมปรางค สวมประคํา

พุทธศักราช 2550 โดยไมนาํ ความคิดเห็นของประชาชนมาพิจารณาอยางตอเนือ่ ง เปนการกระทําความ
ผิดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช 2549 ซึง่ กระบวนการรางรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดจบสิน้ กระบวนการไปแลว จนมีการออกเสียงประชามติ
ใหความเห็นชอบ และไดนาํ รางรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวขึน้ ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายพระมหากษัตริย
ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใหมีผลเปนการบังคับใชแลว 30
กลุมที่สอง กรณีที่มีเงื่อนไขซึ่งขาดความชัดเจนวามีการกระทําอันตองหามตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 68
ตามแนวคิดเรือ่ งการแบงแยกการใชอาํ นาจรัฐ (Separation of Powers) ทีแ่ บงแยกการใชอาํ นาจ
ออกเปน 3 ฝาย คือ องคกรฝายนิติบัญญัติ มีอํานาจหนาที่ในการออกกฎหมาย องคกรฝายบริหาร
มีอํานาจหนาที่ในการบังคับใชกฎหมาย และองคกรฝายตุลาการมีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาวินิจฉัย
ขอพิพาททีเ่ กิดมีขนึ้ โดยไมตอ งการใหอาํ นาจรวมอยูท บี่ คุ คลคนเดียวหรือองคกรเดียว เพราะการทีบ่ คุ คล
คนเดียวหรือองคกรองคกรเดียวผูกขาดการใชอาํ นาจไวโดยไมมอี งคกรใดมาตรวจสอบและถวงดุลอาจทํา
ใหเกิดการใชอาํ นาจตามความพอใจได ดังนัน้ องคกรหลักทัง้ สามองคกรจึงตองสามารถทีจ่ ะควบคุมและ
ตรวจสอบซึ่งกันและกันได (Check and balance) เพื่อใหเกิดดุลยภาพของอํานาจ โดยแยกบุคคล
ผูใ ชอาํ นาจแตละอํานาจใหเปนอิสระซึง่ ถือวาเปนหลักเกณฑสาํ คัญของรัฐธรรมนูญสมัยใหมเพือ่ ใหสทิ ธิและ
เสรีภาพของประชาชนไดรับความคุมครองอยางแทจริง
ในการใชสทิ ธิเรียกรองเพือ่ แกไขรัฐธรรมนูญหรือสนับสนุนการแกไขเพิม่ เติมบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 291 (1) วางหลักการไวประการหนึ่งวา
นอกจากจะมีคณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา จํานวนตามที่รัฐธรรมนูญ
กําหนดมีสทิ ธิยนื่ ญัตติของแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญแลว รัฐธรรมนูญยังบัญญัตใิ หประชาชนผูม สี ทิ ธิเลือก
ตั้งจํานวนไมนอยกวาหาหมื่นคนตามกฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย มีอํานาจในการยื่นญัตติ
ขอแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญไดดว ยการยืน่ คํารองในกรณีดงั กลาวไมมคี วามจําเปนวา เมือ่ มีประชาชนเขา
ชื่อเสนอญัตติแลว คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกรัฐสภาจะเสนอญัตติในเรื่องดังกลาวอีกไมได และเมื่อ
คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกรัฐสภาเสนอญัตติขอแกไขเพิม่ เติมบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญเขาสูร ฐั สภาแลว ก็ไมมี
บทกฎหมายบังคับวาจะตองนํารางที่ประชาชนเสนอมาพิจารณารวมกับรางแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ทีเ่ สนอโดยคณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกรัฐสภาดวย ซึง่ ศาลรัฐธรรมนูญก็ไดมคี าํ สัง่ การไมนาํ รางทีป่ ระชาชน
เขาชือ่ กันไมนอ ยกวาหาหมืน่ คนมาพิจารณารวมกับรางของคณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกรัฐสภาเสนอ ไมเปน
การกระทําที่เปนการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขหรือ
กระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว
ในรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 6831 เพราะยังไมมีความชัดเจนในคํารอง และหากเปนกรณีที่ขอ
30 คําสัง่ ศาลรัฐธรรมนูญที่ 70/2555
31 คําสัง่ ศาลรัฐธรรมนูญที่ 29/2555

