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บทบรรณาธิการ

 วารสารศาลรัฐธรรมนูญได้จัดท�าขึ้นปีละ 3 เล่ม ปี 2558 นี้ เป็นปีที่ 17 เล่มนี้เป็นเล่มที่ 3 ของปี  

(เดือนกันยายน – ธันวาคม 2558) และนับเป็นเล่มที่ 51 แล้ว ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญได้เผยแพร ่

วารสารศาลรฐัธรรมนญูไปยงัมหาวทิยาลยัของรัฐและเอกชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทีเ่กีย่วข้อง

ตลอดจนผูส้นใจท่ัวไป บทความทางวชิาการทีน่�าเสนอไว้ในเล่มได้รับความอนเุคราะห์จากผูท้รงคณุวฒุ ิ

และผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านกฎหมายมหาชน กฎหมายรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับ 

ผู้อ่านในอันที่จะก่อให้เกิดแนวคิดในการพัฒนางานด้านกฎหมายมหาชนและรัฐธรรมนูญ ตลอดจน 

ด้านการพัฒนาบทความทางวิชาการต่อไป

 วารสารศาลรัฐธรรมนูญเล่มน้ีได้น�าบทอาเศียรวาทท่ีประธานศาลรัฐธรรมนูญได้อ่านเพ่ือแสดง 

ความจงรักภักดีเน่ืองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 อีกท้ังยังได้แนะน�า 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใหม่ 2 ท่าน ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง คือ  

นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และนายปัญญา อุดชาชน ส�าหรับเนื้อหาภายในเล่มยังคงเปี่ยมไปด้วย

บทความที่มีคุณค่าทางวิชาการที่มีคุณภาพด้านเนื้อหาเพื่อประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

 ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจและสมัครสมาชิกวารสาร 

ศาลรัฐธรรมนูญ กองบรรณาธิการและคณะผู้จัดท�าจะน�าบทความที่มีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อ

แวดวงวิชาการทางด้านกฎหมายมหาชนและรัฐธรรมนูญมาน�าเสนอทุกท่านต่อไป 

                    บรรณาธิการ
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บทอาเศียรวาท
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

   สรวมชีพประชุมนัขน้อม พระจอมฉัตร
  เชิดมิ่งมงคลสวัสดิ์ วิเศษเรื้อง
  คราวแปดสิบแปดพรรษ ไพสิฐ พระเอย
  บานเบิกบารมีเบื้อง พระบาทเจ้างามยิ่ง
   ยิ่งเลิศเลิศยิ่งล้น พระกรุณา
  แผ่ปกปวงประชา ชื่นถ้วน
  กี่วันกี่เวลา ธ อุทิศ
  เพื่อชาติเพื่อชนล้วน อยู่ล�้าบ�าเทิง
   ด�าเกิงพระเกียรติแพร้ว เพียงสุรีย์
  ขอเดช ธ เป็นศรี สว่างไซร้
  จงพรเลิศพระตรี รัตน์วิสุทธิ์ ประเสริฐเฮย
  ประสิทธิ์พระชนม์ไท้ สถิตเที้ยรนิรันดร์เทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และข้าราชการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

  (นายภูมิพิสุทธิ์ หะวานนท์ ประพันธ์)
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ประวัติ
นายนครินทร์  เมฆไตรรัตน์

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

วันที่ด�ารงต�าแหน่ง 16 พฤศจิกายน 2558 

วัน เดือน ปีเกิด 28 กรกฎาคม 2501  

ประวัติการศึกษา  - รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
    เกียรตินิยมอันดับสอง
   -  อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาควิชาประวัติศาสตร์)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   -  PH.D. (INTERNATIONAL STUDIES)  WASEDA UNIVERSITY, ประเทศญี่ปุ่น  

ประวัติการท�างาน - รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ท่าพระจันทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    (1 กุมภาพันธ์ 2557 - 16 ตุลาคม 2558)
   - รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    (15 กันยายน 2554 - 31 มกราคม 2557)
   - รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    (1 พฤษภาคม 2553 - 14 กันยายน 2554)
   - คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    (1 กุมภาพันธ์ 2547 - 31 มกราคม 2553 (2 สมัย)
    - กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (2557-2558)
   - อนุกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ คณะที่ 3 (2557-2558)
    ภาค 2 ผู้น�าการเมืองที่ดี และสถาบันการเมือง
    หมวด 1 ระบบผู้แทนที่ดี และผู้น�าการเมืองที่ดี 
    หมวด 2 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ หมวด 3 รัฐสภา และหมวด 4 คณะรัฐมนตรี
   - อนุกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ คณะที่ 10 (2557-2558)
    ภาค 4 การปฏิรูปและการสร้างความปรองดอง 
    หมวด 2 การสร้างความปรองดอง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
   - มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

* * * *
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ประวัติ
นายปัญญา  อุดชาชน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

วันที่ด�ารงต�าแหน่ง 26 พฤศจิกายน 2558 

วัน เดือน ปีเกิด 15 เมษายน 2499  

ประวัติการศึกษา  - Ph.D. (Public Administration), California, U.S.A. 

   - M.A. (Public Administration), Michigan, U.S.A.   

   - นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กฎหมายมหาชน)

   - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) 

   - นิติศาสตรบัณฑิต

   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)  

ประวัติการท�างาน - เลขาธิการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

   - ที่ปรึกษาด้านวิชาการ ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

   - รองเลขาธิการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

   - ผู้เชี่ยวชาญด้านคดีและวิชาการ ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

   - ผู้อ�านวยการกลุ่มงานคดี ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

   - ผู้อ�านวยการกลุ่มงานวิจัยและวิชาการ ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

   - หัวหน้างานอัตราก�าลังและบรรจุแต่งตั้ง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

   - เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครและจังหวัดราชบุรี

   - ปลัดอ�าเภอ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

   - มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

* * * *
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*	 ผู้พิพากษาศาลฎีกา,	 ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร	 “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย”	 (นชป.)	 รุ่นที่	 1	 ของส�านักงาน 
	 ศาลรัฐธรรมนูญ.

	 	 ในประวัติศาสตร์อันยาวนานของมนุษยชาติ	 ประชาธิปไตยก่อก�าเนิดขึ้นในสังคมมนุษย์ 

มาประมาณ	 200	 ปีเศษ	 และกลายเป็นกระแสของโลกปัจจุบัน	 เกือบทุกประเทศอ้างว่าปกครอง 

ระบอบประชาธิปไตย	 ท้ังค่ายเสรีนิยม	 สังคมนิยม	 และคอมมิวนิสต์	 กระท่ังเกิดความสับสนระหว่าง

ระบอบการปกครองกับระบบเศรษฐกิจ	 ในที่สุดอาจกล่าวได้ว่าแต่ละประเทศแต่ละภูมิภาคน�า

ประชาธิปไตยไปปรับใช้ในบริบทของตน	 บ้างก็พอจะสร้างเสถียรภาพและพัฒนาสังคมของตนไปได้	

บ้างก็ยังไม่สามารถค้นพบจุดสมดุลระหว่างกระแสโลกกับบริบทเฉพาะของตน	อย่างไรก็ดี	 ความจริง

ที่ต้องยอมรับประการหนึ่งคือ	 ระบอบการปกครองก็ดี	 ระบบเศรษฐกิจก็ดี	 หรือแม้แต่ระบบสังคม 

ก็ดี	 ล้วนเป็นพลวัตรท่ีผันแปรตลอดเวลา	 ยิ่งในโลกยุคโลกาภิวัตน์	 ความผันแปรดังกล่าวยิ่งรวดเร็ว

และรุนแรง	ซึ่งกระทบเสถียรภาพของสังคมมากบ้างน้อยบ้าง	สังคมใดมีภูมิคุ้มกันไม่เข้มแข็งอาจถึงกับ 

ล่มสลาย	 การเข้าใจตนเองการยอมรับความแตกต่างและฉลาดพอที่จะปรับตัวจึงมีความส�าคัญต่อ 

ความอยู่รอดของสังคม	

ความหลากหลายของความหมาย 

	 	 ประชาธิปไตย	คือ	รูปแบบของการปกครองรูปแบบหนึ่ง	แต่มีความแตกต่างกันในรายละเอียด	

	 	 1.	 ประชาธิปไตยโดยตรง	 คือ	 ประชาชนตัดสินใจทางการเมืองโดยตรง	 เสียงข้างมากเป็น 

ฝ่ายชนะ	

	 	 2.	 ประชาธิปไตยแบบมีผู้แทน	 คือ	 ประชาชนตัดสินใจทางการเมืองโดยผ่านทางผู้แทนซึ่ง

ประชาชนเลือก	และผู้แทนต้องรับผิดชอบต่อประชาชน	

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จิรนิติ หะวานนท์*

หลักการประชาธิปไตยในความหลากหลายรูปแบบ
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ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จิรนิติ หะวานนท์

	 	 3.	 ประชาธิปไตยแบบมีรัฐธรรมนูญ	คือ	ประชาธิปไตยแบบมีผู้แทนแต่การใช้อ�านาจตัดสินใจ

อยู่ภายในขอบเขตจ�ากัดแห่งรัฐธรรมนูญ	

	 	 4.	 ประชาธิปไตยทางสังคมและเศรษฐกิจ	 คือ	 รูปแบบของการปกครองที่มุ่งกระจายความ 

เท่าเทียมกันทางสังคมและเศรษฐกิจ	โดยไม่ค�านึงถึงรูปแบบที่เคร่งครัด	

	 	 5.	 ประชาธิปไตยแบบคอมมิวนิสต์	 คือ	 รูปแบบการปกครองที่ไม่ได้มุ่งถึงวิธีการตัดสินใจ 

ทางการเมืองโดยประชาชน	 แต่หมายถึงรูปแบบการปกครองที่สามารถน�านโยบายไปปฏิบัติเพื่อ 

ผลประโยชน์ของประชาชนข้างมาก	

	 	 จากความหมายที่หลากหลาย	 ศาสตราจารย์	 ดร.อมร	 รักษาสัตย์	 สรุปลักษณะส�าคัญของ 

หลักการและอุดมการณ์ประชาธิปไตย	ดังนี้	(อมร	รักษาสัตย์	:	32-34)	

	 	 1.	 ประชาชนเป็นเจ้าของอ�านาจอธิปไตย	เป็นผู้ทรงอ�านาจสูงสุด	

	 	 2.	 รัฐบาลได้อ�านาจมาจากประชาชนหรือโดยความยินยอมของประชาชน	

	 	 3.	 ในประเทศขนาดใหญ่สมัยใหม่ที่ต้องใช้ประชาธิปไตยทางอ้อมนั้น	 จะต้องมีการเลือกต้ัง 

ผู้แทนและพนักงานของรัฐอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม	โดยประชาชนสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้อย่างอิสระ	

	 	 4.	 สถาบนัทางการเมอืงทีท่�าหน้าทีต่ดัสนิใจทางการเมอืงหรอืวางนโยบายสาธารณะต้องตัง้ขึน้

ด้วยวิถีทางแห่งการแข่งขันเพื่อให้ได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากประชาชน	

	 	 5.	 ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศตลอดเวลาผ่านกลไกต่างๆ	 หรือใช้สิทธ ิ

ที่จะแสดงบทบาทต่างๆ	ได้โดยตรง	

	 	 6.	 รัฐบาลต้องรับผิดชอบต่อประชาชน	 ประชาชนมีสิทธิติชมควบคุมการท�างานของรัฐบาล

ตลอดเวลา	และมีสิทธิเปลี่ยนแปลงรัฐบาลตามวิธีการที่ก�าหนดไว้	

	 	 7.	 อ�านาจในการปกครองประเทศต้องไม่อยู่ในก�ามือของคนคนเดียวหรือกลุ่มเดียว	ต้องมีการ

แบ่งอ�านาจการปกครองประเทศอย่างน้อยระดับหนึ่ง	

	 	 8.	 รัฐบาลต้องมีอ�านาจจ�ากัด	มีการแบ่งและกระจายอ�านาจ	มีการตรวจสอบ	และถ่วงดุลหรือ

คานอ�านาจซึ่งกันและกัน	

	 	 9.	 หน้าทีห่ลกัของรฐับาล	คอื	การส่งเสริมปัจเจกชน	เสรีภาพ	ความเสมอภาค	ภราดรภาพของ

พลเมือง	

	 	 10.	การตัดสินใจส�าคัญต้องเป็นไปตามเสียงฝ่ายข้างมาก	โดยค�านึงถึงสิทธิฝ่ายข้างน้อย	

	 	 11.	ประชาชนมีความเสมอภาคกันในด้านต่างๆ	 โดยเฉพาะความเสมอภาคในสายตาของ

กฎหมาย	และความมโีอกาสเท่าเทยีมกนัในด้านต่างๆ	ทกุคนมศีกัดิศ์รแีละไม่มใีครมอีภสิทิธิเ์หนอืผูอ้ืน่	

	 	 12.	ประชาชนมีเสรีภาพต่างๆ	 อย่างกว้างขวางโดยรัฐบาลให้หลักประกันและคุ้มครองการใช้

สิทธิเสรีภาพเหล่านั้น	อย่างน้อยในสิทธิเสรีภาพพื้นฐานที่ส�าคัญ	
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หลักการประชาธิปไตยในความหลากหลายรูปแบบ

	 	 13.	ประชาชนต้องมีอิสระในการพูด	 การพิมพ์	 การแสดงความคิดเห็นการร่วมชุมนุม	 การตั้ง

พรรคการเมืองเพื่อให้สามารถมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศได้จริง	และอย่างมีข้อมูลข่าวสาร	

	 	 14.	รัฐบาลต้องใช้หลักการปกครองโดยกฎหมาย	หรือหลักเนติธรรมไม่ใช้อ�านาจตามอ�าเภอใจ	 

เช่น	บคุคลจะถกูจบักมุคมุขงัหรอืถูกลงโทษได้กเ็ฉพาะเมือ่มกีฎหมายก�าหนดว่ามคีวามผิด	และจะต้อง 

ได้รับการพิจารณาโดยรวดเร็ว	เปิดเผย	โดยคณะตุลาการที่ไม่ล�าเอียง	ฯลฯ	

	 	 นอกจากนั้น	ศาสตราจารย์	ดร.อมร	รักษาสัตย์	เน้นว่า	การปกครองบ้านเมืองนั้นควรจะเป็นไป

ตามกฎหมาย	(Rule	of	Law)	ไม่ได้เป็นไปตามอ�าเภอใจของผูท้รงอ�านาจ	ส่วนกฎหมายนัน้จะเป็นธรรม

หรือไม่เพียงใดเป็นอีกเรื่องหนึ่ง	 อย่างไรก็ดี	 การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีรัฐธรรมนูญ	

กฎหมายอืน่จะออกมาขัดแย้งกบัรฐัธรรมนญูไม่ได้	ซ่ึงเป็นภาระของสถาบนัทีม่หีน้าทีตี่ความรัฐธรรมนญู

อีกต่อหนึ่ง	(อมร	รักษาสัตย์	:	7-8)	

ประชาธิปไตยในสหรัฐอเมริกา 

	 	 ประเทศสหรัฐอเมริกาก่อเกิดข้ึนพร้อมกับการจัดตั้งระบบสหพันธรัฐซ่ึงนับเป็นสิ่งแปลกใหม ่

ในยุคนั้น	 การรวมกันเป็นสหพันธรัฐมิใช่การร่วมกันรับผิดชอบด้านนโยบายระหว่างรัฐบาลกลางกับ 

รัฐบาลมลรัฐเท่านั้น	แต่เป็นการประกันการรวมกันของรัฐบาลมลรัฐต่างๆ	ไม่ให้รัฐบาลกลางสามารถ 

ล้มล้างรฐับาลมลรฐั	โดยรฐัธรรมนญูลายลกัษณ์อกัษรก�าหนดและแบ่งแยกอ�านาจหน้าทีใ่นการบรหิาร 

ประเทศอย่างชัดเจน	 คือ	 รัฐบาลกลางเป็นผู ้ก�าหนดนโยบายด้านการเงิน	 การทหาร	 และการ 

ต่างประเทศ	 ส่วนรัฐบาลมลรัฐก�าหนดนโยบายด้านสังคมและเศรษฐกิจได้เอง	 เช่น	 การศึกษา	 

การคมนาคม	และสวัสดิการต่างๆ	ให้แก่ประชาชน	(สมบัติ	ธ�ารงธัญวงศ์	2	:	25-26)	

	 	 รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาก�าหนดระบบสหพันธรัฐมีรัฐบาล	2	 ระดับ	คือ	 รัฐบาลกลางกับ

รัฐบาลมลรัฐ	โดยมีหลักการส�าคัญ	คือ	

	 	 1.	 หลักการแบ่งแยกอ�านาจ	 (The	 Seperation	 of	 Powers)	 ระบบการปกครองแบ่งแยก 

การใช้อ�านาจอธิปไตยเป็น	3	ฝ่าย	คือ	ฝ่ายนิติบัญญัติรับผิดชอบในการบัญญัติกฎหมาย	ฝ่ายบริหาร 

รับผิดชอบการท�าให้กฎหมายนั้นมีผลใช้บังคับ	 และฝ่ายตุลาการรับผิดชอบการตีความกฎหมาย	 

ซึง่แต่ละฝ่ายต้องแยกกนัท�างานไม่ก้าวก่ายกนั	เพือ่ไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่มอี�านาจมากเกินไป	โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งอ�านาจนิติบัญญัติกับอ�านาจบริหารต้องไม่อยู่ท่ีบุคคลคนเดียวหรือมีผู้ปกครองคนเดียวเพราะ

จะท�าให้การเมืองไม่สมดุล	

	 	 2.	 หลกัการถ่วงดลุอ�านาจ	(Checks	and	Balances)	ผูใ้ช้อ�านาจแต่ละฝ่ายต้องมคีวามสมัพนัธ์กนั 

ในลักษณะการตรวจสอบและถ่วงดุลป้องกันการใช้อ�านาจเผด็จการของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง	
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ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จิรนิติ หะวานนท์

	 	 3.		 หลักการจัดสรรอ�านาจของรัฐบาลกลางกับรัฐบาลมลรัฐ	 รัฐบาลกลางมีอ�านาจเฉพาะ 

บางเรื่อง	 เช่น	 การประกาศสงคราม	 และความสัมพันธ์กับต่างประเทศ	 รัฐบาลมลรัฐมีอ�านาจเฉพาะ

บางเรื่อง	 เช่น	 การบัญญัติความผิดทางอาญา	 และรัฐบาลกลางกับรัฐบาลมลรัฐมีอ�านาจร่วมกัน 

บางเรือ่ง	เช่น	การประเมนิภาษแีละระบบศาลยตุธิรรม	คอื	มทีัง้ศาลสหรฐัและศาลมลรฐัในพืน้ทีเ่ดยีวกนั	

	 	 4.	 หลักการมลรัฐภายใต้รัฐธรรมนูญ	กล่าวคือ	มลรัฐและรัฐธรรมนูญของมลรัฐต้องอยู่ภายใต้

รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา	

	 	 5.		 หลักการจ�ากัดอ�านาจของรัฐบาล	กล่าวคือ	รัฐบาลต้องมีอ�านาจจ�ากัดอยู่ในขอบเขตที่ระบุ

ไว้แน่นอน	

	 	 6.		 หลกัการเคารพสทิธเิสรีภาพของปัจเจกชน	ปรากฏในบทบญัญติัทีแ่ก้ไขเพิม่เติมรฐัธรรมนญู	 

10	 มาตราแรก	 ที่เรียกว่า	 Bill	 of	 Rights	 เช่น	 สิทธิในการพูดและเขียน	 สิทธิในการนับถือศาสนา	 

สทิธใินการชุมนมุและประท้วงรฐับาล	สทิธเิก่ียวกบัการจับกมุหรือตรวจค้นต้องมหีมายจับหรือหมายค้น	

เป็นต้น	(สมบัติ	ธ�ารงธัญญวงศ์	2	:	38-51)	

ประชาธิปไตยในสหราชอาณาจักร 

	 	 ลักษณะเฉพาะของการปกครองประเทศสหราชอาณาจักร	 คือ	 แม้ประชาชนส่วนใหญ่ยอมรับ 

การใช้อ�านาจของรัฐบาล	 แต่ขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือศรัทธาของประชาชนท่ีมีต่อรัฐบาลด้วย	 โดย

รัฐบาลต้องปฏิบัติตามระเบียบประเพณีและกฎหมายที่ได้รับฉันทานุมัติจากประชาชน	 (สมบัติ	 

ธ�ารงธัญญวงศ์	3	:	9)	

	 	 Magna	 Carta	 ค.ศ.	 1215	 เป็นเอกสารส�าคัญทางประวัติศาสตร์ของการปกครอง	 ถือว่าเป็น

รากฐานของรัฐธรรมนูญ	 รัฐสภา	 และการปกครองระบอบประชาธิปไตยของอังกฤษ	 มีสาระส�าคัญ	

คือ	 จ�ากัดพระราชอ�านาจของพระมหากษัตริย์ในการเก็บภาษีอากรโดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก

สภาก่อน	ก�าหนดให้พระมหากษัตริย์ต้องเคารพสิทธิเสรีภาพของราษฎร	โดยรับประกันว่าจะไม่จับกุม	

เนรเทศ	ยึดทรัพย์	หรือลงโทษอื่นใดต่อประชาชนจนกว่าจะมีค�าพิพากษาของผู้พิพากษาว่ามีความผิด

ตามบทกฎหมายของประเทศ	 และก�าหนดให้พระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้กฎหมาย	 ทั้งนี้	 มีโครงสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์กับราษฎร	คือ	

	 	 1.	 มมีหาสภา	ประกอบด้วยขุนนาง	ผูค้รองเมอืง	เจ้าของทีด่นิ	อศัวนิ	และบคุคลทีพ่ระมหากษตัรย์ิ 

เชิญมาร่วมปรึกษาหารือ	

	 	 2.		 มีบทบัญญัติคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของราษฎร	

	 	 3.		 มบีทบญัญตัป้ิองกนัไม่ให้พระมหากษตัรย์ิกระท�าการอนัมชิอบด้วยกฎหมาย	หรอืมชิอบด้วย

ท�านองคลองธรรม	หรือสัญญาที่ก�าหนดไว้	โดยพวกขุนนางอาจจัดตั้งสภาขึ้นพิจารณาการกระท�าของ

พระมหากษัตริย์หรือใช้ก�าลังอาวุธต่อต้าน	(สมบัติ	ธ�ารงธัญญวงศ์	3	:	35-36)	
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หลักการประชาธิปไตยในความหลากหลายรูปแบบ

	 	 หลงัจากนัน้	ประวตัศิาสตร์ของประเทศอังกฤษมเีหตุการณ์ความขดัแย้งประลองก�าลงักนัระหว่าง 

สถาบันพระมหากษัตริย์กับสถาบันทางการเมืองเรื่อยมา	 ถึงขนาดมีการสถาปนาระบบสาธารณรัฐ 

ใน	 ค.ศ.	 1649	 แต่ล้มเหลวไปและกลับมาสถาปนาระบบกษัตริย์ใหม่ใน	 ค.ศ.	 1660	 มีการตรา 

พระราชบัญญัติปฏิรูปการเมืองหลายครั้ง	กระทั่งปัจจุบันอาจถือได้ว่ารัฐธรรมนูญของประเทศอังกฤษ

มีแหล่งที่มาจากที่ต่างๆ	แต่พอสรุปสาระส�าคัญของการปกครองได้ดังนี้	

	 	 1.	 อ�านาจปกครองของรัฐสภา	 (Parliamentary	 Sovereignty)	 ผู้มีอ�านาจปกครองคือ	 

พระมหากษัตริย์	 สภาขุนนาง	 และสภาสามัญ	 รัฐสภามีอ�านาจตรากฎหมายโดยไม่มีการตรวจสอบ 

อย่างเป็นทางการ	ศาลไม่อาจพจิารณาว่ากฎหมายเป็นโมฆะ	ศาลมอี�านาจเพียงตีความกฎหมายเท่านัน้	

อย่างไรก็ดี	 มิได้หมายความว่ารัฐสภามีอ�านาจโดยไม่มีขอบเขตจ�ากัด	อาจมีการตรวจสอบในลักษณะ 

ยับยั้งต่อรองของกลุ่มอิทธิพลต่างๆ	ในรัฐสภานั้นเอง	

	 	 2.		 หลักนิติธรรม	(Rule	of	Law)	เป็นแกนส�าคัญของรัฐธรรมนูญ	ไม่มีผู้ใดทราบความหมาย 

ที่แท้จริง	แต่	Dicey	สรุปหลักการส�าคัญ	3	ประการ	

	 	 	 2.1	 ไม่มีผู้ใดถูกลงโทษหรือถูกท�าให้เดือดร้อน	เว้นแต่ผู้นั้นกระท�าละเมิดกฎหมาย	

	 	 	 2.2		 ไม่มีผู้ใดอยู่เหนือกฎหมาย	ทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกัน	

	 	 	 2.3		 ค�าพิพากษาของศาลย่อมคุ้มครองสิทธิของปัจเจกชนท่ีถูกน�ามาพิจารณาคดีต่อ 

หน้าศาล	

	 	 3.		 ความเป็นเอกรัฐ	(Unitary	System)	

	 	 4.		 คณะรัฐมนตรีมีความรับผิดชอบร่วมกันต่อความไว้วางใจของสภาสามัญและรัฐมนตรี 

แต่ละคนมีความรับผิดชอบในการดูแลนโยบายของกระทรวงที่ตนรับผิดชอบ	

	 	 5.	 สถาบันพระมหากษัตริย์	 (The	 Monarchy)	 มีบทบาททางพิธีการและมีอ�านาจพิเศษ 

บางอย่าง	เช่น	ให้ค�าแนะน�าต่อนายกรัฐมนตรี	ท�าสนธิสัญญาเปิด-ปิดประชุมรัฐสภา	ยุบสภา	แต่งตั้ง 

ผู้พิพากษา	ผู้บัญชาการทหาร	ขุนนาง	และรัฐมนตรีและให้อภัยโทษ	นอกจากนั้น	ยังทรงอยู่ในฐานะ 

ผู้น�าประเทศเครือจักภพ	(สมบัติ	ธ�ารงธัญญวงศ์	3	:	35-36)	

ประชาธิปไตยในสาธารณรัฐฝรั่งเศส 

	 	 นับแต่การปฏิวัติฝรั่งเศสวันที่	 14	 กรกฎาคม	 ค.ศ.1789	 ประเทศฝรั่งเศสผ่านประสบการณ์ 

ลองผิดลองถูกกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยมาอย่างโชกโชน	 รัฐธรรมนูญฉบับแรก 

ลงวันที่	3	กันยายน	ค.ศ.	1791	แม้ให้อ�านาจสูงสุดแก่รัฐสภา	แต่ยังคงมีพระมหากษัตริย์บริหารภาย

ใต้กฎหมายโดยรัฐมนตรีรับสนองพระบรมราชโองการ	แบ่งแยกอ�านาจนิติบัญญัติ	อ�านาจบริหาร	และ

อ�านาจตุลาการอย่างเด็ดขาด	 ต่อมากระทั่งนโปเลียนสถาปนาตนเองเป็นจักรพรรดิใน	 ค.ศ.	 1804	 
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ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จิรนิติ หะวานนท์

จนถึงยุคสาธารณรัฐที่	2	ค.ศ.	1848	–	1851	ระบอบกษัตริย์ถูกยกเลิกและสถาปนาสาธารณรัฐขึ้นอีก	 

ประเทศฝรั่งเศสทดลองทั้งระบบสภาเดี่ยว	 –	 สภาคู่	 ระบบอ�านาจสูงสุดอยู่ที่รัฐสภาบ้าง	 อยู่ที่

ฝ่ายบริหารบ้าง	 ประธานาธิบดีมาจากการเลือกของสภาผู้แทนราษฎรบ้าง	 มาจากการเลือกตั้ง 

โดยตรงบ้าง	ความไม่มเีสถยีรภาพทางการเมอืงท�าให้ประเทศฝร่ังเศสแพ้สงครามโลกถงึ	2	คร้ัง	กระทัง่ 

ยคุสาธารณรฐัที	่5	ค.ศ.	1958	นายพล	De	Gaulle	จดัให้มกีารร่างรฐัธรรมนญูให้ประชาชนลงประชามติ

ยอมรับและประกาศใช้วันที่	4	ตุลาคม	ค.ศ.	1958	ในที่สุดนายพล	De	Gaulle	ชนะการเลือกตั้งเป็น

ประธานาธิบดี	

	 	 หลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐฝรั่งเศส	คือ	

	 	 1.	 อ�านาจอธิปไตยเป็นของชาติและของประชาชน	โดยรวมแนวคิด	2	แนวคิดไว้ด้วยกัน	

	 	 2.		 รับรองสิทธิเสรีภาพของปัจเจกชนและกลุ่มบุคคล	

	 	 3.		 แบ่งแยกอ�านาจบริหารกับรัฐสภา	

	 	 4.		 ความเป็นอิสระของฝ่ายตุลาการ	โดยประธานสภาตุลาการชั้นสูงมีอ�านาจแต่งตั้งกรรมการ

สภาตุลาการ	และสภาตุลาการชั้นสูงเป็นผู้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการ	

	 	 5.		 ระบบทวิภาคของสถาบันทางการเมือง	

	 	 	 5.1	 ทวิภาคของฝ่ายบริหาร	 คือ	 มีผู้มีอ�านาจส่ังการ	 2	 คน	 ได้แก่	 ประธานาธิบดีและ 

รัฐบาล	 โดยประธานาธิบดีไม่ต้องรับผิดชอบทางการเมืองต่อรัฐสภาแต่ต้องรับผิดชอบต่อกฎหมาย	 

หากปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการทรยศต่อชาติอย่างร้ายแรงตามค�าพิพากษาของศาลยุติธรรมสูงสุด	 ส่วน 

รัฐบาลและนายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบต่อรัฐสภา	 โดยประธานาธิบดีแต่งต้ังนายกรัฐมนตรี	 และ

สภาผู้แทนราษฎรอาจรอลงมติไม่ไว้วางใจก็ได้	 ต่อมารัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม	 ค.ศ.	 1962	 

ให้ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งโดยตรง	 ประธานาธิบดีแต่งต้ังและปลดนายกรัฐมนตรีและหาก

สภาผู้แทนราษฎรลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาล	 นายกรัฐมนตรีต้องยื่นใบลาออกของตนและรัฐมนตรีต่อ

ประธานาธิบดี	

	 	 	 5.2	 สภาคู่	 มีสภาผู้แทนราษฎรมาจากการเลือกตั้งโดยตรง	 และวุฒิสภามาจากการ 

เลอืกตัง้โดยอ้อม	สองสภามอี�านาจไม่เท่าเทียมกัน	รฐับาลไม่ต้องรบัผดิชอบต่อวฒุสิภาและไม่มีอ�านาจ

ยุบวุฒิสภา	 สภาผู้แทนราษฎรมีสิทธิพิจารณาเห็นชอบร่างกฎหมายก่อน	 จากนั้นวุฒิสภาจึงจะมีสิทธิ

พิจารณา	

	 	 6.	 ปฏเิสธหลกัอ�านาจของรฐัสภาท่ีไม่มจี�ากดั	รฐัธรรมนญูก�าหนดขอบเขตการตรารฐับญัญติัว่า	

รัฐบัญญัติบางเรื่องก�าหนดได้ในรูปแบบเป็นกฎเกณฑ์	 (les	 regles)	 บางเรื่องก�าหนดได้ในรูปแบบ 

เป็นหลักการที่ส�าคัญ	 (les	 principles	 fondamentaux)	 บางเรื่องก�าหนดได้ในรูปแบบเป็น 

เป้าหมาย	(les	objectifs)	และฝ่ายบริหารมีอ�านาจตรากฎเกณฑ์ขยายเพิ่มเติมได้	(les	reglements	 
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หลักการประชาธิปไตยในความหลากหลายรูปแบบ

subordonnes	a	la	loi)	ศาลไม่มีอ�านาจพิจารณากฎหมายที่ได้รับการลงประชามติว่าขัดรัฐธรรมนูญ

หรือไม่	 แต่สภาแห่งรัฐ	 (le	 Canseil	 d’	 Etat)	 มีอ�านาจควบคุมความชอบด้วยกฎหมายที่ออกโดย

ประธานาธิบดีและฝ่ายบริหาร	(เกรียงไกร	เจริญธนาวัฒน์	:	53-64)	

อธิปไตยในพระพุทธศาสนา 

	 	 พระพุทธเจ้าตรัสใน	“อธิปไตยสูตร”	ดังนี้	

	 	 [479]	ดูกรภิกษุทั้งหลาย	อธิปไตย	3	อย่างนี้	3	อย่างเป็นไฉน	คืออัตตาธิปไตย	1	โลกาธิปไตย	1	 

ธรรมาธิปไตย	1	ดูกรภิกษุทั้งหลาย	ก็อัตตาธิปไตยเป็นไฉน	ดูกรภิกษุทั้งหลาย	ภิกษุในธรรมวินัยนี้.....

เธอท�าตนเองแลให้เป็นใหญ่	แล้วละอกุศล	เจริญกุศล	ละกรรมที่มีโทษ	เจริญกรรมที่ไม่มีโทษ	บริหาร

ตนให้บริสุทธิ์	ดูกรภิกษุทั้งหลาย	นี้เรียกว่าอัตตาธิปไตยฯ	

	 	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	ก็โลกาธิปไตยเป็นไฉน	ดูกรภิกษุทั้งหลาย	ภิกษุในธรรมวินัยนี้.....เธอท�าโลก 

ให้เป็นใหญ่	 แล้วละอกุศล	 เจริญกุศล	 ละกรรมที่มีโทษ	 เจริญกรรมที่ไม่มีโทษ	 บริหารตนให้บริสุทธิ์	 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย	นี้เรียกว่าโลกาธิปไตย	

	 	 ดกูรภกิษทุัง้หลาย	กธ็รรมาธปิไตยเป็นไฉน	ดกูรภกิษทุัง้หลาย	ภกิษใุนธรรมวนิยันี.้....เธอท�าธรรม

นั่นแหละให้เป็นใหญ่	 แล้วละอกุศล	 เจริญกุศล	 ละกรรมที่มีโทษ	 เจริญกรรมที่ไม่มีโทษ	 บริหารตน 

ให้บริสุทธ์ิ	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 นี้เรียกว่าธรรมาธิปไตย	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 อธิปไตย	 3	 อย่างนี้แลฯ 

(พระไตรปิฎก	เล่มที่	20	พระสุตตันตปิฎก	เล่มที่	12	อังคุตตรนิกาย	เอก-ทุก-ติกนิบาตร)	

	 	 อธิปไตยสูตรสามารถอธิบายความหมายทางโลก	ดังนี้	อธิปไตยหรือความเป็นใหญ่	โดยนัยแห่ง

ค�าสอนในศาสนาพุทธมีอยู่	3	ประการคือ	

	 	 1.	 โลกาธิปไตย	 หมายถึง	 การถือกระแสโลกเป็นใหญ่	 และโลกในท่ีนี้หมายถึงคน	 จะเห็นได้ 

ในค�าสอนของพระพุทธองค์ที่ตรัสว่า	 โลกคือหมู่สัตว์	 ดังนั้นโลกาธิปไตยตามความหมายนี้เทียบได้กับ 

ว่า	ประชาธิปไตยที่ถือคนส่วนใหญ่เป็นหลัก	

	 	 2.	 อัตตาธิปไตย	 หมายถึง	 การถือตัวเองเป็นใหญ่	 โดยไม่น�าพาว่าคนอื่นจะเห็นเป็นอย่างไร	 

จึงน่าจะเทียบได้กับค�าว่า	เผด็จการ	

	 	 3.	 ธรรมาธิปไตย	 หมายถึง	 ถือความถูกต้องเป็นใหญ่	 อันถือได้ว่าเป็นหัวใจที่ปรากฏอยู่ได้ 

ทั้งในโลกาธิปไตย	 และอัตตาธิปไตย	 เพราะเป็นปัจจัยส�าคัญในการก�ากับให้ผู้กระท�าไม่ว่าจะถือโลก 

เป็นใหญ่ตามข้อ	 1	 หรือถือตัวเองเป็นใหญ่ตามข้อ	 2	 ด�ารงอยู่ได้โดยที่ผู้คนในสังคมยอมรับ	 ในทาง 

ตรงกันข้าม	 ถ้าไม่มีธรรมาธิปไตยก�ากับไม่ว่าจะเป็นโลกาธิปไตย	 หรืออัตตาธิปไตยที่มีอ�านาจล้นฟ้า 

แค่ไหนถึงจุดหนึ่งแล้วก็ต้องมีอันพังทลายลง	 เพราะผู้คนในสังคมมองเห็นภัยและลุกขึ้นมาต่อต้าน

พร้อมกัน	
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ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จิรนิติ หะวานนท์

	 	 โดยนัยแห่งอธิปไตย	 3	 ประการดังกล่าวข้างต้น	 พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนเกี่ยวกับการกระท�า 

ของอมนุษย์ว่าเกิดขึ้นด้วยอ�านาจแห่งอธิปไตย	3	ประการนี้	ประการใดประการหนึ่ง	ทั้งในส่วนที่เป็น 

กุศลธรรม	 และอกุศลกรรม	 เช่น	 คนท�าดีเพราะเห็นตามคนส่วนใหญ่	 หรือในทางกลับกัน	 คนท�าชั่ว 

เพราะเห็นตามคนส่วนใหญ่	โดยไม่พินิจพิจารณาว่าที่คนส่วนใหญ่ท�านั้นถูกหรือผิด	

	 	 จากนัยแห่งประชาธิปไตย	3	ประการดังกล่าวข้างต้น	เห็นได้อย่างชัดเจนว่า	การปกครองไม่ว่า

จะอยู่ในลักษณะของโลกาธิปไตย	หรืออัตตาธิปไตย	หรือพูดง่ายๆ	ในภาวะปัจจุบันก็คือ	ไม่ว่าจะอยู่ใน

รูปแบบประชาธิปไตยหรือเผด็จการ	 ถ้าผู้น�าขาดหลักของธรรมาธิปไตยแล้ว	 ก็จะก่อความทุกข์ความ

เดือดร้อนให้แก่ผู้ได้ปกครองท้ังสิ้น	 (www.br.ac.th/elearning/social/jitraporn/Buddhism% 

20	%20M6/unit5_2_1_7.html)	

บทวิเคราะห์ 

	 	 ดังยกตัวอย่างการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศสหรัฐอเมริกา	 สหราชอาณาจักร	

และสาธารณรัฐฝรั่งเศส	 ซึ่งน�าการปกครองระบอบนี้มาใช้อย่างยาวนาน	 ผ่านประสบการณ์ท่ีท้าทาย

มาอย่างโชกโชนถึงกับมีสงครามกลางเมืองจับอาวุธประหัตประหารกัน	 แต่ยังคงด�ารงรักษาระบอบ

ประชาธิปไตยไว้ได้	แม้มคีวามหลากหลายในรูปแบบตามบรบิทของแต่ละประเทศ	แต่พอสรุปหลกัการ

แห่งประชาธิปไตยไว้ได้	ดังนี้	

	 	 1.	 ประชาชนเป็นเจ้าของอ�านาจอธิปไตย	 จากหลักการพื้นฐานที่ว่ามนุษย์เป็นเจ้าของชีวิต 

ตนเอง	 มีเสรีภาพท่ีจะดูแลตนเอง	 เมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนเป็นสังคม	 ความเป็นเจ้าของชีวิตและ 

ความมีเสรีภาพยังคงด�ารงอยู่	แม้ทฤษฎีการปกครองบางทฤษฎี	เช่น	ทฤษฎีสัญญาประชาคม	กล่าวว่า	

การที่มนุษย์มาอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนเป็นสังคม	 มนุษย์สัญญาว่าตนยอมสละเสรีภาพบางส่วนให้แก่ 

ชุมชนและสังคม	 อย่างไรก็ดี	 ผู้เขียนเห็นว่ามนุษย์มาอยู่ร่วมกับผู้อื่นตามธรรมชาติของความรัก	 คือ	 

รกัคนทีเ่ราอยูร่่วมด้วย	และความรกันีเ้องท�าให้มนษุย์ยอมท�าอะไรหลายอย่างทีไ่ม่อาจตามใจตนเองได้	

เสาหลักของประชาธิปไตยจึงมี	 3	 ประการ	 คือ	 เสรีภาพ	 (Liberty)	 เสมอภาค	 (Equity)	 และ 

ภราดรภาพ	(Fraternity)	คือ	ความรักกันฉันพี่น้อง	

	 	 2.	 สังคมต้องมีผู ้จัดการดูแลความสงบเรียบร้อยและผลประโยชน์ต่างๆ	 โดยผู้จัดการนี ้

ต้องได้รับการมอบอ�านาจจากประชาชน	 ความหลากหลายในรูปแบบของประชาธิปไตยจึงเกิดขึ้น	 

ทั้งวิธีการมอบอ�านาจ	ลักษณะของการจัดการ	ลักษณะของผู้จัดการ	และวิธีการจัดการ	

	 	 3.	 ลักษณะการจัดการสังคมขนาดใหญ่มีภารกิจ	3	ฝ่าย	คือ	ฝ่ายนิติบัญญัติ	ฝ่ายบริหาร	และ

ฝ่ายตุลาการ	ความหลากหลายในภารกิจแต่ละฝ่ายต่างๆ	กันไปในแต่ละประเทศ	หลักการส�าคัญ	คือ	

	 	 	 3.1	 ฝ่ายนิติบัญญัติ	มีภารกิจออกกฎหมายให้สมาชิกในสังคมปฏิบัติ	
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หลักการประชาธิปไตยในความหลากหลายรูปแบบ

	 	 	 3.2		 ฝ่ายบรหิาร	มภีารกจิน�ากฎหมายไปบงัคบัใช้ให้ตรงตามเจตนารมณ์	บงัเกดิเป็นความ

สงบเรียบร้อยและผลประโยชน์ของสังคม	

	 	 	 3.3		 ฝ่ายตลุาการ	มภีารกจิพิจารณาพพิากษาอรรถคด	ีเมือ่มสีมาชกิซึง่หมายความรวมทัง้

ปัจเจกชนและผู้จัดการดูแลสังคมด้วย	กระท�าการอันฝ่าฝืนต่อกฎหมาย	

	 	 4.	 ภารกิจและผู้จัดการภารกิจแต่ละฝ่ายต้องแยกกันท�าหน้าท่ีเป็นอิสระ	 ในขณะเดียวกัน 

ต้องมีการคานอ�านาจกันอย่างสมดุล	 ความหลากหลายในรูปแบบการคานอ�านาจจึงเกิดขึ้น	 ซึ่งแต่ละ

ประเทศต้องแสวงหาความสมดุลในบริบทของตน	ยิ่งกว่านั้นความสมดุลมีลักษณะเป็นพลวัตรผันแปร

ไปตามความเป็นพลวัตรของบริบทด้วย	

	 	 5.	 ท่ามกลางความหลากหลายของรูปแบบและความผันแปรเป็นพลวัตร	มีส่ิงหนึ่งท่ีค่อนข้าง 

คงทนยืนยง	นั่นคือ	คุณธรรมของมนุษย์และคุณธรรมของการอยู่ร่วมกัน	ที่เราเรียกว่า	หลักนิติธรรม	 

(Rule	 of	 Law)	 เนื่องจากคุณธรรมนี้เป็นเครื่องรักษาความเป็นมนุษย์และเป็นเครื่องรักษาสังคม	 

หากปราศจากคณุธรรมมนษุย์กไ็ม่ต่างจากสตัว์	และสงัคมจะสญูสลายไม่อาจอยูร่่วมกนัได้	หลกันติธิรรม

นีจ้งึครอบง�าการปกครอง	ภารกจิและผูจ้ดัการดูแลภารกิจต่างๆ	ไว้ท้ังสิน้	ซ่ึงน่าจะตรงกบัธรรมาธปิไตย

ในพระพุทธศาสนานั่นเอง	

	 	 หลักการดังกล่าวข้างต้นถือเป็นลักษณะร่วมของประชาธิปไตย	 หากจะเรียกว่าประเทศของ

ตนปกครองในระบอบประชาธิปไตยต้องมีหลัก	5	ประการนี้	เป็นหลักการปกครองประเทศ	แต่ความ 

หลากหลายในรูปแบบและความผันแปรเป็นพลวัตรท�าให้เกิดความสับสนแก่ผู้ขาดความเข้าใจและ 

ไม่ยดึมัน่ในหลกัการ	ประเทศทีส่ร้างเสถยีรภาพทางการปกครองและน�าไปสู่เสถยีรภาพทางสังคมและ

เศรษฐกิจได้	 คือ	 ประเทศที่สามารถยอมรับความแตกต่างและความผันแปรของรูปแบบ	 ซ่ึงจะท�าให้

ประเทศนั้นสามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับบริบทของชาติตนได้ต่อไป	
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ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จิรนิติ หะวานนท์

บรรณานุกรม 

	 	 1.	อมร	รักษาสัตย์,	ศาสตราจารย์	ดร.,	ประชาธิปไตย	 :	อุดมการณ์	หลักการและแบบอย่าง 

การปกครองหลายประเทศ,	ส�านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	พิมพ์ครั้งที่	2,	2543.	

	 	 2.	 สมบัติ	 ธ�ารงธัญญวงศ์,	 ศาสตราจารย์	 ดร.,	 การเมืองอเมริกา,	 ส�านักพิมพ์เสมาธรรม,	 

พิมพ์ครั้งที่	4,	2545.	

	 	 3.	 สมบัติ	 ธ�ารงธัญญวงศ์,	 ศาสตราจารย์	 ดร.,	 การเมืองอังกฤษ,	 ส�านักพิมพ์เสมาธรรม,	 

พิมพ์ครั้งที่	4,	2546.	

	 	 4.	เกรยีงไกร	เจรญิธนาวฒัน์,	ระบบการเมืองการปกครองฝร่ังเศส,	ส�านักพิมพ์สยามศลิป์การพิมพ์,	 

พิมพ์ครั้งที่	1,	2543.	

	 	 5.	พระไตรปิฎก	เล่มที่	20	พระสุตตันตปิฎก	เล่มที่	12	อังคุตตรนิกาย	เอก-ทุก-ติกนิบาตร.	

	 	 6.	 www.br.ac.th/elearning/social/jitraporn/Buddhism%20%20M6/unit5_2_1_7.

html	
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*	 คณบดี	 คณะนิติศาสตร์	 ปรีดี	 พนมยงค์	 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,	 ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร	 “หลักนิติธรรมเพื่อ 
	 ประชาธิปไตย”	(นธป.)	รุ่นที่	2	ของส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

1. บทน�ำ

	 	 ระบอบการปกครองท่ีเกดิมข้ึีนมาในโลกนีน้บัต้ังแต่มนษุย์เรารูจ้กัการจดัต้ังระบอบการปกครอง 

มีมาหลายรูปแบบ	 แต่หากจะพิจารณาย้อนหลังกันไปแล้ว	 แทบทุกอาณาจักรต่างก็เคยผ่านระบอบ 

การปกครองแบบราชาธิปไตย	 (monarchy)	 รูปแบบหนึ่งรูปแบบใด	 เช่น	 สมบูรณาญาสิทธิราชย	์ 

(absolute	monarchy)	 มากันแทบทั้งนั้น	 จะมีก็บางประเทศเท่านั้นท่ีนับตั้งแต่ประกาศตนเป็น 

ประเทศ	 หรือรัฐเอกราช	 (independent	 state)	 ก็ไม่เคยมีระบอบการปกครองแบบราชาธิปไตย 

มาเลย	 เช่น	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	 จากนั้นแต่ละประเทศก็มีการปรับเปล่ียน	 ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะบอกว่า 

ไปสู่สิ่งที่ดีกว่า	หรือแย่กว่า	ถือได้ว่ามีพัฒนาการ	หรือถอยหลัง	แต่ประเทศจ�านวนหนึ่งก็มุ่งสู่การเป็น 

ประเทศท่ีปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย	 (democracy)	 ประเทศอีกส่วนหนึ่งก็มุ่งสู่การเป็น

สังคมนิยม	(socialist)	ซึ่งทั้งประชาธิปไตย	และสังคมนิยม	รวมถึงประเทศที่เลือกใช้ระบอบอื่นๆ	และ

ประเทศที่ยังคงไว้ซึ่งระบอบราชาธิปไตย	เช่น	ประเทศบรูไนดารุสซาลาม	

	 	 ในโลกยุคปัจจุบัน	 ผู้คนจ�านวนมากต่างก็พากันมองว่าระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 

เป็นระบอบการปกครองท่ีดีท่ีสุด	 ซึ่งก็ไม่มีใครจะสามารถตอบได้ว่าจริงหรือไม่	 เนื่องจากเราก็ได้เห็น 

ความรุ่งเรืองของประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย	 ในขณะเดียวกันก็ได้เห็นความตกต�่า 

ของประเทศที่ปกครองด้วยระบอบดังกล่าว	 เราได้เห็นความตกต�่าของประเทศที่ปกครองด้วยระบอบ 

อ่ืนๆ	 แต่เราก็ได้เห็นความรุ่งเรืองของประเทศที่ปกครองด้วยระบอบอื่นเช่นเดียวกัน	หากแต่ถ้าจะ 

รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฏ์ โทณะวณิก*

ประชำธิปไตย : ควำมเป็นจริง หรือนิยำยปรัมปรำ
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รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฏ์ โทณะวณิก

กล่าวถึงระบอบประชาธิปไตยแล้ว	 ระบอบนี้มีมาช้านาน	 อาจจะกล่าวได้ว่าเกิดขึ้นนับตั้งแต่ยุคที่ 

ระบอบราชาธิปไตยมีความรุ่งเรืองไปทั่วโลกเลยทีเดียว	 และอาณาจักรที่เรารู้จักกันว่าเป็นต้นก�าเนิด 

ระบอบประชาธิปไตยก็คือ	อาณาจักรเอเธนส์	(Athens)	ซึ่งค�าว่า	democracy	ที่เราใช้ค�าภาษาไทยว่า	

ประชาธิปไตย	ก็มีที่มาจากภาษากรีกว่า	demokratia	ที่มีความหมายในภาษาอังกฤษว่า	rule	of	the	

people	หรือการปกครองของประชาชน	ซึ่งค�าๆ	นี้มีที่มาจากค�าว่า	demos	ที่แปลว่า	ประชาชน	กับ	

kratos	 ที่แปลว่าอ�านาจ	 ท�าให้โดยรวมการปกครองที่เรียกว่าประชาธิปไตยเป็นระบอบที่โดยทฤษฎี

แล้ว	อ�านาจการปกครองอยู่ที่ประชาชน1  

	 	 หากพิจารณาโดยทฤษฎีแล้ว	ระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองที่ประชาชนเป็นศูนย์กลาง	

ประชาชนเป็นหวัใจ	เป็นรากฐาน	เป็นการปกครองทีป่ระชาชนร่วมกันสร้างความกนิดอียูด่	ีความมัง่คัง่	

ความปลอดภัยในชีวิต	 ร่างกาย	 และทรัพย์สิน	 ความมีศักด์ิศรีของมนุษย์	 และการมีส่วนร่วมของ 

ประชาชนกันเองท้ังหลายในกิจการต่าง	 ๆ	 ซึ่งมีผลกระทบต่อชีวิตของพวกเขา	 ความต้องการเหล่านี้ 

ก่อให้เกิดผลลัพธ์เป็นระบอบประชาธิปไตย	และโดยนัยที่ย้อนกลับ	(recursively)	ประชาชนก็มุ่งหวัง

ที่จะให้ระบอบประชาธิปไตยนั้นมอบสิ่งต่างๆ	ที่กล่าวไปให้แก่พวกเขา	ทั้งนี้	ในบรรดาสิ่งทั้งหลายที่จะ 

เป็นหลักประกัน	 ท�าให้ประชาชนได้ในสิ่งที่พวกเขาแสวงหา	 คือ	 การที่ผู้คนทั้งหลายที่อยู่ร่วมกันใน

สังคมระบอบประชาธิปไตยไม่สามารถเอารัดเอาเปรียบกันได้	 ผู้ที่ได้มาเป็นผู้ปกครองก็ไม่ได้มีอ�านาจ

เหนือผู้ที่เลือกจะอยู่ใต้การปกครอง	คือ	การมีหลักแห่งกฎหมาย	(the	rule	of	law)	หรือที่เรียกกันว่า	 

“หลักนิติธรรม”	 เป็นเครื่องค�้าจุนให้การปกครองที่ว่านั้น	 เป็นการปกครองของประชาชนภายใต้ 

กฎหมาย	 ไม่ใช่การปกครองโดยบุคคลหน่ึงบุคคลใด	 หรือคณะบุคคลภายใต้อ�าเภอใจของมนุษย	์ 

(human	 arbitrary)	 มีการแบ่งแยกและการดุลและคานอ�านาจ	 (separation	 of	 power)	 เป็นสิ่ง 

ที่รับรองว่า	 แต่ละส่วนที่แยกกันออกไปท�าหน้าที่ในระบอบประชาธิปไตยนั้น	 จะไม่กลายเป็นผู้ถือ 

อ�านาจไว้เอง	 โดยไม่มีข้อจ�ากัด	 สิ่งเหล่านี้	 อาจจะถือรวมกันได้ว่าเป็นเสาหลักของประชาธิปไตย	 

ซึ่งเมื่อรวมเข้ากับการมีอ�านาจของประชาชน	ก็จะเกิดองคาพยพที่สมบูรณ์	โดยเสาหลักนั้นจะช่วยกัน

ค�้ายันประชาธิปไตยให้เป็นการปกครองโดยความถูกต้อง	 เท่ียงธรรม	 ไม่ใช่โดยอ�าเภอใจ	 (arbitrary)	

เป็นตัวก�ากับให้มีการใช้อ�านาจรัฐ	 เพื่อธ�ารงไว้ซึ่งความเป็นธรรมในสังคม	 และเสาหลักน้ีเองเป็น 

กลายไปเป็นรากฐานอนัส�าคญัของการก่อเกดิกฎเกณฑ์ในการปกครอง	ซึง่ปัจจบุนัเรากอ็าจจะคุน้หกูนั 

ในนามของ	รัฐธรรมนูญ	(constitution)

	 	 อย่างไรก็ตาม	 การมีรัฐธรรมนูญที่ว่านั้นไม่ได้เป็นการแปรผันตรง	 (direct	 variation)	 ว่า 

ประเทศนั้นเป็นประเทศท่ีปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย	 เนื่องจากรัฐธรรมนูญเป็นเพียงเอกสาร 

ที่ระบุกฎเกณฑ์ต่างๆ	ในการปกครองรัฐเอาไว้	ซึ่งกฎเกณฑ์เช่นว่านั้น	จะเป็นกฎเกณฑ์ของระบอบใด 

ก็ได้	 หากแต่ถ้าเป็นกฎเกณฑ์ของระบอบประชาธิปไตย	 รัฐธรรมนูญนั้นก็จะต้องสะท้อนให  ้
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ประชาธิปไตย : ความเป็นจริง หรือนิยายปรัมปรา

เห็นถึงทฤษฎีความเป็นประชาธิปไตยที่กล่าวมาต่างๆ	 โดยปรากฏในรูปบทบัญญัติที่เป็นการอนุวัต ิ

ให้สอดคล้องกันเพื่อน�าสู่ทางปฏิบัติให้ได้จริง	 โดยมีรายละเอียดปลีกย่อยตามสมควรที่จะน�าพา 

การตีความให้เกิดขึ้นได้	เพื่อสารัตถะแห่งทฤษฎีที่แฝงไว้ด้วยความเป็นปรัชญาจะได้ไม่ผิดเพี้ยน	ส่งผล 

ให้ใครจะมาใช้อ�านาจรัฐโดยตามใจตัวเองไม่ได้	 ใครจะพิจารณาพิพากษาคดีไปตามความรู ้สึก 

ไม่ได้	 ใครจะทุจริตบิดพลิ้วการบริหารราชการแผ่นดิน	 หรือใครจะปฏิบัติอย่างไม่เคารพในกติกา 

แห่งสิทธมินุษยชนไม่ได้	รวมไปถึงว่าผูค้นทีส่นใจจะมส่ีวนร่วมในการเมอืงการปกครองย่อมต้องสามารถ

กระท�าได้	เช่น	โดยการจัดตั้งองค์กรที่จะมีส่วนร่วมในการเสนอตนเป็นผู้ปกครอง	อย่างเช่น	การจัดตั้ง

พรรคการเมือง	 และการมีระบบการให้ได้มาซึ่งผู้ที่จะไปท�าหน้าที่ปกครอง	 เช่น	 การเลือกตั้ง	 เป็นต้น	

สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ต้องมีก�าหนดอยู่ในรัฐธรรมนูญ	 เพ่ือเป็นการรับรองสิทธิ	 และคุ้มครองเสรีภาพของ

ประชาชนทัง้หลาย	เพือ่ให้ระบอบประชาธปิไตยนัน้เป็นการปกครองของประชาชนในทางปฏบิตั	ิไม่ใช่

เป็นแต่เพียงทฤษฎี

2. ท�ำไมประชำธิปไตยไม่มั่นคง

	 	 เมื่อเรามองว่าอะไรเป็นปัญหา	หรือในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีปัญหานั้น	ไม่ได้หมายว่า	เราไม่เห็นด้วยกับ

การมีสิ่งนั้น	 เราอาจจะอยากให้มีสิ่งนั้นเป็นอย่างมาก	 เห็นด้วยที่จะให้มีสิ่งนั้นเป็นอย่างมาก	 และ 

ตระหนักถึงความส�าคัญของสิ่งนั้น	และด้วยพื้นฐานเหล่านี้จึงท�าให้เราใส่ใจ	เมื่อเราใส่ใจเราจึงมองเห็น

ปัญหา	ท�าความเข้าใจสภาพปัญหาได้	และพยายามหาทางแก้ไขปัญหานั้น	เพราะเรารู้ว่าการมีปัญหา 

จะท�าให้สิ่งที่ควรจะอยู่	 ไม่สามารถอยู่ได้	 แต่ก็ใช่ว่าเมื่อเราเห็นปัญหา	 เข้าใจสภาพปัญหาแล้ว	 เราจะ 

แก้ปัญหาได้เสมอไป	เพราะปัจจยั	กลไก	หรอืองค์ประกอบในการแก้ปัญหานัน้	ไม่ใช่เป็น	1	+	1	เท่ากบั	2	 

แต่เป็นเรือ่งทีซ่บัซ้อนกว่านัน้	ยิง่มคีนเข้ามาเกีย่วข้องมาก	กอ็าจจะยิง่แก้ไขยาก	แต่กไ็ม่เสมอไป	เพราะ 

ในบางเรื่องคนน้อยแสนน้อย	 แม้กระท่ังคนเดียว	 เราอยู่กับตัวเราเอง	 เรายังแก้ปัญหาที่เกิดจาก 

เราคนเดียว	 ไม่มีใครอื่นเกี่ยวข้องไม่ได้เลย	 ระบอบประชาธิปไตยก็มีลักษณะเป็นเช่นที่กล่าวมา	 

คอื	เป็นระบอบทีม่ปัีญหา	ซึง่อนัทีจ่รงิ	ไม่มรีะบอบการปกครองใดทีไ่ม่มปัีญหา	หากแต่เมือ่เราเลอืกระบอบ 

การปกครองใดๆ	แล้ว	เมือ่เราเหน็ว่ามนัเป็นปัญหา	เราจะเลอืกอะไรระหว่าง	การร่วมกนัหาทางออก	นัน่คอื	 

การใช้เสยีง	(voice)	กบั	การขจดัมนัไป	นัน่คอื	การยกเลิก	(exit)	ไม่ว่าเราจะเลือกเช่นไร	ล้วนมผีลท่ีตามมา	 

(consequences)	ของการเลือกเช่นนั้น	หากเราเห็นว่าระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบที่ดีที่สุดแล้ว	

ก็อาจจะต้องใช้	 voice	 แทนที่จะใช้	 exit	 นอกจากนั้น	 เราอาจจะไม่เคยได้คิดว่า	 เนื่องจากเรามอง 

ประชาธปิไตยเป็นสิง่ทีส่ร้างความเท่าเทยีมให้กับทกุคน	และเราสร้างระบบการเลอืกตวัแทน	ทีเ่รยีกว่า	

“การเลือกตั้ง”	ขึ้นมา	ท�าให้ระบอบประชาธิปไตยกลายเป็นเรื่องของคนจ�านวนมาก	และคนๆ	เดียว

ไปในตัวเองพร้อมๆ	กัน
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รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฏ์ โทณะวณิก

	 	 ในบทความเรื่อง	“จุดธูปบูชาประชาธิปไตย”2	เจษฎ์	โทณะวณิกได้ชี้ให้เห็นว่า	

  ความเข้าใจต่อประชาธิปไตยทั่วไปนั้นคือ การปกครองที่ใช้เสียงข้างมากเป็นหลักในการ

บริหารประเทศ และทุกฝ่ายต้องยอมรับวิธีการบริหารนั้น โดยเฉพาะฝ่ายเสียงข้างน้อย สิ่งที่เรียกว่า 

เสียงข้างมากนี่แหละท่ีถูกน�ามาอ้างเป็นความชอบธรรมในการด�าเนินการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นใน 

ระบบราชการ หรือวงการเมือง 

  เราอาจจะลืมไปอย่างหนึ่งเม่ือพูดถึงประชาธิปไตยว่าปรัชญาหนึ่งที่ท�าให้ประชาธิปไตยด�ารงค์ 

อยู่ได้คือ จิตส�านึกที่ว่าการปกครองนั้นต้องเป็นของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน  

ดงันัน้ไม่ว่าจะเป็นเสยีงข้างน้อย เสยีงข้างมากจะต้องได้รบัการรบัฟังอย่างเท่าเทยีมกนั แต่ในทางปฏบิตัิ

สิ่งที่คนหมู่มากเห็นพ้องต้องกันก ็

	 	 [มักจะกลายเป็นเสียงแห่งผู้ชนะ	 และเป็นส่ิงที่จะต้องยึดถือมาด�าเนินการ	 ส่วนเสียงข้างน้อย

นั้น	 ก็จะกลายเป็นเสียงของผู้แพ้	 และเป็นส่ิงท่ีไม่จ�าเป็นต้องน�ามาพิจารณา	 ซ่ึงลักษณะการคิดเช่นนี้

เป็นสิง่ทีโ่ยกคลอนประชาธปิไตย	และท�าให้ระบอบเช่นว่าทีค่นเหน็ว่าด	ีกลายเป็นระบอบการปกครอง 

ที่แย่ที่สุดไปเสียได้	 เพราะในระบอบประชาธิปไตยที่จัดวางระบบการให้ได้มาซึ่งเสียงข้างมาก- 

เสียงข้างน้อยนั้น]	

  การรับฟังเสียงข้างน้อย และการคิดพิจารณาประสานความคิดเห็นระหว่างเสียงข้างมาก และ 

เสียงข้างน้อยให้ได้มากท่ีสุด โดยมุ่งที่จะสร้างความก้าวหน้า และผลประโยชน์ให้แก่ชาติเป็นหลัก  

ไม่ใช่ใช้เสียงข้างมากเข้าเอาชัย [คือ ปัจจัยอย่างหนึ่งที่จะก่อให้เกิด หรือรักษาประชาธิปไตยเอาไว้ได้] 

  แต่การรับฟังเสียงข้างน้อยนั้นต้องระวังเช่นกันไม่ให้เป็นการรับฟังเสียงของคณาธิปไตย  

(anarchy) เพราะเสียงข้างน้อยที่สร้างความชอบธรรมในสังคมได้โดยไม่ต้องสนใจว่าเสียงส่วนใหญ ่

จะเป็นอย่างไรนั้นไม่ใช่สิ่งพึงปรารถนาในความเป็นประชาธิปไตย ยิ่งเป็นเสียงเดียวท่ีคนต้องรับฟัง 

เนื่องจากคนส่งเสียงไม่ฟังใครนั่นเรียกว่า “เผด็จการ”

	 	 เมื่อมีการเลือกระบบให้ได้มาซึ่งเสียงข้างมาก-เสียงข้างน้อย	แต่ขาดหรือมีความเข้าใจในระบบ 

เช่นว่าน้ันน้อยเกนิไป	หรอืระบบดงักล่าวถกูบิดเบอืน	ปัญหาของเสียงข้างมาก-เสียงข้างน้อย	กจ็ะเกิดขึน้	

ต่างฝ่ายต่างก็จะไม่ยอมรบัซึง่กันและกนั	และจะกลายเป็นการต่อสูก้นัของเสยีงข้างมากกบัเสยีงข้างน้อย	

ซึ่งหากการต่อสู้เช่นว่านี้เป็นในส่วนของภาคตัวแทน	 (representative)	 ความมั่นคงในประชาธิปไตย 

กอ็าจจะยงัสามารถถกูรกัษาไว้ได้	แต่หากเป็นในภาคของตัวการ	(principal)	หรือในส่วนของประชาชน

กันเอง	ประชาธิปไตยก็อาจจะถึงการล่มสลายได้	หากไม่สามารถที่จะคลี่คลายสภาพปัญหาร่วมกันได้	 

2	 เจษฎ์	โทณะวณิก,	จุดธูปบูชาประชาธิปไตย,	โพสต์ทูเดย์	วันที่	28	สิงหาคม	พ.ศ.	2546
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เพราะเมือ่การเลอืกของคนแต่ละคน	อนัเป็นเรือ่งของคนๆ	เดยีว	กลายเป็นปัญหาของข้าง	อนัประกอบ

ด้วยคนจ�านวนมากข้ึน	 และสุดท้ายกลายเป็นปัญหาของผู้คนที่อยู่ในระบอบโดยรวม	 ความเป็น 

ประชาธิปไตยที่เป็นทั้งเรื่องของคนจ�านวนมาก	 และคนๆ	 เดียวพร้อมๆ	 กัน	 แต่ต้องอาศัยการท�า 