225

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

ศึกษาวิเคราะหการสั่งไมรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 68

ใหศาลวินิจฉัย โดยอางอิงการกระทําของอีกบุคคลหนึ่งมาเปนเงื่อนไข เชน การกลาวอางวาหากการ
กระทําของผูรองเปนการกระทําที่ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 วรรคหนึ่ง แลวการกระทําของ
ผูถ กู รองทีร่ บั ทราบขอความตามหนังสือยอมเปนการกระทําทีไ่ มชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 วรรค
หนึ่ง ดวยซึ่งศาลรัฐธรรมนูญไดเคยมีคําสั่งวา คํารองดังกลาวเปนคํารองที่มีเงื่อนไขและขาดความชัดเจน
วาผูถูกรองไดกระทําการที่เปนการตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรรา 68 วรรคหนึ่ง หรือไม 32
กลุมที่สาม กรณีที่ขอใหศาลมีคําสั่งยกเลิกบทบัญญัติของกฎหมายที่เปนการใชอํานาจของ
ฝายบริหาร ซึง่ มิใชเปนการขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยสัง่ การใหบคุ คลเลิกการกระทําใดๆ อันเปนการ
กระทําที่ตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 68
หลักการสําคัญของนิติรัฐ (Legal State) Theodor Maunz 33 เห็นวา จะตองมีสาระสําคัญ
ประกอบดวย หลักการแบงแยกอํานาจ หลักการคุม ครองสิทธิและเสรีภาพหลักความชอบดวยกฎหมาย
ของฝายตุลาการและฝายปกครอง หลักความชอบดวยกฎหมายในทางเนือ้ หา หลักความเปนอิสระของ
ผูพิพากษาหลัก “ไมมีความผิด และไมมีโทษโดยไมมีกฎหมาย” และหลักความเปนกฎหมายสูงสุดของ
รัฐธรรมนูญ ดังนั้น สิ่งที่จะขาดไมไดจากหลักการของหลักนิติรัฐ คือ 1) หลักการคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน 2) หลักการแบงแยกอํานาจ และ 3) หลักความชอบดวยกฎหมายของการ
กระทําของรัฐ ซึง่ หลักการประการที่ 3) นี้ จะเปนหลักประกันวารัฐจะกระทําการใดตองมีกฎหมายให
อํานาจไว ซึ่งรวมถึงอํานาจที่รัฐจะเขาไปจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนดวย หากรัฐกระทําการใด
เกินเลยขอบเขตของกฎหมายก็ถอื วาการกระทําของรัฐมิชอบดวยกฎหมาย มีผลใหการกระทําดังกลาวไมมี
ผลบังคับใช แตถาหากรัฐไดมีการบังคับใชกฎหมายที่ออกโดยอาศัยอํานาจในการตราตามที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญ การใชอํานาจของฝายบริหารดังกลาวก็มิใชเปนการกระทําอันตองหามตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 68 เชน รัฐบาลไดประกาศใชพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.
2551 ซึง่ เปนการจํากัดเสรีภาพ ในการชุมนุมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 63 ทําใหสทิ ธิและ
เสรีภาพของบุคคลทางการเมืองถูกจํากัดดวยการหามมิใหมกี ารชุมนุมในบางพืน้ ทีอ่ นั เปนการขมขูค กุ คาม
ประชาชนใหหวาดกลัวจนไมอาจจะใชสทิ ธิและเสรีภาพของบุคคลไดตอ ไป ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยวาการ
ประกาศใชพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ดังกลาว เปนการ
ใชอํานาจของฝายบริหารตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่บัญญัติไว และกรณีที่ผูรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
มีคําสั่งยกเลิกพระราชบัญญัติดังกลาว มิใชเปนการขอใหศาลวินิจฉัยสั่งการใหบุคคลเลิกการกระทําใดๆ
อันเปนการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข หรือเพือ่ ใหได
มาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 68 วรรคหนึ่ง 34
33การสถาปนาหลักนิตธิ รรมขึน้ ในระบบกฎหมายไทย. คนเมือ่ วันที่ 17 มีนาคม 2558 จาก http://www.google.co.th/
url?url=http://institute.constitutionalcourt.or.th
34คําสัง่ ศาลรัฐธรรมนูญที่ 22/2556
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กลุม ทีส่ ี่ กรณีทม่ี กี ารคัดคานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึง่ ไมตอ งดวยหลักเกณฑตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 68
แนวคิดในการใชสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญไดรับการพัฒนามาจากสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีที่มี
หลักการสําคัญทีจ่ ะมุง สรางกลไกในการปองกันตนเอง (Militant Democracy) โดยมีเจตนารมณทสี่ าํ คัญ
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) จะกระทําการเพือ่ ใหไดมาซึง่ อํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธกี ารซึง่ มิไดเปนไปตาม
วิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญมิได
การกระทําอันตองหามดังกลาวมุงถึงการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศที่นอกเหนือจากที่
รัฐธรรมนูญบัญญัตไิ ว ดังนัน้ หากเปนกรณีทมี่ กี ารยืน่ คํารองเกีย่ วกับการคัดคานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
จึงไมตองดวยหลักเกณฑตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 เชน รองขอเพิกถอนการลงมติของตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญทั้งเจ็ดคนที่ลงมติ ใหรับคํารองเรื่องพิจารณาที่ 18 – 22/2555 ไวพิจารณาวินิจฉัย และ
เพิกถอนการลงมติที่มีคําสั่งใหเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรแจงใหรัฐสภารอการดําเนินการเกี่ยวกับการ
แกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญไวกอ น ซึง่ ผูร อ งอางวาเปนคําสัง่ ทีไ่ มชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 วรรคสอง 35
รองวาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เปนองคคณะพิจารณาคดีที่ 18-22/2555 มีมติรบั คํารองทัง้ หาไวพจิ ารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 68 โดยผูรองในคดีดังกลาวไมไดเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบ
ขอเท็จจริงกอนยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย จึงไมอาจรับคํารองดังกลาวไวพิจารณา
วินิจฉัยได 36
กลุมที่หา กรณีผูรองขอถอนคํารอง
หลักทัว่ ไปของการนําคดีขนึ้ สูก ารพิจารณาของศาล คือ ผูร อ งหรือผูฟ อ งคดีมคี วามมุง หมายทีจ่ ะ
ใหผกู ระทําความผิดไดรบั โทษ หรือไดรบั การชดใชคา เสียหาย หรือคาสินไหมทดแทนจากความเสียหาย
ทีต่ นไดรบั หรือถาเปนคดีปกครองก็อาจจะเปนเรือ่ งใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาทีข่ องรัฐสัง่ ให
เพิกถอนกฎหรือคําสัง่ หรือสัง่ หามการกระทําทัง้ หมดหรือบางสวน หรือสัง่ ใหหวั หนาหนวยงานทางปกครอง
35 คําสัง่ ศาลรัฐธรรมนูญที่ 36/2555 ที่ 37/2555 และที่ 27-28/2556
36 คําสัง่ ศาลรัฐธรรมนูญที่ 40/2555

227

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

ศึกษาวิเคราะหการสั่งไมรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 68

หรือเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของปฏิบัติหนาที่ภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด เปนตน
อยางไรก็ตามการฟองคดีถือเปนสิทธิ ดังนั้น หากผูรองหรือผูฟองคดีไมประสงคที่จะดําเนินคดี
อีกตอไปก็สามารถถอนคํารองทุกข ถอนฟองจากพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาลได เวนแต
คดีนนั้ เปนคดีอาญาแผนดินไมตดั อํานาจของพนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการทีจ่ ะฟองคดีนนั้ ตอไปได
สําหรับกระบวนพิจารณาคดีในศาลรัฐธรรมนูญ ขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณา
และการทําคําวินจิ ฉัย พ.ศ. 2550 ขอ 23 กําหนดวา “ คํารองทีไ่ ดยนื่ ตอศาล กอนทีศ่ าลมีคาํ วินจิ ฉัย
หรือมีคําสั่ง ถาผูรองตาย หรือมีการขอถอนคํารอง หรือศาลเห็นวาไมเปนประโยชนแกคดี ศาลอาจ
พิจารณาสั่งจําหนายคํารองนั้นก็ได
กรณีทผี่ รู อ งไมดาํ เนินกระบวนพิจารณาตามคําสัง่ ศาลหรือตุลาการประจําคดีภายในเวลาทีก่ าํ หนด
โดยไมมีเหตุอันสมควร ใหถือวาเปนการทิ้งคํารอง และศาลอาจพิจารณาสั่งจําหนายคํารองนั้นก็ได ”
จะเห็นไดวา คํารองใด ๆ ก็ตาม เมื่อผูรองไดใชสิทธิเสนอคดีตอศาลเพื่อพิจารณาวินิจฉัยแลว ตอมา
ขอถอนคํารอง ศาลก็อาจพิจารณาสั่งใหจําหนายคํารองดังกลาวนั้นได
การยื่นคํารองเพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 ก็เชนกัน
ผูท ราบการกระทําวาบุคคลจะใชสทิ ธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพือ่ ลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่ง
มิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ เมื่อไดใชสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อวินิจฉัย
สั่งการใหเลิกการกระทําดังกลาวแลว แตตอมาไดยื่นคํารองตอศาลเพื่อขอถอนคํารองดังกลาวก็สามารถ
กระทําไดเชนกัน เนื่องดวยมีขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ.
2550 ขอ 23 รองรับไว ทั้งนี้ การที่จะสั่งใหจําหนายคํารองหรือไมเปนดุลพินิจของศาล ซึ่งที่ผานมา
มีกรณีที่ยื่นคํารองขอถอนคํารองที่ไดยื่นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 เชน ผูรองขอให
ศาลรัฐธรรมนูญดําเนินการกับบุคคลซึง่ มีความเกีย่ วของ ในคํารองเรือ่ งพิจารณาที่ 18/2555 ถึงที่ 22/2555
ทีศ่ าลรัฐธรรมนูญไดมคี าํ สัง่ ใหรบั คํารองไวพจิ ารณาวินจิ ฉัยไวแลว ซึง่ ประกอบดวย (1) คณะกรรมาธิการ
พิจารณารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช.... (2) ผูเสนอ
คําแปรญัตติรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช.... ซึ่งเปน
สมาชิกพรรคเพือ่ ไทย และพรรคภูมใิ จไทย (3) ผูล งมติ “เห็นดวย” ในการประชุมรัฐสภาเพือ่ พิจารณา
การขอเลือ่ นการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช....
เมือ่ วันที่ 1 เมษายน 2555 (4) ผูล งมติ “เห็นดวย” ในการประชุมรัฐสภาเพือ่ พิจารณารางรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555
ตอมาในระหวางการพิจารณาคดีของศาล ผูร อ งไดขอถอนคํารอง กรณีจงึ ไมเปนประโยชนแกคดี
ศาลจึงมีคําสั่งใหจําหนายคํารอง37 หรือกรณีผูรองยื่นคํารองวา คณะกรรมการสรรหากรรมการ ป.ป.ช.
37 คําสัง่ ศาลรัฐธรรมนูญที่ 34/2555
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มีมติเลือกบุคคลซึง่ ผูร อ งเห็นวา มีคณ
ุ สมบัตไิ มเปนไปตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ มาตรา 246 และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา
9 กระบวนการสรรหาดังกลาวจึงไมชอบดวยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ประกอบกับวุฒิสภาไดมีมติให
ความเห็นชอบบุคคลที่ไดรับเลือกดังกลาว จึงถือไดวามีกรณีที่ตองดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 ตอมา
ผูรองไดขอถอนคํารอง และศาลไดพิจารณาแลวมีคําสั่งใหจําหนายคํารองนี้ออกจากสารบบความ 38
กลุมที่หก กรณีเปนเรื่องหรือประเด็นที่ศาลไดเคยวินิจฉัยไวแลว จึงตองดวยหลักเกณฑตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 215 ที่ศาลจะไมรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย
คดีทไี่ ดมกี ารยืน่ คํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ พิจารณาวินจิ ฉัย เมือ่ ศาลไดพจิ ารณาและมีคาํ วินจิ ฉัย
แลว เพื่อไมใหเกิดความซํ้าซอนในเรื่องหรือประเด็นเดียวกันกับเรื่องใด หรือประเด็นใดที่จะรองขอให
ศาลรัฐธรรมนูญไดพิจารณาวินิจฉัยอีก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา
215 จึงไดวางหลักการไว โดยบัญญัตวิ า “ในกรณีทศี่ าลรัฐธรรมนูญเห็นวาเรือ่ งใดหรือประเด็นใดทีไ่ ดมี
การเสนอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา เปนเรื่องหรือประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญ ไดเคยพิจารณาวินิจฉัย
แลว ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเรื่องหรือประเด็นดังกลาวไวพิจารณาก็ได”
เจตนารมณของบทบัญญัติดังกลาว นอกจากจะปองกันความซํ้าซอนในเรื่องหรือประเด็นที่ศาล
ไดวนิ จิ ฉัยแลว ยังเปนการปองกันการประวิงคดี หรือการคาความกันในทางศาลโดยใชศาลเปนเครือ่ งมือ
ดังนั้น หากศาลเห็นวาเปนเรื่องหรือประเด็นที่ศาลไดเคยมีคําวินิจฉัยไปแลว ศาลจะไมรับเรื่อง หรือ
ประเด็นดังกลาวไวพจิ ารณาก็ได ทีผ่ า นมามีคาํ สัง่ ทีศ่ าลรัฐธรรมนูญไดมคี าํ สัง่ จําหนายคํารองไปแลว เชน
ในระหวางการพิจารณาคดีศาลรัฐธรรมนูญไดมคี าํ วินจิ ฉัยที่ 18-22/2555 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2555
และโดยที่ประเด็นตามคํารองเปนการขอใหศาลพิจารณาวินิจฉัยการกระทําของผูถูกรอง 416 คน
ในการใหความเห็นชอบรับรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช....
รวม 3 ฉบับ วาเปนการแกไขรัฐธรรมนูญโดยไมชอบดวยบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญ มาตรา 291 ประกอบ
มาตรา 127 และ มาตรา 136 (16) อันเปนการกระทําทีเ่ ปนปฏิปก ษตอ รัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 68 หรือไม ซึง่ เปนประเด็นเดียวกันกับคํารองทีศ่ าลรัฐธรรมนูญไดมคี าํ วินจิ ฉัยที่ 18 - 22/2555
แลวเมือ่ ประเด็นทีผ่ รู อ งขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาตามคํารองเปนประเด็นเดียวกันกับทีศ่ าลรัฐธรรมนูญ
ไดเคยพิจารณาวินจิ ฉัยไวแลว จึงไมเปนประโยชนแกคดีทศี่ าลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาวินจิ ฉัยประเด็นตาม
คํารองนี้ตอไป จึงมีคําสั่งใหจําหนายคํารอง 39
กลุม ทีเ่ จ็ด กรณีเปนการกระทําทีส่ นิ้ สุดไปแลว จึงไมมกี ารกระทําใดทีศ่ าลตองสัง่ ใหเลิกการ
กระทํานั้น
การใชสทิ ธิพทิ กั ษรฐั ธรรมนูญ (Right to Protect Constitution) ตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ
มาตรา 68 เปนสิทธิของบุคคลทีจ่ ะปกปองรัฐธรรมนูญ ซึง่ เปนกฎหมายสูงสุดของประเทศมีเจตนารมณ
38 คําสัง่ ศาลรัฐธรรมนูญที่ 48/2555
39 คําสัง่ ศาลรัฐธรรมนูญที่ 38/2555
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เพือ่ ใหผทู ราบถึงการกระทําอันถือเปนการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข หรือเพือ่ ใหไดมาซึง่ อํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธกี ารซึง่ มิไดเปนไปตามวิถที างที่
บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ใชสิทธิเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริง หรือยื่นคํารองตอ
ศาลรัฐธรรมนูญ เพือ่ มีคาํ วินจิ ฉัย สัง่ การ ใหผกู ระทําเลิกกระทําการดังกลาว เปนเจตนารมณทมี่ งุ ประสงค
ในการปองกันมิใหผลเกิด เพราะถาหากผลเกิด คือ ลมลางการปกครองไดสําเร็จ หรือไดมาซึ่งอํานาจ
ในการปกครองประเทศสําเร็จแลวก็ไมสามารถทีจ่ ะสัง่ การใหเลิกการกระทําไดอกี หลักการดังกลาวมีแนว
คิดมาจากรัฐธรรมนูญแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีที่บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการตอตานขัดขวางไวใน
3 มาตรา ดวยกัน คือ
1) มาตรา 18 ซึ่งแปลความไดวา “บุคคลไดใชสิทธิโดยมิชอบ ไดแก เสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็น เสรีภาพในการสอน เสรีภาพในการชุมนุมหรือการรวมตัวกันเปนสมาคม ความลับทาง
จดหมาย ไปรษณีย การสือ่ สาร การใชกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิในการลีภ้ ยั โดยนํามาตอสูร ะเบียบพืน้ ฐาน
การปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตย สิทธิขั้นพื้นฐานดังกลาวของบุคคลนั้นจะสิ้นสภาพไปตาม
มาตรา 18 แหงรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐ สภาผูแทนราษฎรสหพันธรัฐ รัฐบาลสหพันธรัฐ หรือรัฐบาล
มลรัฐ อาจยืน่ คํารองตอศาลรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐไตสวนถึงขอเท็จจริงดังกลาว และพิจารณาถึงมาตรการ
ที่จะใชกับบุคคลนั้น ซึ่งอาจจะถูกตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้ง”
มาตรา 20 (4) ซึ่งแปลความไดวา “ชาวเยอรมันทุกคนมีสิทธิที่จะขัดขวางบุคคลใดก็ตามที่
พยายามลมลางคําสั่งแหงรัฐธรรมนูญนี้ ถาไมมีวิธีแกไขอื่นใดที่สามารถกระทําได”
มาตรา 21 (2) ซึง่ แปลความไดวา “จุดประสงคของพรรคการเมือง เมือ่ พิจารณาจากพฤติกรรม