ความเข้าใจ	และยอมรับในระบบ	และระบอบร่วมกัน	ก็ไม่อาจมีจะฝ่าผ่านไปได้	จนอาจจะถึงขั้นเป็น 

ความจ�าเป็นท่ีจะต้องมีคณะบุคคล	 หรือคนจ�านวนน้อยที่จะก่อให้เกิดความสงบโดยรวมเข้ามาเป็น 

ผู้จัดการบ้านเมือง	 ซึ่งนั่นย่อมไม่ใช่ความปรารถนาของคนที่เลือกว่าระบอบประชาธิปไตยเป็นการ 

ปกครองท่ีดท่ีีสดุ	แต่หากดท่ีีสดุไม่ใช่ค�าตอบ	กอ็าจจะต้องเลอืกสิง่ทีดี่ทีส่ดุในล�าดับสอง	(second	best)	

หรือล�าดับสาม	(third	best)	กันต่อไป

  อันที่จริงระบอบประชาธิปไตยนั้น ไม่ใช่ [เรื่องของ] เสียงข้างน้อย เสียงข้างมากแต่เป็นการที่

ประชาชนมีอธิปไตยของตน การอ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน การให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน

ทุกระดับคือ ประชาธิปไตย ประชาชนต้องได้ร่วมในการออกกฎหมาย ในการปกครองประเทศ และ

ในการอ�านวยความยุติธรรม การบริหารประเทศต้องให้ประชาชนเป็นส่วนหนึ่ง 

  บริการต่าง ๆ ต้องให้เห็นได้ชัดว่าประชาชนเป็นเจ้าของประเทศ ... [ยกตัวอย่างประเทศไทย] 

การอ�านวยความยตุธิรรมให้แก่ประชาชนในหลายระดับท�าได้ดี เช่น การมศีาลรัฐธรรมนญู ศาลปกครอง 

และศาลสถิตยุติธรรมที่พร้อมจะช่วยให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นในบ้านในเมืองเรา แต่หน่วยงานศาล 

ไม่ใช่หน่วยงานเดียวที่จะเป็นผู้อ�านวยความยุติธรรม 

  ความยตุธิรรมนัน้แน่นอนย่อมไม่ใช่ความเท่าเทยีมกนัทกุประการ หากแต่เป็นส่ิงทีท่�าให้เกิดข้อยติุ 

ที่เป็นธรรมกับทุกฝ่าย ดังนั้นผู้ท�าหน้าที่อ�านวยความยุติธรรมมีหลายระดับตั้งแต่ศาล อัยการ ต�ารวจ 

จนกระทั่งถึงประชาชนทุกคน [จะต้องยึดถือใน] สุภาษิตกฎหมาย [ที่] กล่าวไว้ว่า justice delayed is 

justice denied หรือการอ�านวยความยุติธรรมที่ล่าช้าเท่ากับไม่ได้มีการอ�านวยความยุติธรรม 

  เจ้าหน้าที่ต�ารวจบางสถานีเป็นตัวอย่างที่ดีส�าหรับสุภาษิตนี้ 

  ผูต้้องหาทีข่อประกนัตวั และได้ท�าถกูต้องตามกฎหมาย และระเบยีบของส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิ

ทุกประการ ต้องนั่งอยู่หลังลูกกรงกว่า 8 ชั่วโมงเพียงเพื่อรอการลงชื่อ สุภาพสตรีสูงวัยท่านหนึ่งเดิน

เข้ามาด้วยใบหน้าทีอ่ดิโรย และต้องการความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วได้รับค�าตอบว่าให้นอนรอไปก่อน

เลยเช้านู่นจะเสร็จ 

  แต่เมื่อตอนที่เค้าเดินเข้ามันผ่านเที่ยงคืนไปนิดเดียวเอง 

  ผู ้ต้องหาที่สมควรถูกด�าเนินคดีคนหนึ่งถือบัตรท่ีออกให้โดยส�านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ล้ีภัย 

สหประชาชาติ (United Nations High Commission on Refugees – UNHCR) เข้ามาทุกคน 

ท�าท่าขึงขัง วิ่งเต้นกันใหญ่เพื่อจะจัดการด�าเนินคดีให้ได้ นี่น่าชื่นชมมาก แต่พอถึงเวลาต้องลงชื่อ 

ผู้รับผิดชอบแต่ละคนปฏิเสธกันเป็นพัลวันไม่อยากมีปัญหากับพวกยูเอ็น 
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รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฏ์ โทณะวณิก

  เพียงชั่วข้ามคืน ณ สถานีต�ารวจแห่งหนึ่งอ�านาจอธิปไตยของประชาชนถูกย�่ายีถึงเพียงนี้ แล้ว

ค�าว่า “ประชาธิปไตย” จะเป็นความจริงกันมาได้อย่างไร3   

  ต�ารวจ ข้าราชการ ทหาร และทกุสาขาอาชีพล้วนมคีนด ีคนเลวปะปนกนัไป น่าเหน็ใจคนดี เวลาม ี

คนต�าหนิ หรือด่าว่าทีไรก็คนดีนี่แหละที่ช�้าใจที่สุดเพราะ เขาสะทกสะท้านเนื่องจากมีหิริ-โอตัปปะ คือ  

ความย�าเกรง และละอายใจต่อการท�าบาป 

  ส่วนคนเลวจะไม่มีคุณสมบัติข้อนี้จึงลอยนวลได้อย่างสบายใจ 

	 	 ในบรรดาระบอบการปกครองทั้งหลาย	 ระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบที่ต้องอาศัยความ 

เข้าใจของประชาชนโดยท่ัวไปที่ค่อนข้างมาก	 เนื่องด้วยในระบอบประชาธิปไตยนั้นอ�านาจอธิปไตย 

เป็นของประชาชนท่ัวไป	 และประชาชนท้ังหลายจะต้องมีอธิปไตยในตนเอง	 นั่นคือ	 มีอ�านาจในทาง 

นิติบัญญัติ	 บริหาร	 ตุลาการ	 อยู่ในตนเอง	 ซึ่งแน่นอนประชาชนทุกคนย่อมไม่สามารถท่ีจะใช้อ�านาจ 

เช่นว่านัน้ได้โดยตรงด้วยตนเองเสมอ	และย่อมไม่สามารถใช้อ�านาจ	และท�าหน้าทีใ่นการบรหิารประเทศ	

การตรากฎหมายของประเทศ	 และการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีต่างๆ	 ได้ด้วยตนเองกันทุกคน	 

หากแต่ต้องมีองคาพยพที่ท�าหน้าที่	และใช้อ�านาจในกิจการเหล่านี้โดยตรงแทนประชาชน	โดยมีกลไก

การใช้อ�านาจสูงสุดอยู่ดังเช่นที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย4	 ด้วยองค์ประกอบ 

ทั้งหลายเหล่านี้	 หากความเข้าใจของประชาชนทั้งหลายยังขาดตกบกพร่องอยู ่	 ความสมบูรณ์

ในระบอบประชาธิปไตยย่อมไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้	 นั่นคือประการหนึ่ง	 ประการที่สอง	 

อ�านาจอธิปไตยในระบอบประชาธิปไตยนั้นจะต้องเป็นของประชาชนท้ังหลาย	หากอ�านาจเช่นว่านั้น 

ถูกยึดถือ	 ยึดครอง	 หรือยึดโยงอยู่แต่เพียงกับคนบางกลุ่มบางพวก	 ประชาธิปไตยก็ย่อมจะไม่ม ี

ความมั่นคงส�าหรับประชาชน	 หากแต่กลายเป็นขุมทรัพย์เพื่อแสวงหาความมั่นคงของคนบางกลุ่ม 

บางพวก	 เช่น	 ผู้ท่ีสามารถถูกเลือกเข้ามาเป็นผู้แทนของประชาชน	ที่เราเรียกว่า	 ผู้แทนราษฎร	หรือ 

ชื่อเรียกอื่นๆ	 หรือที่เรียกกันเป็นการทั่วไปว่า	 “นักการเมือง”	 นั่นเอง	 ซ่ึงการท่ีอ�านาจในระบอบ

3	 ประสบการณ์ตรง	(personal	empirical	evidence)	จากการสังเกตในช่วงเดือนสิงหาคม	พ.ศ.	2546	
4	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2550	มาตรา	3
	 	 มาตรา	 3	 อ�านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย	 พระมหากษัตริย์ทรงใช้อ�านาจนั้นทางคณะรัฐมนตรี	 รัฐสภา	 
	 และศาล
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ประชาธิปไตยถูกผูกขาดโดยคณะบุคคล	 หรือบุคคลเพียงบางกลุ่มนี้	 ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่	 ดังเช่นจะ

เห็นได้จากพระราชหัตถเลขาทรงสละราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ล้นเกล้า 

รัชกาลที่	75  

	 	 ยิ่งความเป็นประชาธิปไตยถูกอธิบายด้วยการมีรัฐธรรมนูญ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐธรรมนูญ 

ที่จะต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับฝ่ายบริหาร	 ซึ่งอาจจะรวมไปถึงการท�าให้ฝ่ายนิติบัญญัติ	 และ 

ฝ่ายตุลาการอ่อนแอ	เนื่องจากการสร้างความเข้าใจในระบบรัฐสภา	(parliamentary	system)	ที่ว่า 

แม้การเลือกโดยตรงมาให้ได้ซึ่งตัวแทนจะเป็นในส่วนของนิติบัญญัติ	 แต่แท้จริงเพ่ือให้เกิดการเลือก 

ทางอ้อมให้ได้มาซึ่งส่วนของบริหาร	 ดังนั้นฝ่ายบริหารที่มีรัฐบาล	 หรือคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ด�าเนินการ 

จึงต้องส�าคัญที่สุด	 และบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี่เป็นการโยกคลอนประชาธิปไตยประการส�าคัญ

อีกประการหนึ่ง	 เมื่อไปรวมกับการที่ประชาชนถูกท�าให้เชื่อว่าประชาธิปไตยเป็นเรื่องของเสียง 

ข้างมาก-เสียงข้างน้อยเท่านั้น	 สิ่งอื่นๆ	 ล้วนแล้วแต่เป็นส่วนประกอบซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้	 

การได้มาซึง่ตวัแทนและต้องเป็นเรือ่งของเสยีงข้างมากเป็นผูก้�าหนดกฎเกณฑ์ทัง้หลาย	(majority	rule)	 

ส่งผลให้ประชาธิปไตยถูกอธิบายด้วยเพียงการเลือกตั้ง	 (election)	 ท�าให้ทุกสิ่งทุกอย่างใน

ความเป็นประชาธิปไตย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งอธิปไตยของประชาชนแต่ละคน	 การได้มาอย่าง

ชอบธรรมซึ่งตัวแทนในการท�าหน้าที่ในทุกฝ่ายของอ�านาจอธิปไตย	 ไม่ว ่าจะเป็นนิติบัญญัติ	

บริหาร	 หรือตุลาการ	 การตรวจสอบ	 ถ่วงดุล	 และคานอ�านาจระหว่างสามฝ่ายดังกล่าว	 การ

ที่ประชาชนได้มีส ่วนร่วมระหว่างกันและกันที่จะบริหารบ้านเมือง	 และสามารถตรวจสอบ 

ผู้ที่ท�าหน้าที่แทนตน	 แม้จะเป็นในส่วนของการท�าหน้าที่ผู้ปกครอง	 (ruler)	 ก็จะต้องตรวจสอบ	 และ 

5	 พระราชหัตถเลขาทรงสละราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	 เม่ือวันที่	 2	 มีนาคม	 พ.ศ.	 2477	 
	 มีใจความตอนหนึ่งว่า
	 	 “ข้าพเจ้าเห็นว่าคณะรัฐบาลและพวกพ้อง	 ใช้วิธีการปกครองซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักการของเสรีภาพในตัวบุคคลและ 
	 หลกัความยตุธิรรมตามความเข้าใจและยดึถอืของข้าพเจ้า	ข้าพเจ้าไม่สามารถทีจ่ะยนิยอมให้ผูใ้ด	คณะใด	ใช้วิธกีารปกครอง
	 อย่างนั้น	ในนามของข้าพเจ้าต่อไปได้
	 	 ข้าพเจ้ามีความเตม็ใจทีจ่ะสละเฉพาะอ�านาจอนัเป็นของข้าพเจ้าอยูแ่ต่เดมิให้แก่ราษฎรโดยทัว่ไป	แต่ข้าพเจ้าไม่ยนิยอม
	 ยกอ�านาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใด	คณะใด	โดยเฉพาะ	เพื่อใช้อ�านาจนั้นโดยสิทธิขาด	และโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริง 
	 ของประชาราษฎร
	 	 บัดน้ีข้าพเจ้าเห็นว่าความประสงค์ของข้าพเจ้าที่จะให้ราษฎรมีสิทธิออกเสียงในนโยบายของประเทศโดยแท้จริง 
	 ไม่เป็นผลส�าเร็จและเมื่อข้าพเจ้ารู้สึกว่าบัดน้ีเป็นอันหมดหาทางที่ข้าพเจ้าจะช่วยเหลือหรือให้ความคุ้มครองแก่ประชาชน 
	 ได้ต่อไปแล้ว	 ข้าพเจ้าจึงขอสละราชสมบัติและออกจากต�าแหน่งพระมหากษัตริย์แต่บัดนี้เป็นต้นไป	 ข้าพเจ้าขอสละสิทธิ 
	 ของข้าพเจ้าทั้งปวง	 ซึ่งเป็นของข้าพเจ้าอยู่ในฐานะที่เป็นพระมหากษัตริย์	 แต่ข้าพเจ้าสงวนไว้ซึ่งสิทธิท้ังปวงอันเป็นของ 
	 ข้าพเจ้าแต่เดิมมา	ก่อนที่ข้าพเจ้าได้สืบราชสมบัติ	สืบสันตติวงศ์”
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ถอดถอนได้จริงในทางปฏิบัติ	 เนื่องจากตัวการที่แท้จริง	คือ	ประชาชนถูกละเลยไปหมดสิ้นก่อให้เกิด 

การปะทะกันทางความคิดที่กลายเป็นทางวาจา	 และกลายเป็นทางร่างกายในที่สุดอยู่เสมอ	 ไม่เพียง

แต่ในประเทศไทยเท่านั้น	 หากแต่เป็นประเทศทั้งหลายที่การอธิบายความเป็นประชาธิปไตยมิได้ 

ตัง้อยูใ่นคลองธรรมอันสจุรติ	แม้ประเทศไทยจะไม่ได้มคีวามรนุแรงในการห�า้หัน่กันดจุเช่นประเทศอืน่ๆ	 

อีกหลายประเทศ	แต่เพียงแค่ความรุนแรงระดับประเทศไทย	ก็ท�าให้ประชาธิปไตยโยกคลอน	จนแทบ

จะไม่มีที่ยืนอยู่แล้ว

3. ควำมเป็นอิสระของผู้พิพำกษำ : เสำค�้ำส�ำคัญของประชำธิปไตย

	 	 ในบทความเร่ือง	 “อิสระศาลสหรัฐอเมริกา”6	 เจษฎ์	 โทณะวณิก	 ได้เขียนเรื่องเกี่ยวกับ 

ความเป็นอิสระของตุลาการจากประสบการณ์ท่ีได้สดับรับฟังมาในเวทีอภิปรายท่ีมีนักกฎหมาย 

หลายฝ่ายของสหรัฐอเมริกามาแสดงทัศนะร่วมกัน	 อันเป็นส่ิงท่ีจะช่วยน�ามาชี้ให้เห็นนัยแห่ง 

ประชาธิปไตยของประเทศไทยได้เป็นอย่างดีในหลายๆ	แง่มุม	ซึ่งบทความนั้นกล่าวไว้ว่า

  ในช่วงนีบ้้านเราก�าลงัตืน่ตวักนัเรือ่งปรบัปรุงโครงสร้าง หรือกระบวนวธิ ี(Procedures) รวมไปถึง

กระบวนการขัน้ตอนอนัถกูต้องตามกฎหมายตามหลกัแห่งความยตุธิรรม (Due process of law) หรอื 

อกีนยัหนึง่ก็คอื การช�าระสะสางการด�าเนนิงานของกระทรวงยติุธรรม และศาลให้สะอาดสะอ้าน และ

มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเอง

  สิ่งที่ส�าคัญท่ีสุดส�าหรับกระบวนการยุติธรรมนอกเหนือไปจากความตรงไปตรงมา เด็ดขาด  

ปราศจากอคติแล้วก็คงจะไม่มีอะไรส�าคัญไปกว่า “ความเป็นอิสระ” ซึ่งแทบจะเรียกว่าเป็นทุกสิ่ง 

ทกุอย่างเลยก็ได้ เพราะถ้ากระบวนการยตุธิรรมไม่สามารถทีจ่ะด�าเนนิการได้อย่างมอีสิระ เรากไ็ม่ต้อง 

ไปถามหาความเสมอภาค ความเท่าเทียมกัน หรือความยุติธรรมจากพวกเขา เนื่องจากสิ่งเหล่านี้ 

ไม่มีทางเกิดมีขึ้นได้เมื่อปราศจากอิสระ โดยเฉพาะในทางการพิจารณาคดีของศาล ไม่ว่าจะเป็น 

ศาลใดๆ ก็ตาม

  ก่อนหน้าวันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาหนึ่งวันที่โรงเรียนกฎหมายของมหาวิทยาลัย 

สแตนฟอร์ด (Stanford Law School) ได้มีการพูดคุยกันเร่ือง “ความเป็นอิสระของตุลาการ”  

(Judicial Independence) โดยมบีรรดาผูพ้พิากษาศาลต่างๆ มานัง่คยุกนั ซ่ึงประเด็นของการสนทนา

นัน้มุง่ตรงไปทีอ่�านาจหน้าทีข่องตลุาการบนพืน้ฐานของการด�าเนนิการอย่างเป็นอสิระกับบทบาทของ

ภาคการเมือง ซึ่งรวมทั้งฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบัญญัติ

6	 เจษฎ์	โทณะวณิก,	อิสระศาลสหรัฐอเมริกา,	โพสต์ทูเดย์	วันที่	21	เมษายน	พ.ศ.	2548
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ประชาธิปไตย : ความเป็นจริง หรือนิยายปรัมปรา

  เรื่องราวที่ว่านั้นเป็นสิ่งที่ถกกันมานับตั้งแต่ยุคเริ่มต้นแห่งประวัติศาสตร์ชนชาติอเมริกัน  

เมื่อสมัยที่รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกายังไม่ได้ถูกรับรอง บทบาทของศาลก็เริ่มกลายเป็นเรื่อง 

ถกเถียงกันในแต่ละมลรัฐ โดยเฉพาะเมื่อผู้พิพากษาเริ่มท�าหน้าที่เป็นผู้พิจารณา วินิจฉัยถึงความ 

ชอบธรรมในการคงอยูข่องกฎหมายใดๆ หรอืทีเ่รยีกว่าการทบทวนกฎหมายของศาล (Judicial review)

  การด�าเนินการดังว่านั้นของศาลเท่าที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันก็เช่น การตรวจสอบของศาล 

เก่ียวกับปัญหาข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายที่หน่วยงานของรัฐเสนอให้พิจารณา หรือการวินิจฉัยว่า

กฎหมายฉบับใดขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งแน่นอนบ่อยครั้งเป็นเรื่องที่อาจจะสร้างความไม่พอใจ

ให้กับฝ่ายนิติบัญญัติ หรือฝ่ายบริหารได้ เนื่องจากทั้งสองฝ่ายนั้นเป็นผู้ที่มีหน้าที่โดยตรงในการ 

ตรากฎหมาย

  ในช่วงทศวรรษทีผ่่านมาสิง่ทีก่่อให้เกดิการเปล่ียนแปลงอย่างหนึง่ในวงการตุลาการของสหรัฐฯ 

หรืออาจจะเป็นที่อื่นๆ ในโลกด้วยก็คือ การท่ีศาลเริ่มจับงานในรูปแบบที่เก่ียวข้องกับภาคการเมือง 

มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเพิกถอนกฎหมายของสหพันธรัฐ (Federal Statutes) บนพ้ืนฐานของ

ประโยชน์แห่งสหพันธรัฐ (Federalism grounds) หรือการใช้อ�านาจศาลในอันที่จะวินิจฉัยเรื่องราว

ที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน และสิทธิต่างๆ ของประชาชน

  ตัวอย่างการต่อสู้ในเรื่องความชอบธรรมของกฎหมาย เช่น ในมลรัฐแคลิฟอร์เนียก็มีเรื่อง 

โทษประหารชีวิต ส่วนในมลรัฐเท็กซัสก็เป็นเรื่องของการเลือกตั้งผู้พิพากษา

  นอกจากการพิจารณา-พิพากษาโดยอาศัยแนวความคิดเกี่ยวกับประโยชน์สูงสุดของรัฐชาต ิ

เป็นหลักในการมองตัวบทกฎหมายแล้ว ศาลยังเปิดมุมมองสู่กฎหมายระหว่างประเทศมากขึ้น ซึ่งสิ่งนี ้

เกิดขึ้นทั่วไปในประเทศต่างๆ ด้วยไม่ใช่แต่เฉพาะในสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะในแนวที่จะก่อให้เกิด

สันติภาพขึ้นในโลก และการด�าเนินการเพ่ือจะเอาผิดกับอาชญากรข้ามชาติ อันเป็นเร่ืองที่เกี่ยวพัน

อย่างสูงกับการเมืองระหว่างประเทศ

  อย่างไรก็ตามการจะท�าหน้าที่ต่างๆ ตามที่ได้มีการเกริ่นกันบนเวทีนี้คงจะเกิดขึ้นได้ยากถ้าหาก 

ผูพ้พิากษาปราศจากความเป็นอิสระ คณบดขีองโรงเรยีนกฎหมาย แลรี ่ด.ี เครเมอร์ (Larry D. Kramer) 

จึงตั้งค�าถามต่อท่านผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9 ของสหรัฐฯ พาเมล่า เอ. ไรเมอร์ (Pamela A.  

Rymer) ด้วยมุมมองในทางกลับว่าท่านไรเมอร์คิดว่าทุกวันนี้ผู ้พิพากษามีอิสระในการพิจารณา-

พิพากษาคดีมากเกินไปหรือไม่ 

  ท่านไรเมอร์ตอบด้วยอารมณ์ขันว่าถ้านับศาลทั้งหมดเข้าด้วยกันคงจะเป็นการยากท่ีจะให้ 

ผู้พิพากษามีอิสระซึ่งกันและกัน เพราะศาลชั้นต้น และศาลอุทธรณ์ก็ต้องตัดสินโดยมีบรรทัดฐานของ 

ศาลฎีกาเป็นแนวทาง ส่วนศาลฎีกา หรือศาลสูงก็จะต้องพิจารณาในกรอบของสิ่งที่ได้ผ่านการวินิจฉัย 

ในศาลล่างมาแล้วเป็นหลักด้วย ส่วนถ้ามองในมุมของผู้ที่ด�าเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง 
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(Activist) ก็จะต้องบอกว่าหน้าที่ของผู้พิพากษาก็คือ การปกป้องสิทธิส่วนบุคคล และการธ�ารงไว้ซึ่ง

ความเป็นธรรมในสังคม (Social justice) ซึ่งความเป็นธรรมเหล่านี้นี่เองก็จะกลายเป็นหลักการหนึ่ง

ในการพิพากษาคดีของศาล 

  นอกจากการท�างานโดยค�านึงถึงสิ่งท่ีว่าไปนั้น ผู้พิพากษายังต้องตีความรัฐธรรมนูญภายใต ้

ความเป็นไปของสังคมโลกร่วมสมัยอีกด้วย จึงท�าให้เห็นว่าปรัชญาของตุลาการตามแนวทาง 

ที่เป็นอยู่นี้ท�าให้ผู้พิพากษากลายเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติ (Legislator) มากกว่าเป็นผู้พิพากษา  

เพราะต้องพิจารณาตามแนวความคิดของผู้คนมากมายเหลือเกิน

  แนวทางการพจิารณา-พพิากษาคดทีีท่่านไรเมอร์อยากจะเหน็คอื การด�าเนนิกระบวนพิจารณา

จนถึงมีค�าพิพากษาออกมาโดยยึดแนวทางของตุลาการมากกว่านิติบัญญัติ นั่นคือการมีค�าพิพากษา  

ไม่ใช่การท�าตามความปรารถนาของใคร ซึง่การจะเดนิในรปูแบบนีไ้ด้ผูพิ้พากษาจะต้องค�านงึถงึประเดน็

ที่แท้จริงในแต่ละคดี โดยอาศัยข้อเท็จจริงที่ก่อให้เกิดคดี และมูลคดีเป็นหลัก

  การตัดสินจะต้องท�าโดยการพิพากษาในฐานะที่เป็นหน้าที่ในการประกาศ หรือท�าปฏิญญา 

แห่งกฎหมาย และการใช้กฎหมายอย่างที่มันเป็น ไม่ใช่ในแบบที่เราในฐานะที่เป็นบุคคลคนหนึ่ง หรือ 

บุคคลอ่ืนๆ คิดว่ามันควรจะเป็น รวมไปถึงว่ารัฐธรรมนูญจะต้องเป็นสิ่งที่ให้สิทธิ และอ�านาจในการ 

ตคีวามตามพืน้ฐานแห่งเหตผุลของบทบัญญตัแิต่ละข้อ โดยองิอยูก่บัประวตัศิาสตร์ และแนวบรรทดัฐาน

ของค�าพิพากษาในคดีก่อนๆ ที่ได้วินิจฉัยในประเด็นของรัฐธรรมนูญ (Constitutional precedent)  

และความเข้าใจในความหมายของเนื้อหาแห่งรัฐธรรมนูญนั้น

  เม่ือเวลาผ่านไปแนวทางเช่นนี้จะท�าให้เกิดความสม�่าเสมอ ความต่อเนื่อง และพัฒนาการ 

ที่คาดหมายได้ของระบบกฎหมายภายใต้เขตอ�านาจของศาล การด�าเนินการเช่นนี้ย่อมมีผลชัดเจนต่อ 

ความเป็นอิสระของตุลาการ เพราะถ้าศาลท�าตัวเหมือนเป็นองค์กรผู้บัญญัติกฎหมาย (Legislature)  

ก็จะท�าให้ฝ่ายนติบัิญญตัเิกดิการต่อต้าน และหากศาลใช้มมุมองส่วนบคุคลไปพจิารณาความเป็นธรรม

ในสังคมก็จะส่งผลให้ศาลขาดความน่าเช่ือถือ และในที่สุดสาธารณะก็จะขาดความเชื่อมั่นในองค์กร 

ตุลาการ เพราะไม่ได้ท�าหน้าที่ในการตัดสินตามค�าพิพากษา ซึ่งเป็นหน้าที่ตุลาการ

  ท่านประธานศาลฎีกาแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย โรนัล เอ็ม จอร์จ (Ronald M. George) เพิ่มเติม 

จากท่านไรเมอร์ว่าเมื่อพิจารณาหลักแห่งเหตุผลบนหลักของรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการแบ่งแยกอ�านาจ  

การที่ผู้พิพากษาจะต้องไม่ก้าวล่วงเข้าสู่การด�าเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง (Activism) นั้น 

เป็นสิง่ทีบ่รบิรูณ์ในตวัมนัเองอยูแ่ล้วถึงการรกัษาหน้าทีตุ่ลาการอย่างเหนยีวแน่น ซ่ึงบรรดาผู้ทีต้่องการ

ให้ค�าพพิากษาก่อให้เกดิผลกระทบทางการเมอืงกจ็ะมองลกัษณะการท�าหน้าทีเ่ช่นนีข้องผูพ้พิากษาว่า

เป็นการท�าให้องค์กรตุลาการนั้นเป็นสถาบันที่อ่อนแอที่สุดในอ�านาจอธิปไตยทั้ง 3 ฝ่าย
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  อย่างไรก็ตามยังมีผู้ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับแนวความคิดดังกล่าว โดยมองว่าการที่สถาบัน 

ตุลาการกระท�าการเช่นนั้นได้ก็เนื่องจากเป็นองค์กรที่เข้มแข็งที่สุดจึงสามารถที่จะยืนหยัดในการ 

ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ถูกที่ควรของตนได้อย่างดีที่สุด

  ท่านจอร์จวางประเดน็โดยไม่ค�านงึว่าฝ่ายตุลาการจะถูกมองว่าอ่อนแอ หรือเข้มแข็งท่ีสุด แต่ท่ีแน่ๆ  

อย่างหนึ่งก็คือ องค์กรน้ีเปราะบาง ล่อแหลม และสุ่มเสี่ยงต่อการถูกตอบโต้โดยองค์กรบริหาร และ

องค์กรนิติบัญญัติมากที่สุด ยิ่งถ้าผู้พิพากษาไปท�าตัวยุ่งเกี่ยวกับการเมือง โดยอาศัยค�าตัดสินของตน

เป็นตัวกลาง ยิ่งจะท�าให้องค์กรอีกสองฝ่ายเกิดการต่อต้านมากขึ้น และจะท�าให้ความเป็นกลางของ

อ�านาจตุลาการนั้นหายไปด้วย ซึ่งสิ่งที่จะตามมาก็คือ การเสียสมดุลของทั้ง 3 ฝ่าย

  ท่านผูพ้พิากษาศาลฎกีาสหรฐั สตเีฟ่น เบรเยอร์ (Stephen Breyer) ตบท้ายว่าผูพิ้พากษาทุกคน

พยายามทีจ่ะพิจารณาความชอบธรรม และการขดัต่อรัฐธรรมนญูของกฎหมาย โดยไม่เข้าไปเกีย่วข้อง 

หรอืก�าหนดการใช้อ�านาจของฝ่ายบรหิาร และไม่ก้าวล่วงไปในอ�านาจของฝ่ายนติบิญัญตัอิยูเ่สมอ และ

สิ่งนี้เองที่ท�าให้ฝ่ายตุลาการมีความเข้มแข็ง และด�ารงความเป็นอิสระมาได้กว่า 200 ปีแล้ว

	 	 เนื้อหาของบทสนทนาจากบทความเรื่อง	“อิสระศาลสหรัฐอเมริกา”	นั้น	ยังคงมีต่อเนื่องมาอีก	 

เนื่องจากในวันที่บรรดาท่านนักกฎหมายทั้งหลายของสหรัฐอเมริกามานั่งถกอภิปรายกันนั้น	 

ท่านท้ังหลายเหล่าน้ันได้พูดคุยกันถึงประเด็นที่เก่ียวกับฝ่ายตุลาการไว้อย่างน่าสนใจ	 และสิ่งเหล่านั้น 

ก็ได้ถูกเพิ่มเติมเข้าไปในบทความอีกบทหนึ่งเรื่อง	 “มองผ่านเลนตุลาการสหรัฐอเมริกา”7	 ซึ่ง	 

เจษฎ์	โทณะวณิก	ได้เขียนเอาไว้ว่า

  [เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2548] ได้เขียนเรื่อง “อิสระศาลสหรัฐอเมริกา” โดยหยิบยก 

เอาประเด็นเรื่อง “ความเป็นอิสระของตุลาการ” (Judicial Independence) ที่ได้มีการถกกันไป 

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2547 หนึ่งวันก่อนหน้าที่จะมีการเลือกต้ังประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ซึ่ง 

ประธานาธิบดีจอร์จ บุช จูเนียส์ (George Bush Jr.) ได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามา 

  การสนทนากันนั้นเกิดขึ้นที่โรงเรียนกฎหมายของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford Law  

School) โดยองค์ปาฐกในวันนั้นก็มีท่านผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9 ของสหรัฐฯ พาเมล่า เอ.  

ไรเมอร์ (Pamela A. Rymer) ท่านประธานศาลฎีกาแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย โรนัล เอ็ม จอร์จ  

(Ronald M. George) และท่านผู้พิพากษาศาลฎีกาสหรัฐ สตีเฟ่น เบรเยอร์ (Stephen Breyer)  

มาร่วมเสวนากับคณบดีของโรงเรียนกฎหมาย แลรี่ ดี. เครเมอร์ (Larry D. Kramer)

7	 เจษฎ์	โทณะวณิก,	มองผ่านเลนตุลาการสหรัฐอเมริกา,	โพสต์ทูเดย์	วันที่	5	พฤษภาคม	พ.ศ.	2548
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รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฏ์ โทณะวณิก

  ท่านผู้พิพากษาท้ัง 3 ท่าน แม้จะมาจากต่างศาลกันแต่ภายใต้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี  

(Common Law) เดียวกัน บนมุมมองของหลักแห่งกฎหมาย หรือหลักนิติธรรม (The Rule of Law) 

ทีอ่ยูบ่นระนาบทีไ่ม่แตกต่างกัน ได้ให้แนวคดิทีส่ามารถน�ามาประยกุต์เป็นประโยชน์ต่อวงการนติิศาสตร์

บ้านเราได้ภายใต้แนวทางการใช้อ�านาจของตุลาการอย่างเป็นอิสระบนกระแสแห่งบทบาทเกี่ยวกับ

กฎหมายของอ�านาจนิติบัญญัติ และอ�านาจบริหาร

  ท่านไรเมอร์กับท่านจอร์จน�าเสนอแง่มุมในการตัดสินคดีว่าต้องเป็นการพิจารณาพิพากษาคดี  

ไม่ใช่เป็นการคิดตามแนวทางท่ีวางไว้โดยอ�านาจบริหาร หรือนิติบัญญัติ หรือตามความคิดเห็นของ

สาธารณะ โดยเฉพาะในทุกวนันีท้ีบ่ทบาทของศาลเริม่ขยบัเข้ามาสูก่ารเป็นทีพ่ึง่ส�าคญัของผูท้ีด่�าเนนิการ

เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง (Activist) ซ่ึงถ้าเทียบเคียงกับประเทศไทยเราก็จะเห็นว่าผู้ที่ท�างาน 

ภาคประชาชน (Non-governmental organizations – NGOs) จะอาศัยช่องทางด้านกฎหมาย  

ไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายเฉพาะอื่นใด เพื่อผลักดันให้เกิดความตื่นตัวในเรื่องสิทธิและ

เสรีภาพของประชาชน อย่างไรก็ตามกฎหมายก็ไม่ใช่ค�าตอบสุดท้าย หากแต่เป็นเคร่ืองมือในการ 

อ�านวยความยุติธรรมเท่านั้น

  สิ่งที่อยู่เหนือกฎหมายขึ้นไปที่เรียกว่าหลักแห่งกฎหมาย หรือหลักนิติธรรมต้องน�ามาใช้ได้จริง 

ในทางปฏิบตั ิเพือ่ร่วมหาค�าตอบทีเ่หมาะสมให้กบัสงัคม ส่วนนีเ้องทีเ่ป็นภาระหนึง่ทีผู่พ้พิากษาจะต้อง

แบกรับไว้โดยการยืนหยัดในอันท่ีจะตีความกฎหมายอย่างท่ีมันเป็น ไม่ใช่อย่างที่คนคิดว่ามันเป็น 

พิจารณากฎหมายตามความหมายของบทบัญญัติและเจตนารมณ์ที่แท้จริง ไม่ใช่ตามอารมณ์คน  

ความคิดตน หรือกระแสในแต่ละขณะ ซึ่งการตัดสินคดีความตามแนวเช่นว่านี้จะท�าให้ผู้พิพากษา 

อยู่ในสถานะผู้ใช้ความยุติธรรมประสานกับกระบวนการในการออกกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ และ

การใช้กฎหมายของฝ่ายบริหาร

  หากตลุาการท�าได้ดงันีก้ารตคีวามกฎหมายอย่างท่ีท่าน [อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนญูท่านหนึง่] 

เคยช้ีแจงต่อสาธารณะถึงสาเหตุของการตัดสินว่า [อดีตนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่ง] ไม่มีความผิด 

ในคดีซุกหุ้นว่าเป็นเพราะเห็นว่าประชาชนเทคะแนนเสียงให้ [พรรคที่อดีตนายกรัฐมนตรีท่านนั้น  

เป็นหัวหน้าพรรคในตอนนั้น] 11 ล้านเสียง จะไม่เกิดขึ้นเด็ดขาด 

  ลองนึกดูว่าถ้าผู้พิพากษาล้วนพิจารณาเรื่องราวท่ีเกี่ยวกับพรรคไทยรักไทยบนแนวความคิด 

เช่นนี้ หากมีคดีความเกิดขึ้นในยุคนี้ ยุคที่ไทยรักไทยได้คะแนนเสียงกว่า 19 ล้านเสียงจะเกิดอะไรขึ้น  

สมาชิกของพรรคดังกล่าว โดยเฉพาะหัวหน้าซึ่งสังคมยอมรับในระดับหนึ่งว่าเป็นผู้น�าพามาซึ่งเสียง 

จากประชาชนเหล่านั้นจะสามารถท�าอะไรผิดกฎหมายได้หรือไม่ นี่เป็นเรื่องที่น่าคิดอย่างยิ่ง

  แต่ไม่ว่าผู้พิพากษาจะท�าการตัดสินคดีบนพื้นฐานที่ดีอย่างไร ก็จะต้องท�าในขอบเขตของความ

เป็นตุลาการ หากไม่เดินบนเส้นทางท่ีเหมาะท่ีควรแต่กลับท�าตัวเป็นรัฐสภา หรือรัฐบาลเสียเองก็จะ
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ท�าให้เกิดความเอนเอียงขึ้นในการพิจารณาพิพากษาคดี ไม่ว่าจะในทางที่เข้าข้าง หรือต่อต้าน ซึ่งเป็น

สิ่งอันไม่พึงประสงค์ส�าหรับการใช้อ�านาจอธิปไตย เนื่องจากเป็นการก้าวก่าย ไม่ใช่การคานอ�านาจ 

ซึ่งกันและกัน

  ในส่วนนี้ท่านเบรเยอร์บอกว่าผู้พิพากษาทุกคนก็ล้วนแต่พยายามที่จะตีความกฎหมาย และ 

ใช้หลักแห่งกฎหมาย โดยไม่เป็นการก้าวล่วงเข้าไปใช้อ�านาจของรัฐบาล และแทรกแซงการออก

กฎหมายของรัฐสภา หากแต่สามารถอ�านวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนได้ ไม่ว่าฝ่ายบริหาร และ

ฝ่ายนิติบัญญัติจะเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย และความเป็นตุลาการเยี่ยงนี้ของผู้พิพากษาในสหรัฐฯ  

เป็นสิ่งท่ีท�าให้ศาลของประเทศเขามีความเข้มแข็ง และยืนเป็นเสาหลักให้กับประชาชนบนความ 

เป็นอิสระมาได้กว่า 200 ปี โดยไม่มีวิกฤติศรัทธา

  การสนทนาของผูน้�า 3 ฝ่ายแห่งการใช้อ�านาจอธปิไตยของไทยเราทีผ่่านไปเมือ่วนัที ่21 เมษายน 

2548 ก็แสดงให้เห็นมุมมองของศาลในอันที่จะยืนหยัดท�าหน้าที่เช่นเดียวกับศาลของสหรัฐฯ  

โดยผู้กุมบังเหียนฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบัญญัติก็ต่างขานรับว่าจะยืนอยู่ในแถวของตนโดยไม่ล่วงล�้า 

ก�า้เกินอ�านาจของตลุาการ ซึง่ถอืว่าเป็นนมิติหมายอนัดีส�าหรับประเทศเรา หากทัง้สามฝ่ายปฏบิติัได้จริง

  ท่านเบรเยอร์ให้แนวคิดเพิ่มเติมท่ีไม่เพียงแต่ผู ้พิพากษาในสหรัฐฯ ควรที่จะยึดถือปฏิบัติ  

หากแต่เป็นผู้พิพากษาในทุกๆ ที่ และแม้กระทั่งนักกฎหมาย และประชาชนทั้งหลายที่เป็นผู้มีชีวิต 

เกี่ยวข้องกับกฎหมายทุกๆ วันในอันที่จะระลึกว่าบทบัญญัติต่างๆ ของรัฐธรรมนูญ แม้จะเป็นบรรดา

หลักที่รัฐธรรมนูญของทุกรัฐจะต้องมี เช่น การจ�ากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนจะกระท�ามิได้เว้นแต ่

โดยบทบญัญตัขิองกฎหมาย หรอืตามกระบวนการขัน้ตอนอนัถูกต้องตามกฎหมายตามหลกัแห่งความ

ยุติธรรม (Due process of law) การค้น และการจับกุมจะต้องกระท�าโดยชอบ และบุคคลจะไม่ต้อง

รับผิดในทางอาญาหากว่าพยานหลักฐานไม่เป็นที่ส้ินสงสัย (Beyond reasonable doubt) ว่า 

เขาเป็นผู้กระท�าความผิด บทบัญญัติเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ไม่สามารถตีความตนเองได้ จึงต้องมีนิติวิธี  

(Juristic method) ในอันที่จะน�าความหมายมาสู่ตัวบทกฎหมาย

  ท่านผูพ้พิากษาศาลฎีกาสหรฐัฯ ท่านนีอ้ธบิายว่าแนวทางการตีความบทบญัญติัแห่งรฐัธรรมนญู

สหรัฐฯ นั้นได้ถูกวางเอาไว้ในตัวกฎหมายเอง โดยบิดาแห่งรัฐชาติของเขาได้สอดแทรกคุณค่าของ 

ความเป็นมนุษย์ลงไปในทุกบทบัญญัติ ดังนั้นผู้พิพากษาทั้งหลายก็จะต้องพิจารณาผลลัพธ์ที่อาจจะ 

เกิดขึ้น (Consequences) จากการตีความกฎหมายอย่างที่มันถูกก�าหนดมาให้เป็นบนพื้นฐานของ 

คุณค่า (Value) ดังกล่าวด้วย มิเช่นนั้นการพิจารณาการกระท�าทั้งหลาย โดยเฉพาะเมื่อเกิดประเด็น 

พิพาทขึ้นระหว่างรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐกับประชาชน หรือเกิดปัญหาว่ากฎหมายฉบับใดขัดกับ

รฐัธรรมนญู หรอืหลกัแห่งกฎหมายหรอืไม่ กจ็ะไม่อาจบรรลถุงึความศกัดิส์ทิธิท์ีแ่ท้จรงิของกฎหมายได้ 

เพราะแท้จริงแล้วคุณค่าของความเป็นมนุษย์นั้นคือ สิ่งส�าคัญที่สุดที่กฎหมาย และหลักแห่งกฎหมาย 

ประสงค์ที่จะรักษาไว้ให้กับประชาชนทุกรูปทุกนาม
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  ท้ายที่สุดท่านผู้พิพากษาทุกท่านลงความเห็นว่าส่ิงทั้งหลายทั้งปวงที่ถกกันมาจะกลายเป็น 

อากาศธาตุไปในทันที หากตุลาการไม่มีอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดี ไม่ว่าความเป็นอิสระนั้น 

จะถูกแทรกแซงโดยปัจจัยภายนอกอันได้แก่ รัฐบาล รัฐสภา หรือแม้กระทั่งประชาชน หรือปัจจัย 

ภายในอันได้แก่ อคติทั้งหลายของตัวผู้พิพากษาเอง

  ไม่ว่าตวับทกฎหมายจะบัญญติัไว้ดีเพยีงไร ผูพ้พิากษาจะมทีฤษฎใีนการตคีวามกฎหมายทีว่เิศษ

แค่ไหน ทุกสิ่งเหล่านี้ก็จะกลายเป็นเพียงเศษกระดาษ และความเลื่อนลอย ถ้าผู้พิพากษาไม่อาจจะ 

เอาชนะความล�าเอยีงทีอ่ยูใ่นใจของตวัเองได้ ซ�า้ร้ายหากต้องคดิเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ หรอืถกูคกุคาม

ให้ต้องโอนเอนไปทางฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ไม่ว่าจะด้วยจ�านนต่ออ�านาจการเมอืง อ�านาจเงนิ หรอือ�านาจคน 

หรือท�าไปโดยความคิดชั่ววูบใดๆ ก็ตาม ความเป็นธรรมในโลกก็จะกลายเป็นเพียงนิยายบทหนึ่ง 

เท่านั้นเอง

  ทั้งหลายทั้งปวงที่กล่าวมานั้น อาจจะดูเหมือนเป็นข้อจ�ากัด และภาระอันหนักอึ้งเหลือเกิน 

ส�าหรับท่านผู้พิพากษาทุกท่าน แต่แท้จริงแล้วมันคือ สิ่งที่พวกเราทุกคนควรจะน�ามาปฏิบัติ และ 

ยึดถือไว้หากต้องการให้ประเทศไทยของเราเป็นแผ่นดินธรรม แผ่นดินทองในความเป็นจริง

4. กำรตรวจสอบ ถ่วงดุล คำนอ�ำนำจ

	 	 เจษฎ์	โทณะวณิก	ได้เขียนเอาไว้ในบทความเรื่อง	“การแบ่งแยกอ�านาจ”8	ว่า

  ค�าว่า “แบ่งแยกอ�านาจ” ยุคนี้สมัยนี้คงจะไม่ค่อยมีใครเห็นประโยชน์เท่าใดนัก มีแต่จะ  

“รวบอ�านาจ โกยอ�านาจ” กันเสียมากกว่า สมกับที่ปราชญ์ท่านชี้ให้เห็นว่า อ�านาจนี่น่ากลัวมาก  

ขอให้มีนิดมีหน่อยไม่ต้องมีอะไรมากมายนักก็ลุ่มหลงมัวเมากันไม่รู้จบรู้สิ้น เพียงแค่ได้สัมผัสล้ิมลอง 

กระผีกของอ�านาจก็รู้สึกว่าตัวเองมีดีเสียเต็มประดานี่แหละหนาความบ้าอ�านาจ ซึ่งว่ากันตรงๆ ถ้าให้

ผมมีอ�านาจบ้าง ก็คงจะหนีไม่พ้นถูกประจานเหมือนกัน เพราะก็อาจจะไม่สามารถควบคุมยั้งรั้งกิเลส

ตัณหาอวิชชาทั้งหลายได้

  เมื่ออ�านาจมันมอมเมาผู้คนให้หัวปักหัวป�าได้ขนาดนั้น การมอบอ�านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไว ้

ที่ใครตนใดคนหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง หรือการที่ใครคนใดคนหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งสามารถ 

ที่จะเถลิงอ�านาจไว้ได้เบ็ดเสร็จก็ย่อมจะเป็นอันตรายอย่างใหญ่หลวง คนท่ีจะสามารถใช้อ�านาจได ้ 

จะต้องเป็นคนที่ควบคุมอ�านาจได้ ไม่ใช่ถูกอ�านาจควบคุม ซ่ึงส่วนใหญ่แล้ว เราทั้งหลายก็มักจะเป็น

อย่างหลัง เว้นแต่จะผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างด ีจนล่วงพ้นการบงัคบับญัชาของอ�านาจได้พอประมาณ 

มิเช่นนั้น ก็ไม่มีทางที่จะไม่ถูกอ�านาจครอบง�า 

8	 เจษฎ์	โทณะวณิก,	การแบ่งแยกอ�านาจ,	โพสต์ทูเดย์,	วันที่	24	กรกฎาคม	พ.ศ.	2551
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ประชาธิปไตย : ความเป็นจริง หรือนิยายปรัมปรา

  ด้วยความเข้าใจในสภาวะอันเย้ายวน และภยันตรายแฝงเร้นอันยิ่งยวดของอ�านาจนี้  

ผู้รู้แต่บุร�่าบุราณ มาจึงพยายามหาทางที่จะสร้างระบบที่จะสามารถทอน ดุล หรือคานอ�านาจอันมีอยู่

เต็มได้ ด้วยความเข้าใจเช่นที่ ลอร์ด แอ็กตัน (Lord Acton) เคยเขียนไว้ในจดหมายถึงบิชอบ แมนเดล 

ไคลตัน (Letter to Bishop Mandell Creighton) เมื่อปี ค.ศ. 1887 ว่า “อ�านาจอาจท�าให้เสื่อม และ

อ�านาจเด็ดขาดท�าให้เสื่อมแน่นอน” (Power tends to corrupt, and absolute power corrupts 

absolutely.) 

  ถงึแม้แนวความคดิในเร่ืองการดลุ และคานอ�านาจน้ันจะมมีาช้านาน เช่น ในกฎหมายยคุโบราณ

ในสมัยที่การปกครองทั่วโลกเป็นไปในแนวทางสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (Absolute Monarchy)  

เป็นส่วนใหญ่ ก็มีบทบัญญัติของกฎหมายทั้งหลายก�าหนดไว้ในเรื่องการท่ีขุนนางที่ได้รับมอบหมาย 

เป็นพิเศษจะต้องทัดทานพระราชา จักรพรรดิ หรือพระมหากษัตริย์ หากจะมีการทรงออกค�าสั่งอันใด

ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย โดยลุแก่อ�านาจ ซึ่งโดยทั่วไปขุนนางคนนี้จะต้องเป็นคนที่ทรงไว้วาง 

พระราชหฤทัย หรือทรงเกรงใจอยู่พอสมควร มิเช่นนั้นย่อมไม่อาจที่จะทัดทานอันใดได้ และหาก 

ขุนนางนี้ไม่ทัดทานก็จะมีความผิด ซึ่งว่ากันแล้วขุนนางต�าแหน่งนี้ก็เสี่ยงเหมือนกัน เพราะหาก 

ทรงกร้ิวก็ย่อมมีหนทางในอันท่ีจะจัดการกับขุนนางนี้ได้ หากทัดทานส�าเร็จสิ่งที่ได้ก็คงจะไม่ใช่การ 

อวยยศใหญ่โต หรือมอบทรัพย์ศฤงคารมากมายให้ 

  ในยุคสมัยใหม่ การจะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งท�าหน้าที่ในการทัดทานผู้มีอ�านาจสูงสุดนั้น 

กอ็าจจะไม่ใคร่เหมาะสมนกั โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ระบอบการปกครองในโลกได้มกีารเปล่ียนแปลงไป 

เช่น ในประเทศจ�านวนหนึง่กไ็ด้มกีารปรบัเปลีย่นจากสมบรูณาญาสทิธิราชย์เป็นระบอบประชาธปิไตย 

ซึง่เป็นการปกครองทีทุ่กคนมส่ีวนร่วม ดงันัน้การจะทดัทานอ�านาจโดยคนๆ เดยีวนัน้กจ็ะไม่สอดคล้อง

กับระบอบ เนื่องจากองค์อ�านาจที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่คนๆ เดียว หากแต่อยู่ที่คนส่วนใหญ่ หรือที่เรามัก 

จะมองกันในทางทฤษฎีว่าเป็น “ประชาชน” 

  นกัปราชญ์ทัง้หลาย เช่น มองเตสกเิออร์ (Baron de montesquier) กไ็ด้สร้างแนวทางในการดลุ  

และคานอ�านาจท่ีจะเหมาะสมส�าหรบัใช้กบัระบอบการปกครองทีค่นส่วนใหญ่เป็นตัวขบัเคลือ่นอ�านาจ  

โดยมองเตสกิเออร์ ได้เสนอการแบ่งแยกอ�านาจ (trias politica หรือ separation of power) ให้

อ�านาจที่ใช้ในการปกครองรัฐ ซึ่งจ�าเดิมอยู่ภายใต้พระหัตถ์ขององค์ราชา ได้แก่ อ�านาจในการออก

กฎหมาย อ�านาจในการปกครองและบริหารราชการแผ่นดิน และอ�านาจในการพิจารณาพิพากษา 

ข้อพิพาทและอรรถคดี ถูกแบ่งแยกออกจากกัน และสามารถที่จะดุล และคาน หรือตรวจสอบ 

ซึ่งกันและกันได้ ซึ่งวิธีการนี้ได้ถูกน�ามาใช้ในประเทศประชาธิปไตยหลายต่อหลายประเทศ ซึ่งเรา 

อาจจะคุ้นกับสิ่งที่เรียกว่า checks and balances ในประเทศสหรัฐอเมริกากันอยู่
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  ในส่วนของ checks หมายถึง ความสามารถ สิทธิ และความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายที่จะ 

เฝ้าระวังการด�าเนินการของฝ่ายอื่นๆ ส่วน balances หมายถึง ความสามารถของแต่ละฝ่ายในอันที่

จะใช้อ�านาจของตนในการจ�ากดัอ�านาจของฝ่ายอืน่ๆ ไม่ว่าจะเป็นการทัว่ไป หรอืในกรณเีฉพาะใดๆ แต่

การที่แต่ละอ�านาจจะสามารถดุล และคานกันได้อย่างแท้จริงนั้น ทุกๆ อ�านาจ จะต้องมีความเข้มแข็ง

ในตัวเองเป็นอย่างมาก และประเทศชาติจะต้องมีระบบที่เอื้อต่อการท�าหน้าที่ของแต่ละอ�านาจ โดย

เฉพาะอย่างยิ่ง ประชาชนจะต้องเข้าใจกลไกการท�างานของแต่ละอ�านาจ และพร้อมให้การสนับสนุน

การท�าหน้าที่ของอ�านาจแต่ละอ�านาจ โดยเน้นไปที่การเป็นเรี่ยวแรงส�าคัญในการช่วยควบคุมไม่ให้

อ�านาจทั้งหลายก้าวก่ายกัน

  ในรัฐสมัยใหม่ โดยเฉพาะรัฐประชาธิปไตยจะมีการแบ่งแยกอ�านาจเป็น อ�านาจบริหาร  

อ�านาจตุลาการ และอ�านาจนิติบัญญัติ แต่ละอ�านาจก็จะด�าเนินการในขอบเขตของตน โดยอ�านาจ 

นิติบัญญัติก็จะพิจารณาตรากฎหมาย และกระท�าการท้ังหลายอันน�ามาซ่ึงการมีกฎหมายเพ่ือใช้ใน 

การปกครอง และด�ารงความยุติธรรมในบ้านเมือง อ�านาจตุลาการ ก็จะด�าเนินการในทางพิจารณา

อรรถคดี วินิจฉัยข้อพิพาท และออกค�าสั่งอันมีสภาพบังคับท้ังหลาย อ�านาจบริหาร ก็จะท�าการ 

ออกค�าสั่ง อนุมัติ อนุญาต และกระท�าการต่างๆ เกี่ยวกับการจัดท�าบริการสาธารณะ และด�าเนินงาน

ด้านการบริหารราชการแผ่นดินทั้งหลาย

  เมื่ออ�านาจแต่ละอ�านาจมีการท�างานที่แยกจากกันอย่างเห็นได้ชัด การจะปล่อยให้ท�างานไป 

โดยไม่สามารถทีจ่ะตรวจสอบข้าม (cross check) กนัย่อมเป็นอนัตราย เพราะหากอ�านาจใดอ�านาจหนึง่

เกิดถูกใช้ไปในทางท่ีผิด หรือเป็นไปเพื่อครอบง�าอ�านาจอื่นๆ ก็จะท�าให้เกิดการรวบอ�านาจ และ 

อาจจะกลายเป็นชนวนท�าให้เกิดความแตกแยกข้ึนได้ในหมู่ผู้สนับสนุนอ�านาจใดอ�านาจหนึ่ง เช่น  

ทีเ่ราเหน็ในประเทศไทยในช่วง 2 – 3 ปีท่ีผ่านมาทีผู่ค้นทีส่นบัสนนุอ�านาจตลุาการกจ็ะต้องการให้อ�านาจ

ตุลาการเป็นใหญ่ และเป็นผู้ตัดสินในทุกเรื่อง ผู้สนับสนุนอ�านาจบริหารก็จะต้องการให้อ�านาจบริหาร

กระท�าการได้เบ็ดเสร็จ ผู้สนับสนุนอ�านาจนิติบัญญัติก็ต้องการจะให้รัฐสภาเป็นค�าตอบในทุกเรื่อง

  หากประเทศใดไม่มีระบบการดุล และคาน หรือการตรวจสอบอ�านาจที่มีประสิทธิภาพ  

ก็ย่อมจะมีแต่ปัญหาไม่หยุดหย่อน ตัวอย่างมีให้เห็นอยู่แจ่มชัดในประเทศไทยเราทุกวันนี้ ถ้าเรายังคง

ย�่ากันไปเช่นนี้ต่อไป ไม่รู้ว่าความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงจะอยู่ไกลเกินเอื้อมแค่ไหน เอาแค่ว่าให้มี

ความชัดเจนในการท�างานของแต่ละอ�านาจยังไม่ค่อยจะเห็นวี่แววเลย แล้วจะไปดุล ไปคาน หรือไป 

ตรวจสอบกันได้อย่างไร

  หวังว่าเราคงจะช่วยกันคิดได้ตกในเร็ววัน ฝันร้ายของประเทศจะได้ผ่านพ้นไปเสียที

	 	 การตรวจสอบ	ถ่วงดุล	และคานอ�านาจของฝ่ายต่างๆ	ที่เป็นผู้ใช้อ�านาจอธิปไตยแทนประชาชน

ทั้งหลาย	 โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ใช้อ�านาจเหล่านั้นผ่านฝ่ายท้ังหลาย	 ซึ่งนับเนื่องจาก	 
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ประชาธิปไตย : ความเป็นจริง หรือนิยายปรัมปรา

พ.ศ.	 2475	 เป็นต้นมา	 พระมหากษัตริย์ทรงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ	 (constitutional	monarchy)	 

จะทรงปฏิบัติสิ่งอันใดในบ้านเมืองก็จะทรงกระท�าได้ด้วยสองนัย	 คือ	 หนึ่ง	 นัยแห่งรัฐธรรมนูญ	 

ทั้งที่มีบัญญัติชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร	 และที่เป็นสนธิสัญญาแห่งรัฐธรรมนูญ	 (constitutional	 

convention)	หรือหลักแห่งรัฐธรรมนูญ	(constitutionalism	or	the	rule	of	the	constitution)	 

หรือเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ	(intent	of	the	constitution)	และสองนัยแห่งโบราณราชประเพณี	

หรือขนบธรรมเนียมประเพณีน่ันเอง	 ดังนั้นการที่พระองค์จะทรงใช้อ�านาจแต่ละฝ่ายโดยพระองค์เอง 

นั้นไม่มี	 หากแต่มีกลไกในการท�าหน้าท่ีในแต่ละฝ่ายนั้นๆ	 แทนพระองค์	 หรือในพระปรมาภิไธยของ

พระองค์	ตามหลักที่ว่าพระมหากษัตริย์ไม่เคยทรงท�าผิด	(the	king	can	do	no	wrong)	เนื่องจาก 

พระองค์ทรงด�าเนินการโดยมีผู้น�าข้ึนทูลเกล้าฯ	 และเมื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัย	 และพระบรม

ราชโองการก็จะต้องมีผู้รับสนองพระบรมราชโองการนั้น	ดังนี้	ผู้ที่น�าทูลเกล้าฯ	และรับสนองฯ	จะต้อง

เป็นผู้ที่รับผิดชอบ	 และบุคคลนี้เมื่อพิจารณาภายใต้แต่ละฝ่ายที่ใช้อ�านาจอธิปไตยแทนประชาชน

โดยตรง	ก็มักจะเป็นผู้น�าของฝ่ายนั้นๆ	ซึ่งจะถือว่าเป็นด่านหน้าของการรับผิดชอบในการทรงกระท�า

ต่างๆ	ของพระมหากษัตริย์	และของฝ่ายตนเอง	ไม่ว่าจะเป็นตุลาการ	บริหาร	หรือนิติบัญญัติ	ดังนั้น	 

เมื่ออ�านาจที่เคยมีอยู่เต็มในพระมหากษัตริย์ถูกผ่องถ่ายเข้าสู่กลไกของสามอ�านาจ	หรือในบางกรณ	ี 

ดงัเช่นกรณขีองประเทศไทยเรา	กม็อีงค์กรอสิระทีค่อยเป็นเครือ่งมอืช่วยในการท�างานของสามอ�านาจ

อีกด้วย	 การตรวจสอบ	 ถ่วงดุล	 และคานอ�านาจกันอย่างมีประสิทธิภาพ	 และก่อให้เกิดประสิทธิผล	 

จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นเป็นอย่างมาก

	 	 แม้กลไก	ข้อก�าหนด	บทบัญญตัใินการใช้อ�านาจต่างๆ	จะได้มรีะบุไว้ในรฐัธรรมนญู	หรอืเอกสาร

ทีเ่รียกชือ่อย่างอ่ืน	อันเป็นเครือ่งมอืในการใช้ปกครองบ้านเมอืง	บรหิารราชการแผ่นดนิ	และด�าเนนิการ

ต่างๆ	ของรัฐ	ก็ตาม	แต่รัฐธรรมนูญ	หรือเอกสารเหล่านั้น	ก็เป็นเพียงเครื่องมือ	หรือวิถีทาง	(means)	

หาได้เป็นจุดจบ	 หรือที่สิ้นสุด	 (end)	 ในการกระท�าการใดๆ	 ไม่	 ส่ิงที่ถูกตราไว้ในรัฐธรรมนูญจะต้อง 

ถูกน�ามาใช้โดยสอดคล้องกับปรัชญา	 ทฤษฎี	 และท่ีส�าคัญจะต้องสามารถน�าสู่ทางปฏิบัติที่ท�าให้เกิด 

ความสงบเรียบร้อย	 (public	 order)	 และสอดคล้องกับศีลธรรมอันดีของประชาชน	 (morality)	 ได	้ 

การตรวจสอบ	ถ่วงดลุ	และคานอ�านาจกเ็ช่นกนั	จะต้องถกูวางเอาไว้ในรฐัธรรมนญู	เพือ่เป็นวถีิทางทีจ่ะ

ท�าให้ระบอบประชาธปิไตยนัน้สามารถทีจ่ะสร้างความเป็นธรรม	และเป็นระบอบทีน่�ามาซึง่พฒันาการ

ของบ้านเมอืงในด้านต่าง	ๆ 	โดยเฉพาะในการอยูร่่วมกนัของคนในสงัคมอย่างผาสกุ	นอกจากนัน้บรรดา

บทบญัญตัทิีว่างเอาไว้นัน้	จะต้องไม่นอกรีตศลีธรรมอนัดี	และไม่นอกรอยความสงบเรียบร้อย	ดังนี	้	การ

ท�างานของท้ังสามฝ่ายแห่งอ�านาจอธปิไตย	โดยมอีงค์กรอสิระเป็นตวัช่วยจงึต้องมแีนวทางของหลกัการ

ทีเ่หมาะควร	เพือ่ให้การน�ามาใช้นัน้ก่อให้เกดิความเป็นประชาธปิไตยมากข้ึน	และสามารถจะตรวจสอบ	 

ถ่วงดุล	และคานอ�านาจกันระหว่างแต่ละฝ่ายได้	ไม่ใช่กลายเป็นสิ่งที่ถ่วงความเป็นประชาธิปไตย
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รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฏ์ โทณะวณิก

	 	 ในการตรวจสอบ	 ถ่วงดุล	 และคานอ�านาจกันนั้น	 อ�านาจอธิปไตยท้ังสามจะด�าเนินการต่อกัน 

ในลักษณะของสามเหลี่ยมที่มีแต่ละฝ่ายอยู่ตรงปลายของสามเหลี่ยม	 ซึ่งการสร้างสมดุลระหว่าง 

ทั้งสามฝ่ายจะอยู่บนพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่า	 หากเมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด 

เริ่มที่จะเสียสมดุล	 ความเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าจะเริ่มเสียไป	 เช่น	 หากฝ่ายตุลาการมีอ�านาจเหนือ 

ฝ่ายอืน่	จะท�าให้ฝ่ายตลุาการไปอยูบ่นยอดของสามเหลีย่มมมุฉาก	โดยมฝ่ีายบรหิาร	และฝ่ายนติบิญัญตัิ

อยู่ที่ฐานของสามเหลี่ยมมุมฉากนั้น	 โดยที่ฝ่ายที่อยู่ใต้อ�านาจมากของฝ่ายตุลาการมากที่สุดจะอยู่ตรง 

ทีม่มุฉาก	เพราะเป็นส่วนท่ีถูกกดทับมากท่ีสดุของสามเหลีย่ม	ในอกีสองทางก็คอื	การสลบัทีก่นัระหว่าง

บรหิาร	นิตบิญัญตั	ิและตลุาการ	นัน่คอื	เมือ่ฝ่ายบรหิารมอี�านาจเหนอืฝ่ายอืน่	ฝ่ายบรหิารกจ็ะไปอยูบ่น

ยอดของสามเหลีย่มมมุฉาก	โดยมฝ่ีายตลุาการ	และฝ่ายนติิบญัญติัอยูท่ีฐ่านของสามเหล่ียมมมุฉากนัน้	

โดยเหตุผลเดียวกับที่กล่าวไปแล้วส�าหรับฝ่ายตุลาการ	 และเมื่อฝ่ายนิติบัญญัติมีอ�านาจเหนือฝ่ายอื่น	 

ฝ่ายนติบิญัญตักิจ็ะไปอยูบ่นยอดของสามเหลีย่มมมุฉาก	โดยมฝ่ีายบริหาร	และฝ่ายตุลาการ	ในลักษณะ

เช่นเดยีวกนักบัทีไ่ด้อธบิายไปส�าหรบัฝ่ายตลุาการ	เมือ่เป็นเช่นนี	้การถ่วงดุล	คาน	และตรวจสอบอ�านาจ 

ซึ่งกันและกันจะเสียไป	ท�าให้เสียสมดุลของการท�างานร่วมกัน	ซึ่งในภาวะเช่นนี้จะต้องมีกลไกในอันที ่

จะท�าให้สามเหลี่ยมนั้นกลับมาเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่า	 มิเช่นนั้นหากปล่อยไป	 ถ้าไม่เกิดปัญหาของ 

การที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดกดทับอีกสองฝ่ายจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สามเหลี่ยมดังกล่าวก็จะล้มลง	 

ยิ่งหากเกิดการท่ีสองฝ่ายใดๆ	 รวมกันกดทับอีกฝ่ายหนึ่งจะเกิดสามเหลี่ยมมุมฉากกลับหัว	 โดย 

ปลายแหลมทิ่มลงท่ีพื้น	 ซึ่งนั่นคือ	 ความล่มสลายของการตรวจสอบ	 ถ่วงดุล	 และคานอ�านาจกัน	 

เพราะสามเหลี่ยมนั้นย่อมไม่สามารถที่จะตั้งอยู่ได้ในลักษณะดังกล่าว

	 	 นอกจากการที่อ�านาจทั้งสามฝ่ายท�าการตรวจสอบ	 ถ่วงดุล	 และคานอ�านาจซึ่งกันและกันแล้ว	 

ในบางประเทศ	 เช่น	 ประเทศไทยก็จะมีองค์กรอิสระ	 (autonomous	 bodies)	 ที่ท�าหน้าที่ช่วยให้ 

การตรวจสอบ	 ถ่วงดุล	 และคานกันของอ�านาจทั้งสามฝ่ายนั้นมีเครื่องมือช่วยในการสร้างสมดุลให้ 

สามเหล่ียมแห่งการท�าหน้าท่ีร่วมกันของท้ังสามฝ่ายนั้นคงความเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าอยู่เสมอ	 

โดยมีองค์กรอิสระทั้งหลายท�าหน้าที่เป็นเชือกในการดึง	และรั้งไม่ให้สามเหลี่ยมนั้นเกิดการเปลี่ยนมุม	

โดยองค์กรอิสระนัน้จะเป็นตวัช่วยด�าเนนิการตรวจสอบ	ถ่วงดลุ	และคานในเรือ่งอ�านาจ	หน้าที	่ทรพัย์สนิ	

และบุคคลของฝ่ายทั้งหลายแห่งอ�านาจอธิปไตย	 เพ่ือไม่ให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดสามารถที่จะสร้างอ�านาจ

เหนือฝ่ายอื่นได้	 โดยการท�างานขององค์กรอิสระนั้นท้ายที่สุดจะต้องมีการส่งเรื่องให้กับฝ่ายตุลาการ	

ฝ่ายบริหาร	 หรือฝ่ายนิติบัญญัติเป็นผู้กระท�าการเพ่ือให้เกิดผลสมบูรณ์ในการใช้อ�านาจ	 เช่น	 ในเร่ือง 

การพจิารณาการทจุรติเมือ่คณะกรรมการป้องกนัและปรามปรามการทจุริตแห่งชาติ	(ปปช.)	ด�าเนนิการ

แล้วเสร็จก็จะส่งเรื่องให้วุฒิสภา	 หรือศาลด�าเนินการต่อ	 หรือในเรื่องการเลือกตั้งเมื่อคณะกรรมการ 

การเลอืกตัง้	(กกต.)	ด�าเนินการแล้วเสรจ็ก็จะส่งเรือ่งให้รฐับาลไปด�าเนนิการต่อ	อนัจะท�าให้ภาระในการ
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ท�าหน้าทีไ่ม่ตกหนกัอยูท่ีฝ่่ายบรหิาร	ฝ่ายนติิบญัญติั	และฝ่ายตุลาการจนเกนิไป	อกีท้ังยงัจะมผู้ีท่ีท�าหน้าท่ี 

ช่วยในการสร้างสมดลุระหว่างสามฝ่ายเพิม่ขึน้มาอีก	เพือ่เป็นหลกัประกนัในอนัทีจ่ะท�าให้การตรวจสอบ

ถ่วงดุล	 และคานอ�านาจก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน	 แต่อันตรายก็อาจจะเกิดมีขึ้นได้	 

หากองค์กรอิสระบางองค์กร	 หรือหลายองค์กรกลายเป็นฝ่ายเดียวกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดในสามฝ่าย 

แห่งอ�านาจอธิปไตย	 ดังนั้นจึงต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดภาวะดังกล่าว	 ซึ่งจะยิ่งเป็นอันตรายต่อสมดุล

ของสามเหลี่ยมที่ได้อธิบายไปเบื้องต้นแล้ว

5. บทสรุป

	 	 ไม่ว่าจะข้ึนต้นลงท้ายเช่นไร	จะเอาต้นขึน้ก่อนหรอืเอาท้ายขึน้ก่อนกห็ามคีวามส�าคญัไม่	สิง่ท่ีเป็น 

ใจความส�าคัญอยู่ที่เราได้ค้นพบข้อความจริง	 หรือได้ท�าความเข้าใจกับเนื้อหาของสิ่งที่เราก�าลังสนใจ	 

ติดตาม	 หรือสนทนากันมาก-น้อยแต่ไหนในเร่ืองของประชาธิปไตยก็เช่นเดียวกัน	 ส่ิงท่ีเราเรียกกันว่า 

ประชาธิปไตยนั้น	 ไม่ว่าเราจะพูดถึงในลักษณะของการก่อร่างสร้างตัวเช่นไร	 มาถึงวันนี้ได้อย่างไร	 

หรอืจะล่มสลายไปเพราะเหตใุด	กอ็ยูท่ีว่่าแท้จริงนัน้ประชาธปิไตยคืออะไร	และเราเข้าใจมนัว่าอย่างไร	

ซึ่งในเรื่องนี้	เจษฎ์	โทณะวณิก	ได้ตั้งค�าถามไว้ในบทความเรื่อง	“ประชาธิปไตยในนิยามที่เราเรียกร้อง

กันมีจริงหรือ”9	ว่า

  ไม่รู้ว่าใครจะเข้าใจความหมายของประชาธิปไตยว่าอย่างไร หรือใครจะคิดว่าประชาธิปไตย 

ควรเป็นอย่างไร แต่ที่แน่ๆ โดยรากศัพท์ของประชาธิปไตยแล้ว หากตีความโดยภาษาไทย ประชา 

บวกกับอธิปไตยก็คือ การที่ประชาชนมีอธิปไตย ซ่ึงอธิปไตยหรืออธิปัตย์ก็คือ ความเป็นหนึ่ง  

ความเป็นตัวของตัวเอง การปกครองตนเองได้ และอีกสารพัด ที่แปลความได้ว่า คนๆ หนึ่งจะต้อง 

ไม่ถูกคนอื่นๆ บังคับให้ต้องคิด พูด ท�า โดยไม่ต้องตรงกับเจตจ�านงของเขา ดังนั้น ประชาธิปไตย 

แท้ๆ เลยก็คอื ใครอยากท�าอะไรกต้็องได้ท�าอย่างนัน้ อยากพดูอะไรกต้็องได้พดูอย่างนัน้ อยากคดิอะไร

ก็ต้องได้คิดอย่างนั้น นี่คือ ประชาธิปไตยแท้ๆ เลย

  เราทั้งหลายก็อาจจะรู้ก็เป็นได้ว่าประชาธิปไตยแท้ๆ มันไม่มี อย่างดีก็เป็นประชาธิปไตยจัดตั้ง  

เม่ือเรารู้ว่าประชาธิปไตยจริงๆ มันไม่มี เราก็เลยพากันสะกดจิตตัวเอง โดยอาจจะมีคนน�าเราให้ 

สะกดจิตตัวเอง หรือเราเลือกท่ีจะสะกดจิตตัวเองก็ลองคิดดู โดยการสะกดจิตนั้นท�าให้เราคิดว่า 

เรื่องเสียงข้างมาก เสียงข้างน้อย การท�าตามมติของคนหมู่มาก โดยรับฟังเสียงของคนหมู่น้อย นี่คือ  

ประชาธิปไตยแท้ๆ จริงๆ แล้วนี่คือ การหลอกตัวเองแท้ๆ มันไม่ใช่ประชาธิปไตยแท้ๆ อะไรเลย มันคือ 

ประชาธิปไตยจัดตั้ง ที่พูดเช่นนี้ ไม่ได้ก�าลังจะบอกว่าผู้ที่เชื่อในเรื่องเสียงข้างมาก เสียงข้างน้อยอะไร 

คิดผิด เพียงแต่พวกเราต้องพากันมองให้ถูก และท�าความเข้าใจให้ตรง 

9	 เจษฎ์	โทณะวณิก,	ประชาธิปไตยในนิยามที่เราเรียกร้องกันมีจริงหรือ,	โพสต์ทูเดย์	วันที่	3	มีนาคม	พ.ศ.	2553
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รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฏ์ โทณะวณิก

  มันไม่ใช่อยู่ท่ีเราเรียกมันว่าอะไร และแท้จริงความหมายของค�าๆ หนึ่งไม่ได้อยู่ที่ใครบอกว่า 

มันหมายความว่าอย่างไร มันอยู่ที่มันควรจะหมายความว่าอย่างไร เมื่อเราแทนส่ิงใดส่ิงหนึ่งด้วย 

ค�าหนึ่งๆ แน่นอนเราย่อมมีจุดมุ่งหมายของการท�าเช่นนั้น นอกจากน้ันการที่เราร้อยเรียงปรัชญา  

ทฤษฎี หลักการ และอะไรต่อมิอะไรที่มันฟังดูเป็นวิชาการ เป็นวิทยาศาสตร์ เป็นอะไรที่น่าเชื่อถือ  

กเ็พราะเราต้องการท่ีจะให้สิง่นัน้ๆ มนัได้รบัการยอมรบั และถกูน�ามาใช้ในทางปฏบัิติ ซ่ึงประชาธปิไตย

ก็เช่นเดียวกัน มันไม่ได้อยู่ท่ีเราเรียกว่า “ประชาธิปไตย” และไม่ได้อยู่ที่อะไรจะประชาธิปไตยจริง 

อะไรจะประชาธิปไตยปลอม มันเป็นเรื่องของการจัดตั้งระบบ จัดตั้งระบอบ มันอยู่ที่รายละเอียด 

กระบวนการ หรือถ้าว่ากันแบบคนที่เห็นว่าการปฏิบัติตามกฎหมายที่ดีคือ ส่วนหนึ่งของการเป็น 

ประชาธิปไตย ก็ต้องบอกว่ามันอยู่ที่เราตรากฎอย่างไร

  หากเราจะบอกว่าระบอบใดระบอบหนึ่งมีลักษณะตายตัวของมันอยู่บางประการ หรือหลายๆ  

ประการ ก็คงจะไม่ผิดนัก แต่มันส�าคัญอะไรหรือท่ีจะต้องไปตายตัวอยู่กับลักษณะบางประการ  

หรือหลายๆ ประการของระบบ มันอยู่ท่ีว่ารายละเอียดโดยรวมเป็นอย่างไร ดังนั้นหากเราจะมอง 

ประชาธิปไตยให้ออก เราต้องมองตามลักษณะว่ามันคืออะไร และควรจะเป็นอย่างไร ที่ส�าคัญ  

เราแน่ใจแล้วหรือว่าประเทศใดประเทศหนึ่งจะต้องมีการปกครองรูปแบบที่ก�าหนดชัดเจนตายตัว 

รูปแบบเดียว และเรียกเป็นช่ือเดียวได้เท่านั้น หรือแท้จริงแล้ว ในแต่ละชื่อเรียกนั้น เราเพียงแต่ 

เรียกส่ิงที่โดดเด่นภายใต้ชื่อนั้น หากแต่รายละเอียด อาจจะเหมือนๆ กัน คล้ายๆ กัน หรือมีสิ่งที ่

ร่วมกันอยู่ในระบบ ระบอบทั้งหลายก็เป็นได้ 

  เมื่อเราพูดถึงเรื่องกฎ บางครั้งเรามักจะมองข้ามมันไป หรือบางทีเราก็มองว่ามันเป็นเรื่องง่าย 

ทีจ่ะตรากฎ หากเรามองข้ามกฎ เรากจ็ะไม่สนใจทีจ่ะละเมดิกฎ หากเรามองว่ามนัเป็นเร่ืองง่าย เราก็มกั

จะปรับเปลี่ยนมันไปตามความต้องการของเรา ไม่ใช่ตามที่มันควรจะเป็น จริงๆ แล้ว “กฎ” นั้นเป็น 

สิ่งที่ซับซ้อน ก่อร่างสร้างมา และตราขึ้นโดยผ่านองคาพยพมากมาย และการใช้กฎนั้นสามารถท�าได ้

หลายทางหลายวิธี ซึ่งถ้าเราจะพูดถึง กฎ เพียงด้วยค�าว่า “ดี” หรือ “ไม่ดี” นั้น ก็จะเป็นการ 

ง่ายเกินไปในการมองกฎ เพราะในกฎทุกกฎล้วนมีความดีอยู่ และแน่นอนมีความไม่ดีอยู่ ขึ้นอยู่กับว่า 

เราจะจัดสรรการใช้กฎนั้นได้เหมาะสมกับสภาพการณ์ สภาพความเป็นจริง สภาพสังคม และสภาพ

เศรษฐกิจอย่างไร

  รูปแบบ ระบบ หรือระบอบการปกครองทั้งหลาย รวมถึงประชาธิปไตยก็เช่นเดียวกัน ในความ

หลากหลายของกระบวนวิธีในการน�ามาซึ่งการปกครองที่เหมาะควรกับประเทศหนึ่งๆ นั้น เรื่องดี  

เรื่องไม่ดี ย่อมเกิดขึ้นปะปนกันไป ภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ที่หมุนเวียนเปลี่ยนผันไปของโลก 

ความเป็นจริง ตัวอย่างเช่น พวกเรามักจะมองว่า เผด็จการ (dictatorship) หรือทรราชย์ (tyranny)  

เป็นสิ่งที่ไม่ดี แต่เราก็รู้พอๆ กันว่าถ้าหากผู้ใดกุมอ�านาจความเป็นประชาธิปไตยไว้ได้ ผู้นั้นก็กลายเป็น
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เผด็จการไปได้ พอๆ กับผู้ที่กุมอ�านาจคณาธิปไตย (oligarchy) หรืออ�ามาตยาธิปไตย (aristocracy)  

ก็สามารถกลายเป็นเผด็จการได้เช่นกัน ประเด็นอยู่ตรงท่ีว่าการปกครอง หรือแม้กระท่ังความเป็น 

เผด็จการนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ใด หากเป็นไปเพ่ือประชาชนก็มีความเป็นประชาธิปไตยได้  

หากเป็นไปเพื่อหมู่ เหล่า พวกพ้อง ก็จะกลายเป็นอ�ามาตยาธิปไตยไป

   ปราชญ์ในยคุกรกี-โรมนันามอโุฆษว่า อรสิโตเตลิ (Aristotle) เคยระบรุปูแบบการปกครองต่างๆ  

ไว้ 6 แบบด้วยกัน ได้แก่ ทรราชย์ (tyranny) ราชาธิปไตย (monarchy) คณาธิปไตย (oligarchy)  

อ�ามาตยาธิปไตย (aristocracy) ประชาธิปไตย (democracy) และองค์การปกครอง (polity)  

ซึ่งลักษณะการก�าหนดรูปแบบเช่นนี้เขาก็ได้มาโดยการประยุกต์การจัดรูปแบบของอาจารย์เขาที ่

ชื่อว่า เพลโต (Plato) ในหนังสือ “สาธารณรัฐ รัฐบุรุษ และกฎหมาย” (Republic, Statesman,  

and Laws) ซึง่ “ธรรมนญูการปกครอง” ของแต่ละรูปแบบจะเขยีนไว้อย่างไรกต็าม กไ็ม่ได้สลักส�าคญั

อะไรมากนัก หากเราไม่ได้เป็นคนที่เคารพในกฎอย่างแท้จริง ธรรมนูญนั้นก็จะเป็นเพียงหนังสือ 

หนึ่งเล่ม ซึ่งเราจะปรับเปลี่ยนให้เป็นอย่างไรก็ได้ เช่นเดียวกันกับรายละเอียดของการปกครอง 

ประชาธิปไตยก็เป็นเช่นนี้เหมือนกัน

  ตัวอริสโตเติลเองนั้น มองว่าการปกครองแบบองค์การปกครอง หรือที่เรียกว่า polity นั้นเป็น 

การปกครองที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากอริสโตเติลเห็นว่าการปกครองที่เป็นการลดช่องว่างระหว่าง 

คนรวยกับคนจน หรือเป็นการปกครองที่คนรวยและคนจนร่วมกันปกครองได้ จะเป็นการปกครองที่ 

เหมาะสมที่สุดส�าหรับสังคมมนุษย์ อริสโตเติลมองว่าคณาธิปไตยนั้นเป็นการปกครองของคนรวย  

ส่วนประชาธิปไตยนั้นเป็นการปกครองของคนจน ดังนั้นรูปแบบที่เขาเรียกว่า polity จึงเป็นการ 

หลอมรวมกันของทั้งสองรูปแบบ ซึ่งจะท�าให้เป็นการปกครองที่ลงตัว

  นอกจากอริสโตเติลแล้วยังมีนักปราชญ์ในยุคกรีก-โรมันอีกท่านหนึ่งคือ โพลีบิออส (Polybios) 

ที่มองว่าการปกครองควรจะเป็นแบบผสม ซ่ึงโพลิบิออสเห็นว่าส่วนผสมท่ีดี (โดยเขามองสาธารณรัฐ 

โรมันเป็นตุ๊กตา) ควรจะเป็นราชาธิปไตย คณาธิปไตย และประชาธิปไตย ร่วมรวมกันอยู่ ซึ่งหากมอง 

ให้ลกึแล้ว ประเทศแทบทกุประเทศจวบจนถงึปัจจบุนักล้็วนปกครองกนัด้วยระบบผสมเช่นนี ้มปีระมขุ

ของรัฐ มีคณะผู้ปกครองบ้านเมือง ซึ่งคงจะถือได้ว่าเป็นตัวแทนของประชาชนที่มาจากการคัดเลือก 

รูปแบบต่างๆ เช่น การเลือกตั้งเป็นต้น และมีพลเมือง ประชากร หรือประชาชนของรัฐ โดยทุก 

ภาคส่วนมีสิทธิ มีเสียงเช่นเดียวกัน แต่อาจจะโดยวิธีที่ต่างกัน ไม่มีใครใหญ่กว่า ไม่มีใครเล็กกว่า ต่างก็

แบ่งแยกกันท�าหน้าที่เพื่อทุกๆ คนในประเทศ

  ใครจะคดิอย่างไร อะไรคอืประชาธปิไตย อะไรไม่เป็นประชาธปิไตย ลองถามตวัเองด ูคดิเช่นนัน้ 

เพราะอะไร หากเพราะเพ่ือคนส่วนรวมของประเทศ คิดไปเลย นั่นเหมาะ-ควรแล้ว หากไม่ใช่  

ลองคิดใหม่-ท�าใหม่ ก็อาจจะไม่สายจนเกินไป
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  สุดท้ายสัจจธรรมที่ฝรั่งมักจะพูดกันว่า There is no such thing as a free lunch. ซึ่ง 

หมายความว่า ไม่มีทางที่เราจะได้อะไรมา โดยที่เราไม่ต้องเสียอะไรไปเลย (It is impossible to get  

something for nothing.) ประชาธิปไตยก็เช่นเดียวกัน ซึ่งในข้อนี้ เจษฎ์ โทณะวณิก ได้สรุปเอาไว ้

ในบทความเรื่อง “ราคาของประชาธิปไตย”10 ว่า

  ครั้งหนึ่ง โธมัส เจฟเฟอร์สัน (Thomas Jefferson) ประธานาธิบดีคนที่ 3 ของสหรัฐอเมริกา  

ผู้มีส่วนเป็นอย่างมากในการร่างรัฐธรรมนูญที่อาจจะถือได้ว่าถูกใช้มานานที่สุดในโลก ได้กล่าวไว้

ว่า “ราคาของประชาธิปไตยคือ ความตื่นตัวตลอดกาล” (The price of democracy is eternal 

vigilance) 

  มีเรื่องที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งซึ่งนายเทด เชลดอน (Ted Sheldon) ได้น�าลงไว้ในหน้าเวบ  

(web page) ของตนเอง ซึ่งเป็นข้อความที่เขาตัดมาจากจดหมายที่แม่ยายของเขาคุณเอเลน่า ชมิท  

(Elena Schmid) ส่งมาให้ โดยคุณแม่ยายรจนาเอาไว้เกี่ยวกับประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกา 

อย่างน่าฟังว่า ประชาธิปไตยไม่เคยเป็นสิ่งท่ีมีมาให้ แต่ละรุ่นจะต้องช่วยกันสร้างมันขึ้นมาเสมอ  

เพราะน่ีเป็นหน้าท่ีของพวกเขา และพวกเขาก็จะต้องตัดสินใจในแต่ละเรื่องที่ท�าลงไปด้วยว่าสิ่งนั้น 

มันคุ้มค่ากับความพยายามที่ใส่ลงไปหรือไม่

  ในรุ่นของคุณแม่ยายมีหลายเรื่องที่พวกเขาได้ต่อสู้เพ่ือให้ได้มา ไม่ว่าจะเป็นความเท่าเทียมกัน 

ทางสังคม สิทธิของประชาชน สงครามที่ไม่จ�าเป็น ส่วนในรุ ่นของคุณเทดสิ่งที่จะต้องต่อสู ้คือ  

อัตตาธิปไตย (Autocracy) ท่ีเกิดจากความไม่ลงรอยกัน ในรุ่นของลูกสาวของคุณเทดคงจะเป็น 

เรื่องสิทธิและความเป็นส่วนตัวในเรื่องที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี 

  แม่ยายของคุณเทดบอกว่า ประชาธิปไตยนั้นเป็นเรื่องของประชาชน ซึ่งประชาชนจะต้อง 

เป็นผู ้ตัดสินว่าในยุคสมัยของตนเองนั้น ประชาธิปไตยจะมีความกว้าง และลึกแค่ไหน มันคือ  

ระบบท่ีท้าทายรัฐโดยไม่มีการอนุญาตให้เดินละเมอ (somnambulism) หากรัฐนั้นต้องการที่จะ 

อยู่รอด และนี่คือสาเหตุที่เสรีภาพในการพูด (freedom of speech) และเสรีภาพของสื่อ (freedom  

of the press) เป็นสิ่งที่มีความส�าคัญมาก

  คุณเทดเป็นคนที่อยู่ในวัยราวๆ 40 กว่าๆ คุณแม่ยายก็คงจะประมาณ 70 – 80 ปี โดยคุณเทด

บอกว่าคุณแม่ยายนั้นก็เป็นคนธรรมดาสามัญมีความรู ้ระดับที่คนทั่วไปในสหรัฐอเมริกาจะพึงมี  

แต่หากพวกเราลองพิจารณาดูสิ่งที่คุณแม่ยายเขียนไว้นี้ เราจะพบว่าความรู้เกี่ยวกับ “ประชาธิปไตย” 

ของคุณเอเลน่า ชมิทนี้ไม่ธรรมดาเลยทีเดียว ผมยังรู้สึกว่าเธอมีความเข้าใจในประชาธิปไตยมากกว่า

พวกเราที่เรียนรู้เรื่องประชาธิปไตยมาพอสมควรอย่างผมเสียอีก

10	 เจษฎ์	โทณะวณิก,	ราคาของประชาธิปไตย,	โพสต์ทูเดย์,	วันที่	24	พฤษภาคม	พ.ศ.	2550
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ประชาธิปไตย : ความเป็นจริง หรือนิยายปรัมปรา

  หากเราลองถามประชาชนในประเทศของเราดูว่าเขามองประชาธิปไตยอย่างไร จะมีสักกี่คน 

ที่สามารถจะพูดได้เป็นภาษาง่ายๆ อย่างที่คุณเอเลน่า ชมิท เธอพูดไว้ ที่ส�าคัญพูดให้เห็นภาพของ 

ความเคลื่อนไหวของประชาธิปไตยให้เห็นลักษณะความมีชีวิต และพลวัตร (dynamics) ของมัน  

พูดโดยไม่ได้วางหลักการอะไรที่สลับซับซ้อน เนื่องจากแท้จริงประชาธิปไตยนั้นไม่ได้สลับซับซ้อน 

อะไรเลย หากแต่ชี้ให้เห็นว่า สังคมในแต่ละยุคแต่ละสมัยก็มีประชาธิปไตยที่แตกต่างกันไป เพราะ 

ความมีอธิปไตยของประชาชนนั้นถูกมองต่างกันไปตามแต่ยุคสมัย

  ประชาธิปไตยไม่ใช่ของตาย และหยุดนิ่ง (static) ไม่เคยมีประชาธิปไตยท่ีถูกสร้างข้ึนมาแล้ว 

เป็นเช่นนั้นตลอดกาล มันเปลี่ยนไปตามแต่ความเปลี่ยนแปลงของสังคม และประชาชนที่ขับเคลื่อน 

สังคมนั้น เพราะเหตุนี้ทุกสังคม ทุกรุ่น พลเมืองทุกคนต่างก็มีราคาท่ีจะต้องจ่ายให้กับประชาธิปไตย  

เราเห็นตัวอย่างในประเทศเราหลายต่อหลายครั้งท่ีประชาธิปไตยมีราคาสูงมาก เน่ืองจากมันถูกแลก 

มาด้วยชีวิตมากมาย แต่ก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่ซื้อมานั้นมันคือ ประชาธิปไตยหรือไม่ หากมันใช่ประชาธิปไตย 

มันคงอยู่ได้คุ้มกับราคาที่จ่ายไปหรือไม่ หรือที่แท้จริงแล้วมันไม่เคยใช่ประชาธิปไตยเลย หากเป็น 

เช่นนั้นราคาที่จ่ายไป จ่ายไปเพื่ออะไร หรือเป็นการจ่ายไปเพื่อสร้างประชาธิปไตย

  หากราคาทั้งหลายที่จ่ายไป ไม่ว่าจะผ่านทางการรัฐประหารที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นในราว 18 ครั้ง 

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 จนถึงปัจจุบัน ผ่านทางเลือดเนื้อของพ่ีน้องท่ีได้สละไปเพ่ือให้ได้มาซ่ึง 

การปกครองโดยรัฐบาลที่พวกเขาเห็นว่าเป็นตัวแทนของพวกเขาอย่างแท้จริง ผ่านการต่อสู ้

ทางความคิด ทางจิตวิญญาณ ทางการเงิน และทางอะไรต่อมิอะไรอีกหลายๆ อย่างเป็นไปเพื่อสร้าง 

ประชาธิปไตย สิ่งที่พวกเราก�าลังท�ากันอยู ่ขณะนี้เป็น “การรักษาประชาธิปไตย” แน่ละหรือ  

หรือเป็นการสร้างประชาธิปไตยอีกค�ารบหนึ่ง การสร้างประชาธิปไตยเท่าที่เข้าใจตามความหมายของ

คุณเอเลน่า ชมิทนั้นคือ การสืบสาน และปรับเปล่ียนมันให้เข้ากับยุคสมัยอยู่เสมอ แต่ส่ิงที่เห็นที่

ผ่านมาหลายครั้งหลายครา โดยไม่โทษว่าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) มันเหมือนกับว่าเราสร้างประชาธิปไตยใหม่ โดยการท�าลาย

ประชาธิปไตยเก่าอยู่เสมอ

  คุณนาตาลี เบนเน็ต (Natalie Bennett) ซึ่งเป็นนักข่าวต่างประเทศที่ได้เข้ามาอยู ่ใน 

ประเทศไทยได้เขียนลงในหนังสือพิมพ์อินเทอร์เน็ต โอมมี นิวส์ อินเทอร์เนช่ันแนล เวิรล์ (Ohmy  

News, International World) ในบทความเรื่อง “ประเทศไทย: เป็นไปได้ไหมที่จะมีประชาธิปไตย?” 

(Thailand: Is Democracy Possible?) ว่าความยากล�าบากในการรักษาไว้ซึ่งประชาธิปไตยใน 

ประเทศไทยคงจะไม่สามารถไปโทษใครได้ แม้กระทั่งคนร�่ารวยมหาศาลที่ถูกรัฐประหารออกไปอย่าง 

พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร

  มันมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ในแบบการปกครอง (polity) ของประเทศไทยที่อนุญาต หรือแม้ 

กระทั่งบังคับให้กองทัพต้องก้าวเข้ามาในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ซ�้าแล้วซ�้าเล่า และแม้จะมองอย่าง 
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รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฏ์ โทณะวณิก

เอนเอียงก็ไม่สามารถท่ีจะบอกได้อย่างชัดเจนว่ามันเป็นการรักษาผลประโยชน์ของพวกเขาเอง  

คุณนาตาลี เบนเน็ตมองว่าประเทศไทยนั้นมีการแบ่งแยกระหว่างเมืองกับชนบท คนมีการศึกษา 

กับคนไม่มีการศึกษาในลักษณะที่ท�าให้เป็นการยากเย็นแสนเข็ญมากที่จะจัดให้ได้มาซึ่งรัฐสภา 

อย่างมีเหตุมีผล

  หลายคนบอกว่ากรุงเทพมหานครคือปัญหาของประเทศไทย แต่นาตาลี เบนเน็ตเห็นว่า 

กรุงเทพมหานครไม่ใช่ปัญหา เพราะประชากรในกรุงเทพฯ นั้นมีความซับซ้อน และตระหนักถึง 

เร่ืองราวต่าง ๆ ในระดับสูง การเลือกตั้งแต่ละครั้งในกรุงเทพฯ พอจะสามารถคาดการณ์ได้ด้วย 

หลักเหตุและผล ที่ส�าคัญแต่ละคร้ังของการเลือกตั้งที่ผ่านมากรุงเทพฯ ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดที่ส�าคัญนัก  

หากมองทัว่ประเทศแล้วความร�า่รวย 3 ใน 4 อยูท่ีก่รงุเทพฯ หากแต่ประชากร 3 ใน 4 กลบัอยูใ่นชนบท

  นาตาลี เบนเน็ต เห็นว่าสิ่งที่อาจารย์ผาสุก พงษ์ไพจิตร และอาจารย์คริส เบเคอร์ (Pasuk  

Phongpaichit and Chris Baker) เขียนเอาไว้ในหนังสือประเทศไทย : เศรษฐกิจและการเมือง  

(Thailand: Economy and Politics) แสดงไว้เป็นอย่างดีว่าบรรดาคนชนบทท้ังหลายนั้น 

อยู่แยกจากเมือง และเศรษฐกิจของประเทศ และพวกเขาเหล่านี้ถูกล้อมกักอยู่ในเศรษฐกิจกึ่งพึ่งพา 

ตนเองแบบอิสระ ผู้คนเหล่านี้ไม่ได้ถูกหลอมรวมเข้ากับเมือง ไม่ว่าจะทางวัฒนธรรม ทางสังคม หรือ

ทางเศรษฐกิจ แม้ว่าทุกวันนี้พวกเขาส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตอยู่ในเมืองเพื่อสร้างเม็ดเงินส�าหรับจับจ่าย

ใช้สอยก็ตาม

  ตามการวเิคราะห์ของนาตาล ีเบนเนต็ พลเมอืงของประเทศเหล่านีเ้ป็นคนทีเ่ลอืก พ.ต.ท. ทกัษณิ 

ชนิวตัร และหากพวกเขามโีอกาสเลอืกบคุคลคนเดิมอกี พวกเขาก็คงจะท�าเช่นเดิม ซ่ึงเขาเองกไ็ม่รู้ว่าดี

หรือไม่ ผมเองก็ไม่รู้เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะเมื่อมองความเป็นไปของโลกอย่างกลางๆ 

 รัฐธรรมนูญที่ดีจะช่วยท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหรือไม่ หากเรามองว่าสิ่งที่เกิดขึ้น 

ทีแ่ล้วๆ มาเป็นสิง่ทีไ่ม่ด ีรฐัธรรมนญูทีว่่านีจ้ะสามารถสร้างประชาธปิไตยทีดี่ และเป็นธรรมได้เลยหรือ  

กรุงเทพฯ อาจจะเข้าใจอะไรหลายๆ อย่างได้ ซึ่งก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่พวกเขาเข้าใจนั้นเป็นสิ่งที่ถูก หรือผิด  

แต่หากเราไม่วัดกันที่ความถูก ความผิด อย่างน้อยชาวกรุงเทพฯ ทั้งหลายก็ไม่ได้รู้สึกอะไรกับการก่อ 

การรัฐประหาร พวกเขาอาจจะมองว่ามันดี หรือไม่ดี แต่พวกเขาก็ไม่ได้แสดงอะไรออกมา อาจจะเป็น 

เพราะว่าเขาเหน็ว่า ไม่ว่าใครจะมากเ็ข้าอหีรอบเดมิ หรืออาจจะเป็นเพราะชาวกรุงเทพฯ มคีวามซับซ้อน

พอที่จะรู้ว่าควรท�าอะไร เมื่อใด และเพื่ออะไร ซึ่งก็ไม่รู้ว่าการคาดเดาเช่นนี้เป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่

  ชาวชนบทกับชาวกรุงเทพฯ อาจจะแตกต่างกันในระบบวิธีคิดตรงที่ความแตกต่างของ 

การศึกษาก็เป็นได้ ดังนั้นการเลือกตั้งครั้งต่อไป แม้ว่าจะมีการอนุญาตให้คนเดิมๆ มาลงเลือกต้ัง 

ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ในขณะที่หลายคนพอจะคาดหมายได้ว่า หากให้คนเดิมๆ ลงเลือกต้ังได้ 

การเลือกในชนบทจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากท่ีเคยเป็นมา อย่างน้อยไม่เปล่ียนไปจากสมัย หรือ

สองสมัยที่แล้ว 
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ประชาธิปไตย : ความเป็นจริง หรือนิยายปรัมปรา

  สิง่ทีน่่าแปลกกค็อื คนทีบ่งการความเป็นไปท้ังหลายในประเทศทีเ่รยีกตัวเองว่าเป็นประชาธปิไตย 

อย่างประเทศไทยนั้นกลับเป็นบรรดาผู้มีอันจะกินทั้งหลาย ซ่ึงบางคร้ังก็ต้องการการควบคุมก็เลย 

หนุนหลังทหาร บางครั้งต้องการดูดีในสายตาชาติตะวันตกก็เลยท�าตัวประชาธิปไตยจ๋า (pro- 

democracy) บางครั้งก็สวมบทเป็นผู้ปลุกปั่นเพื่อน�าเอาพลังจากชาวชนบทมาใช้ประโยชน์

  นาตาลี เบนเน็ตทิ้งท้ายให้เห็นบทเรียนจากประเทศไทยว่า หากจะสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริง

จะต้องสร้างความสมดุลในสังคมให้เกิดความเข้าใจการเมืองมากกว่าจะเป็นแค่เครื่องเล่นของบรรดา 

ผู ้ที่ถูกตามใจจนเคยชิน การรัฐประหารในประเทศไทยก่อให้เกิดค�าถามที่ส�าคัญมากขึ้นมาว่า  

“ประชาธิปไตยท�างานในเอเชียได้จริงหรือ” นี่คือ ค�าถามที่ประเทศไทยอาจจะต้องแสดงค�าตอบ 

ให้โลกเห็น และนี่คือ ราคาแห่งประชาธิปไตยของปวงชนชาวไทย 
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รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฏ์ โทณะวณิก

บรรณำนุกรม

	 	 1.	Liddell	and	Scott,	An	Intermediate	Greek-English	Lexicon,	Oxford,	Clarendon	

Press,	1889.

	 	 2.	เจษฎ์	โทณะวณิก,	จุดธูปบูชาประชาธิปไตย,	โพสต์ทูเดย์	วันที่	28	สิงหาคม	พ.ศ.	2546

	 	 3.	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2550	มาตรา	3

	 	 4.	พระราชหตัถเลขาทรงสละราชสมบตัขิองพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั	วนัท่ี	2	มนีาคม	 

พ.ศ.	2477	

	 	 5.	เจษฎ์	โทณะวณิก,	อิสระศาลสหรัฐอเมริกา,	โพสต์ทูเดย์	วันที่	21	เมษายน	พ.ศ.	2548

	 	 6.	เจษฎ์	โทณะวณิก,	มองผ่านเลนตุลาการสหรัฐอเมริกา,	โพสต์ทูเดย์	วันที่	5	พฤษภาคม	พ.ศ.	

2548

	 	 7.	เจษฎ์	โทณะวณิก,	การแบ่งแยกอ�านาจ,	โพสต์ทูเดย์	วันที่	24	กรกฎาคม	พ.ศ.	2551

	 	 8.	เจษฎ์	โทณะวณกิ,	ประชาธปิไตยในนยิามทีเ่ราเรียกร้องกันมจีริงหรือ,	โพสต์ทเูดย์	วนัที	่3	มนีาคม	 

พ.ศ.	2553

	 	 9.	เจษฎ์	โทณะวณิก,	ราคาของประชาธิปไตย,	โพสต์ทูเดย์	วันที่	24	พฤษภาคม	พ.ศ.	2550	
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ชาญวิทย์ รักษ์กุลชน*

*	 ผูพ้พิากษาอาวโุส	ศาลอทุธรณ์,	ผูเ้ข้ารบัการอบรมหลกัสตูร	“หลกันติธิรรมเพือ่ประชาธปิไตย”	(นธป.)	รุน่ท่ี	1	ของส�านกังาน 
	 ศาลรัฐธรรมนูญ.

บทน�ำ

	 	 นักศึกษาจัดได้ว่าเป็นกลุ่มชนท่ีมีบทบาทส�าคัญในการเป็นตัวน�าการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 

ในหลายๆ	 ประเทศ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาจะเป็นกลุ่มที่มีบทบาทในการต่อต้านผู้น�าเผด็จการ	 

ต่อสูเ้รยีกร้องประชาธปิไตยและการสร้างความชอบธรรมในสังคม	โดยนกัศกึษาอาจใช้วธิกีารประท้วง

รฐับาลทีก่ระท�าการโดยไม่ชอบดงักล่าว	จนเป็นผลท�าให้เกดิการใช้ก�าลังรุนแรงต่อนกัศกึษา	และมกีาร

รวมตวักันต่อต้านล้มล้างรฐับาลในทีส่ดุ	ยกตวัอย่างเช่น	นกัศกึษาในประเทศญีปุ่น่ได้ประท้วงสนธสิญัญา

ทีญ่ีปุ่น่ได้ท�ากบัสหรฐัอเมรกิา	จนกระท่ังมีผลท�าให้รฐับาลของนายโนะบซุเุกะ	คชิ	ิต้องหมดอ�านาจ	หรือ

กรณขีองนกัศกึษาในสหรฐัอเมรกิาเดนิขบวนประท้วงหน้าท�าเนยีบขาว	กรณท่ีีสหรฐัอเมรกิาน�าระเบดิ

ไปทิง้ยังเวยีดนาม	และมกีารคดัค้านสงครามเวยีดนาม	หรอืกรณขีองนกัศกึษาในประเทศลาตินอเมรกิา

ได้ท�าการต่อต้านรฐับาลเผดจ็การ	นกัศกึษาควิบาได้เปลีย่นจากการโจมตรีฐับาลโดยใช้ก�าลงัอาวธุ	และ

ต่อสู้ด้วยรูปแบบของการก่อการร้ายหรือสงครามกองโจร	รวมทั้ง	นักศึกษาในประเทศ	พม่า	เกาหลีใต้	

เวียดนามใต้	จีน	อินโดนีเซีย	และไทย	ก็ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่น�าโดยนักศึกษาเช่นกัน	

	 	 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมทางการเมือง	 ทัศนคติ	 และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

นักศึกษาไทย	ได้มีผู้ท�าการศึกษาหลายท่านด้วยกัน	อาทิเช่น	

  ดร.สุจิต บุญบงกำร	 ได้ท�าการศึกษาเปรียบเทียบนิสิตนักศึกษา	 3	 กลุ่ม	 คือนิสิตที่เรียนทาง 

รฐัศาสตร์	นิสติท่ีเรียนทางสงัคมศาสตร์	มนษุย์ศาสตร์	และนสิติทีเ่รยีนทางวทิยาศาสตร์และเทคนคิ	การ

วจัิยนีใ้นนสิติปีสดุท้ายของจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	และมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	ปีการศกึษา	2510	

กำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองต่อกำรพัฒนำประชำธิปไตย

ของนักศึกษำ (กรณีศึกษำเหตุกำรณ์ 14 ตุลำคม 2516)
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ชาญวิทย์ รักษ์กุลชน

จ�านวน	372	คน	เป็นประชากรกลุม่ตวัอย่าง	ผลการวจิยัพบว่า	นสิตินกัศกึษามคีวามสนใจทางการเมอืง

พอสมควร	โดยเฉพาะนสิตินกัศึกษากลุม่แรกทีเ่รียนทางรัฐศาสตร์และนติิศาสตร์	มคีวามสนใจในการเข้า

มีส่วนร่วมทางการเมืองมากกว่านิสิตนักศึกษาอีก	 2	 พวก	 และยังพบอีกว่าอิทธิพลจากกระบวนการ 

อบรมกล่อมเกลาในครอบครัวและจากสภาพของสังคมโดยทั่วไป	 มีส่วนในการก�าหนดทัศนคติและ 

ค่านยิมของนสิตินกัศกึษาอย่างมาก	นกัศกึษาบางส่วนมทีศันคติ	ค่านยิมและบคุลิกภาพแบบเผด็จการ	

ทั้งนี้เนื่องจากระบบ	ลักษณะ	วิธีการศึกษาและสภาพสังคมในมหาวิทยาลัยมีอิทธิพลอยู่มาก	

  ทนิพนัธ์ นำคะตะ	ได้ท�าการศกึษาวจิยัพบว่า	นสิตินกัศกึษาสมยัปี	2520	มทีศันคติทางการเมอืง

เป็นแบบประชาธิปไตย	มคีวามส�านกึในหน้าทีพ่ลเมอืงและความเชือ่มัน่ในตนเอง	มคีวามกระตอืรอืร้น

สนใจเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองการปกครองมากกว่านิสิตนักศึกษาเมื่อปี	 2515	 และมี

ทัศนคติทางการเมืองแบบเผด็จการน้อยกว่านิสิตนักศึกษาปี	 2515	 นั้นมาก	 นิสิตนักศึกษาในสมัย	 

พ.ศ.	 2520	 มีทัศนคติทางการเมืองไม่เป็นเผด็จการ	 ส่วนนิสิตนักศึกษาสมัย	 พ.ศ.	 2515	 มีทัศนคติ

ทางการเมืองเป็นแบบเผด็จการ	

	 	 ผลจากการศึกษานี้	อาจสรุปได้ว่าระบบการปกครองประเทศ	และสารทวิชาเป็นปัจจัย	ตัวแปร

ทีอ่าจมอีทิธพิลต่อการมวีฒันธรรมทางการเมอืงแบบเอือ้อ�านวยต่อการปกครองแบบประชาชนโดยของ

นิสิตนักศึกษา	

	 	 จากการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นการศึกษาในแง่ทัศนคติ	วัฒนธรรม	และพฤติกรรม	การม ี

ส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิตนักศึกษาเท่านั้น	 ยังไม่มีผู้ท�าการศึกษาในแง่ของการแสดงบทบาท 

ในฐานะที่เป็นตัวน�าการเปลี่ยนแปลง	 (Agent	 of	 Change)	 ในทางการศึกษา	 นักศึกษาได้เข้าไปม ี

บทบาทอย่างไรมีปัจจัยด้านใดบ้างท่ีผลักดันให้นักศึกษาท�าการเปลี่ยนแปลง	 สภาพแวดล้อมมี

ส่วนก�าหนดบทบาทดังกล่าวอย่างไร	 ดังน้ันการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของนักศึกษาต่อการพัฒนา

ประชาธิปไตย	 จึงเป็นเรื่องท่ีการให้ความสนใจ	 เพื่อให้มองเห็นภาพการแสดงบทบาททางการเมือง 

ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น	

  1. แนวคิดเกี่ยวกับนักศึกษำกับบทบำททำงกำรเมือง 

	 	 	 นับตั้งแต่ปี	ค.ศ.	1960	เป็นต้นมา	การศึกษาเกี่ยวกับขบวนการนักศึกษาได้รับความสนใจ 

อย่างแพร่หลาย	ทัง้จาก	นกัสงัคมศาสตร์	นกัจติวทิยา	นกัรัฐศาสตร์	โดยท�าการศกึษาค้นคว้าถึงสาเหตุของ 

การเกิดขบวนการนักศึกษา	ได้มีการรวบรวมปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อขบวนการนักศึกษา	และความ

ไม่พอใจของขบวนการนักศึกษา	และความไม่พอใจของขบวนการนักศึกษา	ดังนี้	

   Lewis S. Fever	 กล่าวถึง	 ขบวนการนักศึกษาว่าเป็นการรวมกลุ่มกันของนักศึกษาที่มี

แรงดลใจหรือมีความมุ่งหมายที่จะบรรลุถึงอุดมการณ์ทางการเมือง	 การรวมกลุ่มกันของนักศึกษา 

มักเกิดจากความรู้สึกผิดหวังหรือการไม่ยอมรับคุณค่าจากคนรุ่นก่อนในสังคมและการมีเป้าหมายไป 
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การมีส่วนร่วมทางการเมืองต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของนักศึกษา (กรณีศึกษาเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516)

ในทางสร้างสรรค์	 สิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมสมาชิกของขบวนการนักศึกษามีความเช่ือม่ันว่าตนเป็น 

ปัญญาชนหนุ่มสาวมีภารกิจสาคัญที่จะต้องปฏิบัติอันเนื่องมาจากชนรุ่นก่อน	หรือชนชั้นอื่นในสังคม 

ที่ล้มเหลวในการปฏิบัติภารกิจนั้น	

   ขบวนกำรนักศึกษำ (Student Movement)	 จึงเกิดขึ้นจากสภาวะความไม่สมดุล 

ระหว่างคนสองวัยในสังคม	 และการไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคม	 เป็นความไม่สมดุลของ 

สภาพสังคม	 ขบวนการนักศึกษาจะได้รับแรงกระตุ้นจากพวกปัญญาชนให้ปรับกิจกรรมภายใน

มหาวิทยาลัยออกไปสู่การเมืองและสังคม	ขบวนการนักศึกษาเป็นผู้ที่มีมโนธรรมทางสังคม	มีอุดมคติ	 

โดยเฉพาะในสังคมที่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีปากเสียง	 ไม่ได้รับความเป็นธรรม	 ขบวนการนักศึกษา 

จะเข้าไปท�าหน้าที่เรียกร้องสิทธิแทนประชาชน	และในสังคมที่ประชาชนขาดความสนใจทางการเมือง	

ไม่เข้าใจถึงบทบาทของตนในการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง	 ขบวนการนักศึกษาก็จะเป็นผู้ริเริ่มทาง 

การเมือง	โดยถือว่าเป็นหน้าที่ของพวกตนตลอดมาในประวัติศาสตร์	

	 	 	 นอกจากนี้การขยายตัวของสังคมได้ท�าให้ระบบการศึกษาเปลี่ยนไป	 สภาพแวดล้อมของ 

นักศึกษาก็เปลี่ยนไป	 นักศึกษามีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก	 ในการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง 

มากขึ้นก่อให้เกิดการแตกต่างทางความคิด	 และทัศนคติ	 เกิดช่องว่าง	 (gap)	 ในการติดต่อสื่อสาร 

ความเข้าใจระหว่างนักศึกษาซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าในสังคม	ขบวนการนักศึกษาจึงเป็นกลุ่ม 

ที่มีแนวทางคิดก้าวหน้ารุนแรงกว่ากลุ่มอื่นในสังคม	

  

  2. บทบำทของนักศึกษำทำงกำรเมืองช่วงเหตุกำรณ์ 14 ตุลำคม 2516 

	 	 	 การรวมตัวกันเป็นองค์กรของขบวนการนักศึกษา	 (Student	movement)	 โดยเกิดข้ึน 

จากความพยายามของกลุ่มอิสระภายในสถาบันต่างๆ	 ท่ีมีส่วนผลักดันให้เกิดความคิดท่ีจะรวบรวม 

สถาบันการศึกษาต่างๆให้เข้ามาท�าหน้าที่ประสานงานร่วมกันในกิจกรรมที่เป็นการแสดงออกต่อ 

สาธารณชนในนามของนสิิตนกัศกึษาทัง้หมดพยายามผลกัดนัให้เกดิการจัดต้ัง	“ศนูย์กลางนสิิตนกัศกึษา

แห่งประเทศไทย”	ขึน้โดยเริม่จากการรวมตัวกนัของนกัศกึษาในการสงัเกตการณ์เลือกต้ังระดับท้องถ่ิน	

คือสภากรุงเทพมหานครในปี	 2511	 และในการเลือกต้ังทั่วไประดับชาติในปี	 2512	 ที่นิสิตนักศึกษา 

มีบทบาทในการรักษาความเป็นกลางทางการเมือง	 พยายามรักษาความยุติธรรมในการเลือกตั้ง	 เป็น 

การดึงให้นักศึกษาหันมาสนใจการเมือง	และร่วมกิจกรรมที่มีสาระกับนักศึกษามหาวิทยาลัยอื่น	

	 	 	 หลังจากที่นักศึกษาได้เข้าไปมีบทบาททางการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่น	และระดับชาติแล้ว	

ก็ได้มีการประชุมของสมาคมบริการนักศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทยขึ้นได้มีความเห็นสอดคล้อง

กันว่าควรมีศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาขึ้น	มีชื่อภาษาอังกฤษว่า	“The	National	Student	Center	of	

Thailand”	(NSCT)	เมื่อวันที่	1	กุมภาพันธ์	2513	
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ชาญวิทย์ รักษ์กุลชน

	 	 	 ภายหลงัจากการจดัตัง้ศนูย์กลางนสิตินกัศกึษาบทบาทของนกัศกึษาเริม่ขยายตัวกว้างขวาง 

ออกไป	 โดยเร่ิมจากการเกิดชมรมทางวิชาการต่างๆ	 และกิจกรรมเสริมหลักสูตร	 รวมทั้งกิจกรรม 

เพื่อสังคมส่วนรวม	 ชมรมและกลุ่มต่างๆ	 เกิดขึ้นทั้งในระดับคณะและมหาวิทยาลัย	 กลุ่มต่างๆ	 

พยายามต่อสู้เพื่อให้แนวความคิดของตนได้รับการปฏิบัติ	 การต่อสู ้ระหว่างกลุ่มต่างๆ	 ภายใน 

มหาวิทยาลัยน�ามาซึ่งความตื่นตัวในการแสดงบทบาทรับผิดชอบต่อสังคม	

	 	 	 การเคลื่อนไหวทางการเมืองของนิสิตนักศึกษาด�าเนินไปโดยกลุ่มอิสระต่างๆ	 ซ่ึงส่วนใหญ ่

เป็นการเขียนบทความและการออกหนังสือวารสารที่ลงบทความของนิสิตนักศึกษากลุ่มนี้เป็นประจ�า	 

โดยเน้นการกระตุ้นให้นิสิตนักศึกษาหาทางเข้าไปมีบทบาททางการเมืองและสังคม	 เช่น	 บทความ 

ในเอกสารช่ือ	 “อุดมการณ์”	 เขียนโดยเสกสรร	 ประเสริฐกุล	 พิมพ์ในปี	 2513	 ท่ีพยายามกระตุ้นให้ 

นิสิตนักศึกษาเข้าใจบทบาทของตนเองในสังคมเสียใหม่	 และได้ท้าทายระบบการปกครองและสังคม 

ขณะนั้นว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลง	 เพื่อความผาสุกของคนส่วนรวมอันเป็นแนวความคิดของระบบ

ประชาธิปไตย	

	 	 	 ในปี	 2515	 ขบวนการนักศึกษาได้เข้ามามีบทบาททางการเมืองมากขึ้นและได้รับ 

การสนับสนุนจากประชาชนเป็นอย่างดี	 เมื่อนายธีรยุทธ	 บุญมี	 นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์	 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ได้รับเลือกเป็นเลขาธิการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย	(ศนท.)	 

โดยนายธีระยุทธ	 บุญมี	 ได้พยายามพัฒนากิจกรรมให้มีความหมายทางการเมืองมากขึ้น	 เริ่มจาก 

การต่อต้านสินค้าญี่ปุ่นในเดือนพฤศจิกายน	 โดยการจัด	 “สัปดาห์ไม่ซื้อสินค้าญี่ปุ่น”	 ระหว่างวันที่	 

20-30	 พ.ย.	 2515	 ตลอดสัปดาห์ไม่ซื้อสินค้าญี่ปุ่น	 ปรากฏว่าได้รับการสนับสนุนจากประชาชน 

อย่างกว้างขวาง	

	 	 	 หลังจากการต่อต้านสินค้าญี่ปุ ่นต่อมาในเดือนธันวาคม	 2515	 ก็ได้มีการประกาศ 

คณะปฏิวัติ	 ฉบับท่ี	 299	 ท่ีให้อ�านาจรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมในการควบคุมผู้พิพากษามากขึ้น	 

เป็นการเปิดโอกาสให้ฝ่ายบริหารก้าวก่ายอ�านาจตุลาการนิสิตนักศึกษาจึงแสดงความมุ ่งมั่น 

ในการที่จะด�าเนินการทางการเมืองในรูปแบบของการต่อต้านรัฐบาล	 โดยมองว่าเผด็จการทหารนั้น 

ได้รวบอ�านาจบริหารและอ�านาจนิติบัญญัติไว้หมดส้ิน	 จึงได้รวมตัวกันประท้วงใหญ่ท่ีสนามหลวง	 

การเคลื่อนไหวครั้งน้ีด�าเนินไปอย่างรวดเร็วกว้างขวางจนเป็นผลให้รัฐบาลเลิกล้มความพยายาม	 

นับจากนั้นเป็นต้นมานิสิตนักศึกษาเริ่มมีจุดมุ่งหมายไปในทางเดียวกัน	 คือ	 ต้องการการปกครองที่ม ี

กฎเกณฑ์	มคีวามเสมอภาค	และปกครองโดยมรัีฐธรรมนญู	ซ่ึงถือเป็นพ้ืนฐานของระบอบประชาธปิไตย	

	 	 	 การเรียกร้องของนิสิตนักศึกษาได้ขยายขอบเขตกว้างขวางออกไปมากขึ้น	 ไม่เฉพาะ 

แต่การเคลื่อนไหวทางการเมืองเท่านั้น	
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การมีส่วนร่วมทางการเมืองต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของนักศึกษา (กรณีศึกษาเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516)

	 	 	 สภาพการเมืองและนโยบายเศรษฐกิจและสังคมของผู้น�าทางการเมืองในช่วงปี	 2511	 ถึง	 

2516	 นับตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์	 ธนะรัชต์	 เป็นต้นมา	 ที่เน้นลักษณะการปกครองภายใต้ระบอบ 

เผด็จการทหารเป็นส่วนใหญ่	 การพัฒนาประเทศด้วยการก�าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

ภายใต้กระบวนการทางการเมืองแบบเผด็จการอ�านาจนิยมและการด�าเนินนโยบายต่างประเทศแบบ 

พึง่พาต่างชาต	ิได้น�ามาซึง่การเปลีย่นแปลงทางสงัคมในหลายๆ	ลกัษณะด้วยกัน	คอื	เกดิความไม่สมดุล 

ในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจระหว่างภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม	 ในขณะเดียวกันระบอบ 

การเมืองการปกครองก็ไม่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง	 ด้วยเหตุนี้กระแส 

การเรยีกร้องของกลุม่พลงัทางสงัคมจึงเกดิขึน้	โดยมขีบวนการนสิตินกัศึกษาเป็นตวัน�าในการเรยีกร้อง

การเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์รุนแรง	14	ตุลาคม	2516	

	 	 	 เหตุการณ์อนัเป็นชนวนท่ีท�าให้นสิตินกัศกึษาเผชญิหน้ากบัรฐับาลโดยตรงคอื	“กรณทีุง่ใหญ่”	 

ที่ข้าราชการต�ารวจและทหารชั้นผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดกับผู้น�าทางการเมืองไปล่าสัตว์ในเขตป่าสงวนทุ่งใหญ่	

จังหวัดกาญจนบุรี	 และเครื่องบินของทางราชการได้เกิดอุบัติเหตุตกเมื่อเดือนพฤษภาคม	 2516	

นักศึกษาและสื่อมวลชนได้กล่าวโจมตีการกระท�าของรัฐบาลเพื่อต้องการให้ลงโทษผู้ละเมิดกฎหมาย	

	 	 	 นอกจากนี้	 สภากลาโหมในขณะนั้นได้มีมติต่ออายุราชการแก่จอมพลถนอม	 กิตติขจร	 

เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด	และจอมพลประภาส	จารุเสถียร	เป็นผู้บัญชาการทหารบกต่อไปอีก	1	ปี	 

ท�าให้ความชอบธรรมของรัฐบาลลดลงเรื่อยๆ	 นิสิตนักศึกษาและประชาชนแสดงความไม่พอใจ	 

ในเดือนมิถุนายน	 2516	 ได้มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามค�าแหงเริ่มท�าการเคลื่อนไหวคัดค้าน 

แจกใบปลิวโจมตีและมีการชุมนุมกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเรียกร้องให้คืนสภาพนักศึกษาให้แก่ 

นกัศกึษามหาวทิยาลยัรามค�าแหงทัง้	9	คน	ทีถ่กูค�าสัง่ให้ลบชือ่ออกจากระบบเป็นนกัศกึษา	ตามหนงัสือ

ค�าสั่งมหาวิทยาลัยรามค�าแหงที่	272/2516	

	 	 	 นิสิตนักศึกษาได้ชี้ให้เห็นว่า	 ระบบเผด็จการก�าลังเข้าครอบง�าการศึกษาชั้นอุดมศึกษา 

สะท้อนให้เห็นถึงการที่รัฐบาลกดขี่ข่มขู่ประชาชนตลอดเวลา	 ทางศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาฯ	 ได้ยื่น 

ข้อเสนอให้รฐับาล	ร่างรฐัธรรมนญูใหม่ขึน้ได้ภายในระยะเวลา	6	เดือน	โดยมกีารจัดต้ัง	“กลุ่มเรยีกร้อง 

รฐัธรรมนญู”	มนีกัการเมือง	อาจารย์มหาวทิยาลยั	นสิตินกัศกึษาประมาณ	100	คน	ประการเจตนารมณ์	

3	ประการ	คือ	

	 	 	 1.	เรียกร้องให้รัฐบาลประการใช้รัฐธรรมนูญโดยเร็วที่สุดอย่างสันติวิธี	

	 	 	 2.	ให้การศึกษาทางการเมืองเกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญตามระบอบประชาธิปไตย	

	 	 	 3.	กระตุ้นให้ประชาชนเกิดความส�านึกและหวงแหนในสิทธิเสรีภาพของตน	
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ชาญวิทย์ รักษ์กุลชน

	 	 	 เดือนตุลาคม	2516	มีการเข้าจับกุมผู้เรียกร้องรัฐธรรมนูญ	11	คน	ในข้อหามั่วสุมชักชวน

ให้มีการชุมนุมทางการเมือง	 ทางศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาฯ	 ได้ออกมาแถลงการณ์คัดค้านการจับกุม 

ผู้ต้องหาเพิ่มเป็น	13	คน	

	 	 	 นักศกึษาได้ระดมก�าลงักันตดิโปสเตอร์ทีบ่ริเวณมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ประนามการกระ

ท�าของรัฐบาลอย่างเปิดเผย	พฤติกรรมที่เป็นเผด็จการของรัฐบาลถนอม	ประภาส	ในขณะนั้นมีดังนี้	

	 	 	 1.	การจับกมุ	3	อดตี	สส.	ทีย่ืน่ฟ้องคณะปฏิวตัชิดุ	ถนอม-ประภาส	เป็นกบฏในราชอาณาจกัรต่อ 

	 	 	 	 ศาลยุติธรรม	

	 	 	 2.	การล้มล้างรัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	2511	และประกาศโดยกฎอัยการศึกด้วยอ�านาจปฏิวัติ	

	 	 	 3.	การจับกุมประชาชน	8	คน	เมื่อเดือนมิถุนายน	2516	

	 	 	 4.	การประการคณะปฏิวัติ	ฉบับที่	299	

	 	 	 5.	ค�าสั่งทบทวนเกี่ยวกับการอภิปรายในมหาวิทยาลัยของทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ	

	 	 	 6.	กรณีการล่าสัตว์ป่าวที่ทุ่งใหญ่	

	 	 	 7.	การใช้อ�านาจตามมาตรา	17	ของคณะปฏิวัติ	

	 	 	 8.	การจับกุมกลุ่มเรียกร้องประชาธิปไตย	

	 	 	 ได้มีการเคลื่อนไหวคัดค้านการกระท�าของรัฐบาลท้ังในกรุงเทพและในส่วนภูมิภาค	 

เหตุการณ์ได้บานปลายจนน�าไปสู่ความรุนแรง	 14	 ตุลาคม	 2516	 ซ่ึงเป็นผลจาการพัฒนาของ 

กระบวนการเปลีย่นแปลงทางการเมอืงท่ีสะสมมาเป็นเวลานาน	โดยมเีหตุการณ์ต่างๆ	เกดิข้ึนก่อนหน้า

เป็นระยะๆ	 เปิดโอกาสให้ขบวนการนักศึกษาท�าการเคลื่อนไหวคัดค้านรัฐบาลและได้รับการยอมรับ 

จากประชาชน	 ดังนั้นเหตุการณ์	 14	 ตุลาคม	 จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษา 

แห่งประเทศไทย	 มีความพร้อมในการสร้างระบบองค์กรภายในอย่างเข้มแข็งและมีการเคลื่อนไหว 

อย่างเป็นแบบแผน	นอกจากนีย้อมรบัจากประชาชนให้เป็นผูน้�าในการคดัค้านรฐับาลทหารในขณะนัน้	 

ประชาชนเกิดความเบ่ือหน่ายกับรูปแบบการปกครองที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดอ�านาจโดยบุคคล 

บางกลุ่มใช้อ�านาจบริหารประเทศตามความต้องการของตน	 ไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วม 

ทางการเมือง	 พยายามปิดกั้นการแสดงออกของนักศึกษา	 จนในที่สุดการต่อสู้ที่น�าโดยนักศึกษาและ 

ประชาชนสามารถโค่นล้มผู้ปกครองที่ใช้อ�านาจเผด็จการลงได้	

	 	 	 หลังเหตุการณ์	 14	 ตุลาคม	 2516	 ได้ส้ินสุดลงได้มีการแต่งต้ังกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

ส�าหรับปวงชนชาวไทย	และได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร	พ.ศ.	 2517	มีเนื้อหา

สาระที่มีความเป็นประชาธิปไตยมากที่สุด	 หลังจากนั้นนักศึกษาได้เข้าไปมีบทบาททางการเมือง 

โดยให้ความส�าคัญแก่	“ประชาธิปไตย”	ที่ตนต่อสู้เรียกร้อง	
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การมีส่วนร่วมทางการเมืองต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของนักศึกษา (กรณีศึกษาเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516)

	 	 	 ส�าหรับขบวนการนักศึกษาแล้วเหตุการณ์	 14	 ตุลาคม	 2516	 สร้างความหวังที่จะได้เห็น 

ประเทศไทยก้าวสู่ระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น	 ที่ส�าคัญคือขบวนการนักศึกษาได้เรียนรู้ถึง 

พลังของพวกตนในการแก้ปัญหาทางการเมืองกับปัญหาที่ประชาชนประสบอยู่ในขณะนั้น	 บทบาท 

ในระยะนี้ส่วนใหญ่จึงเป็นการตระหนักถึงพลังของตนในการเปล่ียนแปลงสภาพการเมืองให้ดีข้ึนได้	 

ศนูย์กลางนสิตินกัศกึษาฯ	จงึเริม่เป็นผูน้�าในการเรียกร้องความเป็นธรรมในสังคมมากขึน้	กจิกรรมของ

นกัศกึษาเข้าเกีย่วข้องทางการเมอืงสงู	กจิการฟุ้งเฟ้อไร้สาระลดจ�านวนลงอย่างรวดเร็วมุง่แก้ปัญหาของ

ประเทศชาติ	เน้นกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย	มีการออกค่ายอาสาพัฒนาชนบท	ออกไปสัมผัสกับ

ชาวนาชาวไร่ที่ทุกข์ยาก	สร้างความเป็นธรรมในสังคม	

	 	 	 ในปี	 2517	 ได้มีการจัดตั้ง	 “โครงการเผยแพร่ประชาธิปไตย”	 มีคณะกรรมการท่ีเป็น 

นิสตินักศกึษา	นกัเรยีนมาท�าหน้าทีเ่ผยแพร่ประชาธปิไตยทัว่ประเทศโดยก�าหนดให้กลุม่นสิตินกัศกึษา

เข้าไปสร้างความส�านึกและความเข้าใจให้แก่ประชาชนในชนบท	ซึง่ส่งผลให้ส่วนกลางได้ก�าหนดนโยบาย 

การกระจายอ�านาจทางการเมืองการปกครองจากส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่นมากขึ้น	 มีการจัดตั้งกลุ่ม 

ชาวนาชาวไร่	กลุ่มกรรมกร	สหพันธ์นักศึกษาเสรีแห่งประเทศไทย	กลุ่มสหภาพเพื่อสิทธิและเสรีภาพ	 

(ส.ส.ส)	ในช่วงนีป้ระชาชนมกีารตืน่ตวัทางการเมืองมากขึน้เช่นกนั	มกีารเปิดอภปิรายโจมตี	เดินขบวน

ขับไล่ข้าราชการที่คดโกง	 กดขี่ประชาชน	 มีการจัดตั้งกลุ่มคัดค้านนโยบายหรือการกระท�าที่ผิดพลาด

ของรัฐบาลและการแทรกแซงของต่างชาติ	มีการนัดหยุดงานเพื่อเรียกร้องสิทธิอันชอบธรรม	เรียกร้อง

ให้รัฐบาลหันมาสนใจ	หรือรับรู้ปัญหาของพวกตน

	 	 	 โครงการช่วยเหลือชาวนาชาวไร่	 และโครงการสามประสาน	 โดยท่ีขบวนการนักศึกษา	 

เห็นว่า	 การเรียกร้องของชาวนาชาวไร่ไม่สามารถที่จะสร้างพลังในการต่อรองที่มีประสิทธิภาพ 