ของบรรดาผูฝ ก ใฝในพรรค พรรคการเมืองใดมุง หมายขัดขวางการปกครองในระบอบประชาธิปไตย หรือ
เปนภัยตอการดํารงอยูของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี พรรคการเมืองนั้นกระทําการขัดตอรัฐธรรมนูญ
โดยใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจวินิจฉัย”
ที่ผานมามีคําสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยวา หากกรณีเปนการกระทําที่สิ้นสุดไปแลว จึงไมมี
การกระทําใดที่ศาลตองสั่งใหเลิกการกระทํานั้นอีก ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งใหจําหนายคํารอง เชน
ขณะที่ผูรองยื่นคํารองขอใหศาลมีคําวินิจฉัย ปรากฏวาไดมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร
เพือ่ ใหมกี ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรใหมเปนการเลือกตัง้ ทัว่ ไป จึงมีผลใหการบริหารประเทศของ
รัฐบาลที่มีผูถูกรองเปนนายกรัฐมนตรีตองสิ้นสุดลง การกระทําตามคํารองอันเปนวัตถุแหงคดีไดสิ้นสุด
ไปแลว จึงไมมีการกระทําใดที่ศาลจะตองสั่งใหเลิกการกระทํานั้นอีก คํารองของผูรองจึงไมตองดวย
หลักเกณฑตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 6840หรือตามคํารองไมปรากฏวาผูร อ งขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัย
สัง่ การใหผถู กู รองทัง้ สามเลิกกระทําการอยางใดอยางหนึง่ อันเปนการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่ง
40 คําสัง่ ศาลรัฐธรรมนูญที่ 39/2555
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มิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแตอยางใด และการกลาวอางวาผูถูกรองทั้งสามกระทํา
ผิดตามคํารองนั้นก็เปนการกระทําที่ไดสิ้นสุดลงแลวหาใชเปนการกระทําที่กําลังดําเนินอยูไม กรณีจึงไม
ตองดวยหลักเกณฑและเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 41
6. วิเคราะหหลักเกณฑในการยืน่ คํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 68
โดยที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและแนวคําวินิจฉัยของศาล กําหนดวา การยื่นคํารองเพื่อขอ
ใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 วรรคสอง จะใหสทิ ธิกบั ผูย นื่ คํารองไว
2 ชองทาง คือ เสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงและยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ และ
ยืน่ คํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยสัง่ การใหเลิกการกระทําดังกลาวไดกต็ าม แตในกรณีทผี่ รู อ งใชสทิ ธิ
ยื่นคํารองโดยตรงตอศาลรัฐธรรมนูญนั้น
จากการศึกษา เห็นวา คํารองที่ยื่นโดยตรงตอตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา 68
จะตองระบุขอ เท็จจริงหรือพฤติการณทเี่ กีย่ วของ และระบุเหตุผลสนับสนุนโดยชัดแจงทีจ่ ะแสดงใหเห็นวา
คํารองมีมลู กรณีทอี่ าจเขาขายเปนการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รง
เปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไป
ตามวิถที างทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในรัฐธรรมนูญดวย จึงจะเปนคํารองทีเ่ ปนไปตามหลักเกณฑตามรัฐธรรมนูญ มาตรา
68 ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับคํารองดังกลาวไวพิจารณาวินิจฉัยได
สําหรับหลักเกณฑในการพิจารณาวา มีมลู กรณีทอี่ าจเขาขายเปนการลมลางการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการ
ปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 หรือไมนั้น
ผูเขียนเห็นวาควรมีหลักเกณฑ ดังนี้
1) คํารองตองมีเนื้อหาที่มีมูลกรณีที่เปนการใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 68
2) คํารองตองมีความชัดเจนวามีการกระทําอันตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 กลาวคือ
(1) ตองเปนการกระทําทีล่ ม ลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รง
เปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ หรือ
(2) ตองเปนการกระทําเพือ่ ใหไดมาซึง่ อํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธกี ารซึง่ มิไดเปน
ไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
3) คํารองตองมีการขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยสัง่ การใหบคุ คลเลิกการกระทําใดๆ อันเปนการ
กระทําทีต่ อ งหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 ซึง่ มิใชเปนกรณีทขี่ อใหศาลมีคาํ สัง่ ยกเลิกบทบัญญัตขิ อง
กฎหมายที่เปนการใชอํานาจของฝายบริหาร
41 คําสัง่ ศาลรัฐธรรมนูญที่ 71/2555
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ตอมาบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 ไดมกี ารเสนอรางทีจ่ ะใหมกี ารแกไขเพิม่ เติมมาตรา