เน่ืองมากจากชาวนาชาวไร่เป็นผูท้ีม่คีวามส�านกึทางการเมอืงต�า่กว่ากลุม่อืน่ๆ	ในสงัคม	การบรหิารงาน

ของรัฐมักจะเป็นผู้ท่ีเคารพเช่ือฟัง	 เกรงกลัวอ�านาจรัฐ	 ชาวนาชาวไร่ไม่กล้าที่จะประท้วงขอความ 

เป็นธรรม	 เมื่อนักศึกษาได้ออกไปร่วมกันพัฒนาชนบทเพื่อให้ชาวนาชาวไร่เกิดความตื่นตัวทาง 

การเมืองต้องการเรียกร้องความชอบธรรม	 เริ่มมีการเดินขบวนประท้วงรัฐบาล	 มีการรวมตัวชุมนุม 

เรยีกร้องให้รฐับาลแก้ปัญหาเรือ่งหนีส้นิและทีดิ่นท�ากนิต่อสูก้ารเอารดัเอาเปรยีบของนายทุน	นกัศกึษา 

จะเป็นผู้ช่วยเหลือในการหากลุ่มผู้แทนชาวนาไปเจรจากับรัฐบาล	 ท�าให้การต่อรองของกลุ่มตน 

มีน�้าหนักน่าเชื่อถือมีการจัดตั้ง	 “สหพันธ์ชาวไร่ชาวนาแห่งประเทศไทย”	 เพ่ือเป็นองค์การในการ 

ต่อรองกับรัฐบาล	

	 	 	 นอกจากนี้ก็ได้เข้าไปช่วยเหลือร่วมมือกับกรรมกรในโรงงานต่างๆ	 เพื่อเรียกร้องความ 

เป็นธรรมเรื่องค่าจ้าง	 สภาพการท�างาน	 สวัสดิการ	 มีการต่อสู้เรียกร้องตามขั้นตอนของกฎหมาย	 
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ชาญวิทย์ รักษ์กุลชน

ขบวนการนักศึกษาได้เข้าไปปลุกจิตส�านึกในการต่อสู้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม	 เช่น	 การเข้าร่วม 

ประท้วงของคนงานโรงแรมดสุติธานี	การประท้วงของคนงานบรษัิทแสตนดาร์ด	การ์เมนต์	การประท้วง

ของกรรมกรที่อ้อมน้อย	 เป็นต้น	 เป็นการร่วมมือกันระหว่าง	 นักศึกษา-กรรมกร-ชาวไร่ชาวนา	 หรือ 

ที่เรียกว่า	 “โครงการสามประสาน”	 ในที่สุดได้มีการเพิ่มค่าจ้างแรงงานขั้นต�่าให้กรรมกร	 มีการออก 

พระราชบญัญตัปิฏรูิปทีด่นิเพือ่ช่วยเหลอืชาวนาชาวไร่	รวมไปถงึโครงการ	“เคาะประตเูรยีกประชาชน”	

เพื่อเผยแพร่ประชาธิปไตยในเดือนเมษายน	 -	พฤษภาคม	 2517	 เป็นการปลุกจิตส�านึกทางการเมือง

ของประชาชนให้เกิดขึ้น	

  3. บทบำทของนักศึกษำในช่วงเหตุกำรณ์ 14 ตุลำคม 2516 กับกำรพัฒนำประชำธิปไตย 

	 	 	 ขบวนการนักศึกษาหลังเหตุการณ์	 14	 ตุลาคม	 2516	 นั้นได้ปลุกการต่ืนตัวทางการเมือง 

ในหมู่ประชาชนให้มีมากขึ้นอย่างท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อน	 เกิดกลุ ่มทางการเมืองขึ้นหลายกลุ่ม	 

เกิดพรรคการเมืองหลายพรรค	 และเกิดการขยายตัวของอุดมการณ์สังคมนิยมเข้าไปในหมู่นักศึกษา

และประชาชนอย่างแพร่หลาย	 ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีผลต่อการก�าหนดนโยบายของรัฐบาลในช่วงนั้น	 โดย

ต้องค�านึงถึงการยอมรับของประชาชน	 และให้สอดคล้องกับสภาพการเมืองที่อุดมการณ์สังคมนิยม

ได้รับความนิยมในช่วงปี	 2516	 ถึง	 2519	 โดยรัฐบาลได้ก�าหนดนโยบายทางการเมืองท่ีเน้นการ

ให้สิทธิเสรีภาพทางการเมืองของนักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัย	 เห็นได้จากนโยบายของ

รัฐบาลนายสัญญา	 ธรรมศักดิ์	 ที่ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมีบทบาทในการพัฒนาประชาธิปไตยและ 

มีการพูดถึงรัฐบาลจะจัดที่ดินท�ากินให้ชาวไร่ชาวนาที่เดือดร้อนให้ได้รับความเป็นธรรม	หากกล่าว 

โดยสรุปถึงบทบทบาทของนักศึกษาในเหตุการณ์	 14	 ตุลาคม	 2516	 ที่ส่งผลกระทบต่อการเมือง 

ในประเด็นดังต่อไปนี้	คือ	

   (1) ผลต่อกำรพัฒนำทำงกำรเมือง (Political Development) 

	 	 	 	 	 การเคลือ่นไหวของขบวนการนกัศกึษาในแต่ละคร้ัง	จะมส่ีวนช่วยกระตุน้ให้ประชาชน 

มคีวามตืน่ตวัทางการเมอืงเพิม่ข้ึน	แต่เดมินัน้ประชาชนเฉยเมยต่อระบบการเมอืง	เมือ่มกีารเคลือ่นไหว

ทางการเมืองเพ่ือให้ประชาชนตระหนักถึงอิทธพิลทีต่นมอียู	่ท�าให้ผู้มอี�านาจทางการเมอืงให้ความสนใจ

ในประเด็นที่เรียกร้อง	ท�าให้ระบบการเมืองมีการพัฒนา	สามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการ

ของประชาชน	

	 	 	 	 	 นอกจากนี้ขบวนการนักศึกษายังช่วยให้ระบบการเมืองมีความสามารถ	 (Capacity)	 

ในการแจกแจงทรัพยากรอันมีค่าของสังคมให้เป็นธรรม	 การให้การศึกษา	 ให้บริการสาธารณสุข	 

การให้หลักประกันความยุติธรรมทางสังคม	 ขบวนการนักศึกษาจะคอยตรวจสอบความสามารถของ 
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การมีส่วนร่วมทางการเมืองต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของนักศึกษา (กรณีศึกษาเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516)

ระบบการเมือง	 เพื่อให้เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อส่วนรวม	 ซึ่งใน

บางครั้งจ�าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง	 เก่ียวกับค่านิยม	 ประเพณี	 ทัศนคติ	 การจัด

ระบบการศึกษา	 เศรษฐกิจ	 ระบบราชการเสียใหม่	 ปฏิรูปหลายๆ	 ด้านท�าให้เกิดปฏิกิริยาคัดค้าน

จากพวกอนุรักษ์นิยมที่ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลง	 การต่อสู ้เพื่อสร้างระบบใหม่จึงเป็นเรื่องที่ยาก 

และมีอุปสรรค	

   (2) กำรเสริมสร้ำงเสถียรภำพทำงกำรเมือง (Political Stability) 

	 	 	 	 	 จากการที่ขบวนการนักศึกษาด�าเนินการเคลื่อนไหว	 เพื่อสร้างสังคมให้มีความ

เป็นธรรมมีความเสมอภาพ	 มีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน	 ประชาชนมีความพอใจในความเป็นอยู่ของตน	 

มองสงัคมในทางท่ีดี	และช่วยกนัสร้างสรรค์สงัคมให้ดีขึน้เรือ่ยๆ	ซึง่ส่งผลต่อระบบการเมอืง	ข้อเรยีกร้อง	 

(demands)	ต่างๆ	ทีม่ต่ีอระบบการเมอืงจะถกูจัดอย่างเป็นระบบ	การตอบสนองข้อเรียกร้องกท็�าได้ง่าย	 

ประชาชนมคีวามเข้าใจรูช่้องทางในการเข้ามส่ีวนร่วมทางการเมือง	โดยผ่านนกัการเมอืง	พรรคการเมอืง	 

กลุ่มผลประโยชน์	 เป็นต้น	 ขบวนการนักศึกษาจึงเป็นกลุ่มพลังกลุ่มหนึ่งในสังคมที่จะช่วยให้ระบบ

การเมืองท�าหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

   (3) ผลต่อกำรพัฒนำประชำธิปไตย (Democratic Development) 

	 	 	 	 	 บทบาททางการเมืองของขบวนการนักศึกษาตั้งแต่ต้นได้แสดงบทบาทเป็นนักต่อสู ้

เพื่อประชาชนโดยเป็นผู้คัดค้านระบอบการปกครองแบบเผด็จการมาโดยตลอด	 จะแสดงออกถึง 

ความไม่พอใจและคัดค้านการยึดอ�านาจของทหาร	 ดังเช่นเหตุการณ์	 14	 ตุลาคม	 2516	 ขบวนการ 

นักศึกษาจึงถือได้ว่าเป็นพลังส�าคัญที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาประชาธิปไตยโดยให้ด�ารงอยู่ในสังคม	 

คอยควบคุมมิให้ผู้มีอ�านาจใช้อ�านาจตนริดรอนสิทธิเสรีภาพของส่วนรวม	

	 	 	 	 	 ในขณะเดียวกันระบอบประชาธิปไตยโดยจ�าเป็นที่ประชาชนต้องมีความรู้ความเข้าใจ 

ในเรื่องการเมืองการปกครอง	 นักศึกษาจึงเป็นผู้มีบทบาทในการสร้างการต่ืนตัวทางการเมืองท�าให ้

ประชาชนสนใจและมีส่วนร่วมทางการเมือง	 เช่น	 มีการจัดอภิปรายปัญหาทางการเมือง	 กระตุ้นให้ 

ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง	 การต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม	 ปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวม	 นักศึกษา 

ได้เผยแพร่อดุมการณ์และหลกัการของประชาชนโดยให้ประชาชนเข้าใจรู้จักสิทธขิองตนทางการเมอืง	

	 	 	 	 	 การที่นักศึกษารวมตัวกันจัดตั้งเป็นองค์กรที่เข้มแข็งเป็นตัวกระตุ้นให้กลุ่มต่างๆ	 

ในสังคมตระหนักถึงการรวมตัวเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มตน	 (Associationalinterest)	 

ให้ตระหนักถึงผลประโยชน์รวมมากกว่าปัจเจกนุบาลสร้างให้เกิดการรวมตัวของกลุ่มผลประโยชน์ 

เพื่อให้มีปากเสียง	 และให้มีผลแก่กลุ่มของตน	 การเรียกร้องของกลุ่มต่างๆ	 เป็นการช่วยส่งเสริม 

การพัฒนาประชาธิปไตยโดยเข้มแข็งขึ้น
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ชาญวิทย์ รักษ์กุลชน

บทสรุป

	 	 จากที่ได้กล่าวมาเป็นที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่า	 นิสิตและนักศึกษามีบทบาทต่อพัฒนาการ

ทางการเมืองของประเทศไทยเป็นอย่างมาก	 รวมทั้ง	 ยังถือได้ว่าเป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีแนวคิดและ

อุดมการณ์ทางการเมืองอย่างชัดเจน	 หากแต่เพียงในปัจจุบัน	 บทบาทของนิสิตและนักศึกษา

ลดความส�าคัญลงไปอย่างเห็นได้ชัด	 เนื่องจากสภาพของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป	 นิสิตและ

นักศึกษาที่เป็นความหวังใหม่ของประเทศให้ความสนใจกับการเมืองการปกครองน้อยลงอย่าง

เห็นได้ชัดจนเป็นที่น่าเป็นห่วง	 อย่างไรก็ตาม	 ผู้เขียนเห็นว่า	 การปลุกจิตส�านึกของชนชั้นนักศึกษา 

ที่จะเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาขับเคลื่อนประเทศชาติต่อไปนั้นเป็นส่ิงส�าคัญอย่างยิ่งท่ีผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องสมควรให้ความสาคัญและไม่อาจละเลยได้ไม่ว่าด้วยประการใดทั้งปวง
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 พล.อ.ท.ณรงค์ เหล่าธีระเชาวน์*

*	 ราชองครักษ์พิเศษ,	 ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร	 “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย”	 (นธป.)	 รุ่นท่ี	 1	 ของส�านักงาน 
	 ศาลรัฐธรรมนูญ

	 	 ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองและวิธีการด�าเนินชีวิต	 ซึ่งยึดหลักของความเสมอภาค	

เสรภีาพและศกัดิศ์รแีห่งความเป็นมนษุย์	การปกครองระบอบประชาธปิไตยถอืว่าทกุคนมสิีทธเิสรีภาพ

เท่าเทียมกัน	และอ�านาจอธิปไตยต้องมาจากปวงชน	

  ค�ำว่ำ “ประชำธิปไตย” ประกอบด้วยค�ำว่ำ “ประชำ”	หมายถึงหมู่คนคือปวงชน	กับค�ำว่ำ 

“อธิปไตย” หมายถงึความเป็นใหญ่	ค�ำว่ำ “ประชำธปิไตย” จงึหมำยถึง “ควำมเป็นใหญ่ของปวงชน”  

ราชบณัฑติยสถานให้ความหมายของค�าว่า	“ประชาธปิไตย”	ไว้ในหนงัสอืพจนานกุรมของทางราชการ

ว่า	 “แบบการปกครองที่ถือมติปวงชนเป็นใหญ่”	 ทั้งนี้พึงเข้าใจว่าการที่ปวงชนจะมีความเป็นใหญ่ 

ในการแสดงมิติได้ก็จ�าเป็นท่ีชนทุกคนรวมกันเป็นปวงชนนั้นต้องมี	 “สิทธิและหน้าที่ของมนุษยชน”	 

อนัเป็นสทิธแิละหน้าทีต่ามธรรมชาตขิองทกุคนทีเ่กดิมาเป็นมนษุย์	คอื	สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค 

ซึง่มนษุย์จะต้องใช้พร้อมกนักบัหน้าท่ี	มใิห้เกิดความเสยีหายแก่เพือ่นมนษุย์อืน่และหมูค่นอืน่หรอืปวงชน 

เป็นส่วนรวม	 ถ้าชนส่วนมากซึ่งเป็น	 “สามัญชน”	 ถูกตัดสิทธิมนุษยชนโดยให้มีหน้าที่แต่อย่างเดียว	 

สามัญชนก็มีลักษณะเป็นทาส	 หรือข้าไพร่ของชนส่วนน้อยซ่ึงมีสิทธิใหญ่ยิ่งหรือ	 “อภิสิทธิ์ชน”	 

แบบการปกครองจึงไม่ใช่ประชาธิปไตย	 ถ้าสามัญชนมีสิทธิมนุษยชนอย่างเดียว	 โดยไม่มีหน้าที	่ 

ค�าว่า	 ประชาธิปไตย	 เป็นศัพท์ท่ีน�ามาใช้กันอย่างแพร่หลายมากในโลกปัจจุบัน	 เป็นท่ีน่าสังเกตว่า 

ประเทศต่างๆ	 แม้จะมีรูปแบบการเมืองการปกครอง	 เศรษฐกิจ	 และสังคมที่แตกต่างกัน	 แต่ต่าง 

ประชำธิปไตย
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พล.อ.ท.ณรงค์ เหล่าธีระเชาวน์

ก็อ้างว่าประเทศของตนเป็นประชาธิปไตยกันทั้งสิ้น	 ในประเทศสังคมนิยมหลายประเทศ	 เช่น	 

อดีตสหภาพโซเวียต	และจีน	ต่างก็อ้างว่าประเทศของตนปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย	แต่เป็น 

ประชาธปิไตยในอกีแง่หนึง่ทีเ่รยีกว่า	ประชาธปิไตยแบบรวมศนูย์	กล่าวคอื	ยนิยอมให้ประชาชนมสิีทธิ

และเสรีภาพในขอบเขตท่ีจ�ากัด	 ส่วนการด�าเนินการทางการเมือง	 ยังคงตกอยู่ในมือของผู้มีอ�านาจ 

เพียงไม่กี่คนเท่านั้น	 นอกจากนี้ประเทศอินโดนีเซียซ่ึงเป็นประเทศเพื่อนบ้านของไทย	หลังจากได้รับ 

เอกราชจากเนเธอร์แลนด์ในสมัยของประธานาธิบดีซูการ์โน	 ได้ประกาศใช้ระบอบประชาธิปไตย 

น�าวิถีจากความหลากหลายของการให้ความหมายนี้เพ่ือไม่ให้เกิดความสับสน	 ในที่นี้จะขออธิบาย

ประชาธิปไตยในความหมายของเสรีประชาธิปไตย	หรือประชาธิปไตยแบบตะวันตกเท่านั้น

ควำมหมำยของประชำธิปไตย 

	 	 1.	 ความหมายของค�าว่า	ประชาธิปไตย	ตรงกับค�าในภาษาอังกฤษว่า	Democracy	ซึ่งมาจาก 

ค�าภาษากรีกว่า	 Democratia	 ซึ่งประกอบด้วยค�า	 2	 ค�า	 คือ	Demos	กับ	 kratein	 ค�าว่า	 Demos	 

หมายถึง	 ประชาชน	 และ	 Kratein	 หมายถึง	 การปกครอง	 ฉะนั้นประชาธิปไตย	 (Demoskratia)	 

จึงหมายถึง	ประชาชนปกครองหรือการปกครองโดยประชาชน	

	 	 2.	 ความหมายที่เน้นเรื่องสิทธิเสรีภาพ	 และความเสมอภาค	 นักปรัชญาการเมืองหลายท่าน 

ที่ชี้ให้เห็นว่ารูปแบบการปกครองท่ีดีก็คือ	 การปกครองที่เคารพสิทธิและความเสมอภาคของมนุษย์	

เช่ือว่าสมาชิกของสงัคมทกุคนมีสทิธเิท่าเทยีมกนัทีจ่ะเข้ามส่ีวนร่วมในกจิกรรมทางเศรษฐกจิ	การเมอืง	

และสังคมเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมโดยส่วนรวม	นอกจากนี้ระบบการเมืองจะต้องเปิดโอกาส	หรือ 

ให้เสรภีาพแก่ประชาชนในการด�าเนนิการใดๆ	ภายใต้กฎระเบยีบของสงัคมด้วย	ซึง่รปูแบบการปกครอง

ดังกล่าวก็คือระบอบประชาธิปไตย	

	 	 3.	 ความหมายที่เน้นการเข้ามีส่วนร่วมหรือเสียงของประชาชน	 ในเมื่อระบอบประชาธิปไตย

ให้ความส�าคัญกับประชาชนในฐานะที่เป็นเจ้าของอ�านาจอธิปไตย	 ใช้อ�านาจนี่ผ่านทางองค์กร

ทางการเมืองต่างๆ	 เพื่อประโยชน์สุขของตนเอง	 บทบาทของประชาชนในทางการเมือง	 จึงมี

ความส�าคัญมากในระบอบนี้	 จนมีผู้กล่าวว่า	 ประชาธิปไตยนั้นถือว่าประชาชน	 คือ	 เสียงสวรรค์	 

เป็นระบอบที่เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมด�าเนินการเพื่อสร้างสรรค์สังคมของตนเอง	 กิจกรรม 

การเข้าร่วมทางการเมืองของประชาชน	 อาจเป็นทางอ้อมโดยผ่านกระบวนการเลือกต้ังสมาชิก 

สภาผู ้แทนราษฎรเข้าไปท�าหน้าท่ีแทน	 หรืออาจเป็นทางตรง	 เช่นการประท้วง	 การร้องเรียน	 

ในรูปแบบต่างๆ	เพื่อให้รัฐบาลรับทราบถึงปัญหาเป็นต้น	

	 	 4.	 ความหมายท่ีเน้นเจตนารมณ์ของประชาชน	 ประธานาธิบดีอับราฮัม	 ลินคอล์น	 แห่ง

สหรฐัอเมรกิาได้ให้ความหมายของค�าว่าประชาธปิไตยไว้อย่างกระชบัและคมคายว่า	เป็นการปกครอง
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ประชาธิปไตย

ของประชาชน	 โดยประชาชน	 และเพื่อประชาชน	 ในระบอบประชาธิปไตยนั้น	 ผู้น�าทางการเมือง 

เป็นผู้ที่ถือเสมือนเป็นตัวแทนเจตนารมณ์ของประชาชน	 รัฐบาลเป็นตัวแทนของพรรคการเมืองที่มี

เสียงข้างมาก	หรือได้รับเสียงสนับสนุนส่วนใหญ่	รัฐบาลจะคงอยู่ในอ�านาจต่อไปได้เมื่อวาระสิ้นสุดลง	

ก็โดยการแสดงให้ประชาชนผู้เลือกตั้งเห็นว่า	 รัฐบาลสามารถสนองตอบต่อเจตนารมณ์ของประชาชน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น	

	 	 5.	 ความหมายตามที่มาและขอบเขตอ�านาจ	 มีผู ้ให้ความหมายของประชาธิปไตยไว้ว่า	 

อ�านาจสูงสุดมาจากประชาชน	 ทั้งนี้โดยอ้างว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาย่อมมีสิทธิและเสรีภาพ	 

โดยธรรมชาติพวกเขาสามารถท่ีคิดและกระท�าการใดๆ	 ได้	 แต่เมื่อมนุษย์มาอยู่รวมกันเป็นสังคม	 

เขาจะสละสิทธิ์และอ�านาจบางประการให้กับผู้ปกครอง	 เพื่อใช้อ�านาจนั้นด�าเนินการภายในกรอบ 

ที่ก�าหนด	 ฉะนั้นเราจะพบว่ารัฐบาลในประเทศท่ีปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยนั้นจะมีอ�านาจ 

ที่มีขอบเขต

		 	 จากความหมายอันหลากหลายของค�าว่า	 ประชาธิปไตยนี้	 จึงอาจสรุปความหมายหลักได้	 

3	ประการคือ	

	 	 1.	 ความหมายในเชิงอุดมการณ์ทางการเมือง	 อุดมการณ์ทางการเมือง	 คือ	 ระบบความคิด

ทางการเมอืงอย่างหนึง่	อดุมการณ์ประชาธปิไตยเป็นทีย่อมรบักนัอย่างกว้างขวางในฐานะทีเ่ป็นระบบ

ความคิดทางการเมืองชนิดหนึ่งที่ให้ความส�าคัญกับหลักการ	3	ประการ

    1.1 หลักมนุษย์เป็นผู้มีสติปัญญำ	รู้จักใช้เหตุผล	รู้ดีรู้ชั่ว	และสามารถปกครองตนเองได้	 

ประชาธิปไตยนั้นเป็นระบบที่สมาชิกจะต้องแสดงออกซึ่งเหตุผล	 เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสรุปที่เป็น 

ที่ยอมรับกันเชื่อกันว่า	ถ้าการด�าเนินการใดๆ	เป็นไปตามหลักการแห่งเหตุผลแล้ว	ย่อมจะส่งผลให้เกิด

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมอย่างไม่มีขีดจ�ากัด

   1.2. หลักสิทธิเสรีภำพ	 ค�าว่า	 สิทธิ	 หมายถึง	 อ�านาจอันชอบธรรม	 เสรีภาพ	 หมายถึง	

ความมีอิสระที่จะกระท�าการใดๆ	 ได้	 แต่การใช้เสรีภาพจะต้องไม่ไปละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น

ด้วย	 เสรีภาพในสังคมประชาธิปไตยมีขอบเขตจ�ากัดในระดับหนึ่ง	 สิ่งที่จะมาเป็นตัวจ�ากัดเสรีภาพคือ	

กฎหมายข้อบังคับขนบธรรมเนียมประเพณีเสรีภาพขั้นพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตยอาจจ�าแนกได้

ดังต่อไปนี้

		 	 	 	 	 1.2.1	 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น	 การแสดงความคิดเห็นซึ่งอาจแสดงออก 

ในรูปของการพูด	 การเขียน	 และการโฆษณาถือเป็นเสรีภาพขั้นพื้นฐานประการหนึ่ง	 ในสังคม

ประชาธิปไตยนั้นเป็นสังคมท่ีถือว่า	 ประชาชน	 คือเสียงสวรรค์	 เป็นสังคมที่ยินยอมให้ประชาชน 

ในฐานะเจ้าของอ�านาจอธิปไตยเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองโดยเสรี	การแสดงความคิดเห็น

จึงถือเป็นกิจกรรมที่ส�าคัญยิ่งด้วย	
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พล.อ.ท.ณรงค์ เหล่าธีระเชาวน์

	 	 	 	 	 1.2.2	 เสรีภาพในการรวมกลุ่ม	 อาจจะเป็นการรวมตัวกันของเกษตรกรที่ปลูกอ้อย	 

จัดตั้งเป็นสหกรณ์ชาวไร่อ้อย	หรืออาจจะเป็นการรวมตัวกันของผู้ที่มีความสนใจในกิจกรรมทางสังคม 

อย่างหนึ่งอย่างใด	 ร่วมกันจัดตั้งเป็นสมาคม	 เป็นต้น	 และยังรวมไปถึงการรวมตัวกันของประชาชน 

เพื่อเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบต่างๆ	 เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลด�าเนินการใดๆ	 อีกด้วย	 

แต่ทั้งนี้กิจกรรมอันเกิดจากเสรีภาพในการรวมกลุ่มจะต้องอยู่ในกรอบแห่งกฎหมายและศีลธรรม 

อันดีของสังคม	

	 	 	 	 	 1.2.3	 เสรภีาพในการนบัถอืศาสนา	มนษุย์แต่ละคนย่อมมคีวามเชือ่ทีเ่หมอืนกนับ้าง	 

ต่างกันบ้างเป็นธรรมดา	 การนับถือหรือศรัทธาที่มนุษย์พึงมีต่อความเชื่อศาสนาใดๆ	 จึงนับได้ว่า 

เป็นเสรีภาพขั้นพื้นฐานประการหนึ่ง

	 	 	 	 	 1.2.4	 สิทธิและเสรีภาพอื่นๆ	 นอกจากสิทธิและเสรีภาพข้างต้นแล้ว	 อุดมการณ์ 

ประชาธิปไตยยังให้ความส�าคัญกับสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลด้านอื่นๆ	 อีก	 เช่น	 สิทธิจะ 

ได้รับการคุ้มครองทั้งทางร่างกายและทรัพย์สินจากรัฐ	 สิทธิในเคหสถาน	 สิทธิและเสรีภาพในการ

เคลื่อนย้ายที่อยู่อาศัย	 สิทธิและเสรีภาพในการเดินทาง	 สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ 

โดยสุจริตเสรีภาพในทางร่างกายเป็นต้น

    1.3 หลักควำมเสมอภำค	 ความเสมอภาคหรือความเท่าเทียมกัน	 เป็นหลักที่ส�าคัญ 

ของอุดมการณ์ประชาธิปไตยอีกหลักการหน่ึง	 ระบอบประชาธิปไตยเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะอยู ่

ในชนช้ันใด	เพศใด	มฐีานะทางเศรษฐกจิหรอืฐานะทางสงัคมอย่างไรต่างเท่าเทยีมกนั	ความเท่าเทยีมกนั

ในที่นี้ไม่ใช่ความเท่าเทียมกันในสติปัญญา	 ความสามารถ	 หรือความสูงความต�่า	 แต่เป็นความ 

เท่าเทยีมกนัในศกัดิศ์รขีองความเป็นคน	ซึง่ทกุคนมสิีทธท่ีิจะอยูร่อดในสังคม	ความเสมอภาคในระบอบ

ประชาธิปไตยอาจจ�าแนกได้เป็น	4	ประการดังต่อไปนี้

		 	 	 	 	 1.3.1	 ความเสมอภาคในการมีส่วนร่วมทางการเมือง	 จากแนวความคิดที่ว ่า 

ประชาธิปไตย	 เป็นเรื่องของการปกครองโดยประชาชน	 ถือว่าเสียงของประชาชนเป็นเสียงสวรรค	์ 

รัฐประชาธิปไตยจึงต้องเปิดโอกาสให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองของประชาชนอย่าง 

กว้างขวาง	 ทุกคนมีสิทธิที่จะเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง	มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังเม่ืออายุถึงเกณฑ ์

ทีก่ฎหมายระบไุว้	และบัตรเลอืกตัง้แต่ละใบจะมเีสียงเพียง	1	เสียงเท่าเทยีมกนั	ซ่ึงตรงกบัปฏญิญาสากล

แห่งสทิธมินษุยชนข้อ	21	(3)	ทีร่ะบวุ่า	เจตจ�านงของประชาชนจะต้องเป็นมลูฐานแห่งอ�านาจของรัฐบาล	

เจตจ�านงเช่นว่านี้จะต้องแสดงออกทางการเลือกต้ังตามก�าหนดเวลาและอย่างแท้จริง	 โดยอาศัย 

การออกเสียงทั่วไปและอย่างเสมอภาค	และลงคะแนนเสียงลับ	หรือการลงคะแนนโดยอิสระอย่างอื่น

ท�านองเดียวกัน	
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ประชาธิปไตย

	 	 	 	 	 1.3.2	 ความเสมอภาคที่จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย	 ในรัฐประชาธิปไตยนั้น 

จะถอืว่ากฎหมายเป็นเสมือนข้อก�าหนดของสงัคมทีอ่อกมาโดยมวีตัถปุระสงค์ในการควบคมุพฤติกรรม

ทีม่ผีลร้ายต่อสงัคมโดยส่วนรวม	นัน่คอืกฎหมายจะให้ความคุม้ครองป้องกนัแก่คนทุกคนโดยเท่าเทียมกนั	 

และผู้ที่ละเมิดกฎหมายก็จะได้รับโทษทัณฑ์ตามที่ก�าหนดหรือถ้ามีเหตุอันควรปรานีให้มีการลดหย่อน

หรือยกเว้นโทษ	ก็ควรจะได้รับการพิจารณาโดยเท่าเทียมกันด้วย	

	 	 	 	 	 1.3.3	 ความเสมอภาคทีจ่ะแสวงหาความก้าวหน้าในชวีติ	ในระบอบประชาธปิไตยนัน้	 

รัฐจะต้องเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนสามารถพัฒนาตนเองได้	 เช่น	 จัดให้มีโรงเรียน	 วิทยาลัยหรือ 

มหาวิทยาลัย	 ให้เพียงพอส�าหรับคนที่ปรารถนาแสวงหาความรู้มีโอกาสรับการศึกษาได้รับความรู้	 

และมีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถสร้างความก้าวหน้าและความมั่นคงในชีวิตให้กับตนเอง	 และ 

ต้องบริหารระบบของสังคมให้เปิดโอกาสส�าหรับทุกๆ	 คนในการที่จะได้ท�างานโดยสิทธิเท่าเทียมกัน	 

เช่น	การเปิดโอกาสให้ทุกคนมีสิทธิเสมอภาคในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นข้าราชการ	เป็นต้น

	 	 	 	 	 1.3.4	 ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม	 ในที่นี้ ไม ่ได ้หมายความว ่า	 

รัฐประชาธิปไตยจะต้องท�าให้สมาชิกทุกคนมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมสูง	กล่าวคือ	มีรายได้สูง	และมี 

ความเป็นอยู่ที่หรูหรากันทุกคน	 แต่จะต้องพยายามกระจายรายได้	 น�าเอาทรัพยากรทางสังคมมาใช้

ประโยชน์	 ลดช่องว่างระหว่างชนชั้นให้น้อยลงโดยการสนับสนุนหรือช่วยเหลือกลุ่มท่ีด้อยโอกาสกว่า 

ให้เตบิใหญ่และแขง็แรงพอทีจ่ะช่วยเหลอืตนเองได้อย่างมปีระสิทธภิาพ	เช่น	การทีร่ฐัสนบัสนนุโครงการ

จัดตั้งกลุ่มส่งเสริมอาชีพในชนบท	 โครงการจัดตั้งสหกรณ์ผู้ผลิต	 สหกรณ์ผู้จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ	

โครงการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน	เพื่อยกระดับความกินดี	อยู่ดี	เป็นต้น	

  2. ควำมหมำยในเชิงรูปแบบกำรปกครอง	 แนวคิดพื้นฐานของประชาธิปไตยในฐานะที่ 

เป็นรูปแบบการปกครองมาจากความเชื่อที่ว่า	 ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองท่ีประชาชน 

มีอ�านาจสูงสุดในการปกครองประเทศ	 การปกครองตนเองของประชาชนด�าเนินการโดยผ่านผู้แทน 

ที่ประชาชนเลือกเข้าไปท�าหน้าที่แทนตนตามระเบียบวิธีที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ	 เราจึงอาจสรุป 

หลักการที่ส�าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยได้ดังต่อไปนี้	

   2.1 หลักอ�ำนำจอธิปไตยเป็นของปวงชน	หมายความว่า	ประชาชนเป็นเจ้าของอ�านาจ 

สูงสุดของรัฐ	 ประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินปัญหาและก�าหนดความเป็นไปของพวกเขาเอง	 แต่มิได้

หมายความว่าประชาชนทั้งประเทศจะต้องมานั่งถกเถียงหาทางแก้ปัญหา	

   2.2 หลักอ�ำนำจอธปิไตยโดยปวงชน หมายถงึ	การให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในทางการเมอืง	

รูปแบบของการเข้ามีส่วนร่วมของประชาชนจึงมีอยู่หลายทางด้วยกันที่ส�าคัญ	 คือ	 การเลือกตัวแทน 

ของตนขึ้นไปท�าหน้าที่ในรัฐสภา	นอกจากนี้ประชาชนอาจท�าได้โดยการช่วยรณรงค์หาเสียงให้ผู้สมัคร

ที่ตนนิยมอยู่หรือเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์เดียวกัน	 เพื่อหาทางผลักดันให้นโยบาย

ของพรรคน�ามาใช้ปฏิบัติเป็นต้น	
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พล.อ.ท.ณรงค์ เหล่าธีระเชาวน์

   2.3 หลักอ�ำนำจอธิปไตยเพื่อประชำชน	 สังคมประชาธิปไตยน้ัน	 ผู ้ปกครองหรือ 

ผูมี้อ�านาจในการบรหิารประเทศและรฐับาลจะต้องไม่กระท�าไปเพยีงเพือ่ผลประโยชน์ของคนในกลุม่ตน

เท่านัน้	ผูป้กครองทีม่าจากประชาชนในระบอบประชาธปิไตยนัน้จะต้องเป็นผู้ทีก่ระท�าเพ่ือประโยชน์สุข

ของประชาชนส่วนใหญ่ด้วยให้สมกบัความไว้วางใจของประชาชนทีเ่ลอืกตนเข้ามารบัหน้าที	่ไม่เช่นนัน้

เมื่อครบวาระอาจจะไม่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนในสมัยต่อไปก็ได้	

   2.4 หลักเหตุผล	 ประชาธิปไตยประกอบด้วยหลักเหตุผล	 ทั้งนี้เนื่องจากคนแต่ละคน 

ต่างก็มแีนวความคิดในการแก้ไขปัญหาท่ีแตกต่างกนัไป	ถ้าคนปราศจากเหตผุลแล้ว	สงัคมกอ็าจยุง่เหยิง

ไม่ได้ข้อยุติที่ดีและถูกต้อง	ดังนั้นในระบอบประชาธิปไตยนั้นทุกคนจะต้องร่วมกันคิด	 โดยต่างก็เสนอ 

ความคิดเห็นแล้วอาจมีการเปิดอภิปราย	 มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง	 ต่างคนต่างรับฟัง 

ความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยใจเป็นธรรม	 ข้อเสนอหรือความคิดเห็นของใครที่มีเหตุผลดีกว่าก็จะได้รับ

เลือกให้เป็นวิธีการแก้ไขปัญหานั้นๆ	ต่อไป

    2.5 หลักเสียงข้ำงมำก	 วิธีการหนึ่งที่จะรู้ได้ว่าระบอบประชาธิปไตยเป็นหลักการเพื่อ

ปวงชน	 คือ	 หลักเสียงข้างมาก	 นั่นคือหลังจากที่ผู้แทนราษฎรได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น	 วิพากษ์

วจิารณ์โดยการอภิปรายกันพอแล้ว	กจ็ะมกีารออกเสียงลงคะแนนกัน	ข้อเสนอท่ีได้รบัเสยีงข้างมากจาก 

ที่ประชุมก็จะได้รับเลือกให้น�าไปปฏิบัติ	ทั้งนี้เพราะถือได้ว่าเป็นข้อเสนอที่มีเหตุผลของคนส่วนใหญ่

   2.6 หลักควำมยินยอม ประชาธิปไตยจะต้องมีพื้นฐานมาจากความยินยอมอีกด้วย	เมื่อ

อ�านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน	 และปวงชนได้เลือกต้ังตัวแทนของตนเพื่อใช้อ�านาจ	 ดังกล่าว	 จึงถือ

ได้ว่าผู้ที่ได้รับเลือกให้เข้ามาใช้อ�านาจเหล่านี้ได้รับความยินยอมจากปวงชน	 แต่จะมีอ�านาจจ�ากัดตาม

รฐัธรรมนูญ	และยงัถกูจ�ากดัช่วงเวลาทีไ่ด้รบัความยนิยอม	คอือาจอยูใ่นวาระช่วงระยะเวลาหนึง่	(วาระ

ครบ	4	ปี	เป็นต้น)	เมื่อครบวาระหรือมีการยุบสภาก็จะมีการเลือกตั้งใหม่	หากผู้แทนราษฎรผู้ใดได้รับ

ความไว้เนื้อเชื่อใจจากประชาชนจะได้รับเลือกเข้ามาท�าหน้าที่ต่อไป	

   2.7 หลักประนีประนอม	 ในหลายกรณี	 หลังจากที่ผู้แทนราษฎรได้อภิปรายกันแล้ว	 

และเลง็เหน็ว่าข้อเสนอต่างๆ	ทีผู่แ้ทนแต่ละคนเสนอไปนัน้มลัีกษณะทีค่ล้ายคลงึกนัมาก	หรอืมข้ีอขดัแย้ง

กันไม่มากนกัทีป่ระชุมกอ็าจใช้การประนปีระนอมกนั	โดยยดึหลักผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นเกณฑ์	

ไม่จ�าเป็นต้องมีการลงคะแนนเสียงข้างมากก็ได้	

   2.8 หลักควำมเสมอภำค	ประชาธิปไตยเชื่อว่ามนุษย์ต่างก็มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน	แม้แต่ 

รัฐธรรมนูญไทย	 ก็ยอมรับในหลักการนี้โดยเขียนไว้ว่า	 บุคคลย่อมเสมอภาคกันในกฎหมาย	 ฐานันดร

ศักดิ์โดยก�าเนิดก็ดี	 โดยแต่งตั้งก็ดี	 โดยประการอื่นก็ดี	 ไม่กระท�าให้เกิดอภิสิทธิ์แต่อย่างใดเลย	 ฉะนั้น

กฎหมายในสังคมประชาธิปไตย	จึงบังคับใช้กับบุคคลทุกคนโดยเสมอหน้ากันหมด	
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ประชาธิปไตย

   2.9 หลกัเสรภีำพ	สงัคมประชาธปิไตย	นอกจากจะให้ความส�าคัญกบัหลักความเสมอภาค

แล้ว	 ยังให้ความส�าคัญกับหลักเสรีภาพด้วย	 กล่าวคือ	 รัฐในระบอบประชาธิปไตยจะต้องส่งเสริม 

เสรภีาพต่างๆ	ของปวงชน	เช่น	เสรีภาพในการพูด	การเขียน	การอบรมศกึษา	การรวมตัวกนัเป็นสมาคม	

เป็นต้น	แต่ทัง้นีเ้สรีภาพเหล่านีจ้ะถกูจ�ากดัโดยกฎหมายนัน้คือ	ประชาชนต้องไม่ใช้เสรภีาพนีเ้พือ่ท�าลาย

หรือรบกวนเสรีภาพของผู้อื่น

   2.10 หลักนิติธรรม	 หมายถึงการยึดถือกฎหมายเป็นเกณฑ์กติกา	 และหลักประกันความ

เสมอภาคให้ประชาชนได้รบัการคุ้มครอง	สทิธเิสรภีาพ	และการรกัษาผลประโยชน์	ส่วนรวม	เพือ่ความ

ถกูต้อง	สงบเรยีบร้อยและชอบธรรม	โดยรฐับาลจะต้องบงัคบัใช้กฎหมายแก่คนทกุคนโดยเท่าเทยีมกนั	

ไม่ให้มกีารละเมดิสทิธิ	เพราะเหตแุห่งความเป็นผู้มอีทิธพิล	ยศฐาบรรดาศกัด์ิ	เงินทอง	หรืออภสิิทธิอ์ืน่ๆ

   2.11 หลักกำรปกครองตนเอง	 เมื่อสังคมประชาธิปไตยให้ความส�าคัญกับหลักความ 

เสมอภาคและหลักเหตุผล	 เช่ือว่ามนุษย์สามารถปรับปรุงตัวเองให้ก้าวหน้า	 รวมทั้งแก้ไขปัญหา 

ของตนเองได้	 โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ปกครองตนเอง	 ทั้งนี้เพราะพวกเขารู้ดีกว่าคนอื่นๆ	 ว่า

ตนเองต้องการอะไร	 หรือสิ่งใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของพวกเขา	 ซ่ึงผลประโยชน์เหล่านี้อาจจะอยู ่

ในแง่รูปธรรม	 เช่น	 สวัสดิการทางสังคมต่างๆ	 หรืออาจจะอยู่ในแง่ของนามธรรม	 เช่น	 เสรีภาพใน 

การรวมตัวกันเป็นสมาคมก็ได้	

  3. ควำมหมำยในเชิงวิถีวิชีวิตของประชำชน	 วิถีชีวิตของประชาชน	 หมายถึง	 วิธีการใน 

การด�าเนินชีวิตของคนในสังคมท่ีเอื้ออ�านวยต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	 มีความเชื่อ 

อยู ่ว ่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะไร้เสถียรภาพ	 ถ้าบุคคลหรือสมาชิกของสังคม 

ขาดแบบแผนของความเชื่อ	 ทัศนคติและค่านิยมท่ีเป็นประชาธิปไตยวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย 

อาจจ�าแนกได้ดังต่อไปนี้	

   3.1 ใช้เหตผุลในกำรตดัสนิปัญหำหรอืข้อขดัแย้งระหว่ำงกนั	ในทางปฏบิัตแิม้ว่ามนษุย ์

จะไม่ได้ใช้เหตุผลตลอดเวลา	แต่ก็ควรใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์	เพราะการแสดงออกซึ่งความคิดเห็น	

โดยการใช้เหตุผล	 จะน�ามาซึ่งข้อสรุปที่เป็นท่ียอมรับกันโดยไม่ก่อให้เกิดความรุนแรง	 ซ่ึงจะเป็นผล 

ให้เกิดความแตกแยกขึ้นในสังคม	

   3.2 รู้จักรับฟังควำมคดิเหน็ของผูอ้ืน่อย่ำงมสีตสิมัปชญัญะ ปราศจากอคต	ิและมคีวาม

อดทนต่อความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากตน	

   3.3 มีน�้ำใจประชำธิปไตย	กล่าวคือ	มีความคิดเห็นเป็นของตนเอง	ไม่นิยมการยอมตาม

ความคิดเห็นของผู้อื่น	นอกจากจะถูกลบล้างด้วยเหตุผลที่น่าเชื่อถือกว่า	ยอมรับเสียงข้างมาก	เคารพ

ในศักด์ิศรี	 สิทธิเสรีภาพ	 และความเสมอภาคของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน	 มีจิตใจกว้างขวาง	 พร้อมท่ีจะ

ยอมรับการวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่นและพร้อมที่จะปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ
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    3.4 สนใจกจิกำรบ้ำนเมอืงและเข้ำมส่ีวนร่วมทำงกำรเมอืง โดยถอืว่าเป็นหน้าที	่เคารพ

กฎเกณฑ์หรือกติกาทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอย่างเคร่งครัด	

   3.5 รูจ้กัประนปีระนอมมำกกว่ำท่ีจะดึงดันเอำชนะกัน	โดยอาศยัการขูเ่ขญ็	บงัคบัให้อกี

ฝ่ายหนึ่งยอมรับในเงื่อนไขของฝ่ายตนแต่ฝ่ายเดียว

    3.6 มองโลกในแง่ดี	 สมาชิกของสังคมประชาธิปไตยจะต้องมีศรัทธาและความหวัง 

ต่อชีวิตเสมอกระบวนการในระบอบประชาธิปไตยน้ันอาจต้องใช้เวลา	ความอดทน	 อดกลั้น	 จึงเป็น 

สิ่งจ�าเป็นยิ่ง

    3.7 มคีวำมรบัผดิชอบต่อส่วนรวม	เมือ่สมาชกิของสังคมประชาธปิไตยเกดิความรู้สกึว่า 

ตนเองเป็นเจ้าของประเทศ	 และประเทศเป็นของทุกคนแล้วทุกคนจะเกิดความรักความภักดีต่อ 

ชาติบ้านเมือง	ต่างพยายามที่จะประพฤติตนให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย	และศีลธรรมอันดีงาม	และ 

ต่างก็จะพยายามท�าตนเป็นพลเมืองดี	ช่วยกันบ�ารุงรักษาสาธารณสมบัติ	ช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก

ในรูปของสังคมสงเคราะห์	เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเมืองให้สะอาดร่มเย็น	เป็นต้น	

	 	 	 ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 

โดยมีอ�านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยและพระมหากษัตริย์ผู ้ทรงเป็นประมุขใช้อ�านาจ 

ทางรัฐสภา	คณะรัฐมนตรีและศาล	ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา	3	ในวรรคสอง	บัญญัติว่า	 

การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา	 คณะรัฐมนตรีและศาล	 คือองค์กรที่ใช้อ�านาจอธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ	 

รวมทัง้องค์กรอืน่ๆ	ตามรฐัธรรมนญูและหน่วยงานของรัฐทัง้หมดต้องเป็นไปตามหลักนติิธรรม	ซ่ึงถือว่า

เป็นหลักพื้นฐานของกฎหมายและเป็นอุดมการณ์สูงสุดของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	 

ซึง่รฐัธรรมนญูฉบบัปัจจบัุนเป็นรฐัธรรมนญูฉบับแรกทีบ่ญัญตัริบัรองเรือ่งหลกันติธิรรมไว้ในรฐัธรรมนญู	

   ค�ำว่ำ “รัฐธรรมนูญ” ประกอบด้วยค�ำว่ำ “รัฐ” หมำยถึงบ้ำนเมืองหรือแผ่นดินกับ 

ค�ำว่ำ “ธรรมนูญ” หมายถึงกฎหมายว่าด้วยระเบียบการ รัฐธรรมนูญ	 จึงหมายถึงกฎหมายว่าด้วย 

ระเบยีบการปกครองแผ่นดนิหรอืรฐั	บางครัง้เรยีกกฎหมายชนดินีว่้า	“ธรรมนญูการปกครองแผ่นดิน”	

หรือ	 “ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร”	 บางประเทศเรียกว่า	 “ธรรมนูญ”	 ตามภาษาของเขา 

ซึ่งแปลเป็นไทยว่า	 “กฎบัตร”	 และ	 “กฎหมายวางระเบียบปกครองรัฐ”	 มีผู้เข้าใจผิดว่าประเทศใด 

มีรัฐธรรมนูญ	 ประเทศน้ันก็มีการปกครองแบบประชาธิปไตย	 อันท่ีจริงนั้นรัฐธรรมนูญเป็นเพียง 

ระเบียบการที่เขียนเป็นกฎหมายว่าประเทศ	 (รัฐ)	 นั้นๆ	 ปกครองกันแบบใด	 แทนที่จะปล่อยให ้

ผู้มีอ�านาจปกครองกระท�าตามความพอใจของตนโดยไม่มีข้อก�าหนดไว้	รัฐธรรมนูญแต่ล�าพังยังไม่เป็น

แบบการปกครองประชาธิปไตยเสมอไป	อาทิ	บางประเทศปกครองตามแบบเผด็จการก็มีรัฐธรรมนูญ

เผด็จการของตน	 เช่น	 ประเทศอิตาลีสมัยมุสโสลินีที่เป็นจอมเผด็จการก็มีรัฐธรรมนูญ	ประเทศสเปน
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ประชาธิปไตย

และโปรตุเกสปัจจุบันท่ีปกครองแบบเผด็จการก็มีกฎหมายซ่ึงมีลักษณะเป็นรัฐธรรมนูญท่ีก�าหนด 

ระเบียบการปกครองประเทศทั้งสองนั้นตามแบบเผด็จการ	 รัฐบาลถนอมประภาสปกครองตามแบบ 

เผด็จการก็มีรัฐธรรมนูญที่เรียกว่า	 “ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร”	 ฉะนั้นต้องพิจารณา 

รายละเอียดในตัวบทของรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ	 ถ้ารัฐธรรมนูญฉบับใดให้ถือมติปวงชนเป็นใหญ่และ 

ให้สิทธิของมนุษยชนแก่ประชาชน	รัฐธรรมนูญนั้นก็เป็นประชาธิปไตย	ถ้ารัฐธรรมนูญฉบับใดถือตาม 

ความเห็นชอบของอภิสิทธิ์ชนและจ�ากัดสิทธิมนุษยชนท่ีประชาชนพึงมีได้	 รัฐธรรมนูญนั้นก็ไม่ใช่

ประชาธิปไตย	มนุษยชนแบบการปกครองก็เกินขอบเขตของประชาธิปไตย	

	 	 	 โดยมีรัฐธรรมนูญเขียนเป็นกฎหมายให้สามัญชนหมดสภาพเป็น	 “ข้าไพร่”	 และให้มี 

สิทธิมนุษยชนเสมอภาคกับนายทุน	 แต่ในทางปฏิบัตินั้นนายทุนได้เปรียบเพราะอาศัยทุนใช้จ่าย 

เพื่อใช้สิทธิมนุษยชนของตนได้มากกว่าสามัญชน	นายทุนยุโรปส่วนที่สะสมทุนไว้ได้มหาศาลจึงเป็น 

นายทุนยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งเรียกว่า	 “จักรวรรดินิยม”	นั้นได้แผ่อ�านาจไปยังอเมริกา	ญี่ปุ่น	 แล้วก่อให้เกิด 

นายทุนจักรวรรดินิยมอเมริกันและญี่ปุ ่นขึ้น	 พวกนายทุนมหาศาลเหล่านี้ได้แผ่อ�านาจเข้ามาใน 

ประเทศด้อยพัฒนาซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย	 รัชกาลที่	 5	 ได้ทรงประกาศยกเลิกการปกครองทาส	 

แต่การปกครองแบบศักดินายังมีอยู่	 ชนชาวไทยปัจจุบันจึงมีฐานะและวิธีครองชีพต่างๆ	 กันมากมาย 

หลายชนชั้นวรรณะตามวิธีศักดินาและวิธีนายทุนสมัยใหม่	เราเห็นได้แก่นัยน์ตาของเขาเองว่า	ภายใน 

ปวงชนปัจจบุนันีม้คีนไร้สมบตัต้ิองเป็นลกูจ้างของนายทนุ	ชาวนา	ชาวประมง	ชาวสวน	ชาวไร่	ช่างฝีมอื	 

ผู้ท�ามาหากินโดยแรงงานของตนเอง	 บุคคลส่วนมากดังกล่าวแล้วอัตคัดขัดสน	 ส่วนน้อยมีรายได ้

พอท�าพอกนิ	มชีนผูม้ทีนุน้อยรายได้พอท�าพอกนิ	มคีนชัน้กลางรายได้ปานกลางพอมเีหลอืเกบ็สะสมได้	

มีนายทนุรายได้ค่อนข้างมาก	มนีายทุนใหญ่มหาศาลรายได้มากมายล้นเหลอืเนือ่งจากอาศยัทนุมหาศาล

สมัยใหม่และรบัช่วงทุนมหาศาลศกัดนิา	อาจจดัชนจ�าพวกปลกีย่อยต่างๆ	ภายในปวงชนไทยตามจ�านวน

ส่วนข้างน้อย	และส่วนข้างมากเป็น	2	ประเภทใหญ่ๆ	

   1. อภิสิทธิ์ชน	 คือชนจ�านวนส่วนข้างน้อยที่สุดของปวงชนได้แก่	 นายทุนยิ่งใหญ่มหาศาล	 

เนื่องจากสะสมทุนสมัยใหม่และรับช่วงสมบัติศักดินามีฐานะดีท่ีสุดยิ่งกว่าคนจ�านวนมากในชาติ	 

อภิสิทธิ์ชนหมายความรวมถึงสมุนที่ต้องการรักษาอ�านาจและสิทธิของอภิสิทธิ์ชนไว้	

   2. สำมัญชน คือชนจ�านวนส่วนมากที่สุดของปวงชน	ประกอบด้วยชนทุกฐานะและอาชีพ

ที่ไม่ใช่ประเภทอภิสิทธิ์ชน	

   รปูแบบของกำรปกครองระบอบประชำธปิไตย	ในประเทศประชาธปิไตยนัน้	ไม่ได้มรีปูแบบ 

การปกครองเหมือนๆ	กันทั้งหมด	นักวิชาการได้พยายามเสนอหลักเกณฑ์ต่างๆ	ที่อาจใช้แบ่งรูปแบบ

การปกครองของประเทศประชาธิปไตยมากมายด้วยกัน	สรุปได้เป็น	2	หลักเกณฑ์	ดังนี้		
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พล.อ.ท.ณรงค์ เหล่าธีระเชาวน์

	 	 	 1.	หลักประมุขของประเทศแบ่งรูปแบบประชาธิปไตยได้	2	ลักษณะคือ	

	 	 	 	 1)	 มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข	พระมหากษัตริย์จะทรงใช้อานาจอธิปไตย	ซึ่งเป็นของ

ปวงชน	โดยใช้องค์กรแยกกนัเป็น	3	ทางคอื	ทรงใช้อ�านาจนติิบญัญตัโิดยผ่านทางรฐัสภา	อ�านาจบรหิาร

โดยผ่านทางคณะรัฐมนตรี	 และอ�านาจตุลาการโดยผ่านทางศาล	 ส่วนองค์พระมหากษัตริย์ 

จะทรงเป็นกลางในทางการเมือง	เช่น	ไทย	อังกฤษ	เป็นต้น	

	 	 	 	 2)	 มีประธานาธิบดีเป็นประมุข	 ผู ้ด�ารงต�าแหน่งประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้ง 

ของประชาชน	ท�าหน้าท่ีเป็นประมขุของรฐัเพยีงหน้าท่ีเดยีว	เช่น	สงิคโปร์	อนิเดยี	ฯลฯ	และบางประเทศ

ประธานาธิบดีท�าหน้าที่เป็นประมุขของฝ่ายบริหารด้วย	เช่น	สหรัฐอเมริกา	อินโดนีเซีย	ฯลฯ

		 	 	 2.	หลักการรวมและการแยกอ�านาจ	แบ่งออกเป็น	3	ลักษณะคือ	

    1) แบบรัฐสภำ	 ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา	 ได้แก่	 การมีเฉพาะผู้แทนราษฎร 

เพียงสภาเดียวหรืออาจมี	 2	 สภาก็ได้	 มีท้ังสภาผู้แทนราษฎร	 ซ่ึงตัวแทนหรือสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรที่ประชาชนเป็นผู ้ลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง	 ซ่ึงมาจากการเลือกต้ัง	 และวุฒิสภาซ่ึงเป็น 

สภาของผู้ทรงคุณวุฒิ	 ส่วนมากสมาชิกได้มาจากการแต่งตั้ง	 แต่สมาชิกวุฒิสภาในบางประเทศ 

ก็มาจากการเลอืกตัง้	ชือ่สภาอาจเรยีกต่างกนัได้	เช่น	ในองักฤษเรยีกสภาผูแ้ทนราษฎรว่า	สภาล่างและ 

วุฒิสภาว่า	สภาสูงหรือสภาขุนนาง	แต่โดยหลักการสภาทั้งสองต้องประชุมร่วมกันรวมกันเป็นรัฐสภา	 

ผู้ใช้อ�านาจนิติบัญญัติและอ�านาจบริหาร	 คือมีอ�านาจในการออกกฎหมายเพ่ือใช้ปกครองประเทศ	 

และมีอ�านาจบริหารในการให้ความเห็นชอบหรือจัดตั้งรัฐบาล	และควบคุมการบริหารของรัฐบาลด้วย	 

คอื	รฐับาลบรหิารด้วยความไว้วางใจของรฐัสภา	ในทางปฏบิติัถือกนัเป็นหลักเกณฑ์ว่า	สมาชกิสภากลุ่ม

หรือพรรคการเองที่มีเสียงข้างมากสนับสนุนจะได้สิทธิในการจัดตั้งรัฐบาล	 เพื่อท�าหน้าที่บริหาร 

บ้านเมือง	 แต่รัฐบาลจะต้องอยู่ในความควบคุมของสมาชิกรัฐสภา	 ลักษณะดังกล่าวนี้	 รัฐสภาและ 

รฐับาลต่างท�าหน้าทีข่องตน	แต่รฐัสภาควบคมุรัฐบาลด้วยกระบวนการตามรฐัธรรมนญู	และอาจลงมต ิ

ไม่ไว้วางใจเพื่อให้รัฐบาลลาออกได้	ส่วนรัฐบาลก็อาจยุบสภาได้	ท�าให้เกิดความสมดุลแห่งอ�านาจ	

    2) แบบประธำนำธิบดี ระบอบประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีมีลักษณะคล้ายคลึง 

กับแบบรัฐสภา	 การมีรัฐสภาเหมือนกัน	 แต่มีลักษณะที่แตกต่างกัน	 คือ	 การมีประธานาธิบดีเป็นผู้ใช้ 

อ�านาจบริหาร	 โดยประธานาธิบดีมีสิทธิและหน้าที่ในการจะแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีขึ้นมาชุดหนึ่ง	 เพื่อ

บริหารประเทศและรับผิดชอบร่วมกัน	 ส่วนอ�านาจนิติบัญญัตินั้นก็ยังคงตกอยู่ที่รัฐสภา	 การปกครอง 

ระบอบประชาธปิไตยแบบประธานาธบิดีนี	้ทัง้ประธานาธบิดีและสมาชกิสภาผู้แทนราษฎรต่างกไ็ด้รับ

เลือกจากประชาชนท้ังสองฝ่าย	 จึงต้องรับผิดชอบโดยตรงต่อประชาชน	 ส่วนอ�านาจตุลาการยังคง 

เป็นอิสระ	 ฉะน้ันอ�านาจนิติบัญญัติ	 อ�านาจบริหาร	 และอ�านาจตุลาการ	 ต่างก็เป็นอิสระและแยกกัน	

สถาบันผู้ใช้อ�านาจทั้งสามจะเป็นตัวที่คอยยับยั้งและถ่วงดุลกันและกัน	ไม่ให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดใช้อ�านาจ

เกินขอบเขต	เช่น	การปกครองของสหรัฐอเมริกา	เป็นต้น	
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ประชาธิปไตย

    3) แบบก่ึงรัฐสภำกึ่งประธำนำธิบดี ระบอบประชาธิปไตยแบบนี้ประธานาธิบดีเป็น 

ทัง้ประมขุของรฐัและบรหิารราชการแผ่นดนิร่วมกบันายกรฐัมนตร	ีในด้านการบรหิารนัน้นายกรฐัมนตรี 

เป็นผู้ลงนามประกาศใช้กฎหมาย	และคณะรัฐมนตรีก็ยังคงเป็นผู้ใช้อ�านาจบริหาร	แต่ต้องรับผิดชอบ 

ต่อรัฐสภา	 ส่วนรัฐสภาเองก็ยังคงท�าหน้าที่ส�าคัญ	 คือ	 ออกกฎหมายและควบคุมการบริหารราชการ

แผ่นดนิ	ประธานาธบิดใีนระบอบประชาธปิไตย	แบบนีเ้ป็นผูก้�าหนดนโยบายต่างประเทศและการเมอืง

โดยทั่วๆ	ไป	ทั้งยังท�าหน้าที่อนุญาโตตุลาการ	ระหว่างรัฐสภากับคณะรัฐมนตรี	นอกจากนี้ยังมีอ�านาจ

ยุบสภาได้ด้วยจึงมีอ�านาจมาก	เช่น	อินเดีย	ฝรั่งเศส	

  ประเภทของระบอบประชำธิปไตย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

  1. ประชำธิปไตยโดยทำงตรง	 เป็นรูปแบบการปกครองที่ให้ประชาชนทั้งประเทศ	 เป็นผู้ใช ้

อ�านาจในการปกครองโดยตรง	 ด้วยการประชุมร่วมกันพิจารณาตัดสินปัญหาร่วมกันในที่ประชุม 

โดยตรง	และจะเป็นผู้เลือกตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของรัฐโดยตรง	เราจะเห็นว่าประชาธิปไตยประเภท

นี้จะใช้ได้ในเชิงปฏิบัติจริงๆ	 ก็แต่เฉพาะในสังคมเล็กๆ	 หรือประเทศเล็กๆ	 ที่มีสมาชิกจ�านวนน้อย	 

ซึ่งแต่ละคนมีโอกาสอภิปราย	 วิพากษ์วิจารณ์	 และพิจารณาปัญหาต่างๆ	 อย่างละเอียดและมีเหตุผล	 

แต่ถ้าน�าเอาประชาธิปไตยประเภทนี้มาใช้กับสังคมขนาดใหญ่ที่มีสมาชิกจ�านวนมากแล้วจะเป็น 

อุปสรรค	 เน่ืองจากความไม่พร้อมเพรียงกัน	 และการที่จะหาสถานที่ประชุมขนาดใหญ่	 เพ่ือจะให้

ประชาชนทั้งประเทศมาประชุมในที่เดียวกันย่อมเป็นไปได้ยากยิ่ง

  2. ประชำธิปไตยโดยทำงอ้อม	 เป็นประชาธิปไตยอีกประเภทหนึ่งซ่ึงเป็นผลเนื่องมาจาก

ประเทศต่างๆ	 ของโลกได้ขยายตัวออกไปมาก	ประชาชนพลเมืองเพิ่มขึ้นปัญหาต่างๆ	 เกิดขึ้นมามาก	

ฉะนั้นโอกาสที่ประชาชนทั้งประเทศจะมานั่งปรึกษาหารือกัน	 เพ่ือแก้ปัญหากันแบบประชาธิปไตย

โดยทางตรงย่อมเป็นไปไม่ได้	เพือ่แก้ไขอปุสรรคนีแ้ทนทีป่ระชาชนทกุคนจะต้องมาประชมุร่วมกนัเพ่ือ

พิจารณาตัดสินปัญหาใด	 ก็จะให้ประชาชนได้มีโอกาสเลือกตัวแทนหรือที่รู้จักในนามสมาชิกรัฐสภา

เข้าไปสู่ที่ประชุมแทน	 ส่วนลักษณะและวิธีการเลือกสมาชิกรัฐสภาของประชาชนในแต่ละประเทศ 

จะแตกต่างกันไป	

  หัวใจและกระบวนกำรของระบอบประชำธิปไตย 

	 	 เนือ่งจากในระบอบประชาธปิไตยนัน้ถอืว่าเป็นการปกครองของประชาชน	บทบาททางการเมอืง 

ของประชาชนในฐานะท่ีเป็นเจ้าของอ�านาจอธิปไตยจึงเป็นหัวใจของระบบนี้	 ดังนั้นการเข้ามา 

มส่ีวนร่วมในการปกครองตนเองของประชาชน	จึงถอืเป็นกระบวนการทีส่�าคญัยิง่การเข้ามามส่ีวนร่วม 

ทางการเมืองของประชาชนนั้นอาจเกิดขึ้นได้ในหลายลักษณะ	 เช่น	 การไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง	 

การพดูคยุเรือ่งการเมอืง	การช่วยพรรคการเมืองในการรณรงค์หาเสยีง	การเข้าร่วมประชมุทางการเมอืง
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พล.อ.ท.ณรงค์ เหล่าธีระเชาวน์

การเป็นผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้ง	หรือแม้แต่การเดินขบวนประท้วง	หรือสนับสนุนการด�าเนินการของรัฐ

ที่ยังผลให้ตนเองได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์

		 	 ลกัษณะหรอืรปูแบบของการเข้ามามส่ีวนร่วมทางการเมอืงทีส่�าคญัยิง่ในประเทศประชาธปิไตย 

อาจแบ่งออกเป็น	4	รูปแบบ	คือ

  1. กำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มผลประโยชน์	 หมายถึง	 กลุ่มบุคคลที่ม ี

ความต้องการ	มผีลประโยชน์ในลักษณะใดๆ	เหมอืนๆ	กนัรวมตวักนัโดยมกีารจดัองค์กรอย่างเป็นระบบ	

กลุม่ผลประโยชน์นีจ้ะท�าหน้าทีใ่นการรกัษาผลประโยชน์ของกลุม่	โดยการเรยีกร้องให้รัฐบาลด�าเนนิการ

สนองตอบต่อความต้องการของกลุ่ม	 เช่น	 กรรมกรรวมตัวกันจัดตั้งสหภาพแรงงานขึ้น	 และใช้

สหภาพแรงงานเป็นฐานในการเรียกร้องให้รัฐบาลประกันค่าจ้างขั้นต�่าในอัตราที่ก�าหนด	ตัวอย่างของ 

กลุ ่มผลประโยชน์โดยทั่วไปมักรวมตัวกันเป็นองค์กรต่างๆ	 เช่น	 สโมสร	 สมาคม	 ชมรม	 กลุ ่ม

อาชีพ	 ฯลฯ	 ทั้งนี้ยอมแตกต่างไปในแต่ละประเทศ	 ซ่ึงขึ้นอยู ่กับระบบการเมือง	 การปกครอง	

สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม	 สังคม	 และเศรษฐกิจ	 แต่ละกลุ่มผลประโยชน์ของทุกสังคมมักมี 

ความคล้ายคลึงกันในเรื่องต่อไปนี้

		 	 	 1.1	 ความพยายามที่จะมีอิทธิพลต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ	

	 	 	 1.2.	 ความมุ่งหมายที่จะเข้าถึงหน่วยงานที่กาหนดนโยบายของรัฐ

		 	 	 1.3	 การใช้โอกาส	 และวิธีการเท่าที่จะด�าเนินการได้เพื่อท�าให้บรรลุวัตถุประสงค์	 เช่น	 

การเรียกร้อง	 การบริการและสวัสดิการ	 การคัดค้านนโยบายบางอย่าง	 การเข้าไปแทรกแซงในการ 

แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ	 สังคมและการเมือง	 กลุ่มผลประโยชน์ที่มีความส�าคัญทางการเมือง	 คือ	 

ความสามารถในการรวบรวมประชาชนให้เป็นปึกแผ่นได้	 และเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลได้ค�านึงถึง

ประโยชน์อันเป็นพลังที่ท�าให้เกิดความส�านึกทางการเมือง	 และเสริมสร้างพัฒนาการทางการเมือง 

ให้มีความก้าวหน้ามั่นคงในประเทศประชาธิปไตยนั้น	 รัฐจะให้เสรีภาพกับประชาชนในการ

จัดตั้งกลุ ่ม	 สมาคม	 ประเทศประชาธิปไตยที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมยิ่งเจริญก้าวหน้ามาก	 

กลุม่องค์กร	หรอืสมาคมทีเ่กดิจากการรวมตวักนัของประชาชนกจ็ะมากตามไปด้วย	แต่ละกลุ่มต่างกม็ี

ผลประโยชน์ทีเ่ป็นตวัของตนเอง	และต่างกจ็ะพยายามเรยีกร้องให้รฐับาลสนองตอบต่อความต้องการ

ของกลุ่ม	รัฐบาลในฐานะผู้ใช้อ�านาจบริหารจึงจ�าเป็นต้องรับฟังข้อเรียกร้องของประชาชน	และจ�าเป็น

ต้องปรับปรุงกลไกทางการบริหารให้มีประสิทธิภาพพร้อมที่จะสนองตอบต่อข้อเรียกร้องได้อย่าง 

เหมาะสม

  2. กำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในพรรคกำรเมือง	 พรรคการเมือง	 คือ	 กลุ่มบุคคลที่มีอุดมการณ ์

และนโยบายทางการเมอืงสอดคล้องกนั	รวมตวักนัโดยมจุีดมุง่หมายทีจ่ะเข้าไปมบีทบาททางการเมอืง 

น�าเอานโยบายไปปฏิบัติหรือเพื่อที่จะจัดตั้งรัฐบาล	 การเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 
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ประชาธิปไตย

โดยการสมัครเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองใดๆ	ที่เชื่อว่ามีแนวนโยบายตรงกับความต้องการของตน

มากที่สุด	 การช่วยพรรคการเมืองในการรณรงค์หาเสียงหรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์	 ตลอดจน 

การสมัครเข้ารับการเลือกตั้งโดยสังกัดพรรคการเมืองใดๆ	 นั้นถือได้ว่าเป็นพฤติกรรมที่จ�าเป็นยิ่งของ 

ระบอบประชาธิปไตย	 ซึ่งเป็นระบบการปกครองของประชาชนและโดยประชาชน	 ถ้าพรรคการเมือง

ที่สังกัดไม่ท�าตามนโยบายที่ประกาศไว้	 สมาชิกก็อาจถอนตัวไปให้การสนับสนุนพรรคการเมืองอื่นที่

ประชาชนไม่ศรัทธา	พรรคการเมืองนั้นก็จะไม่อาจด�ารงอยู่ได้

  3. กำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรเลือกต้ัง	 การเลือกต้ัง	 หมายถึง	 กระบวนการที่ประชาชน 

เลือกบุคคล	หรือกลุ่มบุคคลเพื่อเข้าไปเป็นตัวแทนรักษาผลประโยชน์ของประชาชน	เมื่อยอมรับกันว่า

ประชาธปิไตยเป็นการปกครองของประชาชน	อ�านาจสงูสดุในการปกครองประเทศเป็นของประชาชน	

รูปธรรมของแนวคิดนี้อาจเห็นได้จากการที่ประชาชนใช้สิทธิของตนเลือกตัวแทนหรือการผ่านทาง 

กระบวนการเลอืกตัง้	สทิธใินการเลอืกตัง้จงึเป็นสทิธขิัน้พ้ืนฐานทีบ่คุคลแต่ละคน	จะพงึได้รบัในระบอบ

ประชาธิปไตย	 แต่ประเทศที่เปิดโอกาสให้ประชาชนไปใช้สิทธิในการเลือกต้ัง	 ก็หาได้หมายความว่า	 

ประเทศนั้นจะเป็นประชาธิปไตย	 การเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยนั้นจะต้องต้ังอยู่บนหลักการ 

ที่ส�าคัญ	6	ประการ	คือ	

	 	 	 1)	หลกัการเลอืกตัง้โดยอิสระ	จะต้องให้บคุคลผูใ้ช้สทิธมีิโอกาสใช้ดลุยพนิจิเลอืกผูส้มคัรใดๆ	 

อย่างเต็มท่ีไม่มีการกระท�าในลักษณะของการข่มขู่บังคับ	 จ้างวานหรือใช้อิทธิพลบีบคั้นให้บุคคลไปใช้ 

สิทธิเลือกผู้สมัครคนใดคนหนึ่ง

		 	 	 2)	หลักการเลือกตั้งโดยลับ	 หมายความว่า	 ผู ้ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเท่านั้นท่ีจะรู ้ว่า 

ลงคะแนนให้ผูส้มคัรคนใด	หลกัการนีจ้ะช่วยสนบัสนนุหลกัการแรก	เป็นการเปิดโอกาสไม่ให้มกีารข่มขู ่

บงัคับในการเลอืกตัง้	เพราะจะไม่มใีครทราบนอกจากผูไ้ปใช้สทิธเิอง	แม้จะมกีารข่มขูบ่งัคบัเกดิขึน้บ้าง	

แต่ก็ไร้ผลทางการเมือง	 เพราะจะไม่อาจหาหลักฐานใดๆ	 มาพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่ถูกข่มขู่ได้ลงคะแนนเสียง 

ไปตามนั้นหรือไม่	

	 	 	 3)	หลกัการเลอืกตัง้อย่างแท้จรงิ	การเลอืกตัง้ในระบอบประชาธปิไตยนัน้จะต้องเปิดโอกาส 

ให้มีผูส้มคัรเข้ารบัการเลอืกตัง้อย่างกว้างขวาง	เม่ือมีผูส้มคัรมากกเ็ท่ากับเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน 

มีตัวเลือกที่หลากหลาย	 ผู้สมัครต่างก็มีแนวคิด	 มีนโยบาย	 ตลอดจนแนวทางในการบริหารราชการ 

แผ่นดินที่เป็นของตนเอง	 ประชาชนก็จะมีโอกาสเลือกผู้แทนที่ตรงกับเจตนารมณ์ของตนมากที่สุด 

เข้าไปเป็นปากเสยีงแทนตนเองได้	นอกจากนีก้ารเลือกต้ังท่ีแท้จริงยงัต้องค�านงึถึงความบริสุทธิย์ติุธรรม	

จะต้องไม่มีการโกงการเลือกตั้งเกิดขึ้นไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ	ด้วย	

	 	 	 4)	หลักการเลือกตั้งในระยะเวลาท่ีก�าหนด	 หมายถึง	 วาระการด�ารงต�าแหน่งของผู้ที ่

ได้รับการเลือกตั้งไปท�าหน้าที่เป็นผู้แทนปวงชนนั้นจะต้องแน่นอน	 เช่น	4	ปี	ทั้งนี้ก็เพื่อเปิดโอกาสให้ 
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พล.อ.ท.ณรงค์ เหล่าธีระเชาวน์

ประชาชนในฐานะเจ้าของอ�านาจได้ตรวจสอบและประเมินการท�างานของผู้แทนของตนว่า	 มีผลงาน

มากน้อยเพียงไร	 สนองตอบต่อเจตนารมณ์ของพวกเขาได้มากน้อยเพียงใด	 ทั้งนี้จะช่วยกระตุ้นให้ 

ผู้แทนกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติหน้าที่	 โดยรับผิดชอบต่อประชาชนเจ้าของประเทศอย่างเต็มความ

สามารถ

	 	 	 5)	หลักความเสมอภาค	 หมายความว่า	 คะแนนเสียงของประชาชนที่ไปใช้สิทธิใน 

การเลือกตั้งนั้นทุกคนจะมีค่าเท่ากับหนึ่ง	 หรือหนึ่งคนหนึ่งเสียงเท่ากันหมดไม่ว่าจะยากดีมีจนหรือ 

มีต�าแหน่งระดับใด	จะไม่มีใครที่มีอภิสิทธิ์เหนือบุคคลอื่นๆ

	 	 	 6)	หลักการให้สิทธิทั่วถ้วน	หมายความ	การเลือกตั้งทีเ่ป็นประชาธิปไตยนั้นจะต้องไม่มีการ

จ�ากดัเพศ	ไม่ว่าเพศชายหรอืหญิงต่างมคีวามเท่าเทยีมกนัในสทิธทิางการเมอืง	และรฐัประชาธิปไตยจะ

ต้องอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิสามารถไปใช้สิทธิของตนเองได้	เช่น	จัดให้มีหน่วยเลือกตั้งอย่าง

ทั่วถึงทุกเขต	มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้และเข้าใจถึงวัน	เวลา	หลักเกณฑ์	และวิธีการ

ในการเลือกตั้ง	 ในประเทศประชาธิปไตยบางประเทศยินยอมให้มีการลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย ์

ได้ด้วย	

  4. กำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นและวิพำกษ์วิจำรณ์รัฐบำล	 ในประเทศ

ประชาธิปไตย	 รัฐบาลจะต้องรับฟังความคิดเห็น	 ซ่ึงเป็นความต้องการของประชาชน	 รัฐบาลถือ

เป็นตัวแทนของประชาชนที่เข้าไปใช้อ�านาจในการบริหารราชแผ่นดินเพื่อบ�าบัดทุกข์	 บ�ารุงสุข

ให้กับประชาชน	 การบริหารงานของรัฐบาล	 จึงส่งผลโดยตรงต่อประชาชน	 การกระท�าการ 

บางอย่างของข้าราชการในฐานะที่เป็นผู้น�าเอานโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติอาจไม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย	 หรือแม้แต่นโยบายเองอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อการด�ารงชีวิตตามปกติของบุคคล 

บางคนบางกลุ่มคน	 เหล่านี้ในฐานะเจ้าของประเทศต่างมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์

รัฐบาลได้	

  ปัจจัยที่เอื้อต่อระบอบประชำธิปไตย	 ระบอบประชาธิปไตยไม่อาจด�ารงอยู่ไดด้วยตัวของ 

มันเอง	 จึงจ�าเป็นต้องมีปัจจัยอื่นๆ	 ที่จะเป็นตัวคอยให้การสนับสนุนหรือช่วยให้ระบอบนี้ด�ารงอยู่ได้

อย่างมีเสถียรภาพ

		 	 1.	 ระดับการศึกษาของประชาชน	 เป็นปัจจัยหนึ่งที่เอ้ือต่อระบอบประชาธิปไตย	คือ	 ในเมื่อ 

คนในสังคมได้รับการศึกษาดีมีเหตุผลมักจะติดตามข่าวสารทางการเมืองมีความสนใจทางการเมือง 

และมีความรู้ความเข้าใจว่าตนเองเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคม	 นโยบายใดๆ	 ที่สังคมออกมาก็ย่อม 

ที่จะมีผลกระทบต่อเขาโดยตรง	 จึงเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีท�าให้ผู้ท่ีได้รับการศึกษาดีมักจะเข้าไปมีส่วนร่วม 

ทางการเมืองไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
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ประชาธิปไตย

		 	 2.	 การพฒันาเศรษฐกจิ	จะพบว่าประเทศพฒันานัน้จะมรีะดับของความเสมอภาคทางเศรษฐกจิ

สูงกว่าประเทศด้วยพัฒนาทั่วไป	 นอกจากนี้ยังเป็นผลให้สังคมมีสวัสดิการต่างๆ	 ท่ีดี	 เช่น	 การศึกษา 

การรักษาพยาบาล	 ฯลฯ	 นอกจากเศรษฐกิจท่ีดีมั่นคงจะช่วยให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามีส่วนร่วม 

ทางการเมืองด้วยความสมัครใจ	 ไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลหรือการถูกชักจูง	 ขู่เข็ญใดๆ	 และยังมีผลให้ 

ระบอบประชาธิปไตย	ด�าเนินไปด้วยดี	และมีเสถียรภาพด้วย

		 	 3.	 บุคลิกภาพแบบประชาธิปไตย	 เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะส่งผลให้ระบอบประชาธิปไตยยั่งยืน 

อยู่ได้	 ลักษณะของบุคลิกภาพเหล่านี้คือความสนใจที่จะมีต่อกิจการบ้านเมือง	 เมื่อสนใจแล้วก็มี 

ความกระตือรือร้นที่จะติดตามความเป็นไป	 มีการถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผล	 ไร้อคติ	 และ 

ที่ส�าคัญได้แก่	 การเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองโดยถือเสมือนว่าเป็นหน้าที่ที่ตนจะต้องท�า	 หรือที่ตน 

จะต้องรับผิดชอบในฐานะสมาชิกผู้หนึ่งของสังคม

		 	 4.	 เสถียรภาพของสถาบันทางการเมือง	 มีส่วนช่วยให้ระบอบประชาธิปไตยก้าวหน้ามั่นคง 

ด้วย	 นั่นคือ	 เมื่อสถาบันหรือองค์กรทางการเมืองเป็นที่ยอมรับของประชาชน	ประชาชนก็จะมีความ

ศรัทธา	และจะเข้าไปเป็นสมาชิก	หรือเข้าไปมีส่วนร่วมมากขึ้น	เช่น	เมื่อพรรคการเมืองมั่นคงสามารถ

แสดงออกซึ่งเจตนาของสมาชิกได้อย่างแจ่มชัด	 นโยบายที่ออกมาก็ได้รับการเชื่อถือและน�ามาปฏิบัติ	 

ประชาชนจะมีความศรัทธาพรรคการเมืองนั้น	 และเข้ามาเป็นสมาชิกเพ่ิมขึ้น	 ซ่ึงก็เท่ากับเป็นการ 

เกื้อกูลให้ระบอบประชาธิปไตยมีเสถียรภาพยิ่งขึ้นด้วย

		 	 5.	 พัฒนาการทางการปกครองและการบริหาร	 ปัจจัยหนึ่งที่เอื้อต่อระบอบประชาธิปไตย	 

คือการปกครองและการบริหารต้องมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน	 

นโยบายของรัฐบาลตรงตามเจตนารมณ์และมีผลดีต่อประชาชน	 คือ	 ประชาชนได้มีโอกาส	 ได้ม ี

ส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการด�าเนินงานอย่างท่ัวถึง	 ส่งผลให้ประชาชนเข้าใจศรัทธาและ 

ยึดมั่นการเมืองระบอบประชาธิปไตยเพ่ิมขึ้น	 เจ้าของมีส่วนร่วมสนับสนุนให้เกิดความมั่นคงทาง 

การเมืองมากขึ้นไปด้วย	

  คุณค่ำของประชำธิปไตย

		 	 1.	 คุณค่าต่อบุคคล	 ระบอบนี้ให้คุณค่าแก่บุคคล	 โดยมองว่าบุคคลมีเสรีภาพและเท่าเทียม 

ในศักดิ์ศรีและความเป็นคน	 การที่คนจะมีเสรีภาพได้อย่างแท้จริง	 หมายความว่า	 คนจะต้องไม่ตก 

อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้อ่ืน	 เพราะประชาธิปไตยเป็นรูปแบบของการปกครองที่ยึดถือว่า	 อ�านาจ

อธิปไตยเป็นของประชาชน	 และประชาชนเป็นผู้ปกครองเอง	 การท่ีประชาชนจะปกครองตนเอง 

ได้จะต้องมเีสรภีาพอย่างแท้จรงิประชาธปิไตยยอมรบัในคณุค่าของบคุคล	โดยให้เสรภีาพทางการเมอืง 

และเสรีภาพในการพูด	 เขียนและวิพากษ์วิจารณ์ด้วยเสรีภาพในทางการเมือง	 ได้แก่	 เสรีภาพใน 

การเลือกผู้แทนเพ่ือท่ีจะไปท�าหน้าท่ีหรือแสดงเจตนารมณ์แทนปวงชน	และมีความเท่าเทียมกัน	 คือ	
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พล.อ.ท.ณรงค์ เหล่าธีระเชาวน์

ประชาชนแต่ละคนต่างมีคะแนนเสียง	 1	 เสียงไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีหรือยาจก	 ส่วนเสรีภาพในการพูด	

เช่น	 วิพากษ์วิจารณ์นั้นเป็นสิ่งควบคู่กับเสรีภาพทางการเมือง	 คือ	 ถ้ารัฐบาลให้เสรีภาพแก่ประชาชน 

ในการเลือกตั้ง	แต่ไม่ให้ประชาชนพูด	เขียนหรือวิพากษ์วิจารณ์โดยเสรีแล้ว	ประชาชนก็จะไม่มีโอกาส

ได้แสดงออกให้รัฐบาลหรือรัฐสภาได้ทราบความต้องการของประชาชน	 เมื่อเป็นเช่นนี้ประชาธิปไตย 

จะไร้ความหมาย	 เสรีภาพในการพูด	 การเขียนและการวิพากษ์วิจารณ์นี้หมายรวมถึง	 การที่รัฐ 

เปิดช่องทางให้ประชาชนได้แสดงออกซึ่งความคิดเห็นในด้านต่างๆ	 ต่อนโยบาย	 ตลอดจนการ 

ด�าเนินงานของรัฐอีกด้วย	 เป็นตัวควบคุมหรือตัวกระตุ้นอย่างหนึ่งที่จะท�าให้การด�าเนินงานได้ท�าไป 

เพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมจริงๆ	มากกว่าที่จะกระท�าเพื่อผลประโยชน์คนบางคนบางกลุ่ม

		 	 2.	 คุณค่าต่อสังคม	 สังคมประชาธิปไตยนั้นเป็นสังคมที่เชื่อมั่นในศักด์ิศรีของเพ่ือนมนุษย์ม ี

ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน	ประชาชนเป็นผู้มีเหตุผล	รู้จักคิดอย่างมีวิจารณญาณ	มีความเต็มใจที่จะ 

ประนปีระนอมผ่อนปรนให้กนัและกนั	มนี�า้ใจเป็นนกักฬีา	และพร้อมทีจ่ะยอมรบัการเปลีย่นแปลงเสมอ	

สังคมที่ประกอบไปด้วยบุคคลที่มีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย	จึงได้ชื่อว่าเป็นสังคมที่มีคุณค่าเป็นสังคม 

ที่มีน่าอยู่อาศัย	

  ข้อดีและข้อเสียของประชำธิปไตย 

  ข้อดี

		 	 1.	 ประชาชนมสีทิธเิสรภีาพและเสมอภาค	ประชาชนทกุคนมสีทิธแิห่งความเป็นคนเหมอืนกนั 

ไม่ว่ายากดีมีจน	 เช่น	 สิทธิในร่างกาย	 สิทธิในทรัพย์สิน	 ทุกคนมีเสรีภาพในการกระท�าใดๆ	 ได้ 

หากเสรีภาพนั้นไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น	เช่น	เสรีภาพในการนับถือศาสนา	เสรีภาพในการพูด	 

การเขียน	 การวิพากษ์วิจารณ์	 และทุกคนมีความเสมอภาค	 หรือเท่าเทียมกันท่ีจะได้รับการคุ้มครอง 

โดยกฎหมาย	มีความเสมอภาคในการประกอบอาชีพ	เป็นต้น	

	 	 2.	 ประชาชนปกครองตนเอง	 ประชาชนสามารถเลือกตัวแทนไปใช้อ�านาจนิติบัญญัติในการ 

ออกกฎหมายมาใช้ปกครองตนเอง	 และเป็นรัฐบาลเพื่อใช้อ�านาจบริหาร	 ซึ่งสามารถสนองตอบ 

ความต้องการของประชาชนส่วนรวมได้ด	ีเพราะผูบ้รหิารทีเ่ป็นตวัแทนของปวงชนย่อมรูค้วามต้องการ

ของประชาชนได้ดี

		 	 3.	 ประเทศมีความเจริญมั่นคง	 การมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองท�าให้ประชาชน 

มีความพร้อมเพรียงในการปฏิบัติตามกฎ	 และระเบียบที่ตนก�าหนดขึ้นมายอมรับในคณะผู้บริหาร 

ที่ตนเลือกขึ้นมาและประชาชนไม่มีความรู้ต่อต้าน	 ท�าให้ประเทศมีความสงบสุขเจริญก้าวหน้าและ 

มั่นคง

_16-0036(047-063).indd   62 5/30/59 BE   11:04 AM



63วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 17 เล่มที่ 51 เดือนกันยายน-ธันวาคม พ.ศ.2558

ประชาธิปไตย

   ข้อเสีย

		 	 1.	 ด�าเนนิการยาก	ระบอบประชาธปิไตยเป็นหลักการปกครองทีดี่	แต่การทีจั่ดสรรผลประโยชน์ 

ตรงกับความต้องการประชาชนทุกคนย่อมท�าไม่ได้	 นอกจากนั้นยังเป็นการยากที่จะให้ประชาชน 

ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามสิทธิเสรีภาพทุกประการ	 ทั้งนี้เพราะวิสัยของมนุษย์ย่อมมี

ความเห็นแก่ตัว	 เห็นแก่ได้	 การด�าเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคมจึงมีการกระทบกระทั่งและละเมิดสิทธิ

เสรีภาพของผู้อื่นได้

		 	 2.	 เสียค่าใช้จ่ายสูง	 การปกครองระบอบประชาธิปไตย	 จ�าเป็นต้องให้ประชาชนไปใช้สิทธิ 

เลือกต้ังผู้แทน	 เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่แทนตน	 การเลือกต้ังในแต่ละระดับต่างต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก	 

ทั้งงบประมาณด�าเนินงานของทางราชการและค่าใช้จ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้ง

	 	 3.	 มีความล่าช้าในการตัดสินใจ	 การตัดสินใจในระบอบประชาธิปไตยต้องใช้เสียงส่วนใหญ่	 

โดยผ่านขั้นตอนการอภิปราย	 แสดงเหตุผลและมติที่มีเหตุผลเป็นที่ยอมรับของสมาชิกส่วนใหญ่	 

จึงต้องด�าเนินตามข้ันตอนท�าให้เกิดความล่าช้า	 เช่น	 การตรากฎหมาย	 ต้องด�าเนินการตามล�าดับ 

ขั้นตอนของวาระ	อาจใช้เวลาเป็นสัปดาห์เป็นเดือน	หรือบางฉบับต้องใช้เวลาเป็นปี	จึงจะตราออกมา

เป็นกฎหมายได้
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ประกิต ประสิทธิ์ศุภผล*

*	 ท่ีปรกึษาตลุาการศาลรฐัธรรมนญู,	ผูเ้ข้ารบัการอบรมหลกัสตูร	“หลักนติธิรรมเพือ่ประชาธปิไตย”	(นธป.)	รุน่ที	่2	ของส�านกังาน 
	 ศาลรัฐธรรมนูญ

ประชาธิปไตยในยุคโลกาภิวัตน์ 

1. บทน�า 

	 	 การปกครองระบอบประชาธิปไตยนับว่าเกี่ยวข้องโดยตรงกับการกระจายความสุขและ 

ความเจริญให้กับประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยเสมอภาคกัน	แน่นอนความยากจนของคนๆ	หนึ่งย่อมมิใช่

ความผิดของสังคมเสมอไป	 แต่ความยากไร้ของคนครึ่งค่อนประเทศย่อมมิใช่ความบังเอิญ	 และมิใช ่

เพยีงปัญหาของปัจเจกชน	แต่เป็นสิง่ท่ีมเีหตปัุจจยัสบืเนือ่งมาจากระบอบการเมืองการปกครองทีเ่ป็นอยู่	

ซึ่งจากสถานการณ์ของประเทศไทยล่าสุดกรณีปัญหาในโครงการจ�าน�าข้าวและความยากจนเรื้อรัง

ของเกษตรกรชาวนาสะท้อนซึ่งปัญหาวัฏจักรความขาดแคลนและยากไร้ของเกษตรกรชาวนาไทย 

ทีเ่ปรยีบเสมอืนกระดกูสนัหลังของชาตไิด้รบัผลจากระบอบการเมอืงการปกครอง	หรอืการบรหิารของรฐั 

ที่ด้อยประสิทธิภาพไม่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากไร้จากการเอารัดเอาเปรียบของนายทุน	 

และจากกลไกอันด้อยประสิทธิภาพของรัฐได้สร้างผลกระทบในวงกว้างต่อชีวิตของเกษตรกร 

อย่างถึงรากลึก	 ซึ่งน่าสนใจว่าความเป็นประชาธิปไตยท่ีแท้จริงจะสามารถยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ 

ของผู้คนในสังคมและสร้างความเจริญอย่างทั่วถึงได้อย่างไร	 และในยุคที่การติดต่อสื่อสารและ 

การคมนาคมเป็นไปโดยสะดวกจนเสมือนว่าโลกได้เล็กลงนั้น	 โฉมหน้าของการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่	อย่างไร	
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ประชาธิปไตยในยุคโลกาภิวัตน์ 

2. ข้อความคิดเกี่ยวกับความเป็นประชาธิปไตยและรากฐานที่มาของหลักประชาธิปไตย 

	 	 ระบอบประชาธิปไตยเป็นแนวคิดในการปกครองที่เกดิขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมราวปลายศตวรรษ 

ที่	 18	 เป็นการวางกลไกเกี่ยวกับการใช้อ�านาจของผู้ปกครอง	 ซึ่งแตกต่างจากเดิมซึ่งมีการปกครอง 

ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์แบบดั้งเดิมซ่ึงกษัตริย์หรือผู้ปกครองมีอ�านาจสมบูรณ์เด็ดขาด 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังเหตุการณ์ส�าคัญทางการเมือง	 เช่น	 การออกกฎบัตรแมกนาคาต้า	 

(Magna	Carta	หรือ	Great	Charter)	ในอังกฤษ	เมื่อปี	ค.ศ.	1215	ต่อมาเกิดการปฏิวัติในฝรั่งเศส	

ค.ศ.1789	ฯลฯ	จงึเกดิแนวคดิในการควบคมุการใช้อ�านาจของผูป้กครองมใิห้มแีนวโน้มในการใช้อ�านาจ 

ตามอ�าเภอใจ	 ระบอบการปกครองท่ีเรียกว่า	 “ประชาธิปไตย”	 อย่างเป็นรูปธรรมจึงเกิดขึ้น	 แม้ว่า 

ในประวัตศิาสตร์กรกีโรมนัจะปรากฏการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการปกครองบ้างกต็าม	หากแต่ยงั

เป็นไปในลักษณะที่จ�ากัดอยู่มาก	และอ�านาจทั้งปวงยังอยู่ใต้เจตจ�านงของผู้ปกครองอยู่นั่นเอง	

	 	 โดยที่ระบบแนวคิดที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งที่เกิดข้ึนควบคู่กับการเป็นประชาธิปไตยที่ได้รับ 

การกล่าวถึงเสมอ	คือ	ระบบรัฐธรรมนูญนิยม	(Constitutionalism)	ซึ่งเป็นอุดมการณ์ทางการเมือง 

ที่เกิดขึ้นช่วงศตวรรษที่	 18	 โดยเป็นการเรียกร้องให้มีรัฐธรรมนูญจ�ากัดอ�านาจของรัฐและควบคุม 

การใช้อ�านาจ	 เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน	 รัฐธรรมนูญตามแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมนั้น 

มลีกัษณะเป็นลายลกัษณ์อกัษรและมลีกัษณะเป็นกฎหมายสงูสุด	โดยมศีาลท�าหน้าทีเ่ป็นองค์กรประกนั

ความเป็นกฎหมายสงูสดุของรฐัธรรมนญู	ซึง่ในปัจจบุนัก็คอื	องค์กรศาลรัฐธรรมนญูนัน่เอง	ซึง่ประเทศ

สหรฐัอเมรกิานบัว่าเป็นต้นแบบของการตรารัฐธรรมนญูเป็นลายลักษณ์อกัษร	กล่าวได้ว่า	แนวความคดิ

รัฐธรรมนูญนิยมได้เริ่มเกิดขึ้นจากการร่างรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาเมื่อ	 200	 ปีก่อน	 โดยคณะ 

ผู้ร่างรัฐธรรมนูญเป็นผู้ก�าหนดโครงสร้างของรัฐธรรมนูญแบบสหรัฐหรือสหพันธรัฐ	 (Federal	State)	 

รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาจึงถือเป็นรัฐธรรมนูญ	ลายลักษณ์อักษรฉบับแรกของโลกในยุคปัจจุบัน1  

อย่างไรก็ตาม	แนวความคิดของระบบรัฐธรรมนูญนิยมภายหลังการร่างรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา

ยังไม่เป็นท่ีแพร่หลายมากนัก	 แนวความคิดของระบบรัฐธรรมนูญนิยมเพ่ิงได้รับความสนใจภายหลัง

สงครามโลกครั้งที่	2	เพราะในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่	2	ปัญหาทางสังคม	เศรษฐกิจ	และการเมือง

ของประเทศต่างๆ	ยงัไม่รนุแรงถงึขนาดทีจ่ะกระทบรปูแบบการปกครองแบบรฐัสภา	(Parliamentary	 

System)	 ซึ่งเป็นรูปแบบที่ประเทศต่างๆ	 ในยุโรปใช้กันอยู่ท่ัวไปในสมัยนั้น	 ดังนั้น	 ประเทศใน 

ภาคพื้นยุโรปจึงมิได้สนใจในแนวทางของรัฐธรรมนูญนิยมตามแบบของสหรัฐอเมริกา2 

1	 สมยศ	เชื้อไทย,	หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น,	พิมพ์ครั้งที่	2	(กรุงเทพฯ	:	วิญญูชน,	3549),	หน้า	46	-47.	
2	 เพิ่งอ้าง,	หน้า	50	–	51.
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ประกิต ประสิทธิ์ศุภผล

	 	 ส�าหรับประเทศไทยเองแนวคิดว่าด ้วยความเป็นประชาธิปไตยนั้น	 ได ้เริ่มต ้นตั้งแต  ่

การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปีพุทธศักราช	 2475	 เมื่อคณะราษฎรได้ท�าการยึดอ�านาจรัฐ 

เป็นผลส�าเร็จ	เมื่อวันที่	24	มิถุนายน	2475	และได้ท�าการร่างกฎหมายธรรมนูญการปกครองแผ่นดิน 

สยามที่เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองประเทศจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์	 (Absolute	 

Monarchy)	 มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 หรือ	 ระบอบ 

ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ	 (Constitutional	 Monarchy)	 ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า 

เจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 7	 ได้ทรงลงพระปรมาภิไธย	 พระราชทานเป็นกฎหมายฉบับสุดท้ายของระบอบ 

สมบรูณาญาสทิธริาชย์มีผลในการเปลีย่นแปลงการปกครองของประเทศไทยในวนัที	่27	มถินุายน	2475	

ต่อมาเมื่อวันที่	10	ธันวาคม	2475	ก็ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม	พ.ศ.	2475	

ซึ่งเป็นการปรับปรุงกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับแรกให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น	 เพ่ือจะได้ใช้ปกครองบ้านเมือง

เป็นการถาวรต่อไป3 

	 	 ค�าว่า	“ประชาธปิไตย”	เป็นค�าในภาษาไทยทีถ่่ายทอดมาจากภาษาตะวนัตก	เช่น	democracy	 

(ภาษาอังกฤษ)	democratie	(ภาษาฝรั่งเศส)	และ	demokratie	(ภาษาเยอรมัน)	เป็นต้น	ซึ่งค�าภาษา 

เหล่านั้นมีรากเหง้ามาจากภาษากรีก	ค�าว่า	“demokratia”	โดยค�าว่า	“demo	/	demos”	แปลว่า	 

ประชาชน	ส่วนค�าว่า	“kratien	/kratos”	แปลว่า	ระบบ	หรอืกติกา	ซ่ึงในภาษาไทยใช้ค�าว่า	“อธปิไตย”	 

ผนวกเข้าไป4	 ดังน้ัน	 จากรากศัพท์ดังกล่าวข้างต้น	 “ประชาธิปไตย”	 ในฐานะที่เป็นระบอบการเมือง

การปกครองก็จะมีความเก่ียวข้องกับประชาชน	 คือ	 อ�านาจสูงสุดในการนั้น	 คือ	 อ�านาจอธิปไตย 

เป็นของปวงชนหรือประชาชนเป็นส่วนรวมและอย่างที่อดีตประธานาธิบดีคนที่	16	ของสหรัฐอเมริกา	

นามว่า	 อับราฮัม	 ลินคอล์น	 ได้เคยกล่าวสุนทรพจน์สดุดีวีรชนอเมริกันผู ้ซึ่งสละชีพเพื่อชาติใน 

สงครามกลางเมือง	ณ	สนามรบที่ท�าเป็นสุสานทหารที่เกตตี้สเบอร์ก	รัฐเพนซิลวาเนีย	สหรัฐอเมริกา	

เมื่อวันที่	19	พฤศจิกายน	ค.ศ.	1863	(พ.ศ.	2406)	ซึ่งเป็นสุนทรพจน์สั้นๆ	ที่ใช้เวลาเพียง	2	นาที	อันมี

ข้อความอันเป็นอมตะว่า	“that	this	nation,	under	God,	shall	have	a	new	birth	of	freedom	

and	that	government	of	the	people,	by	the	people,	for	the	people,	shall	not	perish	

from	the	earth”	อนัพอสรปุความได้ว่า	“ประชาธปิไตยเป็นการปกครองของประชาชน	โดยประชาชน	

และเพื่อประชาชน”5 

3		 วิชิตวงศ์	ณ	ป้อมเพชร,	ประชาธปิไตยทางเศรษฐกิจ	รากฐานของถนนสูป่ระชาธิปไตยอนัสมบูรณ์,	(กรงุเทพฯ	:	วศริะ,	2552),	 
	 หน้า	18.	
4 	 เพิ่งอ้าง,	หน้า	11.	
5	 เพิ่งอ้าง,	หน้า	11	–	12.	
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ประชาธิปไตยในยุคโลกาภิวัตน์ 

6 	 เสกสรร	ประเสริฐกุล,	การเมืองภาคประชาชน	ในระบอบประชาธิปไตยไทย,	(กรุงเทพฯ	:	วิภาษา,	2552),	หน้า	32	–	33.	
7		 ฉตัรทิพย์	นาถสภุา,	ลทัธเิศรษฐกิจการเมอืง,	พมิพ์ครัง้ที	่ 6	 (กรงุเทพฯ	 :	ส�านกัพมิพ์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,	2549),	 
	 หน้า	38	–	39.	

	 	 โดยหลักการต้นแบบของประชาธิปไตย	 แนวคิดประชาธิปไตยได้บรรจุอุดมคติทางการเมือง 

ที่ส�าคัญๆ	ของมนุษย์ไว้	5	ประการด้วยกัน	คือ	

	 	 1)	 มีรัฐบาลที่มาจากความเป็นชอบของประชาชน	 (Government	 by	 consent)	 หรือ 

ถ้ากล่าวอกีแบบหนึง่	คอื	ประชาชนเป็นผูถ้อือ�านาจอธปิไตย	กล่าวคอื	อ�านาจอธปิไตยเป็นของประชาชน	 

ดงันัน้	ย่อมจะสามารถแต่งตัง้และถอดถอนรัฐบาลได้โดยผ่านกระบวนการทีต่กลงกนั	ซ่ึงในยคุปัจจุบนั

มกัแสดงความยนิยอมผ่านระบบการเลอืกต้ังตัวแทนของประชาชนเข้าไปเป็นผู้ตัดสินใจแทนประชาชน

ส่วนรวม	

	 	 2)	 มีระบอบการปกครองที่รับฟังเสียงข้างมากและในกรณีจ�าเป็นอาศัยเสียงข้างมาก 

เป็นผู้ตัดสิน	 โดยมิได้ละเมิดล่วงเกินสิทธิมูลฐานของชนส่วนน้อย	 (Majority’s	 Rule	 &	Minority’s	

Right)	

	 	 3)	 มีการปกครองโดยกฎหมายที่สามารถให้ความยุติธรรมได้อย่างเสมอหน้าโดยไม่ผันแปร 

ไปตามผลประโยชน์และเจตนารมณ์ส่วนตัวของผู้ใด	(Rule	of	Laws)	

	 	 4)		มีการค้าประกันสิทธิมนุษยชนของประชาชน	(Human	Rights)	

	 	 5)		มกีารเปลีย่นผนัอ�านาจจากรัฐบาลหนึง่ไปสูอ่กีรัฐบาลหนึง่โดยสนัต	ิ(Peaceful	succession	

of	Power)	

	 	 หลกัการทัง้	5	ประการนี้เป็นหลกัการที่ทฤษฎปีระชาธิปไตยยึดถอื	แตก่็ไม่เคยมกีฎเกณฑอ์นัใด 

บอกไว้ว่า	 หลักการดังกล่าวจะปรากฏเป็นจริงโดยผ่านระบบพรรคการเมือง	 การเลือกต้ังและ 

สภาผู้แทนราษฎรเพียงอย่างเดียว	เพราะฉะนั้นมันคงไม่ใช่เรื่องเบี่ยงเบนไปจากจุดหมายที่จะทบทวน 

การน�าหลักการเหล่าน้ีมาใช้ในประเทศไทย	 เพื่อจะค้นหาโครงสร้าง	 กระบวนการ	 สถาบันและความ

สัมพันธ์ทางการเมืองใหม่ๆ	 ที่อาจช่วยให้ความเป็นประชาธิปไตยปรากฏจริงมากกว่าเดิม6	 เพราะ 

เป้าหมายที่แท้จริงของระบอบการปกครอง	 อยู่ที่สันติสุข	 มิใช่อยู่ที่	 “ประชาธิปไตย”	 ส�าหรับการ 

เลือกใช้เงื่อนไขและแนวทางประชาธิปไตยนั้น	ก็เพราะเห็นว่า	ประชาธิปไตยจะน�าไปสู่สันติสุข	

3. ลักษณะความเป็นประชาธิปไตยในยุคโลกาภิวัตน์ 

	 	 โดยสาระส�าคัญ	ความจริงโดยแท้ก็คือ	พลังที่ขับเคลื่อนใหญ่โตที่สุดของกระแสโลกาภิวัตน์	คือ	 

ระบบทุนนิยม	 ตามแนวคิดของอดัม	 สมิธ	 (Adam	 Smith)	 เห็นว่า	 ในสังคมเศรษฐกิจที่ผู้ผลิตและ 

ผู้บริโภคมีอิสระต่อกัน	และต่างมีเสรีภาพในการผลิตและการบริโภค	ทุกอย่างเป็นไปตามกลไกทฤษฎี

ราคาหรอืกลไกการตลาด7	โดยพฒันาการทางสังคมซึง่ได้ก้าวเข้าสู่ความเป็นทนุนยิมเร่ิมต้นในประเทศ
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ประกิต ประสิทธิ์ศุภผล

ภาคพื้นยุโรปท่ีได้มีผู ้คิดค้นเคร่ืองจักรไอน�้าได้ส�าเร็จ	 จึงได้มีนายทุนเจ้าของโรงงานสมัยใหม่ที่ใช้

เครื่องจักรกลสมัยใหม่ผลิตสิ่งของและพาหนะการขนส่ง	 ฯลฯ	 แทนแรงคนและสัตว์พาหนะ	นายทุน

เจ้าของโรงงานจ�าเป็นต้องใช้ลกูจ้างทีม่คีวามรูค้วามสามารถใช้เครือ่งจักรกลสมยัใหม่	ในการนัน้จ�าเป็น

ต้องใช้คนงานที่มีเสรีภาพจึงจะมีก�าลังใจใช้เครื่องมือสมัยใหม่ให้ได้ผลโดยรัฐธรรมนูญก็ได้เขียนรับรอง

ให้สามัญชนมีสิทธิมนุษยชนเสมอภาคกับผู้เป็นนายทุน	 แม้ในทางปฏิบัตินายทุนจะได้เปรียบเพราะ

อาศัยทุนใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ของตนได้มากกว่าก็ตาม8	 จึงพาตั้งข้อสังเกตได้ว่าแม้ว่าในทางการเมือง 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยในรัฐธรรมนูญของประเทศได้รับรองคุ ้มครองหลักความ 

เสมอภาคไว้เสมอ	 หากแต่ในความเป็นจริงทางเศรษฐกิจตามลัทธิทุนนิยมนั้นเป็นไปได้ยากที่จะ

เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง	 ซึ่งในเวลานี้โลกทั้งโลกต่างถูกขับเคลื่อนโดยกระแสทุนนิยมอัน 

เชี่ยวกราดจึงยากที่ความเป็นประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจจะปรากฏเป็นจริงขึ้นได้	 อย่างไรก็ตาม 

นักวชิาการทัง้หลาย	ผูร้กัในประชาธปิไตยทัง้หลายกม็ไิด้ย่อท้อทีจ่ะเรยีกร้องและเปลีย่นแปลงสงัคมไป

ในทางที่เป็นประชาธิปไตยเต็มใบในวันใดวันหนึ่งในอนาคต	

	 	 ลัทธิทุนนิยมดังกล่าวนี้ส่งผลให้ปรากฏกลุ่มทุนข้ามชาติและมหาอ�านาจตะวันตกเป็นตัวละคร 

ส�าคัญ	ยิ่งไปกว่านั้น	“กระบวนการโลกาภิวัตน์ในทางเศรษฐกิจยังไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะการเลื่อนไหล

ของเงิน	การลงทุน	เทคโนโลยีและแรงงานเท่านั้น	หากแต่ยังรวมถึงการขยายตัวของสถาบันข้ามชาติ 

ที่คอยก�าหนดกฎเกณฑ์ต่างๆด้วย	 สถาบันเหล่านั้นมีหลายแห่งที่เริ่มต้นด้วยการเป็นองค์กรร่วมมือ

ระหว่างรัฐบาลหรือเป็นองค์กรท่ีรัฐบาลต่างๆรับรอง	 แต่พอเวลาผ่านไปก็ยิ่งมีอ�านาจอิสระจากการ

ควบคุมของบรรดารัฐบาลแห่งชาติ”9 

	 	 ประชาธิปไตยอันสมบูรณ์	 นอกจากจะต้องการการเมืองที่เป็นประชาธิปไตย	 ตามที่บัญญัติ 

หลักการและกลไกเอาไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว	 ก็ยังจ�าเป็นต้องมีทัศนะทางสังคมที่เป็นประชาธิปไตย	 

ตามที่บัญญัติหลักการและวางกลไกเอาไว้ในรัฐธรรมนูญแล้วก็ยังจ�าเป็นจะต้องมีทัศนะทางสังคม 

ที่เป็นประชาธิปไตย	 และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ความเป็นประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจด้วย	 หากแม้นว่า 

ทัศนะทางสังคมไม่เป็นประชาธิปไตย	 และเศรษฐกิจก็ไม่เป็นประชาธิปไตย	 ย่อมคาดหวังความเป็น 

“ประชาธิปไตยอันสมบูรณ์”	 มิได้เลย10	 ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เป็นที่ใฝ่ฝันของชาวโลก	 เพราะ 

รู้สึกกันว่า	 เป็นระบอบการปกครองที่ให้ประโยชน์และจะท�าให้ประชาชนมีความสุขกันถ้วนหน้า	 

8		 ปรดี	ีพนมยงค์,	“ประชาธปิไตยเบือ้งต้นส�าหรบัสามญัชน”,	ลงเผยแพร่ใน	www.pub-law.net	วนัอาทติย์ที	่13	พฤษภาคม	 
	 2550.	
9		 Robert	J.Holton,	1998	อ้างใน	เสกสรร	ประเสริฐกุล,	เพิ่งอ้าง	หน้า	38.	
10	 วิชิตวงศ์	ณ	ป้อมเพชร,	ประชาธปิไตยทางเศรษฐกิจ	รากฐานของถนนสู่ประชาธิปไตยอนัสมบูรณ์,	(กรุงเทพฯ	:	วศริะ,	2552),	 
	 หน้า	4.
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ประชาธิปไตยในยุคโลกาภิวัตน์ 

11	 เพิ่งอ้าง,	หน้า	12	-13.

กล่าวอีกนัยหนึ่ง	 การปกครองระบอบประชาธิปไตยได้รับการยอมรับว่ามีข้อบกพร่องน้อยกว่า 

การปกครองในระบอบอืน่ๆ	แม้จะมจีดุอ่อนในหลายๆ	ด้านกต็าม	“จดุอ่อนของระบอบประชาธปิไตย”	

ที่เห็นได้ชัด	 คือ	 ความล�าบากในการปรับวัฒนธรรมของสังคมให้สอดคล้องกับอุดมการณ์และกลไก 

ในระบอบประชาธิปไตย	 ซึ่งหากทาไม่ได้ก็ต้องพยายามปรับกลไกหรืออุดมการณ์ของประชาธิปไตย 

ให้สอดคล้องกันวัฒนธรรมของสังคมในทางใดทางหนึ่ง	 ตัวอย่างเช่น	 ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย	 

การใช้สิทธิเสรีภาพต้องมีขอบเขต	 ไม่ก้าวล่วงสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น	 แต่ในบางสังคมไม่มีวัฒนธรรม 

ดังกล่าว	โดยผู้คนไม่เข้าใจและไม่คุ้นเคยกับการใช้สิทธิเสรีภาพอย่างมีขอบเขต	หรืออาทิเช่น	ในกรณีที่

การปกครองระบอบประชาธิปไตย	บุคคลจะต้องมีความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม	แต่ความรู้สึก

นึกคิดอันเป็นวัฒนธรรมของสังคมมิได้เป็นเช่นนั้น	 เป็นต้น	ดังนั้น	ถึงแม้ว่า	“ประชาธิปไตย”	จะเป็น

ระบอบการปกครองท่ีมคีณุลกัษณะท่ีดีเพยีงใด	กม็ไิด้หมายความว่า	ทกุๆ	สงัคมจะสามารถปรบัตัวและ

สามารถปกครองได้ด้วยระบอบประชาธปิไตยเสมอไป	ในกรณท่ีีมคีวามปรารถนาท่ีจะมกีารปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย	สังคมนั้นจะต้องด�าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน	โดยท�าการปรับตัวทางวัฒนธรรม

ให้สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตย	 ซ่ึงในระหว่างนั้นอาจต้องยอมรับกับโครงสร้างและกลไก 

การปกครองที่อาจจะไม่มีลักษณะเป็นประชาธิปไตยไปพลางก่อน11 

	 	 หลักที่ส�าคัญอีกประการหนึ่ง	คือ	หลักสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของปัจเจกชน	อันเป็น 

เงื่อนไขเบ้ืองต้นส�าหรับการด�ารงอยู่ของประชาธิปไตยถ้าไม่มีส�านึกเรื่องดังกล่าวเป็นฐานรองรับ 

ก็สร้างกลไกหรือองค์ประกอบขั้นต่อๆ	ไปของประชาธิปไตยมิได้	 เป็นความจริงอยู่ที่สิทธิและเสรีภาพ

และความเสมอภาคของปัจเจกบุคคลเป็นเรื่องที่ไม่อาจสร้างขึ้นส�าเร็จบริบูรณ์ชั่วข้ามคืนในสังคม

ใดๆ	 แต่ประเด็นสาคัญอยู่ที่ว่า	 ส�านึกและประสบการณ์ในเรื่องสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค

เป็นเร่ืองของวิวัฒนาการซึ่งต้องใช้เวลายาวนานและต่อเนื่องจึงจะหยั่งรากลึก	 และเติบโตเข้มแข็ง

ได้	 ถ้าประเทศใดไม่สามารถปล่อยให้ส�านึกดังกล่าวเติบโตแบบมีวิวัฒนาการต่อเนื่องได้	 เพราะ

การรัฐประหารเป็นต้นนั้น	 รากฐานของระบอบเสรีประชาธิปไตยย่อมไม่เข้มแข็ง	 และด้วยเหตุ 

ที่รากฐานและเสาเข็มเล็กและตื้น	การต่อยอดองค์ประกอบอื่นๆ	จึงอาจสั่นคลอนหรือพังทลายได้ง่าย	 

ดังที่กล่าวแล้วว่า	 สิทธิเสรีภาพ	 และความเสมอภาคของปัจเจกบุคคลเป็นเรื่องของวิวัฒนาการ	 

ดงันัน้เมือ่เรากล่าวถงึเรือ่งดงักล่าว	เราจงึเน้นการขยายขอบเขตเรือ่งดงักล่าวว่ามมีากหรอืน้อยเพียงใด	

สทิธ	ิ(Right)	และเสรภีาพ	(Freedom)	เปรียบเสมอืนด้านสองด้านของเหรียญเดียวกนั	และด้วยเหตุนี้

บางคร้ังจึงใช้แทนท่ีสลับกันไปมาได้	 สิทธิมีหลายชนิด	 แต่วิธีการแบ่งชนิดของสิทธิที่นิยมกันมาก	 คือ	

แบ่งเป็นสิทธิพลเมือง	(Civil	Rights)	กับสิทธิทางการเมือง	(Political	Rights)	ดังนี้	
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ประกิต ประสิทธิ์ศุภผล

	 	 (1)	 สิทธิพลเมือง	(Civil	Rights)	ยังแบ่งย่อยออกเป็น	สิทธิทางสังคม	สิทธิทางเศรษฐกิจ	และ 

สทิธทิางวฒันธรรม	โดยสทิธพิลเมอืงทีส่�าคัญ	ได้แก่	สทิธทิีจ่ะมชีวีติทีม่เีสรภีาพปลอดจากการถกูทรมาน	

(Freedom	from	torture)	เสรภีาพจากการถกูบงัคบัใช้แรงงาน	เสรภีาพจากการถกูจบักมุตามอ�าเภอใจ	

สิทธิได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม	 เสรีภาพทางความคิด	 มโนธรรม	 ความเชื่อหรือการนับถือ

ศาสนา	 สิทธิในการด�าเนินชีวิตท่ีเป็นส่วนตัว	 (The	 right	 to	 private	 life)	 สิทธิท่ีจะมีอาหารกิน	 

มีการบริการสาธารณสุข	 มีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่พอเพียง	 สิทธิที่จะได้รับค่าจ้างแรงงานอย่าง 

เท่าเทียมเป็นธรรมส�าหรับผลงานที่เท่ากัน	 สิทธิที่จะได้รับการประกันสังคม	 มีงานท�า	 นัดหยุดงานได้	 

มีที่อยู่อาศัย	ได้รับการศึกษาและมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรม	เป็นต้น	

	 	 (2)	 สิทธิทางการเมือง	 (Political	 Rights)	 เป็นสิทธิที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการเมือง 

การปกครอง	 ได้แก่	 เสรีภาพในการพูด	 เสรีภาพในการสมาคม	สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร	และ

การเข้ามีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะทั้งหลายทั้งปวง	เป็นต้น	

	 	 แนวความคิดเรื่องสิทธิเสรีภาพในโลกปัจจุบัน	 ได้รับการรับรองไว้ในหลายแหล่งด้วยกัน	 

ที่ส�าคัญที่ได้รับการยอมรับโดยท่ัวโลก	 ได้แก่	 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	 (The	Universal	

Declaration	 of	 Human	 Rights)	 ซึ่งสมัชชาสหประชาชาติได้ลงมติยอมรับกัน	 และประกาศใช้

เมื่อ	 10	 ธันวาคม	 ค.ศ.	 1948	 ซึ่งสหประชาชาติได้ตราข้อก�าหนดเรื่องสิทธิต่างๆ	 ดังกล่าวในรูปของ

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ	 สังคมและวัฒนธรรม	 และกติการะหว่างประเทศ

ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	 ปัจจุบันประเทศในโลกประมาณสองในสามได้ให้การ

รับรองกติการะหว่างประเทศ	(International	Covenant)	ทั้งสองฉบับนี้แล้ว12	ส่วนแนวคิดเกี่ยวกับ

ความเสมอภาคนั้นได้ควบคู่มากับแนวคิดว่าด้วยเรื่องประชาธิปไตย	 อันหมายถึง	 การที่ปัจเจกบุคคล 

ย่อมมีความเท่าเทียมกัน	ย่อมเสมอกันในสิทธิ	และศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์	(equality	of	rights	 

and	 dignity)	 ซึ่งความเสมอภาคกันต่อหน้ากฎหมาย	 (equality	 before	 the	 law)	 หรือความ 

เสมอภาคในโอกาส	 (equality	 of	 opportunity)13	มิใช่ความเสมอภาคกันในผลลัพธ์ที่ปัจเจกบุคคล

แต่ละคนจะต้องมีทรัพย์สินหรือหน้าท่ีการงานเหมือนกัน	 หากแต่ต้องได้รับสิทธิประโยชน์หรือโอกาส 

ที่เท่าเทียมกันในสิ่งที่เหมือนกัน	และได้รับสิทธิประโยชน์แตกต่างกันในสิ่งที่แตกต่างกัน	

12	 สมเกียรติ	 วันทะนะ,	 อุดมการณ์ทางการเมืองร่วมสมัย,	 พิมพ์คร้ังที่	 2	 (กรุงเทพฯ	 :	 สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย 
	 เกษตรศาสตร์,	2551),	หน้า	254	–	256.
13	 สมเกยีรต	ิวนัทะนะ,	“ประชาธปิไตยและหลกัการปกครองโดยกฎหมาย”	(Democracy	and	the	Rule	of	Law),	ลงพมิพ์ 
	 ในวารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	เล่มที่	34	(ฉบับที่	2)	:	1-21	(2551),	หน้า	3-5.		
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ประชาธิปไตยในยุคโลกาภิวัตน์ 

4. บทวิเคราะห์ 

	 	 ผลจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี	 เอื้อประโยชน์ในการติดต่อส่ือสารท่ีรวดเร็ว	 

การคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึนจนเสมือนว่า	 เทคโนโลยีดังกล่าวได้ท�าให้โลกทั้งโลกเล็กลง	 

ผู ้คนสื่อสารและใกล้ชิดกันได้ง ่ายขึ้น	 ซ่ึงนี่เองเป็นลักษณะของโลกโลกาภิวัตน์ท่ีไม่ว ่าจะเกิด 

เหตุการณ์ใดเกิดขึ้น	 ณ	 มุมใดของโลกย่อมเป็นที่รับรู ้และส่งผลต่อเนื่องไปยังมุมอื่นๆ	 ของโลก	 

ด้วยความก้าวหน้าทางวัตถุในโลกยุคโลกาภิวัตน์นี้ไม่เพียงท�าให้การถ่ายทอดระหว่างกันซ่ึงความ 

เจริญทางเทคโนโลยีมีความครอบคลุมแพร ่หลาย	 หากแต่ยังน�าพาแนวคิดด ้านการเมือง 

การปกครองและระบบกฎหมายให้ส่งต่อไปมีอิทธิพลต่อกันและกัน	 โดยเฉพาะการถ่ายทอดและ 

แลกเปลีย่นองค์ความรูซ้ึง่กนัและกนัในการประชมุหรอืการพบปะกนัในเวทรีะหว่างประเทศ	อนัปรากฏ 

ในรูปขององค์การและสมาคมระหว่างประเทศต่างๆ	 อาทิเช่น	 สหประชาชาติ	 (UN	 หรือ	 United	 

Nations),	องค์การการค้าโลก	(WTO	หรือ	World	Trade	Organization),	ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิ

ในเอเชีย-แปซิฟิก	(APEC	หรือ	Asia-Pacific	Economic	Cooperation),	ประชาคมอาเซียน	(AC	หรือ	

ASEAN	Community)	เป็นต้น	

	 	 ในส่วนของประชาธปิไตยนัน้	ปัจจบุนัจะเหน็ได้ว่าความแพร่หลายของแนวคดิเร่ืองประชาธิปไตย

ได้ส่งอิทธพิลไปทัว่โลก	ท�าให้ลกัษณะของความเป็นประชาธปิไตยในปัจจบุนัมลีกัษณะส�าคญัอนัน่าสนใจ	

ดังต่อไปนี้	

  4.1 ความเป็นประชาธิปไตยเกี่ยวโยงกับสภาพเศรษฐกิจอย่างเหนียวแน่น 

	 	 	 ในสังคมนั้นส่วนที่เป็นโครงสร้างและกลไกของสังคม	 คือ	 ระบบการเมือง	 ขณะที่ความสุข

สมบูรณ์อยู่ดีกินดีของสมาชิกในสังคมเป็นเรื่องของระบบเศรษฐกิจ	 ซึ่งทั้งสองส่วนมีความเช่ือมโยง

สัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด	 ดังที่ปรากฏเสมอที่หากเม่ือใดเกิดความขัดสนขาดแคลน	 สภาพเศรษฐกิจ 

ฝืดเคืองย่อมน�ามาซึ่งการลุกขึ้นมาประท้วงขับไล่ผู้ปกครองหรือรัฐบาลเสมอ	 ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ 

ในอดตีหรอืแม้แต่การประท้วงในปัจจบัุนกม็ปัีจจยัส�าคญัมาจากความเดอืดร้อนทางเศรษฐกจิการมชีวีติ 

ความเป็นอยูท่ี่ไม่มคีณุภาพเพยีงพอเป็นปัจจยัแทบทัง้สิน้	อนัอาจเรยีกอกีอย่างหนึง่ว่าเป็น	“ความไม่เป็น 

ประชาธปิไตยทางเศรษฐกจิ”14	ซึง่การปรบัปรงุข้อบกพร่องดงักล่าวจ�าเป็นต้องลงลกึไปถงึองค์ประกอบ

ของประชาธิปไตยเพื่อลดการเอารัดเอาเปรียบความเหล่ือมล�้า	 และการถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพ

ของประชาชนโดยรวม	 ประเด็นที่น่าพิจารณาทบทวนก็คือว่าจากการค้นคว้าวิจัยของนักวิชาการ 

หลายท่านพบว่า	 กระบวนการของทุนโลกาภิวัตน์นั้นเม่ือเข้าครอบง�าดินแดนใด	 ก็ล้วนแต่น�าไปสู ่

14	 วิชิตวงศ์	ณ	ป้อมเพชร,	อ้างแล้วเชิงอรรถที่	10,	หน้า	40-41.	
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ประกิต ประสิทธิ์ศุภผล

ปัญหาทั้งสิ้น	 อันท�าให้ความเหลื่อมล�้าทางรายได้ระหว่างประชากรโลกกลายเป็นระเบิดเวลา 

ที่น่าสะพรึงกลัว	 จากสถิติระบบทุนนิยมในแนวทางเสรีนิยมใหม่ได้ท�าให้รายได้รวมของประชากร 

ในโลกร้อยละ	82.7	ตกอยู่ในมือคนรวยจ�านวน	20	เปอร์เซ็นต์แรก	ขณะที่ประชากรอีก	20	เปอร์เซ็นต์

ซึ่งอยู่ล่างสุดมีส่วนแบ่งรายได้เพียง	1.4	เปอร์เซ็นต์เท่านั้น15 

  4.2 ความซับซ้อนของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นประชาธิปไตยที่ยังไม่สมบูรณ์ 

	 	 	 ความเป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์นั้น	เป็นที่ใฝ่ฝันของชาวโลก	เพราะรู้สึกว่าเป็นระบอบ

การปกครองที่ให้ประโยชน์และสามารถให้ความสุขกันถ้วนหน้า	 ดังที่กล่าวมาแล้วว่าในสังคมโลก 

โดยมากยอมรบักนัว่าระบอบประชาธปิไตยเป็นระบบการเมอืงการปกครองทีม่จีดุอ่อนหรอืข้อบกพร่อง

น้อยกว่าการปกครองในระบอบอืน่ๆ	โดยความบกพร่องท่ีส�าคญัของการปกครองระบอบประชาธปิไตย

คือ	 ความยากล�าบากในการปรับวัฒนธรรมของสังคมที่มีอยู่แต่เดิมให้สอดคล้องกับอุดมการณ์และ 

กลไกของประชาธิปไตย16	ไม่ว่าจะเป็น	การยอมเสียสละประโยชน์ส่วนตัวมุ่งเน้นที่ประโยชน์ส่วนรวม

เป็นหลัก,	 การใช้สิทธิเสรีภาพอย่างมีขอบเขตไม่ก้าวล่วงสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น,	 การยอมรับฟัง 

ความคดิเห็นที่แตกต่าง,	การให้เกียรตไิม่ดูหมิ่นเหยียดหยามซึง่กันและกัน	พร้อมทั้งให้ความเสมอภาค 

ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน	 เป็นต้น	 ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัญหาที่เกิดข้ึนในประเทศที่มีประชาธิปไตย 

ที่ไม่สมบูรณ์ทั้งหลายมีมิติของปัญหาท่ีซับซ้อนและมีรากฐานของปัญหามาจากการไม่สามารถปรับ

ทศันคตแิละวฒันธรรมของสมาชกิในสงัคมให้สอดคล้องกบัความเป็นประชาธปิไตยอนัสมบรูณ์แท้จรงิ

นั่นเอง

  4.3 การถูกกดดันจากประเทศอื่นๆ ท่ัวโลกในสถานการณ์ที่ประเทศใดประเทศหนึ่งด้อยลง 

   ซึ่งความเป็นประชาธิปไตย 

	 	 	 จากแนวคิดทางด้านเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรมแบบตะวันตกที่ได้แผ่ขยายไป 

ทัว่ทกุทวปีทัว่โลก	(Westernization)	แม้แต่ประชาชนในท้องถิน่อนักนัดารห่างไกลผูค้น	ซึง่เป็นอทิธพิล 

มาจาก	 “ลัทธิเสรีนิยมใหม่”	 (New	 Liberalism)	 ซึ่งเป็นรากฐานของกระบวนการโลกาภิวัตน์ 

อันก่อตัวเป็นรูปเป็นร่างมาในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา	 เมื่อแนวคิดเสรีนิยมและทุนนิยมนี้ได้รับ 

การยอมรบัจากประเทศมหาอ�านาจท้ังหลายนานจนหยัง่รากลกึในสงัคมของชาติทีไ่ด้รบัการยอมรบัว่า

เป็นอารยประเทศทั้งหลาย	 เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ลดทอนความเป็นประชาธิปไตยลง	 เช่น	 เหตุการณ์

ปฏวิตัริฐัประหาร	หรอืการปิดก้ันสทิธเิรยีกร้องทางการเมอืงในวาระต่างๆ	จงึปรากฏกระแสต่อต้านจาก 

15	 David	Held	&	Anthony	McGrew,	Globalization/Anti-Globalization,	Cambridge	:	Polity	Press,	20202	อ้างใน	 
	 เสกสรร	ประเสริฐกุล,	การเมืองภาคประชาชน	ในระบอบประชาธิปไตยไทย,	(กรุงเทพฯ	:	วิภาษา,	2552),	หน้า	77.	
16	 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก	วิชิตวงศ์	ณ	ป้อมเพชร,	เพิ่งอ้าง,	หน้า	12-22.
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ประชาธิปไตยในยุคโลกาภิวัตน์ 

ชาติมหาอ�านาจและประเทศเพื่อนบ้านของชาตินั้นๆ	 อย่างรุนแรงและชัดเจนเสมอ	หรือแม้แต่มีการ

เสนอตัวเข้ามาเป็นคนกลางเจรจาไกล่เกล่ียปัญหาความบาดหมางในประเทศโดยต่างชาติหรือโดย

องค์การหรือสมาคมระหว่างประเทศ	

  4.4 การเรียกร้องซึ่งสิทธิเสรีภาพอย่างกว้างขวางและมีการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพ 

   บางประการที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน 

	 	 	 การคุม้ครองสทิธเิสรภีาพของโลกยคุโลกาภวิตัน์ในปัจจุบนัการรับรองคุม้ครองสิทธเิสรีภาพ

ในรฐัธรรมนญูของชาตต่ิางๆ	มกัมกีารปรบัปรงุให้สอดคล้องกนักบัสทิธเิสรภีาพทีส่ากลยอมรับ	อนัได้รบั 

การรบัรองไว้ในหลายแหล่งด้วยกนั	แต่แหล่งท่ีส�าคญัทีไ่ด้รับการยอมรับโดยทัว่โลก	ได้แก่	ปฏญิญาสากล

ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	(The	Universal	Declaration	of	Human	Rights)	ซึ่งสมัชชาสหประชาชาติ

ได้ลงมติยอมรับกัน	และประกาศใช้เมื่อ	10	ธันวาคม	ค.ศ.	1948	ซึ่งสหประชาชาติได้ตราข้อก�าหนด

เรือ่งสทิธต่ิางๆ	ดงักล่าวในรปูของกตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธทิางเศรษฐกจิ	สังคมและวฒันธรรม	

และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	

	 	 	 นอกจากนัน้ยงัปรากฏการเรยีกร้องสทิธเิสรภีาพในกรอบขอบข่ายทีก่ว้างขวางยิง่ข้ึน	อาทเิช่น	 

การเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของบุคคลที่มีรสนิยมรักร่วมเพศหรือการเรียกร้องให้กฎหมายรับรอง 

ความสัมพันธ์ของบุคคลหลากเพศอย่างกว้างขวาง	 การเรียกร้องสิทธิเสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูล 

ข่าวสารของรัฐ,	 การเรียกร้องสิทธิเสรีภาพในการติดต่อส่ือสารผ่านอินเตอร์เน็ต	 เป็นต้น	 เหล่านี ้