68 โดยสมาชิกรัฐสภา ซึง่ ในชัน้ ทีส่ ดุ ทีป่ ระชุมคณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย (แกไขเพิม่ เติม) ฉบับที.่ . พ.ศ. .... มาตรา 68 ไดมมี ติเห็นชอบใหมกี ารแกไขเปลีย่ นแปลงถอยคํา ดังนี้
“บุคคลจะใชสิทธิและเสรีภาพตามหมวด 3 แหงรัฐธรรมนูญนี้เพื่อลมลางการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการ
ปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ มิได
ในกรณีทบี่ คุ คลหรือพรรคการเมืองใดกระทําการตามวรรคหนึง่ ผูท ราบการกระทําดังกลาวยอม
มีสิทธิเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริง หากอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเห็นวา
การกระทําดังกลาวขัดตอวรรคหนึง่ ใหอยั การสูงสุดยืน่ คํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยสัง่ การใหเลิก
การกระทําดังกลาว แตหากอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงไมแลวเสร็จภายในสามสิบวัน ผูท ราบการ
กระทําดังกลาวยอมมีสทิ ธิเสนอเรือ่ งใหศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยสัง่ การใหเลิกการกระทําดังกลาวไดโดยตรง
ทั้งนี้ ไมกระทบกระเทือนถึงการดําเนินคดีอาญาตอผูกระทําการดังกลาว
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหพรรคการเมืองใดเลิกกระทําการตามวรรคสอง
ศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบพรรคการเมืองดังกลาวได”
การแกไขบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 ดังกลาวขางตน ผูเขียนเห็นวามีเหตุผลที่จะ
ทําใหกระบวนการยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญมีความชัดเจน ดังนี้
(1) ผูทราบการกระทําวา มีบุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทําการใชสิทธิและเสรีภาพเพื่อ
ลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพือ่
ใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
ผูทราบการกระทําดังกลาวยอมมีสิทธิเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงกอน
(2) หากอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเห็นวาการกระทําการนั้น เปนการใชสิทธิและ
เสรีภาพเพือ่ ลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ
นี้ หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญ ใหอัยการสูงสุดยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหเลิกการกระทําดังกลาว
แตหากอัยการสูงสุดตรวจสอบแลว เห็นวามิใชการกระทําที่ฝาฝนตามมาตรา 68 ก็สั่งใหยก
คํารองนั้นได
(3) หากอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงไมแลวเสร็จภายในสามสิบวัน ผูทราบการกระทํา
ดังกลาวมีสิทธิเสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหเลิกการกระทําดังกลาวไดโดยตรง
(4) การเสนอเรือ่ งใหศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยสัง่ การใหเลิกการกระทําดังกลาวไมกระทบกระเทือน
การดําเนินคดีอาญาตอผูกระทําการอันเปนการฝาฝนนั้น
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(5) กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามีพรรคการเมืองใดกระทําการฝาฝน มาตรา 68 และมี
คําสั่งใหพรรคการเมืองนั้นเลิกกระทําการตามความในวรรคสอง ศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบพรรคการ
เมืองดังกลาวได
อยางไรก็ตาม ผูเ ขียนเห็นวา การทีร่ า งแกไขเพิม่ เติมดังกลาวกําหนดใหผทู ราบการกระทํามีสทิ ธิ
เสนอเรือ่ งใหอยั การสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงกอน หากอัยการสูงสุดตรวจสอบแลว เห็นวามิใชการกระทํา
ทีฝ่ า ฝนมาตรา 68 แลว สัง่ ใหยกคํารอง มูลกรณีตามขอเท็จจริงดังกลาว จะไมถกู หยิบยกขึน้ สูก ารพิจารณา
คดีของศาลรัฐธรรมนูญได ขอเท็จจริงทีผ่ ทู ราบถึงการกระทําวามีการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพือ่ ใหไดมาซึง่ อํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ก็จะสิ้นสุดลงดวยความเห็นใหยกคํารอง
ของพนักงานอัยการสูงสุดทีไ่ ดสง ไปนัน้ ซึง่ เมือ่ พิจารณาแลวรางแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญดังกลาวมีจดุ ออน
ดังนี้
1) อัยการสูงสุด ปลอดจากการแทรกแซงโดยเด็ดขาดจากฝายการเมือง หรือไม
2) สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนที่จะใชสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญจะถูกตัดสิทธิไป หรือไม
3) เจตนารมณของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 ดังกลาว เปนการมุงถึงมาตรการ
ดานการปองกันมากกวาการลงโทษ ดังนัน้ กระบวนการตรวจสอบควรทีจ่ ะไดรบั การพิจารณาและตรวจ