ล้วนแต่เป็นปรากฏการณ์ทางสงัคมทีเ่กดิขึน้จริงจากอทิธพิลของโลกาภวิตัน์ท่ีปรากฏในทุกสังคมทัว่โลก

5. บทสรุป 

	 	 การทีจ่ะสร้างในสงัคมใดสังคมหนึ่งมีความเปน็ประชาธปิไตยอย่างสมบรูณ	์กลา่วคือ	เปน็สงัคม

ทีม่กีารปกครองของประชาชน	โดยประชาชน	และเพือ่ประชาชน	ดังทีอ่บัราฮมั	ลนิคอน	ประธานาธบิดี

คนที่	 16	 ของสหรัฐอเมริกากล่าวไว้อย่างแท้จริงนั้นมิใช่เร่ืองง่ายและเต็มไปด้วยอุปสรรค	 โดยเฉพาะ 

ท�าอย่างไรในสถานการณ์ท่ีโลกท้ังโลกถูกขับเคลื่อนไปภายใต้กระแสทุน	 โลกาภิวัตน์อันไม่อาจปฏิเสธ 

ได้ว่าทั้งเศรษฐกิจ	 การเมืองและสังคมของคนท้ังโลกได้ยึดโยงเข้าด้วยกันแล้วนั้น	 ท�าอย่างไรจึงจะ

สามารถสร้างความเป็นประชาธิปไตยและน�าความสงบสุขมาสู่ประชาชนอย่างแท้จริงได้	ซึ่งประเด็นนี้

ยังคงเป็นปัญหาของปวงชนผู้รักประชาธิปไตยทั่วโลก	แต่สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือ	โลกาภิวัตน์ท�าให้

โฉมหน้าของการเมอืงการปกครองได้เปลีย่นแปลงไปทลีะน้อยผ่านววิฒันาการไปสูโ่ลกในอกีแบบหนึง่

ที่เราต้องเตรียมพร้อมส�าหรับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา	
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ประกิต ประสิทธิ์ศุภผล
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ประพีร์ อังกินันท์*

*	 อดตีรองผูว่้าตรวจเงนิแผ่นดนิ,	ผูเ้ข้ารบัการอบรมหลกัสตูร	“หลกันติธิรรมเพือ่ประชาธปิไตย”	(นปธ.)	รุน่ที	่1	ของส�านกังาน 
	 ศาลรัฐธรรมนูญ

บทน�ำ 

	 	 การตรวจเงินแผ่นดินเป็นการตรวจสอบการใช้อ�านาจทางการบริหารที่อาจกล่าวได้ว่า 

มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับระบอบประชาธิปไตยทั้งโดยหลักการและแนวคิดอุดมการณ  ์

ประชาธิปไตยของสังคม	 (Goal)	 และการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย	 ผลการตรวจสอบ 

การเงินแผ่นดินเป็นการสะท้อนภาพของความโปร่งใส	 (Transparency)	 ความรับผิดชอบ	 

(Accountability)	 ความเป็นไปตามหลักนิติธรรม	 (Rule	 of	 Law)	 และธรรมาภิบาล	 (Good	 

Governance)	 ในการบริหารงานภาครัฐ	 เพื่อจะให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันระหว่าง 

การตรวจเงินแผ่นดินกับประชาธิปไตย	 และบทบาทในการส่งเสริมประชาธิปไตยของการตรวจเงิน 

แผ่นดนิ	จงึเสนอแนวคดิและหลกัการท่ีเกีย่วข้องประกอบการพจิารณา	โดยเน้ือหาแบ่งเป็นสีส่่วน	ดงันี้	

	 	 ส่วนที่หนึ่ง	:	 ประชาธิปไตย	

	 	 ส่วนที่สอง	:		 กลไกการตรวจสอบ	

	 	 ส่วนที่สาม	:		การตรวจเงินแผ่นดิน	

	 	 ส่วนที่สี่				:	 การตรวจเงินแผ่นดินกับการส่งเสริมประชาธิปไตย	

  ส่วนที่หนึ่ง : ประชำธิปไตย 

	 	 ค�าว่า	“ระบอบประชาธิปไตย”	อาจมีผู้ให้ค�านิยามไว้หลากหลายความหมาย	ในที่นี้จะกล่าวถึง

ประชาธิปไตยในความหมายเชิงอุดมการณ์ที่เป็นเป้าหมาย	(Goal)	และประชาธิปไตยในความหมายที่

เป็นกระบวนการในเชงิของการเมอืงการปกครอง	ในส่วนทีเ่ป็นแนวทาง	(Mean)	ทีจ่ะน�าไปสูเ่ป้าหมาย	

ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินกับกำรส่งเสริมประชำธิปไตย
(The Office of the Auditor General on the Promotion of Democracy)
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ประพีร์ อังกิพินันท์

  1. แนวคิดและหลักกำรประชำธิปไตย 

	 	 	 แนวคิดและหลักการประชาธิปไตย	 กล่าวได้ว่าเป็นประชาธิปไตยในเชิงอุดมการณ	์ 

มีจุดมุ่งหมายให้คนที่อยู่ในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข	 ซ่ึงการท่ีจะบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าวได	้ 

คนในสังคมต้องยึดถือแนวคิดและหลักการประชาธิปไตยร่วมที่ส�าคัญคือ 

	 	 	 (1)	 หลักการยอมรับผลการเลือกตั้ง	(Accepting	a	result	of	elections)

		 	 	 (2)		 หลักความรับผิดชอบ	(Accountability)

		 	 	 (3)		 หลักเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ	(Bill	of	Right)	

	 	 	 (4)		 หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน	(Citizen	Participation)	

	 	 	 (5)		 หลักการควบคุมการใช้อ�านาจ	(Control	of	the	Abuse	of	Power)	

	 	 	 (6)		 หลักสิทธิมนุษยชน	(Human	Right)

		 	 	 (7)		 หลักการเปิดใจกว้างทางการเมืองโดยยอมรับเสียงส่วนใหญ่ปกป้องเสียส่วนน้อย	

(Major	Rule,	Minor’	right)

		 	 	 (8)		 หลักความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ	(Economic	Freedom)	

		 	 	 (9)		 หลักความเสมอภาค	(Equality)

		 	 	 (10)		หลักการความอิสระของกระบวนการยุติธรรม	(Independent	Judiciary)

		 	 	 (11)	 การมีหลายพรรคการเมือง	(Multi	Party)	

	 	 	 (12)	หลักนิติธรรม	(The	Rule	of	Law)	

	 	 	 (13)		หลักความโปร่งใส	(Transparency)	

	 	 โดยหลักการดังกล่าวข้างต้นจะต้องมีน�าไปปฏิบัติตามแนวทางของการเมืองการปกครอง 

ในระบอบประชาธิปไตย	

  2. กำรเมืองกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย 

	 	 	 การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	 อาจกล่าวได้ว่า	 เป็นแนวทาง	 (Mean)	 

ที่จะน�าไปสู่จุดมุ่งหมายตามอุดมการณ์ของประชาธิปไตย	 โดยรูปแบบของการเมืองการปกครองหรือ 

วิธีการของแต่ละประเทศนั้นมีความแตกต่างกัน	 เช่น	 การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบ

ประธานาธิบดี	หรือการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา	แต่โดยทั่วไปแล้วมักจะมี

แนวคิดและหลักการร่วมกันที่ส�าคัญคือ	

	 	 	 (1)	 อ�านาจอธิปไตยซึ่งเป็นอ�านาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นของประชาชน	

	 	 	 (2)		 ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศทางตรงหรอืทางอ้อม	โดยวิธกีารเลอืกต้ัง

และยอมรับกระบวนการเลือกตั้งตามหลักการประชาธิปไตย	
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ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินกับกำรส่งเสริมประชำธิปไตย (The Office of the Auditor General on the Promotion of Democracy)

	 	 	 (3)		 การปกครองในระบอบประชาธิปไตยมุ่งให้ประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุด

		 	 	 (4)		 ถือเอาเสียงข้างมากเป็นหลัก	ในขณะเดียวกันก็เคารพและปกป้องสิทธิเสียงข้างน้อย	

	 	 	 (5)		 ประชาชนมีความเสมอภาคกัน	และมีสิทธิเสรีภาพตามกฎหมาย

	 	 	 (6)		 ประชาชนมีอ�านาจในการควบคุมตรวจสอบรัฐบาลโดยทางตรงและโดยทางอ้อม

	 	 ตามแนวคิดและหลักการประชาธิปไตยดังกล่าวข้างต้น	 ประเทศไทยมีการปกครอง 

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 เป็นการเมืองการปกครองในระบอบ 

ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา	อ�านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย	พระมหากษัตริย์ทรงใช้อ�านาจนั้น

ทางรัฐสภา	คณะรัฐมนตรี	ศาล	การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา	คณะรัฐมนตรี	ศาล	รวมทั้งองค์กรตาม

รัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม

   3. เสำหลักคุณธรรมของชำติในระบอบประชำธิปไตย (Pillars of National Integrity)

		 	 	 การบรหิารราชการของรฐับาลสมยัใหม่ในระบอบประชาธปิไตยจะให้ความส�าคัญกบัระบบ

คุณธรรมแห่งชาติ	 (National	 Integrity	 System)	 โดยโครงสร้างตามแนวคิดและหลักการดังกล่าว	

ประกอบด้วยเสาหลักส�าคัญในการค�้าจุนประเทศชาติ	คือ

		 	 	 (1)	 รัฐสภา	(Legislative	branch	of	government)

		 	 	 (2)		 การบริหารงานของรัฐบาล	(Executive	branch	of	government)

		 	 	 (3)		 ตุลาการ	(Judiciary)

		 	 	 (4)		 ภาคสาธารณะ	(Public	sector)	

	 	 	 (5)		 การบังคับใช้กฎหมาย	(Law	enforcement)

		 	 	 (6)		 การจัดการเลือกตั้ง	(Electoral	management	body)

		 	 	 (7)		 ผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา	(Ombudsman)	

	 	 	 (8)		 สถาบันการตรวจสอบ	(Audit	Institution)	

	 	 	 (9)		 หน่วยงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต	(Anti-corruption)

		 	 	 (10)		พรรคการเมือง	(Political	parties)	

	 	 	 (11)		สื่อ	(Media)	

	 	 	 (12)		ประชาสังคม	(Civil	Society)	

	 	 	 (13)		ภาคธุรกิจ	(Business)	

	 	 	 โดยสถาบันการตรวจเงินแผ่นดินเป็นหนึ่งในเสาหลักของระบบคุณธรรมแห่งชาติ	ที่จะช่วย

ส่งเสริมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีความเข้มแข็ง	 การพัฒนาประเทศและการ 

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนในสังคมจะบรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน	
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ประพีร์ อังกิพินันท์

  ส่วนที่สอง : กลไกกำรตรวจสอบ 

	 	 การตรวจเงินแผ่นดินเป็นหนึ่งในกลไกกระบวนการตรวจสอบของสังคม	 ซ่ึงมีแนวคิดที่ส�าคัญ

ดังนี้	

  1. แนวคิดและหลักกำรเกี่ยวกับกำรตรวจสอบ 

	 	 	 การตรวจสอบมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เช่ือม่ันในความถูกต้อง	 เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย	 ดังนั้น	 

การตรวจสอบจึงเป็นกิจกรรมท่ีต้องปฏิบัติภายใต้แนวคิดและหลักการท่ีท�าให้เกิดความน่าเชื่อถือ 

ซึ่งแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการตรวจสอบที่ส�าคัญ	คือ

		 	 	 (1)	 หลักนิติธรรม	(Rule	of	Law)	หรือนิติรัฐ	(Legal	State)

		 	 	 (2)		 หลักเกี่ยวกับหลักฐาน	(Evidence)

		 	 	 (3)		 หลักความเป็นอิสระ	(Independent)	

	 	 	 (4)		 หลักความเป็นกลาง	(Impartial)	

	 	 	 (5)		 หลักความรับผิดชอบ	(Accountability)

		 	 	 (6)		 หลักความโปร่งใส	(Transparency)

	 		 	 (7)		 หลักความเสมอภาค	(Equity)

		 	 	 (8)		 หลักเกี่ยวกับระบบคุณธรรม	 (Integrity)	 ความซื่อสัตย์สุจริต	 จริยธรรมและจรรยา

บรรณในวิชาชีพการตรวจสอบ	

  2. กลไกกำรตรวจสอบ 

	 	 	 โครงสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อ�านาจการบริหารราชการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย	หลักการบริหารราชการของหน่วยงานของรัฐ	อาจแบ่งได้	3	ลักษณะ	คือ

   (1) กลไกกำรตรวจสอบอ�ำนำจบริหำรโดยอ�ำนำจนิติบัญญัติและสิทธิของประชำชน 

ตำมรัฐธรรมนูญ 

     ประเทศไทยมกีารปกครองระบอบประชาธปิไตยแบบรัฐสภา	โดยอ�านาจอธปิไตยหรือ 

อ�านาจสงูสดุในการปกครองประเทศแบ่งเป็น	อ�านาจนติบิญัญตั	ิอ�านาจฝ่ายบรหิาร	และอ�านาจตลุาการ	 

อ�านาจทั้งสามรัฐธรรมนูญได้ก�าหนดให้มีการถ่วงดุลอ�านาจกัน	 (check	 and	 balance)	 

โดยอ�านาจนิติบัญญัติสามารถตรวจสอบอ�านาจบริหารได้โดยการตั้งกระทู ้ถาม	 การอภิปราย 

การบริหารงานของฝ่ายบริหาร	 และประชาชนสามารถมีส่วนในการร่างกฎหมาย	 ถอดถอนบุคคล 

ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองและการลงประชามติในเรื่องที่ส�าคัญ	 หรือมีสิทธิในข้อมูลข่าวสาร	 

มีสิทธิติดตามและร้องขอให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู ้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง	 

หน่วยงานของรัฐ	และเจ้าหน้าที่ของรัฐ	
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ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินกับกำรส่งเสริมประชำธิปไตย (The Office of the Auditor General on the Promotion of Democracy)

   (2) กลไกกำรตรวจโดยองค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญ 

	 	 	 	 	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	ได้ก�าหนดกลไกการตรวจสอบ

โดยให้มีองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ	ประกอบด้วย

		 	 	 	 	 (1)	 คณะกรรมการเลือกตั้ง

		 	 	 	 	 (2)		ผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา

		 	 	 	 	 (3)	 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	และ	

	 	 	 	 	 (4)		คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	

   (3) กลไกกำรตรวจสอบโดยหน่วยงำนตรวจสอบของหน่วยงำนของรัฐ 

     การบริหารราชการ	 หน่วยงานของรัฐต้องด�าเนินการให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม	 

(Rule	 of	 Law)	 หลักธรรมมาภิบาลของภาครัฐ	 (Good	 Governance)	 มีกระบวนการตรวจสอบ 

เพื่อให้เกิดความโปร่งใส	 (Transparency)	 ความรับผิดชอบ	 (Accountability)	 โดยโครงสร้าง 

การบริหารราชการทุกหน่วยงานจะต้องมีส่วนราชการที่มีอ�านาจหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในหรือ 

มีคณะกรรมการตรวจสอบของภาคราชการ	

  ส่วนที่สำม : กำรตรวจเงินแผ่นดิน 

	 	 การตรวจเงินแผ่นดินเป็นกลไกการตรวจสอบหน่ึงที่ก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ	 โดยมีโครงสร้าง

อ�านาจหน้าที่	ดังนี้	

  1. โครงสร้ำงองค์กรกำรตรวจเงินแผ่นดิน 

	 	 	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	แบ่งโครงสร้างองค์กรการตรวจเงิน

แผ่นดินออกเป็น	3	ส่วน	คือ

		 	 	 (1)	 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	

	 	 	 (2)		 ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

		 	 	 (3)		 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	

	 	 	 ในแต่ละส่วนมกีารก�าหนดอ�านาจหน้าท่ีไว้ใน	มาตรา	252	253	และ	254	กล่าวคอื	มาตรา	252	 

การตรวจเงินแผ่นดินให้กระท�าโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นอิสระและเป็นกลาง	

	 	 	 คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดิน	ประกอบด้วย	ประธานกรรมการคนหนึง่และกรรมการอืน่	

อีกหกคน	 ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากผู้มีความช�านาญและประสบการณ์ด้านการตรวจเงิน

แผ่นดิน	การบัญชี	การตรวจสอบภายใน	การเงินการคลัง	และด้านอื่น	

	 	 	 การสรรหาและการเลือกกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินให้น�า

บทบัญญัติมาตรา	 204	 วรรคสามและวรรคสี่	 มาตรา	 206	และมาตรา	 207	มาใช้บังคับโดยอนุโลม	 

เว้นแต่องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นไปตามมาตรา	243	
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ประพีร์ อังกิพินันท์

	 	 	 ให้ประธานวฒุสิภาเป็นผูล้งนามรบัสนองพระบรมราชโองการแต่งต้ังประธานกรรมการและ

กรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

		 	 	 กรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีวาระการด�ารงต�าแหน่งหกปีนับแต่วันท่ีพระมหากษัตริย ์

ทรงแต่งตั้ง	และให้ด�ารงต�าแหน่งได้เพียงวาระเดียว	

	 	 	 คุณสมบัติ	ลักษณะต้องห้าม	และการพ้นจากต�าแหน่งของกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	และ

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน	รวมทั้งอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	ผู้ว่าการตรวจเงิน

แผ่นดนิ	และส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ	ให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วย

การตรวจเงินแผ่นดิน	

	 	 	 การก�าหนดคุณสมบัติและวิธีการเลือกบุคคลซ่ึงจะได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ 

ตรวจเงินแผ่นดนิและผูว่้าการตรวจเงนิแผ่นดนิ	จะต้องเป็นไปเพือ่ให้ได้บคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมำะสม 

มีควำมซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ และเพื่อให้ได้หลักประกันควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติหน้ำที ่

ของบุคคลดังกล่าว	

	 	 	 มาตรา	 253	 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีอ�านาจหน้าท่ีก�าหนดหลักเกณฑ์ 

มาตรฐานเก่ียวกบัการตรวจเงนิแผ่นดิน	ให้ค�าปรกึษา	แนะน�า	และเสนอแนะให้มีการแก้ไขข้อบกพร่อง 

เก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดิน	 และมีอ�านาจแต่งต้ังคณะกรรมการวินัยทางการเงินและการคลัง 

ทีเ่ป็นอิสระเพือ่ท�าหน้าทีว่นิจิฉยัการด�าเนนิการทีเ่กีย่วกบัวนัิยทางการเงนิ	การคลงั	และการงบประมาณ	

และให้คดีที่พิพาทเก่ียวกับค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินัยทางการเงินและการคลังในเร่ืองดังกล่าว

เป็นคดีที่อยู่ในอ�านาจของศาลปกครอง	

	 	 	 ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีอ�านาจหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินท่ีเป็นอิสระและ

เป็นกลาง

	 	 	 มาตรา	 254	 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีหน่วยธุรการของคณะกรรมการตรวจเงิน 

แผ่นดินที่เป็นอิสระโดยมีผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานกรรมการ 

ตรวจเงินแผ่นดิน	

	 	 	 ให้มีส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล	 

การงบประมาณ	และการด�าเนินการอื่น	ทั้งนี้	ตามที่กฎหมายบัญญัติ	

	 	 	 โดยสรปุบทบาทอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน	

และส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	และ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน	พ.ศ.	2542	มีดังนี้	
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   (1) คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน 

	 	 	 	 	 คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดิน	มอี�านาจหน้าท่ีเกีย่วกบัการวางนโยบายการตรวจเงิน 

แผ่นดิน	 การก�าหนดหลักเกณฑ์	 มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน	 ก�าหนดหลักเกณฑ์ 

และวิธีพิจารณาในเรื่องวินัยทางงบประมาณและการคลัง	 การให้ค�าปรึกษาแนะน�า	 การเสนอแนะ 

ให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน	 การก�าหนดโทษปรับทางการปกครอง	 การ

พิจารณาวินิจฉัยความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังในฐานะที่เป็นองค์กรสูงสุด	 การพิจารณา

เลือกผู้สมควรด�ารงต�าแหน่งผู ้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน	 และการด�าเนินการอ่ืนตามท่ีบัญญัติไว้ 

ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน	พ.ศ.	2542	

   (2) ผู้ว่ำกำรตรวจเงินแผ่นดิน 

	 	 	 	 	 ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน	มีอ�านาจหน้าที่	รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของส�านักงาน

การตรวจเงินแผ่นดิน	 และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

โดยให้มีรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ช่วยส่ังและปฏิบัติราชการ	 ในกิจการของส�านักงาน 

การตรวจเงินแผ่นดินที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้แทนส�านักงาน 

การตรวจเงินแผ่นดิน	 ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินจะมอบอ�านาจให้ข้าราชการส�านักงานการตรวจเงิน

แผ่นดินปฏิบัติราชการเฉพาะอย่างแทนก็ได้	 ตามระเบียบที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก�าหนด

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา	

   (3)  ส�ำนักงำนกำรตรวจเงิน 

	 	 	 	 	 ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ	เป็นส่วนราชการทีเ่ป็นหน่วยงานอสิระตามรฐัธรรมนญู	 

มีฐานะเป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน	 มีภารกิจเกี่ยวกับการ 

ตรวจสอบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน	 พ.ศ.	 2542	 และ 

เกี่ยวกับราชการทั่วไปของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	

  2. กลไกควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่ำกำรตรวจเงินแผ่นดิน 

ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน หน่วยรับตรวจ และประชำชน 

	 	 	 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน	 พ.ศ.	 2542	 

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	 ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน	 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	 และ 

หน่วยรับตรวจ	มีความสัมพันธ์	ดังนี้	

   2.1 อ�ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรตรวจเงนิแผ่นดนิกบัผูว่้ำกำรตรวจเงนิแผ่นดนิและ

ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน 

	 	 	 	 	 (1)	 คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิให้ค�าแนะน�าแก่ผูว่้าการตรวจเงนิแผ่นดินเก่ียวกบั

		 	 	 	 	 	 (1.1)	 การก�าหนดมาตรฐานการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ	
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		 	 	 	 	 	 (1.2)	 การจัดท�างบประมาณของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

		 	 	 	 	 	 (1.3)		การท�ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปีและรายงานผลการปฏิบัติงาน

ระหว่างปีของส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิเพือ่เสนอต่อสภาผูแ้ทนราษฎร	วฒุสิภา	และคณะรฐัมนตรี	

	 	 	 	 	 (2)		คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก�าหนดวิธีการตรวจสอบการเงินแผ่นดินของ 

หน่วยรับตรวจท่ีได้รับเงินอุดหนุนหรือกิจการที่ได้รับเงิน	 หรือทรัพย์สินลงทุนจากหน่วยรับตรวจว่า 

การรับจ่ายและการใช้เงินอุดหนุน	 หรือเงินหรือทรัพย์สินลงทุนไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์หรือไม่	

	 	 	 	 	 (3)	 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก�าหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน

ราชการลับหรือเงินที่มีลักษณะที่คล้ายกับเงินราชการลับของหน่วยรับตรวจ	

	 	 	 	 	 (4)	 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก�าหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสียหาย 

ที่เกิดขึ้นกับหน่วยรับตรวจ	

	 	 	 	 	 โดยทัง้	4	ประการนี	้ส่งให้ผูว่้าการตรวจเงินแผ่นดินและส�านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน	 

เพื่อน�าไปปฏิบัติหรือด�าเนินการตรวจสอบตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก�าหนด	

   2.2 อ�ำนำจหน้ำที่ของผู้ว่ำกำรตรวจเงินแผ่นดินกับคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน 

	 	 	 	 	 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินกับคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

มี	ดังนี้	

	 	 	 	 	 (1)	 ผูว่้าการตรวจเงนิแผ่นดนิ	จะให้ค�าปรกึษา	ความเห็น	หรอืข้อมลูเกีย่วกบัการตรวจเงนิ 

แผ่นดินแก่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	

	 	 	 	 	 (2)	 ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินต้องรายงานผลการตรวจสอบหรือปัญหาในการปฏิบัติ

ราชการของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	

	 	 	 	 	 (3)	 ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินต้องปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน 

แผ่นดินมอบหมาย	

   2.3 อ�ำนำจหน้ำที่ของผู้ว่ำกำรตรวจเงินแผ่นดินกับส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน 

	 	 	 	 	 (1)	 ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินออกค�าสั่งหรือข้อบังคับที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและ 

การบริหารงานตรวจสอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	

	 	 	 	 	 (2)	 ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินก�าหนดแผนการตรวจสอบเรื่องที่จะต้องตรวจสอบ	 

วิธีการ	 ขอบเขต	 แนวการตรวจสอบ	 และการเสนอรายงานตรวจสอบส�าหรับการปฏิบัติงานของ 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ	

	 	 	 	 	 (3)	 ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ	
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   2.4 อ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินกับหน่วยรับตรวจ 

	 	 	 	 	 (1)	 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีอ�านาจหน้าที่เสนอแนะให้หน่วยรับตรวจแก้ไข 

ข้อบกพร่อง	หรอืปฏิบัตใิห้ถูกต้องตามกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบงัคบั	หรอืมตคิณะรฐัมนตร	ีและเสนอแนะ

ในประการอื่นตามที่เห็นสมควร	ตลอดจนติดตามการด�าเนินการแก้ไขและการปฏิบัติตามค�าแนะน�า	

	 	 	 	 	 (2)	 ในกรณทีีค่ณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิพจิารณาผลการตรวจสอบแล้วปรากฏว่า 

มข้ีอบกพร่องเนือ่งจากไม่ปฏิบัตติามกฎหมาย	ระเบยีบ	ข้อบงัคบั	หรอืมติคณะรฐัมนตร	ีให้คณะกรรมการ 

ตรวจเงินแผ่นดินมีหนังสือแจ้งให้หน่วยรับตรวจชี้แจงหรือแก้ไขข้อบกพร่องหรือปฏิบัติให้ถูกต้อง	 

หรือให้ด�าเนินการตามกฎหมาย	 หรือระเบียบแบบแผนที่ราชการหรือหน่วยรับตรวจก�าหนดไว้แก ่

เจ้าหน้าที่หน่วยรับตรวจซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบตามควรแก่กรณี	

	 	 	 	 	 (3)	 ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่าข้อบกพร่องเกิดขึ้นเนื่องจาก

กฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 หรือมติคณะรัฐมนตรีไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันหรือไม่อาจ

ปฏิบัติได้	 หรือหากปฏิบัติแล้วจะเสียประโยชน์ต่อราชการให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินแจ้งต่อ 

ผู้มีอ�านาจหน้าที่ในเรื่องนั้นๆ	เพื่อพิจารณาด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป	

	 	 	 	 	 (4)	 ถ้าผู้รับตรวจไม่ด�าเนินการโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้คณะกรรมการตรวจเงิน 

แผ่นดินแจ้งต่อกระทรวงเจ้าสังกัด	 หรือผู้ควบคุมก�ากับหรือรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจด�าเนินการ 

ตามกฎหมาย	หรือระเบียบแบบแผนที่ราชการหรือหน่วยรับตรวจก�าหนดแก่ผู้รับตรวจและเจ้าหน้าที ่

หน่วยรับตรวจผู้รับผิดชอบตามควรแก่กรณี	

	 	 	 	 	 (5)	 ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งหรือไม่อาจด�าเนินการได้	 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

รายงานต่อสภาผู้แทนราษฎร	วุฒิสภา	และคณะรัฐมนตรี	

	 	 	 	 	 (6)	 ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ	พจิารณาผลการตรวจสอบแล้ว	ปรากฏว่า 

มข้ีอบกพร่องของหน่วยรับตรวจ	เนือ่งจากไม่มข้ีอก�าหนดให้หน่วยรับตรวจต้องปฏบิติั	ให้คณะกรรมการ

ตรวจเงินแผ่นดนิแจ้งให้กระทรวงเจ้าสงักดั	หรอืผูบ้งัคบับญัชา	หรอืผูค้วบคมุก�ากบัหรอืรบัผดิชอบของ

หน่วยรับตรวจแล้วแต่กรณีทราบ	เพื่อก�าหนดมาตรการที่จ�าเป็นเพื่อให้หน่วยรับตรวจไปปฏิบัติ	

	 	 	 	 	 (7)		ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาผลการตรวจสอบแล้ว 

ปรากฏว่ามีพฤติการณ์น่าเช่ือว่าเป็นการทุจริตหรือมีการใช้อ�านาจหน้าที่โดยมิชอบ	 ก่อให้เกิดความ 

เสยีหายแก่เงนิหรอืทรัพย์สนิของราชการ	ให้คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิแจ้งต่อพนกังานสอบสวน

เพื่อด�าเนินคดี	 และให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินแจ้งผลการตรวจสอบดังกล่าวให้ผู้รับตรวจ 

หรือกระทรวงเจ้าสังกัด	 หรือผู้บังคับบัญชา	 หรือผู้ควบคุมก�ากับหรือรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ	 

แล้วแต่กรณี	 ด�าเนินการตามกฎหมายหรือตามระเบียบแบบแผนที่ราชการหรือที่หน่วยรับตรวจ 

ก�าหนดไว้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด้วย	 การด�าเนินคดีดังกล่าว	 ให้พนักงานสอบสวนน�ารายงาน 
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การตรวจสอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมาใช้เป็นหลักในการสอบสวนด้วย	 เมื่อพนักงาน 

สอบสวน	 ผู้รับตรวจ	 กระทรวงเจ้าสังกัด	 ผู้บังคับบัญชา	 หรือผู้ควบคุมก�ากับ	 หรือรับผิดชอบของ

หน่วยรับตรวจตามวรรคหนึ่ง	 ด�าเนินการไปประการใดแล้วให้แจ้งให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

ทราบภายในทุกเก้าสิบวัน	ในกรณีที่พนักงานสอบสวน	ผู้รับตรวจ	กระทรวงเจ้าสังกัด	ผู้บังคับบัญชา	

หรือผู้ควบคุมก�ากับหรือรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจไม่ด�าเนินการตามวรรคหนึ่งภายในระยะเวลา 

อันสมควร	ให้คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิรายงานต่อสภาผูแ้ทนราษฎร	วฒุสิภา	และคณะรฐัมนตร	ี

	 	 	 	 	 ท้ัง	 7	 ประการนี้	 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	 ในสถานะที่เป็นหน่วยธุรการของ

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	 เป็นผู้แจ้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินให้หน่วย 

รับตรวจไปปฏิบัติ	และติดตามผลการปฏิบัติของข้อเสนอแนะด้วย	

   2.5 หน้ำที่ของหน่วยรับตรวจต่อคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน 

	 	 	 	 	 (1)	 ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินแจ้งผลการตรวจสอบว่ามีข้อบกพร่อง 

เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	หรือมติคณะรัฐมนตรี	หน่วยรับตรวจต้องแจ้งผล 

การด�าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินทราบภายในหกสิบวัน	 

เว้นแต่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจะก�าหนดเป็นอย่างอื่น	

	 	 	 	 	 (2)	 กรณีท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินแจ้งผลการตรวจสอบว่ามีข้อบกพร่อง 

ของหน่วยรับตรวจ	 เนื่องจากไม่มีข้อก�าหนดให้หน่วยรับตรวจต้องปฏิบัติ	 เมื่อกระทรวงเจ้าสังกัด	 

หรอืผูบ้งัคบับญัชา	หรอืผูค้วบคมุก�ากบั	หรอืรบัผดิชอบของหน่วยรับตรวจด�าเนนิการไปประการใดแล้ว	 

ให้แจ้งให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินทราบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

ก�าหนด	โดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอาจก�าหนดระยะเวลารายงานความคืบหน้าไว้ด้วยก็ได้	

	 	 	 	 	 (3)	 ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินแจ้งผลการตรวจสอบว่ามีพฤติการณ์ 

น่าเชื่อว่าเป็นการทุจริต	 หรือมีการใช้อ�านาจหน้าที่โดยมิชอบ	 ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เงินหรือ

ทรพัย์สนิของราชการ	เมือ่พนกังานสอบสวน	ผูร้บัตรวจ	กระทรวงเจ้าสังกดั	ผู้บงัคบับญัชา	หรือผู้ควบคุม

ก�ากบัหรือรบัผดิชอบของหน่วยรบัตรวจ	ด�าเนินการไปประการใดแล้วให้แจ้งให้คณะกรรมการตรวจเงนิ

แผ่นดินทราบภายในทุกเก้าสิบวัน	

   2.6 อ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินกับส�ำนักงำนกำรตรวจเงิน

แผ่นดิน 

	 	 	 	 	 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิ	มอี�านาจในการก�าหนดนโยบายการตรวจเงนิแผ่นดิน 

ที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเห็นสมควร	 โดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้มีการก�าหนด 

มาตรฐานเก่ียวกับจรรยาบรรณ	 คุณภาพตรวจสอบ	 การพัฒนาคน	 งาน	 อุปกรณ์	 เครื่องมือ	 และ 

ภาวะแวดล้อมเสนอให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	 และที่เกี่ยวข้อง

น�าไปปฏิบัติ	
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   2.7 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินกับหน่วยรับตรวจ 

	 	 	 	 	 คณะกรรมการมีอ�านาจหน้าท่ีมีอ�านาจออกระเบียบหรือประกาศก�าหนดมาตรฐาน

หรือมาตรการเกี่ยวกับระบบและการควบคุมการตรวจสอบการบริหารงบประมาณส�าหรับหน่วยรับ

ตรวจ	ดังนี้

		 	 	 	 	 (1)	 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก�าหนดมาตรฐานเกีย่วกบัการควบคมุภายในและ

การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน	เพื่อให้หน่วยรับตรวจน�าไปใช้เป็นแนวทางส�าหรับการจัดวาง

ระบบควบคุมภายใน	และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	

	 	 	 	 	 (2)	 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก�าหนดมาตรการป้องกันหรือควบคุมความ 

เสียหายให้หน่วยรับตรวจหน่วยใดหน่วยหนึ่งหรือหลายหน่วยปฏิบัติ	 ในกรณีท่ีเห็นว่า	 อาจเกิดความ

เสียหายเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินโดยหน่วยรับตรวจ	เพื่อให้หน่วยรับตรวจถือปฏิบัติ	

	 	 	 	 	 (3)	 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก�าหนดมาตรฐานเกีย่วกบัการจัดท�าและแบบการ

รายงานที่จ�าเป็นส�าหรับการตรวจเงินแผ่นดินท่ีหน่วยรับตรวจต้องจัดส่งให้แก่ส�านักงานการตรวจเงิน

แผ่นดินเป็นประจ�าเพื่อให้หน่วยรับตรวจถือปฏิบัติ	

	 	 	 	 	 (4)	 คณะกรรมการตรวจเงินแผ ่นดินก�าหนดมาตรการอื่นที่คณะกรรมการ 

ตรวจเงินแผ่นดินเห็นสมควร	เพื่อให้หน่วยรับตรวจถือปฏิบัติ	

	 	 	 	 	 เม่ือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้ออกระเบียบหรือประกาศก�าหนดมาตรฐาน 

หรือมาตรการเกี่ยวกับระบบการควบคุมการตรวจสอบการบริหารงบประมาณส�าหรับหน่วยรับตรวจ 

ให้ส่งให้ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินน�าไปใช้ในการตรวจสอบ	

   2.8 อ�ำนำจหน้ำที่ของส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินกับหน่วยรับตรวจ 

	 	 	 	 	 (1)	 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีอ�านาจตรวจสอบการเงินแผ่นดินของ 

หน่วยรับตรวจ	ดังต่อไปนี้	

	 	 	 	 	 	 (1.1)	 ตรวจสอบการรับจ่าย	การเก็บรักษา	และการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินอื่น 

ของหน่วยรับตรวจ	 หรือท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ	 และแสดงความเห็นว่าเป็นไป 

ตามกฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 และมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่	 และอาจตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน	 

การใช้จ่ายทรัพย์สินอื่น	หรือการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน	งานหรือโครงการของหน่วยรับตรวจ	และ

แสดงความเห็นว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์	 เป็นไปโดยประหยัด	 ได้ผลตามเป้าหมายและมีผลคุ้มค่า

หรือไม่	

	 	 	 	 	 	 ในกรณหีน่วยรบัตรวจเป็นรฐัวสิาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวธิกีารงบประมาณหรอื

ตามกฎหมายอืน่	หรอืหน่วยงานอ่ืนของรฐั	ให้แสดงความเหน็ตามมาตรฐานการสอบบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป

ด้วย	
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ประพีร์ อังกิพินันท์

	 	 	 	 	 	 (1.2)	 ตรวจสอบบัญชีและรายงานการรับจ่ายเงินประจ�าปีงบประมาณ	และงบ

แสดงฐานะการเงินแผ่นดินประจ�าปีงบประมาณ	และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมาย	และตาม

ความเป็นจริงหรือไม่	

	 	 	 	 	 	 (1.3)	 ตรวจสอบบัญชีทุนส�ารองเงินตราประจ�าปี	 และแสดงความเห็นว่าเป็นไป

ตามกฎหมายและตามความเป็นจริงหรือไม่	

	 	 	 	 	 	 (1.4)	 ศกึษาและเสนอความเหน็เกีย่วกบัแผนงาน	งาน	โครงการท่ีจะมผีลกระทบ

ต่อการจัดท�างบประมาณ

		 	 	 	 	 	 (1.5)	 ตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร	 ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น 

ของหน่วยรบัตรวจ	และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมาย	ระเบยีบ	ข้อบงัคบั	หรอืมติคณะรฐัมนตร ี

หรอืไม่	ในกรณนีีใ้ห้มอี�านาจตรวจสอบการประเมนิภาษอีากร	การจัดเกบ็ค่าธรรมเนยีม	และรายได้อืน่

ที่หน่วยรับตรวจจัดเก็บด้วย	และหน่วยรับตรวจต้องเปิดเผยข้อมูลที่ได้มาจากผู้เสียภาษีอากร	ผู้ช�าระ

ค่าธรรมเนียมหรือเงินอื่นใด	 ให้แก่ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามที่ร้องขอด้วย	 และให้ถือว่า 

การให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นการกระท�าที่ชอบด้วยกฎหมาย	

	 	 	 	 	 	 ในกรณีหน่วยรับตรวจเป็นหน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนหรือกิจการที่ได้รับเงิน 

หรือทรัพย์สินลงทุนจากหน่วยรับตรวจ	 การตรวจสอบการเงินแผ่นดินให้กระท�าได้เฉพาะ 

การตรวจสอบว่าการรับจ่ายและการใช้เงินอุดหนุนหรือเงินหรือทรัพย์สินลงทุนเป็นไปอย่างถูกต้อง 

และเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่	 โดยวิธีการตรวจสอบน้ันให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดินก�าหนด	

	 	 	 	 	 (2)	 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีอ�านาจหน้าที่ติดตามผลการด�าเนินงานของ 

หน่วยรับตรวจตามข้อเสนอของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามที่ปรากฏในรายงานผล 

การปฏิบัติงานประจ�าปีหรือรายงานผลการปฏิบัติงานระหว่างปี	

	 	 	 	 	 (3)	 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีอ�านาจหน้าท่ีตรวจสอบตามระเบียบหรือ 

ประกาศก�าหนดมาตรฐานหรือมาตรการเกี่ยวกับระบบและการควบคุมการตรวจสอบการบริหาร 

งบประมาณส�าหรับหน่วยรับตรวจที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก�าหนด

	 	 	 	 	 (4)	 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีอ�านาจตรวจสอบการใช้จ่ายเงินราชการลับ 

หรือเงินที่มีลักษณะคล้ายกับเงินราชการลับของหน่วยรับตรวจ	

	 	 	 	 	 (5)	 ในกรณีที่ผลการตรวจสอบปรากฏว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นเพราะมีผู้กระท�าการ

โดยมชิอบ	เป็นเหตใุห้เงนิหรอืทรพัย์สนิหรอืประโยชน์ของหน่วยรับตรวจต้องเสียหาย	หรือให้ประโยชน์

น้อยกว่าทีค่วร	ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิมอี�านาจประเมนิความเสยีหายทีเ่กิดข้ึน	ตามหลกัเกณฑ์

ทีค่ณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิก�าหนดเพือ่รายงานให้สภาผู้แทนราษฎร	วฒุสิภา	และคณะรัฐมนตรี

ทราบ	
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   2.9 อ�ำนำจผู้ว่ำกำรตรวจเงินแผ่นดินและเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบกับหน่วยรับตรวจ 

	 	 	 	 	 ในการตรวจเงนิแผ่นดนิให้ผูว่้าการตรวจเงนิแผ่นดนิและเจ้าหน้าทีต่รวจสอบมอี�านาจ

ตรวจสอบเงินและทรัพย์สินอื่น	บัญชี	ทะเบียน	 เอกสาร	หรือหลักฐานในการใช้จ่ายและหลักฐานอื่น 

ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ	และให้มีอ�านาจดังต่อไปนี้ด้วย	

	 	 	 	 	 (1)	 เรียกผู้รับตรวจหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจมาเพื่อสอบสวนหรือสั่งให้ 

ผู้รับตรวจหรือเจ้าหน้าท่ีของหน่วยรับตรวจส่งมอบบัญชี	 ทะเบียน	 เอกสารหรือหลักฐานอื่นบรรดา 

ที่หน่วยรับตรวจจัดท�าขึ้นหรือมีไว้ในครอบครอง	

	 	 	 	 	 (2)	 อายัดเงินและทรัพย์สิน	บัญชี	ทะเบียน	เอกสาร	หรือหลักฐานอื่นที่มีอยู่ในความ

รับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ	

	 	 	 	 	 (3)	 เรียกบุคคลใดๆ	 มาให้การเป็นพยานเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ	 หรือให ้

ส่งมอบบัญชี	 ทะเบียน	 เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวกับหรือสันนิษฐานว่าเกี่ยวกับหน่วยรับตรวจ

เพื่อประกอบการพิจารณา	

	 	 	 	 	 (4)	 มอี�านาจเข้าไปในสถานทีใ่ดๆ	ในระหว่างพระอาทติย์ขึน้	และพระอาทติย์ตกหรอื 

ในเวลาท�าการ	เพือ่ตรวจสอบ	ค้น	ยดึหรอือายดั	บญัช	ีทะเบยีน	เอกสาร	หรอืหลกัฐานอืน่หรอือายดัเงนิ 

หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับหรือสันนิษฐานว่าเกี่ยวกับหน่วยรับตรวจเท่าที่จ�าเป็น	

	 	 	 	 	 ในการด�าเนินการตามวรรคหนึ่งหากหน่วยรับตรวจเป็นหน่วยงานที่มีกฎหมาย 

ห้ามการเปิดเผยข้อมูลหรือห้ามบุคคลอื่นใดเข้าไปในเขตพื้นที่หรือสถานที่แห่งใด	 หากผู้ว่าการ 

ตรวจเงินแผ่นดินได้มีหนังสือแจ้งผู้ควบคุมก�ากับหรือรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจแล้วให้การปฏิบัติ

หน้าที่ตามวรรคหนึ่งเป็นการได้รับยกเว้นจากกฎหมายดังกล่าว	 การเรียกบุคคลมาให้การเป็นพยาน

หรือให้ส่งมอบบัญชี	 ทะเบียน	 เอกสาร	 หรือหลักฐานอื่นตาม	 (3)	 ให้ท�าเป็นหนังสือและน�าไปส่งใน

ระหว่างพระอาทิตย์ข้ึนและพระอาทิตย์ตก	หรือในเวลาท�าการของผูร้บัหรอืส่งทางไปรษณย์ีลงทะเบียน	 

ณ	ถิ่นที่อยู่	หรือสถานที่ท�าการของผู้รับ	

   2.10 กำรประสำนงำนระหว่ำงส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินกับคณะกรรมกำร 

ตรวจสอบภำครำชกำร (Audit Committee) 

	 	 	 	 	 ตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก�าหนดให้	 

การตรวจสอบจะเป็นไปเพื่อการสร้างสรรค์	 รัดกุม	 เข้มงวด	 มีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะป้องกัน 

ความเสียหายและทันต่อเหตุการณ์	 โดยประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบภาครัฐ	 เพื่อ

ให้การตรวจสอบโดยผู ้ตรวจสอบภายในกับการตรวจสอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ไม่ซ�้าซ้อนกัน	 และอ�านวยประโยชน์ด้านข้อมูลข่าวสารแก่กัน	 และกระทรวงการคลังได้ก�าหนด

แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการ	 (Audit	 Committee)	 ท�าหน้าที่ก�ากับ
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ดูแลให้ส่วนราชการมีระบบการตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ	 มีมาตรการการควบคุมภายใน 

ที่รัดกุม	ตลอดจนประสานงานกับส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินในฐานะผู้ตรวจสอบภายนอก	

	 	 	 	 	 ดังนั้น	 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินและคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการ	 

(Audit	Committee)	จะต้องประสานกันดังนี้	

	 	 	 	 	 (1)	 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	 อาจไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 

ที่ส�าคัญ	หรือความเสี่ยง	ตามค�าเชิญของคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการ	(Audit	Committee)	

     

(2)	เมื่อส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจพบความเสี่ยง	 การทุจริต	 หรือรายการผิดปกติ	 

เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการ	 (Audit	 Committee)	 พิจารณานอกเหนือจากที่ส่ง 

ให้หน่วยรับตรวจ	หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	

   2.11 ควำมสัมพันธ์ของส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินกับประชำชน 

	 	 	 	 	 ความสัมพันธ์ของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินกับประชาชนเป็นความสัมพันธ ์

ในฐานะเป็นตวัแทนของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อ�านาจการบริหารการเงินแผ่นดิน	ตามกลไก

การตรวจสอบที่ก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ	 โดยประชาชนอาจใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับสิทธิใน 

ข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน	 มาตรา	 62	 โดยอาจขอให้ติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

ของรัฐและเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน	หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบให้ส�านักงาน

การตรวจเงินแผ่นดิน	

  3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยมร่วม นโยบำย และยุทธศำสตร์กำรตรวจเงินแผ่นดินตำม 

ประกำศส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน เร่ือง แผนยุทธศำสตร์สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน 

(พ.ศ. 2558 – 2561) 

	 	 	 แผนยทุธศาสตร์สานกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ	(พ.ศ.	2558	–	2561)	จดัท�าขึน้จากการระดม	 

ความคิดเห็น	 และการบูรณาการแนวความคิดของผู้บริหาร	 ข้าราชการ	 และเจ้าหน้าที่สานักงานการ

ตรวจเงนิ	แผ่นดนิ	ประกอบกบันโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน	(พ.ศ.	2558	–	2560)	ของคณะกรรมการ

ตรวจเงิน	แผ่นดิน	เพื่อให้ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุม	และสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

ให้บรรลุเป้าหมาย	ภารกิจขององค์กร	

   3.1 แผนยทุธศำสตร์สำนกังำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2558 – 2561)	ประกอบด้วย	 

สาระส�าคัญ	ดังนี้	

     3.1.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

	 	 	 	 	 	 	 “องค์กรธรรมาภิบาลชั้นน�าด้านการตรวจเงินแผ่นดิน	เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อ

ประชาชนและประเทศชาติ”	
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ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินกับกำรส่งเสริมประชำธิปไตย (The Office of the Auditor General on the Promotion of Democracy)

     3.1.2 พันธกิจ (Mission) 

	 	 	 	 	 	 	 1)	 พัฒนาระบบและกลไกการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นมาตรฐานสากล	 

และเสรมิสร้างวนิยัทางงบประมาณและการคลงั	ปรากฏผลงานทีน่่าเชือ่ถอื	เป็นท่ียอมรบัต่อสาธารณชน 

และนานาชาติ	และสามารถน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ	

	 	 	 	 	 	 	 2)	 ส่งเสริมและผลักดันให้ทุกภาคส่วนตระหนักและมีส่วนร่วมในการดูแล 

การใช้จ่ายเงินแผ่นดิน	และทรัพย์สินของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด	

	 	 	 	 	 	 	 3)	 พฒันาระบบการบริหารจัดการองค์กรโดยยดึหลกัคณุธรรม	นติิธรรม	ความ

โปร่งใส	ความมีส่วนร่วม	ความรับผิดชอบ	และความคุ้มค่า	เพื่อน�าไปสู่องค์กรธรรมาภิบาล	

	 	 	 	 	 	 	 4)	 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ	 และส่งเสริมการจัดการ 

ความรู้ด้านการตรวจเงินแผ่นดินอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง	

     3.1.3 ค่ำนิยมร่วม (Core Value) 

	 	 	 	 	 	 	 สัตย์ซื่อ	มืออาชีพ	รับผิดชอบ	

     3.1.4 ยุทธศำสตร์ (Strategic Issues) 

	 	 	 	 	 	 	 ยุทธศาสตร์ท่ี	 1	 การพัฒนาระบบและกลไกการตรวจเงินแผ่นดินและ 

เสริมสร้างวินัยทางงบประมาณและการคลัง	

	 	 	 	 	 	 	 ยุทธศาสตร ์ที่ 	 2	 การส ่งเสริมและผลักดันให ้ทุกภาคส ่วนตระหนัก 

และมีส่วนร่วมในการตรวจเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของชาติ	

	 	 	 	 	 	 	 ยุทธศาสตร์ที่	 3	 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรสู ่องค์กร 

ธรรมาภิบาล	

	 	 	 	 	 	 	 ยุทธศาสตร์ที่	 4	 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร	 และส่งเสริมการจัดการ 

ความรู้	

     3.1.5 เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Goals) 

	 	 	 	 	 	 	 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	 ได้ก�าหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร	์ 

ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ	4	มิติ	ดังนี้	

       มิติที่ 1	 มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์	มี	4	เป้าประสงค์	ได้แก่	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 เป้าประสงค์ที่	1	 	 การตรวจสอบครอบคลุมและทันกาล	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 เป้าประสงค์ท่ี	2	 	 ผลงานเป็นท่ียอมรับ	 เชื่อถือได้	 และน�าไป 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ใช้ประโยชน	์

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 เป้าประสงค์ที	่3	 	 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	 เป็นองค์กร 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ธรรมาภิบาล	
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 เป้าประสงค์ท่ี	4	 	 มีสถาบันธรรมาภิบาลเพ่ือพัฒนาบุคลากร 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ทั้งภายในและภายนอก	

       มิติที่ 2		 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ	มี	2	เป้าประสงค์	ได้แก่	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 เป้าประสงค์ที่	5	 	 การตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานสากล	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 เป้าประสงค์ที่	6	 	 หน่วยรับตรวจพึงพอใจ	

       มิติที่ 3		 มติด้ิานประสทิธภิาพของการปฏบิตัริาชการ	ม	ี7	เป้าประสงค์	ได้แก่	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 เป้าประสงค์ท่ี	7	 	 คูม่อืและแนวปฏบิตักิารตรวจสอบเป็นมาตรฐาน	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 และทันสมัย	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 เป้าประสงค์ที	่8			 การติดตามประเมินผลการปฏิ บั ติงานม ี

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ประสิทธิภาพ	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 เป้าประสงค์ที	่9			 การวจิยัเพือ่พฒันาระบบและกลไกการตรวจเงนิ 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 แผ่นดิน	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 เป้าประสงค์ที	่10		ความร่วมมือระหว่างเครือข่ายในประเทศและ 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ต่างประเทศ	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 เป้าประสงค์ท่ี	11	 การรณรงค์ส่ือสารประชาสมัพนัธ์มปีระสทิธภิาพ	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 เป้าประสงค์ที่	12		การบริหารแผนงานมีประสิทธิภาพ	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 เป้าประสงค์ที	่13		การบรหิารเครือ่งมอือุปกรณ์ให้มปีระสทิธภิาพ 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 และเพียงพอ	

       มิติที่ 4		 มิติด้านการพัฒนาองค์กร	มี	5	เป้าประสงค์	ได้แก่	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 เป้าประสงค์ที	่14		บุคลากรมีเพียงพอและมีสมรรถนะ	 ตลอดจน 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานตามภารกิจ	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 เป้าประสงค์ที	่15	 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 สนับสนุนการบริหารและการตรวจสอบ	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 เป้าประสงค์ที	่16		การจัดการความรู้ในองค์กรเป็นระบบและ 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ต่อเนื่อง	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 เป้าประสงค์ที่	17		วัฒนธรรมและค่านิยมองค์กรมีความเข้มแข็ง	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 เป้าประสงค์ท่ี	18		ระเบียบข้อบังคับที่ได้รับการยอมรับ	 และ 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ถือปฏิบัติร่วมกันอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม	
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   3.2 นโยบำยกำรตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2558 – 2560)

	 	 	 	 	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับช่ัวคราว)	 พุทธศักราช	 2557	 บัญญัติถึง 

ภารกิจของชาติในด้านการเมืองและด้านอื่นๆ	 โดยให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่วางกติกา 

การเมืองให้รัดกุม	 เหมาะสม	 ป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 สามารถตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 รวดเร็ว	 และเป็นธรรม	 ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน	 พ.ศ.	 2542	 มาตรา	 15	 ก�าหนดให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

มีอ�านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการวางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน	 เพื่อให้ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

ใช้เป็นกรอบในการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามภารกิจขององค์กร	 

ดังนั้น	 เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ข้างต้น	 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจึงก�าหนดวัตถุประสงค์

และนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน	ดังต่อไปนี้

     3.2.1 วัตถุประสงค์ 

	 	 	 	 	 	 	 1)	 เพือ่ให้การตรวจเงินแผ่นดินเป็นกลไกการตรวจสอบทีม่ปีระสิทธภิาพยิง่ขึน้	

ทั้งในด้านการจัดเก็บรายได้แผ่นดินให้ครบถ้วน	การป้องกัน	 ป้องปราม	 ขจัดการทุจริตและประพฤติ

มิชอบ	 ตลอดจนเป็นกลไกในการกากับควบคุมให้การใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินแผ่นดินเป็นไปอย่าง 

มีประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	คุ้มค่า	ตอบสนองต่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน	และสอดคล้องกับ

สถานะทางการเงินการคลังของประเทศ	

	 	 	 	 	 	 	 2)	 เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมและค่านิยมหลักขององค์กรให้บุคลากรปฏิบัต ิ

หน้าที่โดยยึดมั่นความเป็นอิสระ	 เป็นกลาง	 โปร่งใส	 เที่ยงธรรม	ซื่อสัตย์สุจริต	มีคุณธรรม	จริยธรรม	

และจรรยาบรรณวิชาชีพ	

	 	 	 	 	 	 	 3)	 เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และภาคประชาชนให้มี 

ส่วนร่วมในการตรวจเงินแผ่นดินอย่างบูรณาการ	

	 	 	 	 	 	 	 4)	 เพื่อเสริมสร ้างการประสานงานและความร ่วมมือที่ดี กับองค ์กร 

ทั้งในประเทศ	ต่างประเทศและระหว่างประเทศ

     3.2.2 นโยบำยกำรตรวจเงินแผ่นดิน

       1) ด้ำนกำรตรวจสอบ 

	 	 	 	 	 	 	 	 (1)	ส่งเสริมการปฏิบัติงานตรวจสอบเชิงรุกและการตรวจสอบเชิงสร้าง 

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ	 รวมถึงการติดตามการด�าเนินโครงการของรัฐบาลที่มีผลกระทบต่อ 

ฐานะการเงินการคลังของประเทศ	 หรือเร่ืองที่ประชาชนให้ความสนใจ	 และการจัดเก็บภาษีอากร	 

ค่าธรรมเนียม	 และรายได้อื่น	 ทั้งนี้เพื่อให้การจัดเก็บรายได้แผ่นดินและการใช้จ่ายเงินแผ่นดินเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ	คุ้มค่า	และตอบสนองต่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและประชาชน	
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	 	 	 	 	 	 	 	 (2)	มุ ่งเน้นการตรวจสอบในเชิงการป้องปราม	 มีการบูรณาการงาน 

ตรวจสอบการเงิน	 ตรวจสอบการด�าเนินงาน	 ตรวจสอบการบริหารพัสดุและบริการ	 ตรวจสอบ 

สืบสวน	 และตรวจสอบด้านอื่นอย่างเป็นระบบ	 เพื่อให้การใช้ทรัพยากรของประเทศเป็นไป 

อย่างถูกต้อง	เหมาะสม	คุ้มค่า	และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน	

	 	 	 	 	 	 	 	 (3)	ยกระดับมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินให้ทันสมัย	 สอดคล้องกับ 

มาตรฐานสากล	 โดยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการตรวจสอบ	 และประสานความ 

ร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบ	รวมทั้งก�าหนด	

ให้มีการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบ	เพื่อให้ผลงานมีความน่าเชื่อถือ	และเป็นที่ยอมรับ	

	 	 	 	 	 	 	 	 (4)	ก�าหนดมาตรการเร่งรัดให้หน่วยรับตรวจจัดส่งงบการเงินให้ครบถ้วน 

และเป็นปัจจุบันตามเวลาที่ก�าหนด	 เพื่อตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินให้เป็นไป 

ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป	 หรือมาตรฐานการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังหรือระบบ

บัญชีที่กระทรวงมหาดไทยก�าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ	 ให้ครบถ้วนภายในเวลา 

ที่ก�าหนด

	 	 	 	 	 	 	 	 (5)	ก�าหนดหลักเกณฑ์ให้ส�านักงานสอบบัญชีเอกชนเข้าร่วมตรวจสอบ 

และรับรองงบการเงินของภาครัฐตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก�าหนด	

	 	 	 	 	 	 	 	 (6)	ส่งเสริมให้หน่วยรับตรวจมีความรู้	ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ	 การป้องกันหรือควบคุมความเสียหาย	 การจัดท�าบัญชี 

และการรายงาน	 การด�าเนินการทางวินัยงบประมาณและการคลัง	 และการจัดวางระบบการควบคุม 

ภายในที่ดี	เพื่อให้การบริหารเงินแผ่นดินเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน	

	 	 	 	 	 	 	 	 (7)	ประสานงานและให้ความร่วมมอืกบัหน่วยงานทีม่หีน้าทีใ่นการบญัญตัิ 

กฎหมายด้านการเงินการคลัง	หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้ทราบข้อมูลการตรวจสอบอันจะน�าไปสู่ 

การปรับปรุง	 แก้ไข	 หรือยกเลิกกฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 และมติคณะรัฐมนตรีให้เหมาะสมกับ 

สถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป	

       2) ด้ำนบุคลำกร 

	 	 	 	 	 	 	 	 (1)	ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร	 ตลอดจนระบบการบริหารและการพัฒนา 

บุคลากรให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานตรวจสอบเชิงรุกและเชิงอัจฉริยะ	

	 	 	 	 	 	 	 	 (2)	สร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยการปลูกจิตส�านึก	 ปรับทัศนคติและ 

กระบวนคิดให้บุคลากรยึดมั่นในความเป็นอิสระ	 เป็นกลาง	 โปร่งใส	 เที่ยงธรรม	 ซ่ือสัตย์สุจริต	 

มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 และจรรยาบรรณวิชาชีพ	 ปฏิบัติงานโดยค�านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า

ประโยชน์ส่วนตน	
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	 	 	 	 	 	 	 	 (3)	สร้างความก้าวหน้าทางวิชาชีพและก�าหนดสมรรถนะ	 เพื่อใช้เป็น 

พื้นฐานของระบบคุณธรรม	และความเสมอภาคในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรทั้งระบบ	

	 	 	 	 	 	 	 	 (4)	พัฒนาความรู้	ความสามารถ	ทักษะที่จ�าเป็นและเหมาะสม	ตลอดจน

น�าวิทยาการใหม่ๆ	มาใช้ในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน	

	 	 	 	 	 	 	 	 (5)	พฒันาบคุลากรให้มทีกัษะการใช้ภาษาต่างประเทศ	และการใช้เทคโนโลย ี

การสื่อสาร	เพื่อเพิ่มคุณภาพในการปฏิบัติงาน

       3) ด้ำนบริหำรจัดกำรองค์กร 

	 	 	 	 	 	 	 	 (1)	เร่งรัดพัฒนากระบวนการตรวจสอบการจัดเก็บรายได้	 การใช้จ่ายเงิน

และทรัพย์สินแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	คุ้มค่า	และทันต่อเหตุการณ์	

	 	 	 	 	 	 	 	 (2)	พัฒนาระบบการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณะ	และหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้องถึงความส�าคัญของหลักธรรมาภิบาลในการจัดเก็บรายได้	 การใช้จ่าย	 เงินแผ่นดิน	 

และการตรวจเงินแผ่นดิน	ตลอดจนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานการตรวจสอบที่เป็นประโยชน์

เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรต่อสาธารณะ	

	 	 	 	 	 	 	 	 (3)	พัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความสะดวกและ

เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	

	 	 	 	 	 	 	 	 (4)	พัฒนาระบบการจัดชั้นความลับเพื่อเปิดเผยข้อมูลการตรวจสอบต่อ

สาธารณะ	ทั้งนี้	 เพื่อให้การด�าเนินงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	 มีความโปร่งใส	

ชัดเจน	และสามารถตรวจสอบได้

       4) ด้ำนเครือข่ำยกำรตรวจสอบ 

	 	 	 	 	 	 	 	 (1)	เสริมสร้างความร่วมมือการตรวจเงินแผ่นดินกับองค์กรตรวจสอบ 

ทั้งภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 รวมถึงการสร้างภาคีเครือข่ายในการสร้างจิตส�านึกและค่านิยมร่วมของสังคม

ให้รู้รักษ์เงินแผ่นดิน	และหวงแหนทรัพย์สินของชาติ	

	 	 	 	 	 	 	 	 (2)	ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมในการตรวจสอบของภาคประชาชนโดยการจดัต้ัง 

อาสาสมคัรการตรวจเงนิแผ่นดนิ	เพือ่แจ้งเบาะแสการรับและจ่ายเงินแผ่นดินท่ีไม่โปร่งใส	ไม่คุม้ค่า	หรือ

มีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางไม่สุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ	

	 	 	 	 	 	 	 	 (3)	จัดตั้งศูนย์ข้อมูลด่วนเพื่อให้ค�าแนะน�าแก่ประชาชน	 รวมถึงรับแจ้ง 

เบาะแสความผิดปกติเกี่ยวกับการรับจ่าย	เงินแผ่นดิน	

	 	 	 	 	 	 	 	 (4)	พัฒนาบุคลากรเครือข่ายการตรวจสอบเงินแผ่นดินในภาครัฐ	 ภาค

เอกชน	 และภาคประชาชน	 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระบบการเงินและการดูแลรักษาเงิน

ของแผ่นดิน	
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       5) ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

	 	 	 	 	 	 	 	 (1)	พัฒนาระบบอัจฉริยะในการบริหารงาน	 โดยใช้ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน	

	 	 	 	 	 	 	 	 (2)	พฒันาการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทันสมยัในการปฏบิติังานและการ

เชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง	 อาทิ	 กระทรวง

การคลัง	กระทรวงพาณิชย์	กระทรวงมหาดไทย	และส�านักงบประมาณ	เป็นต้น	

	 	 	 	 	 	 	 	 (3)	พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการ

ตรวจเงินแผ่นดิน	ตลอดจนเพิ่มช่องทางให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก	

       6) ด้ำนกำรประสำนงำน และควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 

	 	 	 	 	 	 	 	 (1)	ให้ความส�าคญักบัการประสานงานและความร่วมมือภายในประเทศกบั 

ฝ่ายนิตบิญัญตั	ิฝ่ายบรหิาร	ฝ่ายตลุาการ	และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง	เพือ่ให้การบริหารราชการแผ่นดนิบรรลุ 

เป้าหมายในการสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน	

	 	 	 	 	 	 	 	 (2)	ส ่งเสริมการประสานงานและความร ่วมมือกับส�านักงานการ 

ตรวจเงินแผ่นดนิต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ	ในการแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์	

ตลอดจนความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจเงินแผ่นดิน	

	 	 	 	 	 	 	 	 (3)	ผลักดันนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินที่ส่งเสริมธรรมาภิบาลภาครัฐ	 

เพื่อให้การใช้จ่าย	 เงินแผ่นดินเกิดประโยชน์สูงสุด	 ตลอดจนก�าหนดท่าทีขององค์กรที่ชัดเจนในเวท ี

การประชุมทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก

  4. กำรตรวจสอบและภำพสะท้อนผลกำรตรวจสอบกำรบริหำรรำชกำรกำรใช้จ่ำยเงิน 

แผ่นดิน (2549-2553) 

	 	 	 ในการตรวจเงินแผ่นดินส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้แบ่งลักษณะงานตรวจสอบ 

และมีผลการตรวจสอบระหว่างปี	2549-2553	ดังนี้	

   4.1 ลักษณะกำรตรวจสอบ 

	 	 	 	 	 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินแบ่งลักษณะการตรวจสอบออกเป็น	7	ลักษณะ	ได้แก่	

     (1) กำรตรวจสอบกำรเงินทั่วไป 

	 	 	 	 	 	 การตรวจสอบการเงนิทัว่ไป	เป็นการตรวจสอบเพ่ือแสดงความเหน็ว่าการรับจ่าย	 

การเกบ็รกัษา	และการใช้จ่ายเงนิ	และทรพัย์สนิอืน่ของหน่วยรับตรวจ	หรือท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของ 

หน่วยรับตรวจ	เป็นไปตามกฎหมาย	ระเบียบข้อบังคับ	และมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่
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ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินกับกำรส่งเสริมประชำธิปไตย (The Office of the Auditor General on the Promotion of Democracy)

     (2) กำรตรวจสอบงบกำรเงิน 

	 	 	 	 	 	 การตรวจสอบงบการเงิน	 เป็นการตรวจสอบเพื่อแสดงความเห็นว่าการรับจ่าย	 

การเก็บรักษา	 และการใช้จ่ายเงิน	 และทรัพย์สินอื่นของหน่วยรับตรวจ	หรือท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ 

ของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมาย	 ระเบียบข้อบังคับ	 และมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่	 และ 

แสดงความเห็นว่างบการเงินถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่	

     (3) กำรตรวจสอบกำรจัดเก็บรำยได้

	 	 	 	 	 	 การตรวจสอบการจัดเก็บรายได้	 เป็นการตรวจสอบเพื่อแสดงความเห็นว่า 

การจัดเก็บภาษีอากร	 ค่าธรรมเนียม	 และรายได้อ่ืนของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมาย	 

ระเบียบข้อบังคับ	และมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่	

     (4) กำรตรวจสอบจัดซื้อจัดจ้ำง

	 	 	 	 	 	 การตรวจสอบจัดซื้อจัดจ ้าง	 เป ็นการตรวจสอบเพื่อแสดงความเห็นว ่า 

การจัดซ้ือจัดจ้างเป็นไปตามวัตถุประสงค์	 เป็นไปโดยประหยัดและได้ผลตามเป้าหมาย	 มีผลคุ้มค่า	 

หรือไม่	

     (5) กำรตรวจสอบสืบสวน

	 	 	 	 	 	 การตรวจสอบสืบสวน	 เป็นการตรวจสอบกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมี 

การทุจริตหรือปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 มติคณะรัฐมนตรีที่ได้ข้อมูลจาก 

การตรวจสอบลักษณะอื่น	หรือจากการร้องเรียน	บัตรสนเท่ห์	และที่เป็นข่าวจากสื่อมวลชน	

     (6) กำรตรวจสอบกำรด�ำเนินงำน

		 	 	 	 	 	 การตรวจสอบการด�าเนินงาน	เป็นการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินอื่น 

ของหน่วยรับตรวจ	 เพื่อแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์	 เป็นไปโดยประหยัด	 ได้ผลตาม 

เป้าหมาย	และมีผลคุ้มค่าหรือไม่

     (7) กำรตรวจสอบลักษณะอื่น

		 	 	 	 	 	 การตรวจสอบลักษณะอื่น	 เป็นการตรวจสอบที่ไม่เข้าลักษณะการตรวจสอบ	 

(1)	-	(6)	เช่น	การตรวจสอบเงินอุดหนุน	การตรวจสอบตามนโยบายเชิงรุกเพื่อป้องกัน	ป้องปรามและ

ควบคุมไม่ให้เงินแผ่นดินเกิดความเสียหาย	

   4.2 ภำพสะท้อนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินจำกกำรตรวจสอบ (2549-2553)

		 	 	 	 	 จากข้อมูลการตรวจสอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินย้อนหลัง	 5	 ปีระหว่าง 

ปีงบประมาณ	 2549-2553	 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินสามารถตรวจสอบหน่วยรับตรวจได ้

เฉลี่ยปีละ	6,125	หน่วย	จากหน่วยรับตรวจตามโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน	ปี	พ.ศ.	2553	

จ�านวน	71,934	พบว่า	ร้อยละ	59.4	ของหน่วยรับตรวจที่ตรวจสอบมีข้อบกพร่อง	และร้อยละ	40.6	

ไม่พบข้อบกพร่องหรือไม่มีข้อสังเกต	รายละเอียดตามตาราง	1
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ประพีร์ อังกิพินันท์

ตำรำง 1	 แสดงผลการตรวจสอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	 ระหว่างปีงบประมาณ	 

	 	 	 2549-2553

ปีงบประมาณ
ตรวจสอบ

หน่วยงาน

ไม่พบข้อบกพร่อง พบข้อบกพร่อง

(ไม่มีข้อสังเกตจากการตรวจสอบ) (มีข้อสังเกตจากการตรวจสอบ)

หน่วยงำน ร้อยละ หน่วยงำน ร้อยละ

2549 6,613 4,074 62 2,539 38

2550 4,699 1,982 42 2,717 58

2551 6,265 2,107 34 4,158 66

2552 5,551 1,735 31 3,816 69

2553 7,498 2,535 34 4,963 66

เฉลี่ย 6,125 2,486 40.6 3,638 59.4

ที่มา:	ผลงานกึ่งทศวรรษส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	(2549-2553)

  

	 	 ข้อบกพร่องที่ตรวจสอบแบ่งเป็นข้อบกพร่องท่ีไม่ท�าให้เงินแผ่นดินเกิดความเสียหาย	 

และข้อบกพร่องที่ท�าให้เงินแผ่นดินเกิดความเสียหาย	 คิดมูลค่าความเสียหายเป็นเงิน	 จ�านวน	 

142,111.25	ล้านบาท	ในมูลค่าความเสียหายนั้น	สามารถเรียกเงินคืนได้	จ�านวน	9,235.37	ล้านบาท	

โดยส่วนใหญ่เป็นความบกพร่องจาก

	 	 -		เบิกจ่ายเงินไม่ถูกระเบียบหรือไม่มีระเบียบให้เบิกจ่าย

	 	 -		จัดเก็บรายได้	ภาษี	ค่าธรรมเนียม	หรือหักเงินประกันสังคมไม่ครบถ้วน

	 	 -		เงินยืมค้างช�าระนาน

	 	 -		เงินขาดบัญชี

	 	 -		ด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตามระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรี

	 	 ความบกพร่องที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับทางราชการโดยมูลค่าความเสียหายท่ีไม่สามารถ

เรียกเงินคืนได้	จ�านวน	132,875.88	ล้านบาท	เป็นข้อบกพร่องที่เกิดจาก

		 	 -		การใช้จ่ายเงนิแผ่นดนิอย่างไม่ประหยดั	ไม่คุม้ค่า	ไม่มปีระสทิธภิาพ	ท�าให้เกดิการสญูเสยีโอกาส 

ในการน�าเงินงบประมาณดังกล่าวไปใช้ในการด�าเนินการอย่างอื่นที่จ�าเป็นมากกว่า

		 	 -		การจัดซื้อทรัพย์สินแล้วไม่มีการใช้ประโยชน์	การด�าเนินโครงการต่างๆ	ที่ได้รับผลตอบแทน

ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน	หรือการจัดเก็บพัสดุคงเหลือมากเกินความจ�าเป็น	รายละเอียดตามตาราง	2
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ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินกับกำรส่งเสริมประชำธิปไตย (The Office of the Auditor General on the Promotion of Democracy)

ตำรำง 2	 มูลค่าความเสียหายที่ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจพบระหว่างปีงบประมาณ	 

	 	 	 2549-2553

หน่วย	:	ล้านบาท	

ลักษณะของมูลค่ำ

ควำมเสียหำย

2549 2550 2551 2552 2553 รวม

1.	 เรียกเงินคืน 457.79 1,642.18 4,106.33 2,099.02 930.05 9,235.37

2.	 ไม่สามารถเรียก

	 เงินคืนได้	

2,147.07 5,919.19 64,086.57 42,436.23 18,286.82 132,875.88

รวม 2,604.86 7,561.37 68,192.9 44,535.25 19,216.87 142,111.25

ที่มา:	ผลงานกึ่งทศวรรษส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	(2549-2553)	

	 	 โดยมูลค่าความเสียหายที่ตรวจสอบพบ	 สามารถแบ่งตามหน่วยรับตรวจของราชการ 

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	ราชการส่วนท้องถิ่น	และรัฐวิสาหกิจได้	ตามตาราง	3

ตำรำง 3	 แสดงมูลค่าความเสียหายท่ีส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบพบแยกตามประเภท 

	 	 	 หน่วยรับตรวจระหว่างปีงบประมาณ	2549-2553	

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วยรับตรวจ 2549 2550 2551 2552 2553 รวม

1	 ราชการส่วนกลาง

	 และส่วนภูมิภาค

1,471.34 7,070.65 9,068.87 43,877.07 1,672.00 63,159.93

2.	 ราชการส่วนท้องถิ่น 296.82 463.97 1,763.16 480.74 1,103.23 4,107.92

3.	 รัฐวิสาหกิจ 836.70 26.75 57,360.87 177.44 16,441,64 74,843.40

รวม 2,604.56 7,561.37 68,192.90 44,535.25 19,216.87 142,111.25

ที่มา:	ผลงานกึ่งทศวรรษส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	(2549-2553)	
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ประพีร์ อังกิพินันท์

	 	 โดยอตัราการใช้จ่ายเงนิงบประมาณของส�านกังานการตรวจเงินแผ่นดินต่อมลูค่าความเสียหาย 

ที่ตรวจสอบพบ	 คิดเป็น	 1	 ต่อ	 20.70	 บาท	 และอัตราการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส�านักงาน 

การตรวจเงินแผ่นดินต่อความเสียหายที่สามารถเรียกเงินคืน	 คิดเป็น	 1	 ต่อ	 1.35	 บาท	 หรือกล่าว 

อีกทางหนึ่งได้ว่า	 เงินงบประมาณทุกๆ	 หนึ่งบาทของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินสามารถดูแล 

ความเสียหาย	ที่เกิดขึ้นได้	20.70	บาท	และสามารถเรียกเงินคืนแผ่นดินได้	1.35	บาท	

	 	 ผลการตรวจสอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินท่ีผ่านมาสะท้อนภาพให้เห็นถึงสภาพ 

ความโปร่งใส	(Transparency)	และความรับผิดชอบ	(Accountability)	รวมถึงธรรมาภิบาล	(Good	 

Governance)	 ในการบริหารราชการของหน่วยงานของรัฐ	 หากพิจารณาในเชิงหลักการบริหาร	 

ข้อตรวจพบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	 ท�าให้หน่วยงานของรัฐที่รับการตรวจสอบต้องมี 

การปฏบิตัใิห้เป็นไปตามกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบงัคบั	มติคณะรฐัมนตร	ีมกีารแก้ไขปรบัปรุงข้อบกพร่อง

ในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น	มีการก�าหนดมาตรการควบคุมภายในเพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เกิดขึ้น

อีก	 มีการปรับปรุงและพัฒนาด�าเนินงานให้เป็นไปโดยประหยัด	 มีประสิทธิภาพ	 ประสิทธิผล	 คุ้มค่า	

ค�านึงถึงประโยชน์ของประชาชนยิ่งขึ้น	

  ส่วนที่สี่ : กำรตรวจเงินแผ่นดินกับกำรส่งเสริมประชำธิปไตย 

	 	 ตามแนวคิดและหลักการประชาธิปไตย	 กลไกการตรวจสอบ	 องค์กรการตรวจเงินแผ่นดิน	 

และผลการตรวจสอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	 จะเห็นได้ว่ามีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน	 

และการตรวจเงินแผ่นดินนั้นเป็นกลไกส่งเสริมประชาธิปไตยหลายประการ	กล่าวคือ	

	 	 1.	 การตรวจเงินแผ่นดินเป็นหนึ่งในกระบวนการตรวจสอบอ�านาจบริหารในการใช้จ่ายเงิน 

แผ่นดินให้การบริหารจัดการเป็นไปโดยความโปร่งใส	 (Transparency)	 และเกิดความรับผิดชอบ	 

(Accountability)	เป็นไปตามหลักนิติธรรม	(Rule	of	Law)	ซึ่งหลักดังกล่าวเป็นองค์ประกอบส�าคัญ

ตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี	 (Good	 Governance)	 การตรวจสอบมุ่งเน้นให้การใช้จ่ายเงิน 

แผ่นดนิเกิดประโยชน์สงูสดุต่อประชาชนตามหลกัแห่งประชาธปิไตย	ผลการตรวจสอบการเงนิแผ่นดนิ

เป็นภาพสะท้อนความเป็นประชาธิปไตยต่อสังคมภายนอก	

	 	 2.	 องค์กรการตรวจเงินแผ่นดิน	 (Audit	 Institution)	 ถือเป็นหนึ่งในเสาหลักระบบคุณธรรม

แห่งชาติ	 (National	 Integrity)	 ที่ค�้าจุนหลักการปกครองในระบบประชาธิปไตยให้มีความเข้มแข็ง	 

โดยการตรวจสอบที่เป็นไปตามหลักสากล	 มีความเป็นอิสระ	 (Independent)	 และเป็นกลาง	 

( Impartial)	 กระบวนการตรวจสอบมีความโปร ่งใส	 (Transparency)	 และรับผิดชอบ	 

(Accountability)	ค�านึงถึงหลักนิติธรรม	(Rule	of	Law)	ระบบตรวจสอบมีระบบการถ่วงดุลอ�านาจ 

ภายในองค์กรการตรวจเงินแผ่นดินโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	 ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน	 
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และส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ	โดยการตรวจสอบยดึถอืระบบคณุธรรม	(Integrity)	ความซ่ือสัตย์

สุจริต	 จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการตรวจสอบ	 โดยหลักการดังกล่าวมีความสอดคล้อง

และส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย

	 	 3.	 การตรวจเงินแผ่นดินเป็นองค์กรอิสระที่เป็นกลไกการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญอันเป็น 

กฎหมายสูงสุดของประเทศ	 เป็นกลไกตามแนวทางประชาธิปไตยให้การตรวจสอบการใช้อ�านาจ 

อธิปไตยในด้านการบริหารให้เกิดความสมดุล	 ประชาชนสามารถใช้สิทธิในข้อมูลข่าวสาร	 และการ 

ร้องเรียนตามรัฐธรรมนูญให้ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน 

ของรัฐและเจ้าหน้าที่	ซึ่งเป็นการก�าหนดกลไกเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย	

	 	 4.	 การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดินเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าการบริหารราชการใช้จ่ายเงิน 

แผ่นดินเป็นไปตามกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	มติคณะรัฐมนตรี	การใช้จ่ายเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

โดยประหยัด	 ประสิทธิภาพ	 ประสิทธิผล	 และเกิดความคุ้มค่า	 เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน	 

ย่อมน�าไปสู่กระบวนการแก้ไข	 ปรับปรุง	 และพัฒนาการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐ	 เป็นการ 

ส่งเสริมให้มีการยกระดับเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนอันเป็นรากฐานอ�านาจอธิปไตย 

ในระบอบประชาธิปไตย	

	 	 5.	 นโยบายและยทุธศาสตร์การตรวจเงนิแผ่นดนิ	นอกจากหลกัการและแนวคดิการตรวจสอบ 

จะสอดคล้องกบัหลกัการแห่งประชาธปิไตย	การบรหิารองค์กรการตรวจเงนิแผ่นดนิกเ็ป็นอกีปัจจยัหนึง่

ที่มีความส�าคัญ	 โดยท่ีผ่านมาส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้โอกาสประชาชนมีส่วนร่วมผ่านกลไก 

การตรวจเงินแผ่นดิน	 โดยได้ปรับปรุงโครงสร้างอ�านาจหน้าที่และส่วนราชการภายในของส�านักงาน 

การตรวจเงินแผ่นดินให้มีส�านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด	 เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์กร 

การตรวจเงนิแผ่นดนิโดยเสมอภาคทกุจงัหวดั	อกีทัง้เป็นการกระจายอ�านาจการตรวจสอบให้สอดคล้อง

กบัการกระจายอ�านาจการปกครองให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแขง็ในการ

บริหารการเงินแผ่นดินของท้องถิ่น	อันเป็นรากฐานของความเข้มแข็งของประชาธิปไตย

	 	 6.	 การตรวจเงินแผ่นดินในฐานะเป็นกลไกการตรวจสอบของประชาชนส�านักงาน 

การตรวจเงินแผ่นดิน	 โดยเปิดโอกาสให้ข้าราชการ	พนักงานของรัฐ	และประชาชนทั่วไป	สื่อมวลชน		 

มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสาร	 หรือเบาะแสเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดินที่จะน�าไปสู ่ 

ความเสียหาย	รั่วไหล	ส่อทุจริต	สิ้นเปลือง	สูญเปล่า	และด�าเนินโครงการเปิดบ้าน	 (Open	House)	 

และมีการเสวนาในหัวข้อ	“รู้รักษ์เงินแผ่นดิน”	ทั้งในส่วนกลางและภาค	เพื่อให้หน่วยงานของรัฐและ

ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าทีข่องส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดิน	และร่วมกนัตระหนกัในความส�าคญั

ของเงินแผ่นดินในฐานะประชาชนเจ้าของประเทศผู้เสียภาษีอากร	
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ประพีร์ อังกิพินันท์

  ส่วนที่ห้ำ : บทสรุปและข้อเสนอแนะ กำรตรวจเงินแผ่นดิน กล่ำวได้ว่ำเป็นหนึ่งในเสำหลัก

	 	 คณุธรรมแห่งชาตทิีม่บีทบาทส�าคญัในฐานะเป็นกลไกการตรวจสอบการใช้อ�านาจทางการบรหิาร 

การตรวจสอบจะสะท้อนภาพความโปร่งใส	 มีความรับผิดชอบ	 เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ 

บ้านเมืองที่ดี	 ในการบริหารการเงินแผ่นดิน	ซึ่งข้อสรุปจากการตรวจสอบจะน�าไปสู่ข้อเสนอแนะและ 

แนวทางการบรหิารการเงนิแผ่นดนิให้บรรลเุป้าหมายตามทีส่งัคมคาดหวงั	จงึกล่าวได้ว่าการเสริมสร้าง

บทบาทการตรวจเงินแผ่นดินเป็นการเสริมสร้างการบริหารการเงินของฝ่ายบริหารในระบอบ

ประชาธิปไตยให้มีความเข้มแข็งไปในทางเดียวกันด้วย	

ข้อเสนอแนะ 

	 	 ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการตรวจเงินแผ่นดินจะต้องพิจารณาในองค์รวม	ดังนี้	

	 	 1.	 ฝ ่ายการเมืองและรัฐสภาจะต้องมีความเข้มแข็ง	 ฝ ่ายการเมืองและรัฐสภาถือว่า 

เป็นจุดเริ่มต้นของการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน	 จะต้องมีความตั้งใจในการที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

ในเชิงนโยบายและการตรากฎหมายที่มีความส�าคัญต่อความเข้มแข็งในการใช้จ่ายเงินแผ่นดินรวมถึง

กระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย	

	 	 2.	 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรการตรวจเงินแผ่นดิน	 องค์กรการตรวจเงินแผ่นดิน 

จะต้องได้รับการเสริมสร้างให้มีความเข้มแข็งในการยึดมั่นหลักการและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

การตรวจสอบ	 การตรวจสอบจะต้องด�าเนินการภายใต้หลักการความโปร่งใส	 หลักความรับผิดชอบ	 

และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	 เช่นเดียวกับหลักการส่งเสริมประชาธิปไตย	 ทั้งในทางนโยบาย

และการปฏิบัติ	

	 	 3.	 การเสริมสร้างความเข็มแข็งของหน่วยงานของรัฐ	 หน่วยงานของรัฐจะต้องได้รับ 

การเสริมสร้างความเข้มแข็งในฐานะเป็นหน่วยด�าเนินการที่ส�าคัญของรัฐบาล	 เป็นผู้น�านโยบาย 

ของฝ่ายการเมืองไปสู่การปฏิบัติ	 เป็นผู้ใช้จ่ายเงินแผ่นดิน	 การบริหารจัดการจะต้องเป็นไปตามหลัก 

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	 ค�านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ	 มีระบบควบคุม 

ตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง	 ให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบจากองค์กรผู้ตรวจสอบภายนอก	 การ 

ตรวจสอบจากสื่อมวลชน	และประชาชน	

	 	 4.	 ส่งเสรมิให้ภาคประชาชนและสือ่มวลชนมส่ีวนร่วมในการตรวจสอบ	ประชาชนและสือ่มวลชน 

ต้องให้ความส�าคญักบักระบวนการตรวจสอบ	ท้ังในส่วนการให้ความร่วมมอื	ให้ข้อมลูเบาะแสการกระท�า 

ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เงินงบประมาณแผ่นดิน	 รวมถึงติดตามข้อมูลข่าวสารผลการปฏิบัติงาน 

ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ	 และร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างยั่งยืน

และสอดคล้องกับตามความต้องการของประชาชน	
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บรรณำนุกรม

	 	 นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน,	 ยุทธศาสตร์การตรวจเงินแผ่นดิน	 (2554-2557),	 ส�านักงาน 

การตรวจเงินแผ่นดิน	

	 	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	

	 	 ประชาธิปไตย,	http://th.wikipedia.org,	

	 	 มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน	 http://www.oag.go.th/AboutOAG/StandardOAG/	 

StandardMenu.jsp	

	 	 International	 Standards	 of	 Supreme	 Audit	 Institutions,	 http://www.issai.org/ 

composite-347.htm	

	 	 Pillars	of	National	Integrity,	http://www.transparency.org/whatwedo/nis	

	 	 Principle	 of	 Democracy,	 http://www.lawanddemocracy.org/pdffiles/amazing. 

prin.pdf.
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วราเทพ รัตนากร*

*	 อดีตรัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนำยกรัฐมนตรี	รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง	และรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงเกษตร 
	 และสหกรณ์	ผู้เข้ำอบรมหลักสูตร	“หลักนิติธรรมเพื่อประชำธิปไตย”	(นธป.)	รุ่นที่	2	ของส�ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ

หลักประชาธิปไตยกับการจัดท�าร่างรัฐธรรมนูญ

โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ 

1. ความเบื้องต้น 

	 	 รัฐธรรมนูญ	คือ	กฎหมำยสูงสุดที่ใช้ในกำรปกครองของรัฐต่ำงๆ	โดยรัฐธรรมนูญมีสำระส�ำคัญ 

เป็นกำรก่อตั้งระบอบกำรปกครองและก่อตั้งองค์กรกำรบริหำรกลไกของรัฐนั้นๆ	 ไม่ว่ำจะเป็นองค์กร	 

ฝ่ำยบริหำร	 องค์กรฝ่ำยนิติบัญญัติ	 และองค์กรฝ่ำยตุลำกำร	 รวมทั้งก�ำหนดควำมสัมพันธ์เชิงอ�ำนำจ 

ระหว่ำงประชำชนกับองค์กรดังกล่ำว	 โดยอ�ำนำจตรำรัฐธรรมนูญ	 คือ	 อ�ำนำจสูงสุดของแต่ละรัฐหรือ 

ที่เรียกว่ำอ�ำนำจอธิปไตย	 ด้วยเหตุนี้ผู ้ทรงไว้ซึ่งอ�ำนำจอธิปไตยหรือรัฏฐำธิปัตย์จึงเป็นผู้มีอ�ำนำจ 

ตรำรัฐธรรมนูญ	 ส�ำหรับกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยแล้วอ�ำนำจตรำรัฐธรรมนูญย่อมหมำยถึง 

ประชำชนซึง่เป็นเจ้ำของอ�ำนำจอธปิไตย	ทัง้นี	้อำจมกีำรแสดงออกซ่ึงอ�ำนำจตรำรัฐธรรมนญูในรูปแบบ 

ของกำรได้รบัประชำมตเิหน็ชอบ	ให้ใช้บังคบัรฐัธรรมนญูได้และพระมหำกษตัรย์ิทรงลงพระปรมำภไิธย	 

ดังเช่นกรณีรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย	พุทธศักรำช	2550	หรือกำรอนุมัติจำกรัฐสภำ	เป็นต้น	 

อย่ำงไรก็ดี	 กรณีท่ีจะต้องมีกำรตรำรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ทั้งฉบับนั้น	 ส่วนใหญ่แล้วเกิดขึ้นภำยหลัง

จำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง	 เช่น	 กรณีภำยหลังกำรประกำศอิสรภำพในกำรปฏิวัติอเมริกำ	 

ค.ศ.	1776	กรณีกำรประกำศสิทธิมนุษยชนและพลเมืองในกำรปฏิวัติฝรั่งเศส	ค.ศ.	1789	หรือกรณี

ของประเทศไทยภำยหลังกำรปฏิวัติรัฐประหำร	

	 	 ส�ำหรับกระบวนกำรจัดท�ำร ่ำงรัฐธรรมนูญข้ึนใหม่ท้ังฉบับย่อมมีรูปแบบและข้ันตอน 

ที่แตกต่ำงกันไปในแต่ละรัฐ	 บำงรัฐใช้รูปแบบของคณะกรรมกำรซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิเป็น 

ผู้ยกร่ำงรัฐธรรมนูญ	 เช่น	 กรณีกำรจัดท�ำร่ำงรัฐธรรมนูญ	 ค.ศ.	 1946	 ของประเทศญี่ปุ่น	 เป็นต้น	 
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หลักประชาธิปไตยกับการจัดท�าร่างรัฐธรรมนูญโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ 

อย่ำงไรก็ตำม	 ในหลำยประเทศ	 กำรจัดท�ำร่ำงรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ทั้งฉบับได้ใช้รูปแบบที่เรียกว่ำ	 

“สภำร่ำงรัฐธรรมนูญ”	 ดังเช่น	 กรณีของสหรัฐอเมริกำ	 ฝรั่งเศส	 ออสเตรเลีย	 เบลเยียม	 หรือ 

ลักเซมเบิร์ก	 หรือแม้แต่กรณีของประเทศไทยก็เคยใช้รูปแบบสภำร่ำงรัฐธรรมนูญมำแล้วในกำรจัดท�ำ 

ร่ำงรัฐธรรมนูญ	 เช่น	 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย	พุทธศักรำช	2540	และพุทธศักรำช	2550	 

นอกจำกนี	้โดยทีข่ัน้ตอนกระบวนกำรร่ำงรฐัธรรมนญูนัน้ย่อมมคีวำมส�ำคญักว่ำกำรจดัท�ำร่ำงกฎหมำย 

ทั่วๆ	 ไป	ดังนั้น	กำรจัดท�ำร่ำงรัฐธรรมนูญส�ำหรับรัฐที่ปกครองระบอบประชำธิปไตย	จึงจ�ำเป็นต้องม ี

กระบวนกำรที่ประชำชนให้กำรยอมรับและมีส่วนร่วมเพ่ือสร้ำงควำมชอบธรรมให้แก่รัฐธรรมนูญ	 

ซึ่งเนื้อหำสำระของบทควำมนี้จะได้น�ำเสนอหลักประชำธิปไตยและกรณีตัวอย่ำงของสภำร่ำง

รัฐธรรมนูญในต่ำงประเทศและประเทศไทย	ทั้งนี้	เพื่อศึกษำวิเครำะห์เปรียบเทียบแนวทำงกำรจัดท�ำ

ร่ำงรฐัธรรมนญูโดยสภำร่ำงรฐัธรรมนญูทีเ่หมำะสมกบัประเทศไทยและสอดคล้องกบัหลกัประชำธปิไตย	

2. หลักประชาธิปไตย 

	 	 หลกัประชำธปิไตยเป็นหลกักำรทีท่�ำให้กำรปกครองระบอบประชำธปิไตยเป็นระบอบทีคู่ข่นำน 

กับระบอบเผด็จกำร	 หำกกล่ำวย้อนกลับไปสมัยกรีก	 ประชำธิปไตยเป็นกำรปกครองที่ประชำชน 

เป็นผู ้ใช ้อ�ำนำจปกครองประเทศโดยตรงด้วยกำรร่วมกันพิจำรณำตัดสินปัญหำในที่ประชุม 

สมัชชำพลเมือง	 (Ecclesia)	 ประชำธิปไตยรูปแบบนี้	 เรียกว่ำ	 ประชำธิปไตยโดยทำงตรง	 (direct	 

democracy)1	 อย่ำงไรก็ตำม	 นักปรัชญำในยุคนั้นต่ำงเข้ำใจดีว่ำประชำธิปไตยเป็นถ้อยค�ำที่ไม่ได้ 

แสดงควำมดีชั่วในตัวเอง	 เพรำะกำรปกครองโดยประชำชนเฉพำะอย่ำงยิ่งคนหมู่มำกนั้น	 อำจมีท้ัง 

ผู้มีเหตุผล	 มีวิจำรณญำณ	มีควำมรับผิดชอบสูง	 ขณะเดียวกันอำจเป็นผู้ไม่มีเหตุผล	หรือปรำศจำก 

ควำมรับผิดชอบ	 ด้วยเหตุนี้ประชำธิปไตยอำจเป็นเผด็จกำรโดยเสียงข้ำงมำก	 (tyranny	 of	 the	 

majority)	 และฝูงชนอำจถูกปลุกระดมโดยพวกยุแหย่หรือพวกดีแต่พูด	 (demagogues)	 อย่ำงไรก็ดี	 

ในสมยัต่อมำ	ประชำธปิไตยของกรกีได้คลีค่ลำยให้มผู้ีแทนไปท�ำหน้ำทีแ่ทนประชำชนหรอืทีเ่รยีกกนัว่ำ	

ประชำธิปไตยโดยทำงผู้แทนหรือแบบมีผู้แทน	(representative	Government)2 

1	 วิชัย	ตันศิริ,	วิวัฒนำกำรของระบอบประชำธิปไตย,	(กรุงเทพมหำนคร:	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย,	2548),	น.	57.	
2	 วิษณุ	เครืองำม,	กฎหมำยรัฐธรรมนูญ,	พิมพ์ครั้งที่	3,	(กรุงเทพมหำนคร:	นิติบรรณำกำร,	2530),	น.	246-247.
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วราเทพ รัตนากร

	 	 ส�ำหรับลักษณะของระบอบประชำธิปไตยนั้น	 ย่อมแตกต่ำงกันไปตำมที่นักปรัชญำแต่ละท่ำน 

จะให้ควำมส�ำคัญแก่เรื่องใด	 เช่น	 จอห์น	 ล็อก	 (John	 Lock)	 และฌอง-ฌำกส์รูสโซ	 (Jean-Jaques	 

Rousseau)	ให้ควำมส�ำคัญกับอ�ำนำจอธิปไตย	หรือมองเตสกิเออ	(Montesqieu)	ให้ควำมส�ำคัญกับ 

หลักกำรแยกอ�ำนำจภำยใต้กำรตรวจสอบและถ่วงดุล	 หรือจอห์น	 สจวต	 มิลล์	 (John	 Stuart	Mill)	 

ให้ควำมส�ำคัญกับคุณค่ำของสิทธิและเสรีภำพ	 ส่วนอับรำฮัม	 ลินคอล์น	 (Abaraham	 Lincoln)3  

ให้ควำมส�ำคัญกับหลักรัฐบำลของประชำชน	โดยประชำชน	และเพื่อประชำชน	อย่ำงไรก็ตำม	เหล่ำนี้

เป็นกำรให้ควำมส�ำคัญแก่บำงลักษณะของประชำธิปไตยเท่ำนั้น	 เพรำะในที่สุดแล้วกำรปกครอง 

ระบอบประชำธิปไตยก็คือรูปแบบกำรปกครองที่ให้ควำมชอบธรรมแก่กำรใช้อ�ำนำจรัฐกับประชำชน	 

เน่ืองจำกเป็นกำรปกครองที่ตั้งอยู่บนสมมติฐำนท่ีว่ำผู้ซ่ึงท�ำหน้ำท่ีในกำรปกครองนั้น	 โดยเนื้อหำแล้ว 

เป็นเพยีงผูท้ีท่�ำให้เจตจ�ำนงของประชำชนเป็นจรงิขึน้มำ	กล่ำวคอื	เป็นผูซ่ึ้งเข้ำมำท�ำหน้ำทีใ่นกำรสนอง 

ควำมต้องกำรของประชำชนในฐำนะที่ประชำชนเป็นเจ้ำของอ�ำนำจอธิปไตย4	หรือหำกพิจำรณำด้ำน 

กำรคุ้มครองสิทธแิละเสรภีำพของประชำชนแล้ว	ระบอบประชำธปิไตยถอืว่ำ	เป็นระบอบกำรปกครอง

โดยประชำชนฝ่ำยเสียงข้ำงมำก	 ขณะเดียวกันก็เคำรพประชำชน	 ฝ่ำยเสียงข้ำงน้อย5	จึงอำจ 

กล่ำวได้ว่ำ	 กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยเป็นรูปแบบกำรปกครอง	 ซึ่งประชำชนเป็นทั้ง 

ผู้ปกครองและผู้ถูกปกครอง	 อันมีรำกฐำนอยู่บนอุดมกำรณ์ของเสรีภำพ	 (liberty)	 ควำมเสมอ

ภำค	 (equality)	 และภรำดรภำพ	 (fraternity)6	 โดยในท่ีนี้เห็นสมควรจ�ำแนกสำระส�ำคัญของ 

หลักประชำธิปไตยออกเป็น	4	ประกำร	ดังนี้7

3	 อับรำฮัม	 ลินคอล์น	 ประธำนำธิบดีคนที่	 16	 ของสหรัฐอเมริกำ	 โดยเม่ือวันที่	 19	 พฤศจิกำยน	 ค.ศ.	 1863	 ลินคอล์น	 
	 ได้กล่ำวเชิดชูเกียรติทหำรที่พลีชีพในเหตุกำรณ์สงครำมกลำงเมืองว่ำ	กำรตำยของพวกเขำจะไม่เสียเปล่ำ	แต่กำรตำยของ 
	 พวกเขำจะท�ำให้สหรัฐอเมริกำมีเสรีภำพขึ้นใหม่	“กำรปกครองของประชำชน	โดยประชำชน	และเพื่อประชำชน	จะต้อง 
	 ไม่สูญสิ้นไปจำกโลกนี้”	(Government	of	the	people,	Government	by	the	people,	and	Government	for	the	 
	 people	 shall	 not	 perish	 from	 the	 earth)	 ซ่ึงต่อมำข้อควำมที่ว่ำ	 “กำรปกครองของประชำชน	 โดยประชำชน	 
	 และเพื่อประชำชน”	ได้กลำยเป็นนิยำมของกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยที่ใช้ไปทั่วโลก.
4		 บุญศรี	มีวงศ์อุโฆษ,	กฎหมำยรัฐธรรมนูญ,	พิมพ์ครั้งที่	2,	(กรุงเทพมหำนคร	:	โครงกำรต�ำรำและเอกสำรประกอบกำรสอน	 
	 คณะนิติศำสตร์	มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์,	2551),	น.	318.
5		 วรพจน์	วิศรุตพิชญ์,	ข้อควำมคิดและหลักกำรพื้นฐำนในกฎหมำยมหำชน,	(กรุงเทพมหำนคร	:	นิติธรรม,	2540),	น.	2.
6	 นยิม	รฐัอมฤต,	กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยในนำนำประเทศ,	(กรงุเทพมหำนคร	:	มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์,	2553),	 
	 น.	9-11.
7	 บรรเจดิ	สงิคะเนติ,	หลักพ้ืนฐำนของสิทธเิสรีภำพและศกัดิศ์รคีวำมเป็นมนษุย์ตำมรฐัธรรมนญู,	พมิพ์ครัง้ที	่3,	(กรงุเทพมหำนคร	:	 
	 วิญญูชน,	2552),	น.	18-20.
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หลักประชาธิปไตยกับการจัดท�าร่างรัฐธรรมนูญโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ 

8		 เพิ่งอ้ำง,	น.	19.	
9	 Fred	R.	Harris,	America’s	Democracy:	The	Ideal	and	the	Reality,	2nd	ed.,(Glenview,	III.:	Scott,	Foresman	
	 and	Co.,	1983),	p.	108.	
10	 วิชัย	ตันศิริ,	อ้ำงแล้ว	เชิงอรรถที่	1,	น.	309.	

  2.1  หลักอ�านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน 

	 	 	 	 หำกต้องพิจำรณำว่ำหลักใดเป็นพ้ืนฐำนที่น�ำไปสู่วิวัฒนำกำรของหลักประชำธิปไตย

แล้วคงหลีกไม่พ้นท่ีจะต้องพิจำรณำประเด็นเรื่องอ�ำนำจอธิปไตยเป็นของประชำชนในอันดับแรก	

กล่ำวคือหลักประชำธิปไตยยอมรับว่ำประชำชนเป็นเจ้ำของอ�ำนำจอธิปไตยหรืออ�ำนำจสูงสุดใน

กำรปกครองอยู่ท่ีประชำชน	 (popular	 sovereignty)	 ด้วยเหตุนี้อ�ำนำจรัฐทั้งหลำยจึงมีควำม

เช่ือมโยงไปถึงประชำชนซึ่งเป็นผู้ใช้อ�ำนำจรัฐโดยทำงตรง	 ในกำรเลือกตั้งและใช้อ�ำนำจรัฐโดยทำง

อ้อมผ่ำนองค์กรต่ำงๆ	 ของรัฐ	 ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขของประชำชน	 และเมื่อกำรปกครองระบอบ

ประชำธปิไตยเป็นรปูแบบกำรปกครองทีใ่ห้ควำมชอบธรรมแก่กำรใช้อ�ำนำจรฐักบัประชำชน	เนือ่งจำก 

ผู้ท�ำหน้ำที่ในกำรปกครองเป็นเพียงผู้ที่ท�ำให้เจตจ�ำนงของประชำชนเป็นจริงขึ้นมำดังที่กล่ำวข้ำงต้น	 

ดังนั้น	 เจตจ�ำนงของประชำชนจึงต้องมีลักษณะเป็นรูปธรรมโดยแสดงออกมำในรูปผลของกำร 

ประนีประนอม	 ซึ่งเป็นกำรประสำนผลประโยชน์ท่ีแตกต่ำงกันของปัจเจกบุคคลให้ดีท่ีสุด	 โดยต้อง 

ด�ำเนินกำรตำมกระบวนกำรท่ีเปิดโอกำสให้สมำชิกแต่ละคนของประชำคมได้มีส่วนร่วม	 และใช้ 

กระบวนกำรตดัสนิใจตำมหลกัเสยีงข้ำงมำกโดยมหีลกัประกนัทีร่บัรองเสยีงข้ำงน้อยว่ำจะไม่ถกูปฏบิตัิ 

อย่ำงไม่เป็นธรรม	 และไม่ว่ำกรณีจะเป็นประกำรใด	 ต้องเคำรพคุณค่ำร่วมกันส�ำหรับกำรด�ำรงชีวิต 

ในประชำคม	 เนื่องจำกปัญหำในสังคมไม่อำจตัดสินใจได้โดยฝ่ำยเสียงข้ำงมำกเสมอไป	 ด้วยเหตุนี้ 

จึงต้องมีหลักกำรคุ้มครองฝ่ำยเสียงข้ำงน้อยที่มีส่วนร่วมในประชำคมเท่ำเทียมกับฝ่ำยเสียงข้ำงมำก	

  2.2  หลักประชาธิปไตยแบบเสรี 

	 	 	 	 หลักประชำธิปไตยแบบเสรี	 (freiheitliche	 Demokratie)	 สะท้อนออกมำในลักษณะ 

ของสังคม	 ที่ยอมรับควำมหลำกหลำยทำงควำมคิดต่อกำรแก้ปัญหำใดปัญหำหนึ่ง	 และด้วยเหตุนี้ 

จงึต้องมกีำรถกเถยีงกันเพือ่ให้ได้ข้อสรุปทีส่งัคมยอมรบับนพ้ืนฐำนของสนัตวิิธี	ดงันัน้	หลกัประชำธปิไตย 

แบบเสรจึีงรบัรองสทิธแิละเสรภีำพของประชำชนในกำรแสดงควำมคิดเหน็	รบัรองเสรภีำพในกำรชุมนมุ	

รับรองเสรีภำพในกำรรวมตัวกันเป็นสมำคมหรือกลุ่มบุคคล	และโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งรับรองเสรีภำพ 

ในกำรรวมตัวกันเป็นพรรคกำรเมืองเพื่อแสดงออกซ่ึงเจตจ�ำนงทำงกำรเมืองของประชำชน8	 ซึ่ง 

เสรภีำพเหล่ำน้ีล้วนท�ำให้ระบอบประชำธิปไตยสำมำรถท�ำหน้ำทีไ่ด้9	อำจกล่ำวได้ว่ำ	หลกัประชำธปิไตย 

แบบเสรีมีควำมส�ำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ำหลักอ�ำนำจอธิปไตยเป็นของปวงชน	 เพรำะอย่ำงน้อย 

หลักประชำธิปไตยแบบเสรี	 คือ	 หลักที่จ�ำกัดอ�ำนำจอธิปไตยของรัฐสภำไว้ในขอบเขตเบื้องต้น10  
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วราเทพ รัตนากร

ซึ่งหมำยควำมว่ำประชำชนต้องมีหลักประกันในกำรคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพว่ำรัฐจะไม่ล่วงล�้ำ 

สิทธิและเสรีภำพหรือกระท�ำกำรใดให้เป็นกำรรบกวนสิทธิ	และเสรีภำพของประชำชน	หำกพิจำรณำ

ตำมนัยน้ี	 กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยจึงเป็นกำรปกครองโดยกฎหมำยไม่ใช่โดยบุคคล	 

(Government	of	law	and	not	of	men)	

	 	 	 เมื่อพิจำรณำข้อเท็จจริงจำกประวัติศำสตร์แล้ว	 เห็นได้ว่ำ	 หลักประชำธิปไตยแบบเสร ี

ได้พัฒนำมำจำกกำรเรียกร้องสิทธิและเสรีภำพของชนชั้นกลำงในยุคกลำงของยุโรป	 เช่น	 ภำยหลัง 

กำรปฏิวัติ	อันรุ่งโรจน์	(Glorious	Revolution)	ค.ศ.	1688	ก่อนที่พระเจ้ำวิลเลียมที่	3	(William	III)	 

และสมเด็จพระรำชินีนำถแมรีที่	 2	 (Mary	 II)	 จะขึ้นเป็นกษัตริย์คู่กันนั้น	 (joint	 sovereign)	ทั้งสอง 

พระองค์ได้ทรงลงพระนำมเห็นชอบร่ำงพระรำชบัญญัติอันเป็นรัฐธรรมนูญลำยลักษณ์อักษรของ

ประเทศอังกฤษฉบับหน่ึง	 หรือที่เรียกกันว่ำ	 Bill	 of	 Rights	 ค.ศ.	 1689	 โดยถือว่ำเป็นบทบัญญัติ

เกี่ยวด้วยสิทธิและเสรีภำพของประชำชนที่มีขึ้นเป็นครั้งแรก11	 Bill	 of	 Rights	 ค.ศ.	 1689	 

มีเนื้อหำสำระเป็นกำรจ�ำกัดพระรำชอ�ำนำจของพระมหำกษัตริย์	โดยยอมรับอ�ำนำจสูงสุดของรัฐสภำ

และต้องเปิดประชุมรัฐสภำอย่ำงสม�่ำเสมอ	 สมำชิกรัฐสภำมีสิทธิและเสรีภำพในกำรอภิปรำย	 จัดให้มี 

กำรเลือกตั้งอย่ำงเสรี	 ห้ำมผู ้นับถือคริสต์ศำสนำนิกำยคำทอลิกหรือมีคู ่อภิเษกสมรสท่ีนับถือ 

นิกำยคำทอลิกได้รับสิทธิในกำรสืบรำชสันตติวงศ์	ห้ำมจัดตั้งกองก�ำลังอิสระและห้ำมพระมหำกษัตริย ์

เก็บภำษีอำกรหรือบังคับเงินกู้โดยปรำศจำกควำมเห็นชอบของรัฐสภำ12	 ทั้งนี้	 ต่อมำได้มีกำรน�ำ 

หลักกำรนี้ไปบัญญัติไว้ในค�ำประกำศอิสรภำพของสหรัฐอเมริกำ	 ลงวันที่	 4	 กรกฎำคม	 ค.ศ.	 1776	 

และรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกำภำยหลังกำรประกำศอิสรภำพ	 รวมท้ังค�ำประกำศสิทธิมนุษยชน 

และพลเมืองของฝรั่งเศส	ลงวันที่	26	สิงหำคม	ค.ศ.	1789	ตลอดจนรัฐธรรมนูญต่ำง	ๆ	ทั่วโลก

	 	 	 ในช่วงเวลำใกล้เคียงกันนี้	 จอห์น	 ล็อก	 นักปรัชญำของอังกฤษได้เผยแพร่หนังสือ	 

Two	 Treatises	 of	 Government	 เม่ือ	 ค.ศ.	 1690	 โดยมีเนื้อหำเกี่ยวกับทฤษฎีกำรเมืองเพ่ือให้มี 

กำรจ�ำกัดพระรำชอ�ำนำจของพระมหำกษัตริย์ขณะนั้น	 พร้อมกับโจมตีทฤษฎีเทวสิทธิรำชย์	 

(divine	right	of	kings	theory)	ส�ำหรับแนวคิดของหนังสือเล่มนี้ได้น�ำเสนอทฤษฎีที่ว่ำด้วยกำรจัดตั้ง

รฐับำลขึน้โดยควำมยนิยอมของประชำชน	รฐัและรัฐบำลซ่ึงมหีน้ำทีป่กครองจึงต้องค�ำนงึถงึประโยชน์

และสิทธิตำมธรรมชำติ	(natural	rights)	ของประชำชน	ได้แก่	ชีวิต	เสรีภำพ	และทรัพย์สิน	นอกจำกนี้	 

ถ้ำฝ่ำยปกครองเป็นเผด็จกำรและกดข่ีประชำชน	 ประชำชนย่อมมีทำงเลือกในกำรปกป้องตนเอง	 

11 วิษณุ	เครืองำม,	อ้ำงแล้ว	เชิงอรรถที่	2,	น.	640.
12 อนันต์ชัย	เลำหะพันธุ,	ยุโรปสมัยใหม่	ค.ศ.	1492-1815,	(กรุงเทพมหำนคร:	โครงกำรต�ำรำและหนังสือ	คณะอักษรศำสตร์	 
	 มหำวิทยำลัยศิลปำกร,	2554),	น.	273-274.

_16-0036(102-117).indd   106 5/30/59 BE   11:04 AM



107วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 17 เล่มที่ 51 เดือนกันยายน-ธันวาคม พ.ศ.2558

หลักประชาธิปไตยกับการจัดท�าร่างรัฐธรรมนูญโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ 

13 คริสต์ศตวรรษที่	 18	 หรือเรียกว่ำ	 “ยุคภูมิธรรม	 (Age	 of	 Enlightenment)”	 หรือ	 “ยุคแห่งกำรใช้เหตุผล	 (Age	 of	 
	 Reason)”ซ่ึงเป็นยุคหลังจำกที่โลกต้องเผชิญกับควำมเขลำ	 กำรเชื่อถือโชคลำง	 กำรขำดขันติธรรม	 และกำรเป็นทำส 
	 ของอดีต	รำยละเอียดโปรดดู	อนันต์ชัย	เลำหะพันธุ,	เพิ่งอ้ำง,	น.	321-347.	
14	 บรรเจิด	สิงคะเนติ,	อ้ำงแล้ว	เชิงอรรถที่	7,	น.	23.
15	 วรพจน์	วิศรุตพิชญ์,	อ้ำงแล้ว	เชิงอรรถที่	5,	น.	13-24.	และบรรเจิด	สิงคะเนติ,	อ้ำงแล้ว	เชิงอรรถที่	7,	น.	293-299.
16	 นักวิชำกำรบำงท่ำนเห็นว่ำ	 “หลักเสียงข้ำงมำก”	 ไม่ใช่หลักกำรที่เป็นแกนร่วมพื้นฐำนของทุกระบบ	 กำรปกครอง 
	 ในระบอบประชำธิปไตย	ดังเช่น	“หลักอ�ำนำจอธิปไตยเป็นของปวงชน”	และ	“หลักประชำธิปไตยแบบเสรี”	แต่เป็นเพียง
	 หลักกำรส�ำคัญล�ำดับรองของหลักประชำธิปไตย	 เนื่องจำกหลักเสียงข้ำงมำกเป็นหลักของวิธีกำรมำกกว่ำจะเป็นหลัก 
	 ในเชิงปรัชญำ	หรือเป็นรูปแบบมำกกว่ำจะเป็นสำระ	รำยละเอียดโปรดดู	วิชัย	ตันศิริ,	อ้ำงแล้ว	เชิงอรรถที่	1,	น.	315.	

โดยกำรใช้รัฐสภำที่มีอ�ำนำจนิติบัญญัติจัดกำรฝ่ำยบริหำรได้	 แต่ถ้ำจัดกำรไม่ได้หรือฝ่ำยนิติบัญญัต ิ

เข้ำกับฝ่ำยบริหำร	 ประชำชนมีสิทธิที่จะก่อกำรปฏิวัติได้	 และไม่ถือว่ำเป็นกำรล่มสลำยของสังคม	 

(dissolution	of	society)	เพรำะหลังจำกนั้น	รัฐบำลที่ชอบธรรมย่อมจะได้รับกำรจัดตั้งขึ้นใหม่	ทั้งนี้	 

แนวคิดดังกล่ำวได้มีอิทธิพลต่อนักปรัชญำของยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่	1813	รวมทั้งกลำยเป็นแนวคิด

ทีเ่ช่ือมร้อยกำรปฏวิตักิำรเมอืงทีย่ิง่ใหญ่ของโลกสำมเหตกุำรณ์	ได้แก่	กำรปฏวิตัอินัรุ่งโรจน์	ค.ศ.	1688	

กำรปฏิวัติอเมริกำ	ค.ศ.	1776	และกำรปฏิวัติฝรั่งเศส	ค.ศ.	1789	เข้ำไว้ด้วยกัน

	 	 	 อย่ำงไรก็ดี	 กำรที่สังคมจะมีลักษณะของประชำธิปไตยแบบเสรีได้นั้น	 ประชำชนต้องมี 

หลักประกันในกำรคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ	 กล่ำวคือ	 รัฐต้องเคำรพต่อสิทธิและเสรีภำพของ 

ปัจเจกบุคคล	 กำรแทรกแซงในสิทธิและเสรีภำพจะกระท�ำได้ต่อเมื่อมีกฎหมำยที่ผ่ำนควำมเห็นชอบ 

จำกตัวแทนของประชำชนแล้วเท่ำนั้น	 ทั้งนี้	 กำรคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพของปัจเจกบุคคลให้มีผล 

ในทำงปฏบิตัจิ�ำเป็นต้องน�ำหลกักำรแยกอ�ำนำจมำใช้เพ่ือให้องค์กรผู้ใช้อ�ำนำจแต่ละอ�ำนำจได้ตรวจสอบ

ถ่วงดุลซึ่งกันและกัน	 นอกจำกนั้น	 ยังต้องมีกำรบัญญัติหลักกำรต่ำงๆ	 ไว้ในรัฐธรรมนูญเพื่อเป็น 

หลักประกันสิทธิและเสรีภำพของปัจเจกบุคคลว่ำจะไม่ถูกละเมิดจำกรัฐ14	ตลอดถึงกำรคุ้มครองสิทธิ 

และเสรีภำพโดยองค์กรตุลำกำร	 ซึ่งถือว่ำเป็นหลักประกันที่ส�ำคัญ	 หำกประเทศใดไม่มีหลักประกันนี้

ย่อมไม่ใช่รัฐเสรีประชำธิปไตยที่แท้จริง15

  2.3  หลักเสียงข้างมาก

	 	 	 	 กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยเป ็นกำรปกครองที่ยึดหลักเสียงข ้ำงมำก16  

(Mehrheitsprinzip)	โดยเสยีงข้ำงมำกไม่ได้เป็นเคร่ืองสะท้อนว่ำกำรตัดสินใจนัน้เป็นส่ิงทีถ่กูต้องทีสุ่ด	

แต่สิง่ทีส่ะท้อนจำกกำรตดัสนิใจโดยเสยีงข้ำงมำกอย่ำงน้อยทีส่ดุ	คอื	กำรทีเ่สยีงส่วนใหญ่เหน็ชอบด้วย

กับวิธีกำรและพร้อมท่ีจะรับผิดชอบต่อตนเอง	 ดังนั้น	 หลักเสียงข้ำงมำกจึงเป็นเกณฑ์พื้นฐำนส�ำหรับ

กำรตัดสินใจ	ด้วยเหตุนี้	ระบบกำรสร้ำงเจตจ�ำนงของรัฐตำมวิถีทำงประชำธิปไตย	จึงจ�ำเป็นต้องอำศัย
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พื้นฐำนของเสียงข้ำงมำกเป็นเกณฑ์ในกำรตัดสินใจ	 ไม่ว่ำจะเป็นกำรเลือกต้ังองค์กรผู้ท�ำหน้ำท่ีเป็น

ตัวแทนของประชำชน	หรือกำรลงมติของทั้งฝ่ำยนิติบัญญัติ	ฝ่ำยบริหำร	และฝ่ำยตุลำกำร	ย่อมต้องน�ำ

หลกัเกณฑ์เสยีงข้ำงมำกมำใช้ด้วยเช่นกนั	และเพือ่ให้มัน่ใจว่ำกำรตดัสินใจนัน้สะท้อนถึงควำมต้องกำร

ของประชำชนส่วนใหญ่อย่ำงแท้จรงิ	กำรให้ควำมเคำรพและคุม้ครองเสยีงข้ำงน้อยจึงเป็นส่ิงท่ีควรกระท�ำ

ด้วย	ทัง้น้ี	เพ่ือเป็นกำรให้หลกัประกนัว่ำฝ่ำยเสยีงข้ำงมำกจะไม่ใช้วธิกีำรลงมตลิกัษณะพวกมำกลำกไป	

หรอือำจกล่ำวได้ว่ำ	กำรตดัสนิใจหรอืแนวนโยบำยทีอ่ยูเ่บือ้งหลงักำรตดัสนิใจของกำรปกครองระบอบ

ประชำธปิไตยได้มขีึน้อยูโ่ดยทำงตรงหรอืโดยทำงอ้อมกบั	“ควำมยนิยอมทีใ่ห้โดยอสิระ	(freely	given	

consent)”	ของประชำชนเสียงข้ำงมำก17 

	 	 	 	 ส�ำหรับกำรอภิปรำยในรัฐสภำของรัฐที่มีกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย	โดยปกติต้อง

เป็นกำรเปิดเผย	 เพื่อให้ฝ่ำยเสียงข้ำงมำกและฝ่ำยเสียงข้ำงน้อยมีโอกำสชี้แจงแสดงเหตุผลภำยใต ้

กำรวิจำรณ์ของประชำชน	นอกจำกนี้	กำรตัดสินปัญหำต่ำงๆ	ต้องตัดสินโดยเสียงข้ำงมำก	ด้วยเหตุว่ำ

เป็นเรื่องยำกที่จะท�ำให้กำรลงมติเป็นเอกฉันท์	 เพรำะต่ำงคนต่ำงมีควำมคิดเห็นแตกต่ำงกันไป	 

ประกอบกับกำรให้ใช้มติเอกฉันท์อำจท�ำให้ฝ่ำยเสียงข้ำงน้อยเพียงสองสำมคนบีบบังคับให้ฝ่ำยเสียง 

ข้ำงมำกโอนอ่อนผ่อนตำมในบำงสิ่งบำงอย่ำง	 มิฉะนั้น	 ฝ่ำยเสียงข้ำงน้อยจะใช้สิทธิขัดขวำงยับยั้ง 

ไม่ให้กำรลงมติเป็นเอกฉันท์ได้	 ดังนั้น	 กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยจึงยอมรับกำรลงมติโดย 

เสียงข้ำงมำก	กรณีจึงกล่ำวได้ว่ำ	ถ้ำในรัฐสภำ	ไม่มีกำรอภิปรำย	เป็นแต่เพียงกำรรับทรำบกำรกระท�ำ

ของฝ่ำยบริหำรย่อมไม่ใช่กำรปกครองระบอบประชำธิปไตย18

	 	 	 	 อย่ำงไรก็ดี	จอห์น	สจวต	มิลล์	ได้ตั้งข้อห่วงใยเกี่ยวกับกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย	 

ในเรื่องเผด็จกำรเสียงข้ำงมำกด้วยกำรปลุกเร้ำประชำชนให้ยอมรับฝ่ำยเสียงข้ำงมำก	 โดย	 

จอห์น	สจวต	มลิล์	เห็นว่ำ	ข้อเสนอของฝ่ำยเสยีงข้ำงมำกไม่ได้ถกูต้องทีส่ดุเสมอไป	ภมูปัิญญำไม่สำมำรถ

ตัดสินด้วยกลไกง่ำยๆ	 เพียงกำรยกมือ	 แต่เกิดจำกกำรได้อภิปรำยถกเถียงกัน19	 กล่ำวอีกนัยหนึ่ง	 

กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยที่ถือผลประโยชน์เพื่อประชำชนส่วนใหญ่นั้น	 ย่อมมีโอกำสที่กลับ

กลำยเป็นเผด็จกำรได้เช่นเดียวกัน	 น่ันคือประชำชนส่วนใหญ่ใช้อ�ำนำจกดขี่บังคับประชำชนส่วนน้อย 

17	 Sidney	Hook,	“Democracy,”	The	Encyclopedia	Americana,	International	ed.	(New	York:	Grolier,	1988),	
p.	684.	
18	 หยดุ	แสงอทัุย,	ค�ำอธบิำยรัฐธรรมนญูแห่งรำชอำณำจกัรไทย	(พ.ศ.	2511)	เรยีงมำตรำ	และค�ำอธบิำยรฐัธรรมนญูทัว่ไปโดยย่อ,	 
	 (กรุงเทพมหำนคร:	โรงพิมพ์กรุงสยำมกำรพิมพ์,	2511),	น.	1359-1362.	
19	 นิยม	รัฐอมฤต,	อ้ำงแล้ว	เชิงอรรถที่	6,	น.	20.
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หลักประชาธิปไตยกับการจัดท�าร่างรัฐธรรมนูญโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ 

ที่มีควำมคิดเห็นไม่ลงรอยกัน	 ในประเด็นนี้ประชำธิปไตยอำจกลำยเป็นแปลงเพำะระบบกฎหมู่ขึ้นมำ

ท�ำลำยซึง่กนัและกนัก็เป็นได้	ด้วยเหตนุีก้ำรปกครองระบอบประชำธิปไตยท่ีแท้จรงินัน้	รฐับำลจะอนโุลม 

ตำมควำมประสงค์ของประชำชนส่วนใหญ่ย่อมไม่เพยีงพอ	รฐับำลต้องรกัษำผลประโยชน์ของประชำชน

ส่วนน้อยด้วยจึงจะถูกต้องตำมหลักประชำธิปไตย	 กำรท่ีรัฐบำลมำจำกประชำชนส่วนมำกเป็นเพียง 

วิธีกำร	 แต่โดยหน้ำที่แล้วประชำชนทุกคนต้องได้รับโอกำสแสวงหำผลประโยชน์ในชีวิตเท่ำเทียมกัน 

จำกกำรด�ำเนินงำนของรัฐบำลเดียวกันและภำยใต้บทกฎหมำยเดียวกัน20

	 	 	 	 ดังนั้น	 เสียงข้ำงมำกในระบอบประชำธิปไตยจึงต้องก�ำกับด้วยกำรเคำรพสิทธิและ 

เสรีภำพของฝ่ำยเสียงข้ำงน้อยเสมอ	และมีลักษณะเป็นเสียงข้ำงมำกชั่วครำวตรำบเท่ำที่สถำนกำรณ ์

และเงื่อนไขนั้นยังคงรองรับเสียงข้ำงมำกอยู่	 แต่ถ้ำสถำนกำรณ์และเง่ือนไขไดผเปล่ียนแปลงไป	 

เสียงข้ำงมำกที่เคยสนับสนุนนั้นอำจหยุดกำรสนับสนุนและกลับมติที่เคยลง	 ซึ่งท�ำให้เสียงข้ำงมำก 

กลำยเป็นเสียงข้ำงน้อยได้	 ฉะนั้น	 เผด็จกำรเสียงข้ำงมำกจะไม่มีโอกำสเกิดขึ้นเลยในกำรปกครอง 

ระบอบประชำธิปไตย	 ถ้ำประชำชนทุกคนและผู้แทนประชำชนยึดถือหลักเสียงข้ำงมำกท่ีเคำรพและ

คุ้มครองเสียงข้ำงน้อย21

	 	 	 	 นอกจำกนี้	หลักเสียงข้ำงมำกยังมีควำมเกี่ยวพันกับระบบพรรคกำรเมือง	กำรให้เสรีภำพ 

จัดตั้งพรรคกำรเมืองและควำมเสมอภำคในโอกำสของพรรคกำรเมือง	 จำกหลักกำรพื้นฐำนดังกล่ำว 

กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยจึงอำศัยพรรคกำรเมืองเป็นตัวแทนของประชำชนส�ำหรับกำรสร้ำง

เจตจ�ำนงของรัฐ	ที่เรียกว่ำ	 “ประชำธิปไตยโดยพรรคกำรเมือง”	 (Parteiendemokratie)22	 และโดย 

ที่กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยต้องเคำรพและคุ้มครองเสียงข้ำงน้อยจึงมีกำรยอมรับกำรมี 

พรรคกำรเมืองที่เป็นฝ่ำยค้ำน	 ซึ่งไม่ได้หมำยควำมว่ำให้ฝ่ำยค้ำนมีอ�ำนำจร่วมตัดสินใจกับรัฐบำล	 

แต่หมำยควำมว่ำยอมให้มพีรรคกำรเมอืงทีไ่ม่เหน็ด้วยกบันโยบำยและกำรกระท�ำของรัฐบำลให้สำมำรถ

ด�ำเนนิกำรได้โดยอิสระ	รวมท้ังกำรท่ีรฐับำลยอมรบัฟังเสยีงวพิำกษ์วจิำรณ์จำกผูท่ี้ไม่เหน็ด้วยกบัรฐับำล	

ตรำบใดที่กำรวิพำกษ์วิจำรณ์นั้นไม่ล่วงละเมิดผู้ใดจนขัดต่อบทกฎหมำยตำมวิถีทำงประชำธิปไตย

20	 สิทธิ์	บุตรอินทร์	และภูมินทร์	บุตรอินทร์,	ปรัชญำกำรเมืองเปรียบเทียบ,	(กรุงเทพมหำนคร:	ศยำม,	2554),	น.	114-115.
21	 วิสุทธิ์	 โพธิแท่น,	 แนวคิดพื้นฐำนของประชำธิปไตย,	 พิมพ์ครั้งที่	 3,	 (กรุงเทพมหำนคร:	 สถำบันพระปกเกล้ำ,	 2554),	 
	 น.	62-63.
22 บรรเจิด	สิงคะเนติ,	อ้ำงแล้ว	เชิงอรรถที่	7,	น.	19.
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  2.4  หลักประชาธิปไตยโดยทางผู้แทน

	 	 	 	 ด้วยควำมซบัซ้อนของสภำพสงัคมปัจจุบนั	ประกอบกับอำณำเขตกำรปกครองท่ีกว้ำงใหญ่

และจ�ำนวนประชำกรที่เพ่ิมมำกข้ึน	 กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยโดยทำงตรงเพียงอย่ำงเดียว 

จึงไม่สำมำรถน�ำมำใช้กับกำรปกครองในสังคมปัจจุบันได้	 ดังนั้น	 กำรปกครองระบอบประชำธิปไตย 

ในยุคปัจจุบันจึงเป็นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยโดยทำงผู้แทน	 ซึ่งอำจจะเป็นประชำธิปไตย 

โดยทำงผู้แทนในระบบรัฐสภำ	 ระบบประธำนำธิบดี	 หรือระบบก่ึงประธำนำธิบดีก็ได้	 กล่ำวเฉพำะ 

กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยในระบบรัฐสภำนั้น	 โดยลักษณะพื้นฐำนของรัฐสภำซึ่งเป็นองค์กร 

ที่ได้รับกำรเลือกตั้งโดยตรงจำกประชำชน	 จึงเป็นเง่ือนไขท่ีก่อให้เกิดควำมรับผิดชอบขององค์กร 

ที่ใช้อ�ำนำจรัฐอื่นๆ	 ต้องรับผิดชอบต่อรัฐสภำ	 โดยเฉพำะกรณีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงฝ่ำยบริหำรหรือ 

คณะรัฐมนตรีกับฝ่ำยนิติบัญญัติหรือรัฐสภำ	 ซ่ึงกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยในระบบรัฐสภำ	 

คณะรัฐมนตรีจะมีควำมชอบธรรมในทำงประชำธิปไตยตรำบเท่ำท่ีได้รับควำมไวผวำงใจจำกรัฐสภำ	 

และขณะเดียวกันกำรบริหำรประเทศของคณะรัฐมนตรีย่อมอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของรัฐสภำ	 ทั้งนี้	 

โดยที่กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยในระบบรัฐสภำ	 รัฐสภำเป็นองค์กรที่มีควำมชอบธรรม 

ในทำงประชำธิปไตยยิ่งกว่ำองค์กรอื่นๆ	 เพรำะเป็นองค์กรท่ีได้รับกำรเลือกต้ังโดยตรงจำกประชำชน 

ผู้เป็นเจ้ำของอ�ำนำจอธิปไตยดังที่กล่ำวข้ำงต้น	จึงก่อให้เกิดหลักส�ำคัญสองประกำร	ดังนี้23 

	 	 	 	 1)	 หลักเงื่อนไขของรัฐสภำ	(Parlamentsvorbehalt)	หมำยควำมว่ำ	องค์กรนิติบัญญัติ

หรือรัฐสภำต้องเป็นผู ้ก�ำหนดกฎเกณฑ์ในประเด็นท่ีมีควำมส�ำคัญซ่ึงไม่อำจมอบอ�ำนำจให้แก ่

องค์กรอ่ืนได้	เช่น	กำรตรำกฎหมำยท่ีมผีลกระทบกระเทอืนต่อสทิธแิละเสรภีำพของบุคคล	ฝ่ำยนติบิญัญตั ิ

ย่อมไม่อำจมอบอ�ำนำจให้แก่ฝ่ำยบริหำรไปก�ำหนดเกี่ยวกับกำรจ�ำกัดสิทธิและเสรีภำพของบุคคลได้	 

ในกรณีเช่นนี้ฝ่ำยนิติบัญญัติต้องเป็นผู้ก�ำหนดหลักกำรและสำระส�ำคัญด้วยตนเอง	ส�ำหรับวิธีกำรและ