สอบโดยตรงจากองคกรศาลทีม่ คี วามเปนอิสระและเปนกลางในทางการเมืองปราศจากการแทรกแซงและ
ครอบงําจากทุกฝาย
4) การใหเวลาอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน อาจไมทัน
ตอการแกไขเปลีย่ นแปลงเหตุการณ เพราะการลมลางการปกครองหรือการกระทําเพือ่ ใหไดมาซึง่ อํานาจ
ในการปกครองประเทศโดยวิธกี ารซึง่ มิไดบญ
ั ญัตไิ วในรัฐธรรมนูญเปนการกระทําทีล่ บั และรวดเร็ว ซึง่ โดย
ทั่วไปก็จะกระทําการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาอันสั้น การกําหนดเวลาใหอัยการสูงสุดไดตรวจสอบ
ถึงสามสิบวัน จึงไมอาจทําใหการใชสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญเปนไปไดจริงในทางปฏิบัติ
5) นอกจากนัน้ แนวความคิดทีจ่ ะใหประชาชนมีสทิ ธิเสนอเรือ่ งโดยตรงตอศาลรัฐธรรมนูญมี
ปรากฏตั้งแตชั้นอภิปรายแปรญัตติรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 แลว
จากจุดออนดังกลาว ผูเ ขียนจึงเห็นวา เพือ่ ใหเจตนารมณของการใชสทิ ธิพทิ กั ษรฐั ธรรมนูญมีผล
ในทางปฏิบัติ และเปนไปตามหลักนิติธรรม จึงเห็นควรแกไขบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา 68
วรรคสอง ดังนี้
“ในกรณีทบี่ คุ คลหรือพรรคการเมืองใดกระทําการตามวรรคหนึง่ ผูท ราบการกระทําดังกลาวยอม
มีสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญโดยตรง หรือเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงและยื่น
คํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยสั่งการใหเลิกการกระทําดังกลาว แตท้ังนี้ ไมกระทบ
กระเทือนถึงการดําเนินคดีอาญาตอผูกระทําการดังกลาว”
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โดยสรุปจากการทีศ่ กึ ษาถึงกลุม คํารองทีศ่ าลรัฐธรรมนูญไมรบั คํารองไวพจิ ารณาวินจิ ฉัย จะเห็น
ไดวา คํารองดังกลาวบางกรณีเนือ้ หาของคํารองยังไมมมี ลู กรณีทเี่ ปนการใชสทิ ธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 68 หรือบางกรณีเปนคํารองที่มีเงื่อนไขและยังขาดความชัดเจนวามีการกระทําอันตองหามตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 68 หรือบางกรณีเปนคํารองทีข่ อใหศาลมีคาํ สัง่ ยกเลิกบทบัญญัตขิ องกฎหมายทีเ่ ปน
การใชอาํ นาจของฝายบริหาร ซึง่ มิใชเปนการขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยสัง่ การใหบคุ คลเลิกการกระทํา
ใด ๆ อันเปนการกระทําทีต่ อ งหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 หรือบางกรณีเปนคํารองทีม่ กี ารคัดคาน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึง่ ไมตอ งดวยหลักเกณฑตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 หรือบางกรณีเปนคํารอง
ที่ผูรองขอถอนคํารอง หรือบางกรณีเปนคํารองหรือมีประเด็นที่ศาลไดเคยวินิจฉัยไวแลว จึงตองดวย
หลักเกณฑตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 215 ที่ศาลจะไมรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย หรือบางกรณีเปน
คํารองที่เปนการกระทําที่สิ้นสุดไปแลว จึงไมมีการกระทําใดที่ศาลตองสั่งใหเลิกการกระทํานั้น
หลักการของรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 เปนหลักการที่คุมครองสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
ภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตย กรณีมีบุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทําการใชสิทธิและ
เสรีภาพเพือ่ ลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ
หรือเพือ่ ใหไดมาซึง่ อํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธกี ารซึง่ มิไดเปนไปตามวิถที างทีบ่ ญั ญัตไิ วในรัฐธรรมนูญ
การทีศ่ าลรัฐธรรมนูญตีความและวินจิ ฉัยใหผทู ราบการกระทําดังกลาวมีสทิ ธิยนื่ คํารองตรงตอศาลรัฐธรรมนูญ
ได จึงเปนไปเพื่อที่จะคุมครองหลักการของหลักนิติธรรม เพื่อคุมครองสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
และคงไวซึ่งการถวงดุลตรวจสอบขององคกรผูใชอํานาจอธิปไตยใหมีความสมดุล แตอยางไรก็ตาม
หากไดมกี ารแกไขใหมถี อ ยคําทีเ่ หมาะสมและชัดเจนแลว จะทําใหการคุม ครองและรับรองสิทธิของประชาชน
มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น อันจะเปนไปตามวิสัยทัศนของศาลรัฐธรรมนูญ ที่วางไววา “ศาลรัฐธรรมนูญ
เปนหลักของนิติรัฐและนิติธรรมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข”
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The Independence of the
Constitutional Court in the Modern World
Dr. Punya Udchachon*
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.

*Secretary General of the Ofﬁce of the Constitutional Court
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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
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
No.

Country

Law

1.

Bulgaria

2.

Spain

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

The Constitutional Court Act 1991 article 3
The Constitutional Court Act 1997 No 2/1979

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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The Immunities of the Constitutional Court
No.

Country

1.

Georgia

Context
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.

2.

Belarus

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.

3.

Aremenia

The Constitutional Court Judges may not be detained and
subjected to administrative or criminal proceedings without
the consent of the court.

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.
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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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รูปแบบการนําเสนอบทความเพื่อจัดพิมพลงในวารสารศาลรัฐธรรมนูญ
1. เปนบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการทั่วไป หรือเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ หรือสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
2. เปนบทความทีไ่ มเคยตีพมิ พทใี่ ดมากอนหรือไมอยูร ะหวางการเสนอของลงพิมพในวารสารหรือ
สิ่งพิมพอื่น
3. แบบตัวอักษร แบบตัวอักษรในบทความใชแบบอักษร Angsana New หรือ TH SarabunPSK
4. ขนาดตัวอักษร
4.1 ขนาดตัวอักษรของชื่อเรื่องบทความ ใชตัวอักษรขนาด 20 พอยน
4.2 ขนาดตัวอักษรในบทความ ใชตัวอักษรขนาด 16 พอยน
5. ระยะหางของกระดาษ
5.1 หัวกระดาษและทายกระดาษ ประมาณ 2.5 เซนติเมตร
5.2 กั้นหนาและกั้นหลัง ประมาณ 2.5 เซนติเมตร
6. ผูเ ขียนบทความ ชือ่ และนามสกุลทายชือ่ บทความโดยมีสญ
ั ญาลักษณดอกจันบนนามสกุล และ
ในเชิงอรรถหนาเดียวกันใหใสขอมูลสวนตัวเกี่ยวกับตําแหนง วุฒิการศึกษา (โดยยอ)
7. การแยกหัวขอยอย การแยกหัวขอยอย ควรขึ้นบรรทัดใหมและยอหนาขึ้นตัวเลข พรอมชื่อ
หัวขอยอยดวยตัวหนา บรรทัดตอไปจึงเปนขอความรายละเอียดของหัวขอยอยที่มีระยะในการยอหนา
เทากับการยอหนาของชื่อหัวขอยอย
8. การอางอิง
การอางอิงในเนื้อเรื่อง ในรูปแบบของการใสเชิงอรรถตัวเลข
ภาษาไทย
8.1 ชื่อ-สกุล. // ชื่อเรื่อง. //เมืองพิมพ. // ผูรับผิดชอบในการพิมพ. // ปที่พิมพ. //
หนาที่อางอิง.
ภาษาอังกฤษ
8.2 ชื่อ-สกุล. // ชื่อเรื่อง. //ครั้งที่พิมพ.// เมืองพิมพ.// ผูรับผิดชอบในการพิมพ.//
ปที่พิมพ.
9. เงื่อนไขการรับบทความ
9.1 บทความที่ไดรับการพิจารณาใหลงพิมพในวารสารศาลรัฐธรรมนูญ ตองผานความเห็น
ชอบและหรือผูเขียนไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของกองบรรณาธิการ
9.2 ผูเ ขียนบทความทีไ่ ดรบั การคัดเลือกใหลงพิมพในวารสารศาลรัฐธรรมนูญ จะไดรบั คาตอบ
แทนสําหรับบทความภาษาไทยหนาละ 200 บาท แตไมเกิน 5,000 บาท และสําหรับบทความภาษาอังกฤษ
บทความละ 8,000 บาท โดยตองมีจํานวนหนาไมตํ่ากวา 10 หนา
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