รำยละเอียดปลีกย่อยต่ำงๆ	นั้นอำจมอบให้ฝ่ำยบริหำรเป็นผู้ก�ำหนดได้	

	 	 	 	 2)	 หลักควำมสัมพันธ์ในทำงควำมชอบธรรมที่ไม่ขำดสำย	 (eine	 ununterbrochene	 

Legitimationskette)	หมำยควำมว่ำ	กำรปกครองระบอบประชำธปิไตยเรยีกร้องควำมสมัพนัธ์ในทำง 

ควำมชอบธรรมที่ไม่ขำดสำย	 โดยถือว่ำประชำชนนั้นไม่เพียงแต่เป็นผู้ถืออ�ำนำจรัฐในควำมหมำยที่ว่ำ 

กำรใช้อ�ำนำจรัฐท้ังหมดจะถูกใช้เพื่อประชำชนและมุ่งหมำยเพื่อผลประโยชน์ของประชำชนเท่ำนั้น	 

แต่ยังมีควำมหมำยว่ำ	 กำรใช้อ�ำนำจรัฐโดยผ่ำนองค์กรต่ำงๆ	 ต้องมีควำมเก่ียวพันเชื่อมโยงไปถึง

ประชำชนด้วย	โดยควำมสมัพนัธ์น้ีจะก่อให้เกดิควำมชอบธรรมในทำงประชำธปิไตยต่อกำรใช้อ�ำนำจรฐั

ขององค์กรนัน้	และเพือ่ให้เกดิควำมชอบธรรมในทำงประชำธปิไตยต่อองค์กรอืน่หรือเจ้ำหน้ำท่ีซ่ึงได้รับ

23	 เพิ่งอ้ำง,	น.	20.
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หลักประชาธิปไตยกับการจัดท�าร่างรัฐธรรมนูญโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ 

มอบหมำยให้เป็นผู้ด�ำเนินภำรกิจของรัฐ	จึงจ�ำเป็นต้องอำศัยหลักควำมสัมพันธ์ในทำงควำมชอบธรรม

ทีไ่ม่ขำดสำยมำเป็นจดุเชือ่มโยงองค์กรของรัฐกบัประชำชน	หลักดังกล่ำวเรยีกร้องให้องค์กรท่ีได้รับกำร

เลือกตั้งมำจำกประชำชนโดยตรงเป็นองค์กรท่ีสำมำรถแต่งตั้งองค์กรหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้เข้ำไปใช้

อ�ำนำจรัฐในองค์กรอื่นๆ	ของรัฐได้	

	 	 	 	 อย่ำงไรก็ตำม	 เพื่อไม่ให้กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยโดยทำงผู้แทนพัฒนำจน 

แปลกแยกไปจำกประชำชนเกินสมควร	 จึงอำจมีกำรใช้วิธีกำรของกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย 

โดยทำงตรงเข้ำมำเสรมิด้วย	เช่น	กำรถำมควำมเหน็ของประชำชน	(plebiscite)	หรอืกำรเปิดโอกำสให้

ประชำชนเข้ำมำท�ำหน้ำที่ตัดสินใจในบำงปัญหำได้	(referendum)24	ดังเช่นกรณีของสมำพันธรัฐสวิส	

(Swiss	Confederation)	ที่มีระบบกำรเมืองกำรปกครองผสมผสำนกันระหว่ำงระบอบประชำธิปไตย

โดยทำงผู้แทนกับระบอบประชำธิปไตยโดยทำงตรง	หรือที่เรียกว่ำ	“ระบอบประชำธิปไตยกึ่งทำงตรง	

(la	 démocratie	 semi-directe)”	 ที่แม้จะมีผู้แทนรำษฎรอยู่แล้วแต่ประชำชนยังคงต้องออกเสียง

ประชำมติบ่อยครั้ง	 เช่น	 กำรออกเสียงประชำมติในกำรออกรัฐบัญญัติของมลรัฐ	 และกำรออกเสียง

ประชำมติในสนธิสัญญำที่รัฐบำลได้ท�ำควำมตกลงไว้และได้รับสัตยำบันจำกรัฐสภำแล้ว25 

3. สภาร่างรัฐธรรมนูญ 

	 	 ในที่นี้	 จะได้ยกตัวอย่ำงกรณีสภำร่ำงรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกำท่ีถือว่ำเป็นต้นแบบของ 

สภำร่ำงรฐัธรรมนูญ	กรณีสภำร่ำงรฐัธรรมนญูออสเตรเลยีทีจ่ดัท�ำร่ำงรฐัธรรมนญูเสรจ็แล้วแต่ขำดกำรมี 

ส่วนร่วมของประชำชนท�ำให้ไม่สำมำรถจดัท�ำร่ำงรฐัธรรมนูญให้เสรจ็สมบรูณ์ได้ในครำวแรก	และกรณี

ของแอฟริกำใต้ที่ใช้กำรร่ำงรัฐธรรมนูญแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งภำยในประเทศ	

  3.1  สภาร่างรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา26 

	 	 	 	 สหรฐัอเมรกิำมจีดุเริม่ต้นจำกกำรประกำศแยกตัวของ	13	อำณำนคิมในทวปีอเมริกำเหนอื

ออกจำกกำรเป็นอำณำนิคมของประเทศอังกฤษ	 โดย	 13	 อำณำนิคมนี้ได้รวมตัวกันและให้แต่ละ 

อำณำนิคมส่งตวัแทนเข้ำร่วมประชมุเป็นสภำอำณำนคิมคองเกรส	ผลจำกกำรประชมุของสภำดงักล่ำว

ได้น�ำไปสูค่�ำประกำศอสิรภำพของสหรฐัอเมริกำ	ลงวนัที	่4	กรกฎำคม	ค.ศ.	1776	ต่อมำสภำอำณำนคิม

คองเกรสได้พัฒนำไปสู่กำรเป็นสภำคองเกรสที่มีอ�ำนำจในกำรผ่ำนกฎหมำย	 อย่ำงไรก็ดี	 ด้วยอ�ำนำจ 

24	 บุญศรี	มีวงษ์อุโฆษ,	อ้ำงแล้ว	เชิงอรรถที่	4,	น.	324.	
25	 ชำญชัย	แสวงศักดิ์,	กฎหมำยรัฐธรรมนูญ:	แนวคิดและประสบกำรณ์ของต่ำงประเทศ,	พิมพ์ครั้งที่	2,	(กรุงเทพมหำนคร:	 
	 วิญูชน,	2554),	น.	165-171.	
26	 บวรศักดิ์	อุวรรณโณ	และชมพูนุท	ตั้งถำวร,	สภำร่ำงรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ:	ประสบกำรณ์ต่ำงประเทศและประเทศไทย,	 
	 (กรุงเทพมหำนคร:	สถำบันพระปกเกล้ำ,	2555),	น.	17-27.
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วราเทพ รัตนากร

เพียงเท่ำน้ันท�ำให้สภำคองเกรสอ่อนแอ	 ดังนั้น	 เพื่อแก้ไขปัญหำดังกล่ำวจึงได้มีกำรเรียกประชุมเพื่อ 

ร่ำงรัฐธรรมนูญท่ีมีสำระส�ำคัญเป็นกำรก�ำหนดรูปแบบกำรปกครองจำกสมำพันธรัฐเป็นสหรัฐที่มี 

รัฐบำลกลำงภำยใต้หลักกำรแยกอ�ำนำจที่มีกำรตรวจสอบและถ่วงดุล	 กำรประชุมดังกล่ำวจัดข้ึน	 

ณ	 เมืองฟิลลำเดลเฟีย	 ระหว่ำงวันท่ี	 14	 พฤษภำคม-17	 กันยำยน	 ค.ศ.	 1787	 โดยให้ท้ัง	 13	 รัฐ 

ส่งผูแ้ทนเข้ำร่วมประชมุ	ซึง่สภำคองเกรสไม่ได้ก�ำหนดคณุสมบติัของผู้แทนไว้แต่อย่ำงใด	ท้ังนี	้ท่ีประชมุ

ได้เลือก	จอร์จ	วอชิงตัน	(George	Washington)	เป็นประธำนในที่ประชุม	

	 	 	 	 อย่ำงไรก็ตำม	 ร ่ำงรัฐธรรมนูญที่จัดท�ำเสร็จนั้นยังไม ่มีผลบังคับใช ้ใดๆ	 จนกว่ำ 

มลรัฐอย่ำงน้อย	 9	 มลรัฐจำก	 13	 มลรัฐจะให้สัตยำบัน	 ในกำรนี้	 สภำคองเกรสได้ส่งร่ำงรัฐธรรมนูญ 

ไปให้ที่ประชุมผู้แทน	 ซึ่งได้รับเลือกจำกประชำชนของแต่ละมลรัฐเพ่ือจัดให้มีกำรอภิปรำยและ 

ให้สัตยำบัน27และต่อมำทั้ง	 13	 มลรัฐได้ให้สัตยำบันแก่ร่ำงรัฐธรรมนูญดังกล่ำว	 โดยรัฐโรดไอแลนด์ 

ได้ให้สัตยำบันเป็นมลรัฐสุดท้ำยเมื่อวันที่	29	พฤษภำคม	ค.ศ.	1790	

  3.2  สภาร่างรัฐธรรมนูญของออสเตรเลีย28 

	 	 	 	 ช่วงทศวรรษที่	1860	เริ่มมีกำรแผ่ขยำยอ�ำนำจจำกหลำยประเทศในภำคพื้นยุโรป	ท�ำให้ 

รัฐอำณำนิคมในภำคพื้นทวีปออสเตรเลียมีแนวคิดที่จะรวมตัวกันแบบสหรัฐอเมริกำ	 โดยได้ก่อต้ัง	 

“สภำท่ีปรกึษำสหพันธรฐัแห่งออสตรำเลเชยี	(Federal	Council	of	Australasia)”	ขึน้ในปี	ค.ศ.	1885	

ต่อมำในระหว่ำงวันที่	2	มีนำคม-9	เมษำยน	ค.ศ.	1891	ตัวแทนซึ่งได้รับเลือกจำกสภำนิติบัญญัติของ

รัฐทั้ง	 6	 ของภำคพื้นทวีปออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์ได้เข้ำร่วมประชุมกันเพ่ือจัดท�ำร่ำง

รฐัธรรมนญู	เมือ่ท่ีประชุมจัดท�ำร่ำงรฐัธรรมนูญเสรจ็แล้วได้ส่งร่ำงรฐัธรรมนญูดงักล่ำวให้สภำนิตบิญัญตัิ

ของรัฐอำณำนิคมต่ำงๆ	ให้สัตยำบัน	อย่ำงไรก็ตำม	ไม่ปรำกฏว่ำมีสภำนิติบัญญัติของรัฐอำณำนิคมใด 

จัดประชุมเพ่ือให้สัตยำบันแก่ร่ำงรัฐธรรมนูญน้ี	 ทั้งนี้	 เมื่อวิเครำะห์ข้อมูลทำงประวัติศำสตร์แล้วกรณี

ข้ำงต้นอำจมีสำเหตุ	3	ประกำร	คือ	

	 	 	 	 1)	 หลำยรัฐอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่ำนของรัฐสภำและมีปัญหำเสถียรภำพทำงกำรเมือง	

	 	 	 	 2)	 หลำยรัฐก�ำลังประสบปัญหำเรื่องเศรษฐกิจที่แต่ละรัฐเห็นว่ำมีควำมส�ำคัญยิ่งกว่ำกำร

ให้สัตยำบันร่ำงรัฐธรรมนูญ	

	 	 	 	 3)	 กำรจัดท�ำและกำรให้สัตยำบันแก่ร ่ำงรัฐธรรมนูญมำจำกกำรด�ำเนินกำรของ 

ฝ่ำยนิติบัญญัติ	 ในรัฐนั้น	 โดยประชำชนไม่ได้มีส่วนร่วมในขั้นตอนใดเลยแม้กระทั่งกำรลงประชำมติ	 

จึงขำดกำรสนับสนุนจำกประชำชนที่จะผลักดันร่ำงรัฐธรรมนูญดังกล่ำว	

27	 George	 E.	 Maggs	 and	 Peter	 J.	 Smith,	 Constitutional	 law:	 A	 contemporary	 approach;	 Thomson	 
	 Reuters,	2009,	p.	10.	
28	 บวรศักดิ์	อุวรรณโณ	และชมพูนุท	ตั้งถำวร,	อ้ำงแล้ว	เชิงอรรถที่	26,	น.	28-39.
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หลักประชาธิปไตยกับการจัดท�าร่างรัฐธรรมนูญโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ 

	 	 	 	 อย่ำงไรก็ดี	 ในปี	 ค.ศ.	 1895	 ได้มีกำรประชุมร่วมกันของนำยกรัฐมนตรีของแต่ละรัฐ 

ในภำคพืน้ทวปีออสเตรเลยี	ณ	เมอืงโฮบำร์ท	รฐัแทสเมเนยี	และทีป่ระชมุได้มมีตใิห้จดัท�ำร่ำงรฐัธรรมนญู

โดยให้แต่ละรฐัส่งตวัแทนเข้ำร่วมประชมุรฐัละ	10	คน	เพือ่เป็นสภำร่ำงรฐัธรรมนญู	ซ่ึงตัวแทนส่วนใหญ่

ของแต่ละรัฐล้วนมำจำกกำรเลือกตั้งของประชำชนในรัฐนั้นๆ	และเมื่อได้ร่ำงรัฐธรรมนูญเสร็จสิ้นแล้ว	 

สภำร่ำงรัฐธรรมนูญได้ส่งร่ำงรัฐธรรมนูญดังกล่ำวให้รัฐสภำของแต่ละรัฐเพื่อด�ำเนินกำรลงประชำมติ	 

โดยมี	5	รัฐจำก	6	รัฐลงมติรับร่ำงรัฐธรรมนูญ	ยกเว้นเพียงรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียที่ยังไม่ได้ด�ำเนินกำร 

ลงประชำมต	ิจำกน้ันได้มกีำรน�ำร่ำงรฐัธรรมนญูนัน้ไปขอควำมเห็นชอบจำกรฐัสภำองักฤษ	โดยรฐัสภำ 

อังกฤษให้ควำมเห็นชอบร่ำงรัฐธรรมนูญนี้เมื่อวันที่	5	กรกฎำคม	ค.ศ.	1900	และในที่สุดรัฐเวสเทิร์น 

ออสเตรเลียจึงได้	 ลงประชำมติเห็นชอบร่ำงรัฐธรรมนูญเช่นกันเมื่อวันที่	 31	 กรกฎำคม	 ค.ศ.	 1900	

เนื่องจำกไม่อำจต้ำนทำนกระแสของประชำชนที่ต้องกำรลงประชำมติได้	

  3.3  สภาร่างรัฐธรรมนูญของแอฟริกาใต้29 

	 	 	 	 แต่เดิมประเทศแอฟริกำใต้เป็นประเทศที่มีควำมขัดแย้งภำยในอย่ำงมำกโดยเฉพำะ 

ปัญหำ	 เรื่องกำรเหยียดสีผิวระหว่ำงคนผิวขำวซึ่งเป็นผู้ล่ำอำณำนิคมกับคนผิวด�ำซึ่งเป็นชนพื้นเมือง	

อย่ำงไรกด็	ีควำมขดัแย้งในแอฟรกิำใต้ได้ยตุลิงด้วยกำรเจรจำเพ่ือยตุข้ิอขดัแย้งและสร้ำงควำมปรองดอง

เมื่อวันท่ี	 2	 กรกฎำคม	 ค.ศ.	 1993	 โดยได้ข้อสรุปให้มีสภำร่ำงรัฐธรรมนูญที่มำจำกกำรเลือกต้ังของ 

ประชำชนและให้มีกำรร่ำงรัฐธรรมนูญภำยใต้หลักกำรที่มีกำรประนีประนอมตำมควำมต้องกำรของ 

คนผิวขำวและคนผิวด�ำ	 เช่น	 กำรรับรองสิทธิและเสรีภำพขั้นพื้นฐำนของประชำชนและกำรเลือกตั้ง 

ต้องเป็นกำรเลือกตั้งทั่วไปโดยไม่จ�ำกัดสิทธิเลือกตั้งเพรำะเหตุของเชื้อชำติ	 เป็นต้น	 ทั้งนี้	 ได้มีกำร

ประกำศใช้รัฐธรรมนูญชั่วครำวตำมข้อสรุปดังกล่ำวเม่ือวันที่	 27	 เมษำยน	 ค.ศ.	 1994	 รัฐธรรมนูญ 

ชั่วครำวดังกล่ำวได้ก�ำหนดให้รัฐสภำเป็นสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ	โดยรัฐสภำประกอบด้วยสองสภำ	ได้แก่	 

สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ	จ�ำนวน	400	คน	ซึ่งมำจำกกำรเลือกตั้งของประชำชนด้วยระบบกำรเลือกตั้ง 

แบบบัญชีรำยชื่อ	 และวุฒิสภำ	 จ�ำนวน	 90	 คน	 ซ่ึงได้รับเลือกต้ังมำจำกสภำจังหวัด	 โดยสมำชิก 

สภำจังหวัดมำจำกกำรเลือกตั้งของประชำชนในจังหวัดด้วยระบบกำรเลือกตั้งแบบบัญชีรำยชื่อ 

เช่นเดียวกัน	 ท้ังนี้	 สภำร่ำงรัฐธรรมนูญได้ด�ำเนินกำรร่ำงรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จและลงมติเห็นชอบ 

เมื่อวันที่	8	พฤษภำคม	ค.ศ.	1996	และส่งให้ศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำ	อย่ำงไรก็ดี	ศำลรัฐธรรมนูญ 

29 เพิ่งอ้าง,	น.	64-74.
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เห็นว่ำเนื้อหำสำระของร่ำงรัฐธรรมนูญนั้นยังปกป้องสิทธิข้ันพื้นฐำนของประชำชนไม่เพียงพอ	 

และคณะกรรมกำรตรวจสอบต่ำงๆ	 ตำมรัฐธรรมนูญยังไม่มีควำมเป็นอิสระเท่ำที่ควร	 ดังนั้น	 

สภำร่ำงรัฐธรรมนูญจึงได้แก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นไปตำมควำมเห็นของศำลรัฐธรรมนูญและลงมติรับรอง 

เมื่อวันที่	11	ตุลำคม	ค.ศ.	1996	และศำลรัฐธรรมนูญได้ลงมติรับรองเมื่อวันที่	4	ธันวำคม	ค.ศ.	1996	 

จำกนั้นประธำนำธิบดีเนลสัน	แมนเดลำ	(Nelson	Mandela)	ได้ลงนำมรับรองเมื่อวันที่	10	ธันวำคม	

ค.ศ.	1996	และประกำศใช้บังคับเมื่อวันที่	4	กุมภำพันธ์	ค.ศ.	1997	

4. ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ 

  4.1  ข้อสรุป 

	 	 	 	 หลักประชำธิปไตย	 ซึ่งเป็นสำระส�ำคัญท่ีท�ำให้กำรปกครองระบอบประชำธิปไตย 

แตกต่ำงจำกกำรปกครองระบอบเผด็จกำร	คือ	

	 	 	 	 1)	 หลักอ�ำนำจอธิปไตยเป็นของปวงชน	 เมื่อประชำชนเป็นเจ้ำของอ�ำนำจอธิปไตย	 

อ�ำนำจรัฐทั้งหลำยจึงมีควำมเช่ือมโยงไปถึงประชำชนไม่ว่ำโดยทำงตรงและโดยทำงอ้อม	 โดย 

ผู้ท�ำหน้ำที่ในกำรปกครองเป็นเพียงผู้ที่ท�ำให้เจตจ�ำนงของประชำชนเป็นจริงขึ้นมำเท่ำนั้น	

	 	 	 	 2)	 หลักประชำธิปไตยแบบเสรี	 ซึ่งรับรองสิทธิและเสรีภำพของประชำชนในกำรแสดง

ควำมคิดเห็น	 รับรองเสรีภำพในกำรชุมนุม	 และรับรองเสรีภำพในกำรรวมตัวกันเป็นสมำคมหรือ 

กลุ่มบุคคล	 รวมท้ังรับรองเสรีภำพในกำรรวมตัวกันเป็นพรรคกำรเมืองเพื่อแสดงออกซึ่งเจตจ�ำนง

ทำงกำรเมืองของประชำชน	ซึ่งเสรีภำพเหล่ำนี้ล้วนเป็นเสรีภำพที่ท�ำให้ระบอบประชำธิปไตยสำมำรถ

ด�ำเนินไปได้	

	 	 	 	 3)	 หลักเสียงข้ำงมำก	 เป็นเกณฑ์พื้นฐำนในกำรตัดสินใจของกำรปกครองระบอบ 

ประชำธิปไตย	กำรสร้ำงเจตจ�ำนงของรัฐจึงจ�ำเป็นต้องอำศัยเสียงข้ำงมำกเป็นเกณฑ์กำรตัดสินใจ	และ

ให้ควำมเคำรพและคุ้มครองเสียงข้ำงน้อยควบคู่กันไป	

	 	 	 	 4)	 หลักประชำธิปไตยโดยทำงผู้แทน	 ซ่ึงเรียกร้องสองเร่ือง	 คือ	 กำรก�ำหนดกฎเกณฑ์ 

ในเรื่องที่มีควำมส�ำคัญจะต้องได้รับกำรก�ำหนดโดยองค์กรนิติบัญญัติหรือรัฐสภำซ่ึงเป็นตัวแทน 

ของประชำชนและไม่สำมำรถมอบอ�ำนำจให้แก่องค์กรอื่นได้	 และเรียกร้องควำมสัมพันธ์ในทำง 

ควำมชอบธรรมทีไ่ม่ขำดสำย	โดยกำรใช้อ�ำนำจรัฐทัง้หมดจะถกูใช้เพือ่ประโยชน์ของประชำชน	รวมทัง้

กำรใช้อ�ำนำจรฐัโดยผ่ำนทำงองค์กรต่ำงๆ	ต้องมคีวำมเกีย่วพนัเชือ่มโยงไปถงึประชำชน	และด้วยควำม

สัมพันธ์เช่นนี้กำรใช้อ�ำนำจรัฐขององค์กรต่ำงๆ	จึงจะเกิดควำมชอบธรรม	

	 	 	 	 กรณีของประเทศไทยนั้น	 แม้ว่ำในเวลำนี้มีกำรกล่ำวอ้ำงถึงสิทธิและเสรีภำพของ 

ประชำชนอย่ำงกว้ำงขวำง	 แต่เมื่อพิจำรณำฐำนะของประชำชนในทำงสังคมและเศรษฐกิจแล้ว 
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หลักประชาธิปไตยกับการจัดท�าร่างรัฐธรรมนูญโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ 

กลบัไม่ได้กล่ำวถงึกนัเท่ำใดนัก	อยำ่งไรกด็	ีกำรทีจ่ะรกัษำระบอบประชำธปิไตยไวไ้ด้นั้น	เพยีงแค่ท�ำให้

ประชำชนมีควำมเข้ำใจหลักประชำธิปไตยหำเป็นกำรเพียงพอไม่	สิ่งที่ส�ำคัญ	คือ	กำรจัดให้ประชำชน

ด�ำรงชีพพอมีพอใช้อย่ำงที่ควรเสียก่อน	 แต่ไม่ได้หมำยควำมว่ำจิตใจที่เป็นประชำธิปไตยจะไม่เป็น 

ข้อส�ำคัญ	ทั้งนี้	จะเห็นได้ว่ำไม่มีกำรปฏิวัติอันแท้จริงใดเกิดขึ้นบนโลกขณะที่ประชำชนสมบูรณ์พูนสุข	

อย่ำงไรก็ตำม	เมือ่ทุกสิง่ทุกอย่ำงเรยีบร้อย	ประชำธปิไตยย่อมรกัษำตนเองได้	เพรำะประชำชนส่วนใหญ่

มีจิตใจเป็นประชำธิปไตยยอมรับ	 นับถือเสียงข้ำงน้อยและให้โอกำสฝ่ำยตรงข้ำมแสดงควำมคิดเห็น	 

ฝ่ำยเสียงข้ำงน้อยเองก็ยอมรับอ�ำนำจของฝ่ำยเสียงข้ำงมำกในกำรบริหำรบ้ำนเมือง	ดังนั้น	กำรบังคับ

เพือ่ให้ได้มำซึง่อ�ำนำจด้วยก�ำลงัอำจส�ำเรจ็ช่วงเวลำหนึง่	แต่ถ้ำประชำชนไม่ยินยอมแล้วย่อมเป็นไปไม่ได้

ที่จะรักษำอ�ำนำจไว้ได้นำน	 ฉะน้ัน	 ไม่มีวิถีทำงอื่นที่ดีไปกว่ำกำรให้อ�ำนำจไว้กับประชำชนโดยไม่ให้ 

อ�ำนำจตกเป็นของบุคคลหนึ่งบุคคลใด	เพื่อประชำชนจะได้มีฐำนะเสมอภำคและเท่ำเทียมกัน30

	 	 	 	 ส�ำหรบัสภำร่ำงรฐัธรรมนญูของประเทศต่ำงๆ	ทีไ่ด้ยกตัวอย่ำงขึน้มำพจิำรณำเปรยีบเทยีบ

นั้น	 อำจให้บทเรียนแก่ประเทศไทยในกำรจัดท�ำร่ำงรัฐธรรมนูญโดยสภำร่ำงรัฐธรรมนูญในหลำยเรื่อง	

สรุปได้ดังนี้

	 	 	 	 1)	 แรงจูงใจหรืออุดมกำรณ์ในกำรจัดท�ำร่ำงรัฐธรรมนูญ	 ไม่ว ่ำจะเป็นกรณีของ

สหรัฐอเมริกำและออสเตรเลียที่เกิดจำกควำมต้องกำรประกำศเอกรำชจำกอังกฤษ	 หรือกรณีของ

แอฟริกำใต้ที่ต้องกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งและสร้ำงควำมปรองดองภำยในประเทศ	ก็ล้วนแล้วแต่

เป็นเจตจ�ำนงของประชำชนที่ตกลงร่วมกันเพื่อก�ำหนดกติกำใหม่ที่ใช้บริหำรประเทศ

	 	 	 	 2)	 กระบวนกำรจัดท�ำร่ำงรัฐธรรมนูญ	 ซึ่งส่วนใหญ่แล้วแต่ละประเทศจะใช้สภำร่ำง 

รฐัธรรมนญูเป็นผูจ้ดัท�ำร่ำงรฐัธรรมนญู	โดยสมำชกิสภำร่ำงรฐัธรรมนญูอำจมท่ีีมำจำกกำรเลอืกตัง้ของ

ประชำชน	 เช่น	 กรณีของออสเตรเลียท่ีสมำชิกมีท่ีมำจำกกำรเลือกต้ังของประชำชนกับให้รัฐสภำ 

ของมลรัฐเลือกตัวแทน	 หรือกรณีของแอฟริกำใต้ที่สภำร่ำงรัฐธรรมนูญเป็นสมำชิกรัฐสภำที่ 

ประกอบด้วยสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ	 ซ่ึงมำจำกกำรเลือกต้ังของประชำชนและวุฒิสภำซ่ึงมำจำก 

กำรเลือกตั้งของสมำชิกสภำจังหวัด	 หรือบำงสภำร่ำงรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้มีที่มำจำกกำรเลือกตั้ง

ของประชำชน	 เช่น	 สภำร่ำงรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกำซ่ึงบำงมลรัฐเป็นผู้ส่งตัวแทนเข้ำร่วมประชุม	 

นอกจำกนั้น	 เพื่อให้กระบวนกำรจัดท�ำร่ำงรัฐธรรมนูญเป็นไปด้วยควำมชอบธรรมและเป็นที่ยอมรับ 

ของประชำชนก็จะมีกำรขอประชำมติ	 เพียงแต่แตกต่ำงกันว่ำจะขอให้ประชำชนออกเสียงประชำมติ 

ก่อนหรือหลังกำรจัดท�ำร่ำงธรรมนูญแล้วเท่ำนั้น

30	 หยุด	แสงอุทัย,	อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 18,	น.	1367-1370.
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  4.2  ข้อเสนอแนะ

	 	 	 	 ดังท่ีได้กล่ำวมำแล้วว่ำ	 กระบวนกำรจัดท�ำร่ำงรัฐธรรมนูญมีควำมส�ำคัญยิ่งกว่ำ 

กระบวนกำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำยธรรมดำ	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกระบวนกำรจัดท�ำร่ำงรัฐธรรมนูญ 

ในประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชำธิปไตยที่จ�ำเป็นจะต้องท�ำให้ร่ำงรัฐธรรมนูญนั้นได้รับ 

กำรยอมรับจำกประชำชนโดยกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกระบวนกำรจัดท�ำร่ำงธรรมนูญ	

ทั้งนี้	 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักประชำธิปไตย	 ไม่ว่ำจะเป็นหลักอ�ำนำจอธิปไตยเป็นของปวงชน	 

เพื่อสร้ำงเจตจ�ำนงของประชำชนที่แท้จริง	หลักประชำธิปไตยแบบเสรี	ที่รับรองสิทธิและเสรีภำพของ

ประชำชน	หลกัเสยีงข้ำงมำก	ท่ีเป็นเกณฑ์พืน้ฐำนในกำรตัดสนิใจ	และหลกัประชำธปิไตยโดยทำงผูแ้ทน	

ซึ่งเรียกร้องควำมสัมพันธ์ในทำงควำมชอบธรรมที่ไม่ขำดสำย	 ด้วยเหตุนี้	 ผู้เขียนจึงมีข้อเสนอแนะใน 

กำรจัดท�ำร่ำงรัฐธรรมนูญโดยสภำร่ำงรัฐธรรมนูญเพื่อให้สอดคล้องกับหลักประชำธิปไตย	ดังนี้

	 	 	 	 1)	 หลักกำรจัดท�ำร่ำงรัฐธรรมนูญโดยสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ	ต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค ์

ในกำรปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประเทศที่มีกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย ์

ทรงเป็นประมขุอย่ำงแท้จรงิ	โดยกำรใช้อ�ำนำจรัฐขององค์กรต่ำงๆ	ต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งใส	ตรวจสอบ

ได้	และมีควำมเกี่ยวพันเชื่อมโยงไปถึงประชำชนและต้องถูกใช้เพื่อประโยชน์ของประชำชนเท่ำนั้น	

	 	 	 	 2)	 ส�ำหรับกรณีประเทศไทยนั้น	 กำรจัดท�ำร่ำงรัฐธรรมนูญควรใช้รูปแบบสภำร่ำง 

รัฐธรรมนูญซึ่งสมำชิกสภำร่ำงรัฐธรรมนูญมีท่ีมำจำกกำรเลือกต้ังโดยตรงของประชำชน	 เนื่องจำก

รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมำยสูงสุดในกำรปกครองประเทศและเป็นกฎหมำยที่ก�ำหนดควำมสัมพันธ์ 

เชิงอ�ำนำจระหว่ำงประชำชนกับองค์กรของรัฐ	 ดังนั้น	 รัฐธรรมนูญที่มีควำมชอบธรรมและได้รับ 

กำรยอมรับจึงต้องมีที่มำจำกประชำชน	 โดยประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดท�ำต้ังแต่กำรยกร่ำงจนถึง 

กำรให้ควำมเห็นชอบ	 ท้ังนี้	 เพื่อไม่ให้เกิดบทเรียนดังเช่นกรณีของออสเตรเลียที่ขำดกำรมีส่วนร่วม 

ของประชำชนจนท�ำให้ไม่สำมำรถจัดท�ำร่ำงรัฐธรรมนูญให้เสร็จสมบูรณ์ได้ในครำวแรก	 อย่ำงไรก็ดี	 

โดยที่กำรร่ำงรัฐธรรมนูญเป็นกำรร่ำงกฎหมำยรูปแบบหนึ่งจึงควรมีผู ้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีควำมรู ้

ควำมเช่ียวชำญในด้ำนกำรร่ำงกฎหมำย	 นิติศำสตร์	 รัฐศำสตร์	 และผู้มีประสบกำรณ์ทำงกำรเมือง	 

เข้ำร่วมเป็นสมำชิกสภำร่ำงรัฐธรรมนูญด้วย	 ทั้งน้ี	 ต้องมีกำรสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงตัวแทนของ

ประชำชนและผู้ทรงคุณวุฒิให้มีควำมเหมำะสม	

	 	 	 	 3)	 สำระส�ำคญัของร่ำงรฐัธรรมนญู	ต้องมีสำระส�ำคญัเป็นไปตำมเจตจ�ำนงของประชำชน	 

ซึ่งอำจต้องมีกำรจัดท�ำประชำมติก่อนกำรจัดท�ำร่ำงรัฐธรรมนูญดังเช่นกรณีของฝรั่งเศส	 หรือก�ำหนด 

หลักกำรส�ำคัญในกำรร่ำงรัฐธรรมนูญไว้ในรัฐธรรมนูญชั่วครำวดังเช่นกรณีของแอฟริกำใต้	 ตลอดจน 

ต้องมสีำระส�ำคญัเป็นกำรส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธแิละเสรภีำพของประชำชน	ให้ประชำชนมส่ีวนร่วม

ในกำรปกครองและตรวจสอบกำรใช้อ�ำนำจรัฐของทุกองค์กรอย่ำงเต็มที่	 มีกำรปรับปรุงโครงสร้ำง 
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หลักประชาธิปไตยกับการจัดท�าร่างรัฐธรรมนูญโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ 

ทำงกำรเมืองให้มีเสถียรภำพและมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น	 ทั้งนี้	 สำระส�ำคัญของร่ำงรัฐธรรมนูญต้องไม่มี 

ลักษณะของกำรแก้แค้นหรือเอำคืนฝ่ำยตรงข้ำม	

	 	 	 	 4)	 เมื่อสภำร่ำงรัฐธรรมนูญได้จัดท�ำร่ำงรัฐธรรมนูญเสร็จแล้ว	 ต้องด�ำเนินกำรเผยแพร ่

ร่ำงรัฐธรรมนูญดังกล่ำวเป็นกำรทั่วไปและจัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน	 เพื่อแก้ไข 

เพิ่มเติมร่ำงรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชนมำกที่สุด	 และก่อนที่จะใช้บังคับ 

รัฐธรรมนูญต้องจัดให้มีกำรออกเสียงประชำมติเพื่อให้ควำมเห็นชอบร่ำงรัฐธรรมนูญเสียก่อน	 โดย

เปิดกว้ำงให้มีกำรวิพำกษ์วิจำรณ์กันในทำงควำมคิดตำมหลักประชำธิปไตยแบบเสรี	 เพ่ือส่งเสริม 

ให้ร่ำงรัฐธรรมนูญดังกล่ำวเป็น	 “สัญญำประชำคม”	 ที่ประชำชนยอมรับและยั่งยืนบนพื้นฐำนของ 

หลักประชำธิปไตย
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วรวิทย์ กังศศิเทียม*

*	 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ	
	 บทความเสนอหลักสูตร	“หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย”	(นธป.)	รุ่นที่	2	ของส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
1	 บรรเจิด	 สิงคะเนติ,	 การใช้สิทธิทางศาลของบุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมาตรา	 28	 ในกรณีที ่
	 ศาลมีค�าพิพากษาถึงที่สุดแล้ว,	(ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ,	2551),	น.	1.	

ศาลปกครองกับการคุ้มครองหลักประชาธิปไตย 

บทน�า 

	 	 นับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่	 24	 มิถุนายน	 2475	 มีการประกาศใช้ 

พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามช่ัวคราว	 พุทธศักราช	 2475	 และหากพิจารณา 

จากเนื้อหาบทบัญญัติรัฐธรรมนูญอีกหลายฉบับหลังจากนั้นประกอบกัน	 จะพบว่าโดยอุดมการณ์

ทางการเมืองการปกครองของไทยมีความประสงค์ท่ีจะมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบ

เสรีนิยม	 และเมื่อกล่าวถึงรัฐเสรีประชาธิปไตยก็จะต้องประกอบไปด้วยหลักการพื้นฐานส�าคัญ	 

2	 ประการ	 อันได้แก่	 หลักนิติรัฐ	 (das	 Rechtsstaatsprinzip)	 และหลักประชาธิปไตย	 

(das	 Democratische	 Prinzip)	 ควบคู่กันไป	 ซ่ึงเราอาจสรุปความสัมพันธ์ระหว่างสองหลักน้ีได้ว่า 

ในรัฐเสรีประชาธิปไตย	 จะเป็นรัฐที่มีรูปแบบการปกครองที่เกิดจากกระบวนการสร้างเจตนารมณ ์

ทางการเมืองโดยอาศัยเสียงของประชาชนฝ่ายข้างมากที่เคารพสิทธิของประชาชนฝ่ายข้างน้อย 

เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์กรของรัฐโดยวิธีทางตามรัฐธรรมนูญเข้ามาท�าหน้าที่ใช้อ�านาจอธิปไตยในการ

ปกครองประเทศ	 และเพื่อป้องกันองค์กรเหล่านั้นใช้อ�านาจโดยอ�าเภอใจ	 จึงต้องมีหลักนิติรัฐเข้ามา 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกันสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกจากการใช้อ�านาจตามอ�าเภอใจขององค์กร

ของรัฐ1	หากปราศจากสองหลักนี้ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นเสาหลักส�าคัญ	ก็ไม่อาจพูดได้เต็มปากนักว่ารัฐนั้น
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ศาลปกครองกับการคุ้มครองหลักประชาธิปไตย 

ได้มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	ดังนั้น	ในการธ�ารงไว้ซึ่งหลักสองหลักดังกล่าวข้างต้น	ผู้ร่าง 

รัฐธรรมนูญจึงจ�าเป็นต้องออกแบบกลไกขึ้นมาเพื่อตรวจสอบควบคุมมิให้มีการละเมิดหลักการ 

ดังกล่าว	 และโดยท่ีศาลปกครองซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรตุลาการที่ท�าหน้าที่เป็นหนึ่งในกลไกดังกล่าว	 

บทความนี้จึงขอกล่าวถึงบทบาทและแนวค�าวินิจฉัยของศาลปกครองที่ได้วินิจฉัยและเก่ียวข้องกับ 

การคุ้มครองหลักประชาธิปไตย	 โดยในส่วนแรกจะขอกล่าวถึงความหมาย	 สาระส�าคัญ	 ตลอดจน 

หลักประชาธิปไตยที่ปรากฏตัวอยู่ในรัฐธรรมนูญโดยสังเขป	 และในตอนท้ายจะกล่าวถึงบทบาทของ

ศาลปกครองในการรักษาหลักประชาธิปไตยตลอดจนค�าวินิจฉัยที่น่าสนใจ	

	 	 ส�าหรับความหมายและหลักการซึ่งเป็นรายละเอียดของหลักประชาธิปไตยนั้น	ได้มีการอธิบาย

และให้ความหมายท่ีแตกต่างกันออกไป	 ทั้งหลักประชาธิปไตยยังได้รับการบัญญัติเป็นส่วนหนึ่งของ 

รัฐธรรมนูญในหลายประเทศท่ีมีอุดมการณ์ในแนวทางประชาธิปไตย	 ซึ่งผู้เขียนจะได้สรุปและอธิบาย

ต่อไปตามล�าดับ	

ความหมายของประชาธิปไตย 

	 	 หากพิจารณาตามตัวอักษรแล้ว	 ค�าว่า	 “ประชาธิปไตย”	หรือ	 “democracy”	 มีท่ีมาจากค�า 

ในภาษากรีกสองค�า	 คือ	 “demos”	 ซึ่งแปลว่าประชาชน	 และ	 “kratos”	 ซึ่งแปลว่าปกครอง	

(rule)	 เมื่อรวมกันก็จะเป็นการปกครองที่ปกครองโดยประชาชน2	 แต่หากเราพิจารณาให้พ้นจาก

กรอบของการตีความตามตัวอักษรแล้ว	 “ประชาธิปไตย”	 อาจจ�าแนกออกได้เป็น	 3	 ลักษณะ	

กล่าวคือ	 ลักษณะแรก	 ประชาธิปไตยในฐานะที่เป็นอุดมการณ์ทางการเมืองการปกครองซ่ึงถือว่า

อ�านาจสูงสุดเป็นของประชาชนหรือประชาชนเป็นเจ้าของอ�านาจอธิปไตยนั่นเอง	 โดยหลักการนี้

ได้ปรากฏตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว	 พ.ศ.	 2475	 ซ่ึงมาตรา	 1	 ได้บัญญัติไว้ว่า	 อ�านาจสูงสุด 

ของประเทศน้ันเป็นของราษฎรท้ังหลาย	 ลักษณะที่สอง	 ประชาธิปไตยในลักษณะท่ีเป็นรูปแบบ 

การปกครองรูปแบบหนึ่งท่ีแสดงให้เห็นว่าประชาชนเป็นเจ้าของอ�านาจอธิปไตย	 เป็นประชาธิปไตย 

ที่ให้ประชาชนได้มีโอกาสในการเลือกตั้งผู้แทน	เป็นต้น	และลักษณะสุดท้าย	ประชาธิปไตยในลักษณะ 

ทีเ่ป็นวถิชีวีติของคนในรฐันัน้ๆ	เช่นการใช้ชวีติโดยค�านงึถึงเสียงส่วนใหญ่ในสังคม	การยอมรับความเหน็ 

ที่แตกต่าง3	เป็นต้น

2	 John	T.	Ishiyama,	Comparative	Politics:	Principle	of	Democracy	and	Democratization,	(Wiley-Blackwell:	 
	 West	Sussex,	2012),	p.	27.	
3		 สุรพล	ไตรเวทย์,	พระมหากษัตริย์	รัฐธรรมนูญ	และประชาธิปไตย,	(กรุงเทพมหานคร:	วิญญูชน,	2549),	น.	238.
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วรวิทย์ กังศศิเทียม

	 	 ดังนั้นเราจึงสามารถสรุปอย่างสั้นๆ	 ได้ว่าการให้ความหมายเกี่ยวกับประชาธิปไตยในปัจจุบัน 

ก็คือรูปแบบการปกครองทีป่ระชาชนมส่ีวนร่วมซึง่จะมหีลกัการทีจ่ะต้องค�านงึถงึรายละเอยีดปลกีย่อย	

ไม่ว่าจะเป็นการให้สิทธิในการเลือกตั้งของประชาชน	 รูปแบบและวิธีการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตย	

ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมอืงได้แค่ไหนเพยีงไร	เป็นต้น	จากการให้ความหมายและรายละเอยีด

ปลีกย่อยข้างต้น	 ย่อมท�าให้ระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบที่มีความแตกต่างหลากหลายตามแต่

ลักษณะทางสังคมวิทยาทางการเมืองของแต่ละรัฐ	 อย่างไรก็ตามเป็นที่ยอมรับตรงกันว่าสาระส�าคัญ

ระบอบประชาธิปไตยจะต้องประกอบด้วย	การเลือกตั้งโดยเสรี	เป็นธรรมและมีวาระ	(free	fair	and	

periodic	 elections)4	 โดยมีวัตถุประสงค์ก็คือการท�าให้การปกครองเป็นไปเพื่อสนองเจตจ�านงของ

ประชาชน5

องค์ประกอบของหลักประชาธิปไตย

  1. หลักประชาธิปไตยเป็นของประชาชน

	 	 	 หลักการนี้ถือว ่าประชาชนเป ็นท่ีมาของอ�านาจสูงสุดในการปกครองประเทศ	 

ความชอบธรรมของอ�านาจในการปกครองต้องมีรากฐานจากประชาชน	 ขณะเดียวกันองค์กรที่ใช้ 

อ�านาจในทางการเมืองการปกครองก็จะต้องมีรากฐานมาจากประชาชนเช่นกัน6	 ส�าหรับ	 “อ�านาจ

อธิปไตย”	(Sovereignty)	อาจกล่าวโดยย่อได้ว่าเป็นอ�านาจสูงสุดในการปกครองประเทศ	ซึ่งลักษณะ

ส�าคัญของอ�านาจอธิปไตยนั้นมีอยู่	5	ประการ	ได้แก่	การมีลักษณะที่มั่นคงถาวร	(Perpetual)	ไม่ใช่ 

อ�านาจที่จ�ากัดในเวลาใดเวลาหน่ึง	 เป็นอ�านาจที่ไม่ได้รับมอบหมายจากผู้ใด	 (Undelegated)	 

ถ้าหากมีการมอบหมายจะต้องเป็นการมอบหมายโดยไม่มีขอบเขตจ�ากัด	 ไม่มีเงื่อนไข	 เงื่อนเวลา	 

เป็นอ�านาจที่ไม่อาจแบ่งแยกหรือโอนให้แก่ใคร	 (Unalienable)	 ไม่อยู่ภายใต้ข้อจ�ากัดโดยกฎหมาย 

และไม่อยู่ภายใต้ค�าสั่งของคนอื่นหรือรัฐอื่น	 (Absoluteness)7	หรือไม่ต้องอยู่ภายใต้ก�าหนดของผู้ใด	

(Prescription)	แต่เดิมนั้นถือว่าอ�านาจอธิปไตยเป็นของพระผู้เป็นเจ้า	เมื่อศาสนจักรมีอ�านาจก็มีการ

อ้างว่าอ�านาจอธิปไตยเป็นของพระสันตะปาปา	หลังจากนั้นนักปรัชญาก็กล่าวอ้างว่าอ�านาจอธิปไตย 

4	 John	Hardin	Young	(editor),	International	election	principles:	Democracy	&	the	Rule	of	law,	(American	
	 Bar	Association:	Illinois,	2009),	pp.	57	–	58.
5	 บุญศรี	มีวงศ์อุโฆษ,	กฎหมายรัฐธรรมนูญ,	พิมพ์ครั้งที่	2	(กรุงเทพมหานคร:	วิญญูชน,	2551),	น.	300.
6		 Charles	F.	Bahmueller	and	Michael	Johnston,	Elements	of	Democracy:	The	Fundamental	Principles,	 
	 Concepts,	Social	Foundations,	and	Processes	of	Democracy,	(Center	for	Civic	Education,	2007),	p.	12.
7	 พรชัย	 เลื่อนฉวี,	 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง,	 พิมพ์ครั้งที่	 4	 (กรุงเทพมหานคร:	 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย 
	 ธุรกิจบัณฑิตย์,	2546),	น.	73-74.	
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8	 วษิณ	ุเครอืงาม	และ	บวรศกัด์ิ	อวุรรณโณ,	“พระราชฐานะของพระมหากษตัรย์ิตามธรรมนญู	การปกครองราชอาณาจกัร”,	
	 วารสารกฎหมาย,	คณะนิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	ปีที่	3,	ฉบับที่	2,	(พฤษภาคม-สิงหาคม	2520),	น.	148-183.	
9	 สมยศ	เชื้อไทย,	หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น,	พิมพ์ครั้งที่	4	(กรุงเทพมหานคร:	วิญญูชน,	2551),	น.	146.	
10	 Charles	F.	Bahmueller	and	Michael	Johnston,	supra	note	6,	p.	9.	
11 สมยศ	เชื้อไทย,	อ้างแล้ว	เชิงอรรถที่	9,	น.	141-142.	

เป็นของกษัตริย์	 (Sovereignty	 in	 the	 King)	 ต่อมาก็มีการเสนอแนวความคิดว่าอ�านาจอธิปไตย 

ควรเป็นของชาติ	 (Sovereignty	belongs	to	the	Nation)	หรือเป็นของประชาชน	(Sovereignty	

belongs	 to	 the	 People)	 ซึ่งเป็นคตินิยมตามแนวคิดประชาธิปไตย8	 โดยหลักการนี้กระบวนการ 

ทางการเมืองจะเริ่มต้นจากประชาชนไปสู่รัฐบาล9	หรือจากเบื้องล่างไปสู่เบื้องบนนั่นเอง	ดังนั้นในแง่นี้	

เพือ่ให้ประชาชนในฐานะทีเ่ป็นเป็นผูม้สีทิธ	ิมเีสียงในการปกครองประเทศ	จ�าเป็นท่ีจะต้องมกีระบวนการ

ทีม่าส่งเสรมิให้ประชาชนสามารถเข้ามามส่ีวนร่วมในการปกครองด้วยซ่ึงจะได้กล่าวต่อไป	นอกจากนัน้	 

เมือ่ประชาชนเป็นเจ้าของอ�านาจอธปิไตยแล้ว	ประชาชนย่อมมเีสรีภาพในการใช้อ�านาจดังกล่าว	กล่าวคือ	 

ในระบอบประชาธิปไตยประชาชนจะมีเสรีภาพตราบเท่าที่ไม่มีกฎหมายมาจ�ากัดเสรีภาพ	 แต่การใช้ 

เสรภีาพดงักล่าวจะต้องไม่กระทบต่อเสรีภาพของบคุคลอืน่	ขณะทีใ่นระบบเผด็จการโดยปกติประชาชน

จะมีเสรีภาพก็ต่อเมื่อผู้ปกครองเป็นผู้อนุญาตให้มีได้	 และนอกจากจะมีเสรีภาพแล้ว	 เช่นเดียวกัน 

เมื่ออ�านาจสูงสุดเป็นของประชาชน	 ประชาชนย่อมมีความเท่าเทียมกันในการใช้อ�านาจ	 จึงท�าให้

โครงสร้างสังคมในเรื่องของสิทธิเสรีภาพเป็นไปในแนวระนาบซ่ึงทุกคนเสมอหน้าและเท่าเทียม	 และ

จากแนวคิดนี้เองประชาชนย่อมจะต้องเคารพในอ�านาจทางการเมืองการปกครองท่ีมีความชอบธรรม	 

แต่หากปรากฏว่าอ�านาจดังกล่าว	 มิได้เคารพซ่ึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างรุนแรง	 หรือ 

กระท�าการไปในทางท่ีขัดต่อประโยชน์ของส่วนรวมจนถึงขนาดท�าให้หมดความชอบธรรม	 ประชาชน

ย่อมมีสิทธิที่จะต่อต้านอ�านาจนั้นได้	 เช่นกรณีของการด้ือแพ่งต่อกฎหมาย	 (civil	 disobedience)	 

สิทธิในการต่อต้านโดยสันติรวมถึงสิทธิในการปฏิวัติ	(the	Right	to	revolution)10

  2. หลักการปกครองโดยเสียงข้างมากและคุ้มครองเสียงข้างน้อย 

	 	 	 เรามักจะเรียกรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยมักจะเรียกว่าเป็นรัฐบาลด้วยความยินยอมของ 

ประชาชน	(government	by	consent)	แต่ลักษณะและที่มาของความยินยอมดังกล่าวนั้น	ไม่จ�าต้อง

เป็นของประชาชนทุกคนแต่เรียกร้องให้เป็นเพียงเสียงส่วนใหญ่เท่านั้น11	 ดังนั้นในแง่น้ีการเลือกต้ัง 

และพรรคการเมอืงจงึมบีทบาทส�าคญัในการได้มาซ่ึงรัฐบาล	อย่างไรกต็ามแม้ว่าระบอบประชาธปิไตย

จะเรียกร้องให้ถือหลักเสียงข้างมาก	 (majority	 rule)	 ก็จริง	 แต่ก็ต้องเคารพในเสรีภาพในการแสดง 

ความคิดเห็นด้วย	 เนื่องจากในสังคมประชาธิปไตย	 เชื่อในความหลากหลายและความเป็นพหุนิยม 
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ในทางการเมือง	 (political	 pluralism)	 ย่อมมีความเห็นท่ีแตกต่างกันเป็นธรรมดา	 ดังนั้นระบอบ

ประชาธิปไตยจึงจ�าต้องมี	 “หลักความอดทน”	 (tolerance)12	 มาเป็นองค์ประกอบด้วย	 การอดทน 

ในท่ีน้ีน้ีก็คืออดทนต่อความเห็นของอีกฝ่ายหนึ่ง	 เป็นความอดทนในการที่จะอยู่ร่วมกันกับความเห็น 

ที่แตกต่าง13	 เนื้อหาของหลักความอดทนก็คือการยินยอมรับฟังและอดทนต่อการแสดงออกซ่ึง 

ความคดิความเหน็ของอกีฝ่ายหนึง่ซึง่ตรงกนัข้ามหรือขดัแย้งกบัความเห็นของตนเอง	และยอมทีจ่ะให้ 

อีกฝ่ายแสดงความเห็นดังกล่าวได้	 หลักการนี้ถือเป็นแนวคิดที่ส�าคัญในทฤษฎีประชาธิปไตย14	 และ 

เป็นหลักการที่มีการให้คุณค่าเป็นอย่างยิ่งในรัฐเสรีประชาธิปไตย	 ในทางตรงกันข้ามหากรัฐนั้น 

มีความเป็นอนุรกัษ์นยิมสงูแล้ว	หลกัความอดทนนีจ้ะถกูลดคณุค่าและไม่มกีารให้ความส�าคัญมากนกั15 

ในรัฐเสรีประชาธิปไตยหลักการนี้จะให้การรับรองไว้ซึ่งเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความเห็น 

ที่แตกต่างโดยปราศจากความกลัวหรือการกลับมาแก้แค้นในภายหลัง	แม้ความเห็นดังกล่าวจะไม่เป็น

ที่นิยมแพร่หลายก็ตาม16

	 	 	 หลักการปกครองโดยเสียงข้างมากและคุ้มครองเสียงข้างน้อย	 (Majority	 Rules	 and	 

Minority	 Rights)	 หลักการนี้เรียกร้องให้ยอมรับเจตจ�านงของราษฎรจ�านวนมากที่สุดเท่าที่จะท�าได ้

และปกครองตามฝ่ายเสียงข้างมาก	 ซึ่งฝ่ายข้างน้อยจะต้องยอมรับและผูกพักตามการตัดสินใจของ 

ฝ่ายข้างมาก	 แต่ขณะเดียวกันหลักการนี้ก็ได้เรียกร้องให้ฝ่ายข้างมากจะต้องเคารพสิทธิและเสรีภาพ 

ของฝ่ายข้างน้อยในการแสดงออกซึ่งความเห็นที่แตกต่าง	 ลักษณะดังกล่าวท�าให้การปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยมีความแตกต่างจากระบอบเผด็จการ	 จึงกล่าวได้ว่าหลักการนี้เป็นหลักการ

ที่ส�าคัญที่สุดอย่างหนึ่งของการปกครองระบอบประชาธิปไตย17	 แต่หากเป็นการตัดสินใจโดยเสียง

ข้างมากที่ไม่คุ้มครองเสียงข้างน้อยก็จะไม่เป็นประชาธิปไตย	 แต่จะกลายเป็นเผด็จการเสียงข้าง

มาก	 ระบอบประชาธิปไตยจึงมิใช่การตัดสินใจโดยจ�านวน	 แต่เป็นการตัดสินใจโดยมีเหตุผล	 ต้องให้ 

ฝ่ายข้างน้อยได้พูดได้แสดงความคิดความเห็นก่อนแล้วค่อยมีการตัดสินใจ	 นอกจากนี้หลักการนี้ 

ยังเรียกร้องว่าจะต้องมีการเปิดโอกาสให้เสียงข้างน้อยสามารถขึ้นมาเป็นเสียงข้างมากได้	กรณีจึงเป็น 

ที่มาของการจัดให้มีการเลือกตั้งตามวาระในทุกๆ	 ช่วงปีที่มีการก�าหนดโดยกฎหมาย	 นอกจากนั้น 

องค์ประกอบของหลักประชาธปิไตยข้อนีย้งัเป็นทีม่าของการให้สทิธแิก่ฝ่ายค้านในสภา	การให้เอกสทิธิ

และความคุ้มกันของสมาชิกรัฐบาล	เป็นต้น

12	 เพิ่งอ้าง,	น.	143.	
13	 John	Lawrence,	Political	Tolerance	and	Democracy,	(University	of	Chicago	press,	1982),	p.	2.
14	 Ibid,	p.	23.
15	 Ibid,	p.	25.
16	 Ibid,	p.	14
17	 สมยศ	เชื้อไทย,	อ้างแล้ว	เชิงอรรถที่	9,	น.	147	-148.
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18	 เพิ่งอ้าง,	น.	159.	
19 หากใช้เกณฑ์การแบ่งสทิธแิละเสรภีาพตามแนวความคดิของเยอรมนั	ซึง่แบ่งออกเป็น	status	positivus,	status	negativus	
	 และ	 status	 activus	 น้ัน	 สิทธิพลเมืองจะอยู่ในกลุ่มของ	 status	 activus	 คือ	 เป็นสภาพการณ์ที่ปัจเจกบุคคลใช้สิทธ ิ
	 ของตนในการเข้าร่วมไปมีส่วนในการสร้างเจตจ�านงทางการเมือง	หรือเข้าไปมีส่วนร่วมกับองค์กรของรัฐ	ข้อเรียกร้องตาม
	 สิทธิประเภทน้ีก็คือ	 เรียกร้องไม่ให้รัฐเลือกปฏิบัติต่อพลเมืองของรัฐหรือให้รัฐใช้หลักความเสมอภาคต่อพลเมือง	 รัฐต้อง 
	 เปิดโอกาสให้บุคคลสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างเจตจ�านงทางการเมืองไปอย่างกว้างขวาง	 (บรรเจิด	 สิงคะเนติ	 
	 และคณะ,	 การอ้างศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิ์เสรีภาพของบุคคลตามมาตรา	 28,	 กรุงเทพมหานคร:	 ส�านักงาน 
	 ศาลรัฐธรรมนูญ,	 2544,	 น.	 192.)	 นอกจากนั้น	 สิทธิประเภทนี้ยังรวมไปถึง	 สิทธิในการจัดตั้งพรรคการเมืองอีกด้วย	 
	 โดยลักษณะของสิทธิพลเมืองก็คือ	 จะมีการจ�ากัดให้เฉพาะพลเมืองของรัฐนั้นๆ	 เท่านั้น	 (บรรเจิด	 สิงคะเนติ,	 อ้างแล้ว	 
	 เชิงอรรถที่	1,	น.	14.)	

  3. การมีผู้แทน พรรคการเมือง และการเลือกตั้ง

	 	 	 การมผีูแ้ทนและพรรคการเมอืงถอืเป็นกลไกส�าคญัในการก่อตัง้เจตนารมณ์ในทางการเมอืง

ของประชาชนให้เป็นรูปธรรม18	 เนื่องจากคณะบุคคลที่ได้มีการรวมตัวเข้าอย่างเป็นกิจจะลักษณะ 

ที่มีนโยบายร่วมกันและมีวัตถุประสงค์เพื่อด�าเนินการในทางการเมืองโดยมุ่งหมายให้ได้อ�านาจรัฐ 

เพื่อบริหารประเทศตามนโยบายหรืออุดมการณ์	 พรรคการเมืองจึงเป็นตัวแทนของประชาชนในการ 

เป็นผู้แทนปวงชนไปบริหารประเทศท�าให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนจากล่างสู่บน	 ในแง่นี้ 

ระบอบประชาธิปไตยจึงเรียกร้องให้มีการรับรองเสรีภาพของบุคคลในการรวมตัวเป็นพรรคการเมือง	

รวมทั้งการเรียกร้องให้มีหลักประชาธิปไตยภายในพรรคการเมือง	

	 	 	 อย่างไรก็ตามนอกจากจะมีผู้แทนแล้วจ�าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมีการเลือกตั้งที่ประชาชน 

สามารถลงคะแนนเลือกตั้งได้อย่างอิสระ	ปราศจากการจ้างวาน	ให้สินจ้างรางวัล	บังคับขู่เข็ญ	หรือใช้

อิทธิพลใดๆ	ในการเลือกตั้ง	และจะต้องเป็นการเลือกตั้งโดยทั่วไป	 (universal	suffrage)	คือการให้ 

ทุกคนมีสิทธิในการออกเสียง	 เว้นแต่จะถูกห้ามโดยกฎหมาย	 หรือเป็นผู้ที่ไม่อยู่ในฐานะที่จะใช้สิทธิ 

ในฐานะท่ีเป็นสิทธิพลเมือง	 (Civil	 and	 political	 rights)	 ได้19	 นอกจากนี้การเลือกตั้งนั้นจะต้อง 

เป็นไปอย่างเสมอภาค	 (equal	 suffrage)	 กล่าวคือประชาชนหน่ึงคนมีหนึ่งเสียงเท่ากันทุกคนไม่ว่า 

จะมีชาติก�าเนิดฐานะยากจนหรือร�่ารวย	 มีการศึกษาสูงเพียงใด	 ทุกคนจะต้องมีสิทธิเท่าเทียมกัน	

ประการสุดท้าย	การเลือกตั้งนั้นจะต้องเป็นการเลือกตั้งโดยลับ	 (secret	ballot)	กล่าวคือ	จะต้องม ี

การลงคะแนนท่ีเฉพาะแต่ผู้ลงคะแนนเท่านั้นที่จะทราบได้ว่าตนได้ลงคะแนนให้แก่บุคคลใด	 ดังนั้น 

ในการเลือกตั้ง	ผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งจะต้องจัดให้มีสถานที่และวิธีการที่ท�าให้การเลือกตั้ง 
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วรวิทย์ กังศศิเทียม

ในคราวนัน้ๆ	เป็นไปโดยลบั	ท้ังนีข้้อดขีองการลงคะแนนโดยลับกค็อื	เป็นการให้เสรภีาพแก่ผูล้งคะแนน

อย่างเต็มที่ในการเลือกผู้แทนของตน	 นอกจากน้ียังท�าให้เป็นการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์	 ป้องกันการใช้ 

อิทธิพลมาข่มขู่ให้ผู้เลือกตั้งเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง20	การเลือกตั้งจึงเปรียบเสมือนเครื่องมือ	ในการ

ให้ประชาชนแสดงออกถึงเจตจ�านง	 (will)	 ในการเลือกผู้แทนของตน21	 ในแง่นี้การเลือกตั้งจึงถือเป็น

เครื่องมือในทางปฏิบัติส�าหรับประชาชนในการที่จะถึงของการเป็นเจ้าของอ�านาจอธิปไตย22 

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับหลักประชาธิปไตย 

	 	 ถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญจะเป็นหลักประกันหรือส่ิงแสดงถึงความเป็นประชาธิปไตยก็จริงอยู	่ 

แต่ก็มิได้หมายความเสมอไปว่าการมีรัฐธรรมนูญจะท�าให้รัฐนั้นๆ	ปกครองในระบอบประชาธิปไตย	 

เช่น	 กรณีของรัฐธรรมนูญที่มีการออกแบบให้อ�านาจในการปกครองประเทศตกอยู่ที่กลุ่มบุคคลใด 

บุคคลหนึ่งซึ่งปกครองโดยมิได้ค�านึงถึงประโยชน์ของมหาชน	 เป็นต้น	 ดังน้ันจึงกล่าวได้ว่าแม ้

รัฐธรรมนูญจะเป็นกฎหมายสูงสุดที่เป็นเครื่องมือในการประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนและ 

ความเป็นประชาธิปไตย	 แต่หากมีการก�าหนดกฎเกณฑ์หรือเนื้อหาที่มีลักษณะที่เป็นเผด็จการแล้ว 

ก็ไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย	 รัฐธรรมนูญประชาธิปไตยจึงจ�าเป็นท่ีจะต้อง

บัญญัติรับรองและมีเนื้อหาที่เป็นประชาธิปไตยด้วย	

	 	 เมือ่พจิารณาจากบทบญัญตัริฐัธรรมนญู	2550	จะพบว่ามบีทบญัญติัเกีย่วกบัหลักประชาธิปไตย	

ดังนี้	 การรับรองว่าอ�านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย	 (มาตรา	 3)	 การเคารพและการคุ้มครอง 

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 (มาตรา	 4)	 รวมทั้งหลักความเสมอภาค	 (มาตรา	 30)	 การด�าเนินการของ 

หน่วยงานของรัฐที่จะต้องค�านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และหลักความเสมอภาค	 (มาตรา	 4	 

มาตรา	5	และมาตรา	30)	กระบวนการตัดสินใจในทางการเมืองโดยมีรากฐานจากประชาชนสู่องค์กร 

ของรัฐหรือจากเบื้องล่างสู่เบื้องบน	 ผ่านทางการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการเลือกต้ัง

สมาชิกวุฒิสภา	ตลอดจนการรับรองสิทธิในการเลือกตั้งของประชาชน	 (มาตรา	93	มาตรา	99	และ 

มาตรา	112)	มกีารตดัสนิใจโดยถอืหลกัเสยีงข้างมากรับฟังเสียงข้างน้อย	(มาตรา	126)	เสรีภาพในการ 

รวมตัวเป็นพรรคการเมืองเพื่อสร้างเจตนารมณ์ทางการเมืองของประชาชนและการมีพรรคการเมือง

หลายพรรค	 (มาตรา	 65)	 การมีฝ่ายค้านในสภา	 (มาตรา	 110)	 การคุ้มครองเสรีภาพในการแสดง 

ความคดิเหน็	การพดู	การเขยีน	การโฆษนาและการพิมพ์	(มาตรา	45)	การคุม้ครองเสรีภาพในการรับรู้

ข้อมูลข่าวสาร	หนังสือพิมพ์	วิทยุ	(มาตรา	45	ถึงมาตรา	47	มาตรา	56	ถึงมาตรา	58	และมาตรา	61)	

20	 เพิ่งอ้าง,	น.	154.	
21	 John	Hardin	Young	(editor),	supra	note	2,	p.	35.	
22	 Charles	F.	Bahmueller	and	Michael	Johnston,	supra	note	6,	p.	12.	
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ศาลปกครองกับการคุ้มครองหลักประชาธิปไตย 

การคุ้มครองเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธและรวมกลุ ่มกิจกรรมทางการเมือง	 

(มาตรา	63	และมาตรา	64)	สิทธิชุมชน	การรับฟังความคิดเห็นของชุมชน	(มาตรา	66	และมาตรา	67)	

และหลักการปกครองส่วนท้องถิ่น	(มาตรา	281)	

	 	 อย่างไรก็ตามหลักประชาธิปไตยต่างๆ	 ที่ได้รับการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญข้างต้นจะไม่มีทาง 

เกิดผลหรือไม่อาจด�ารงอยู่ได้หากปราศจากการควบคุมตรวจสอบมิให้มีการละเมิดหลักการเหล่านั้น	 

ด้วยเหตุนี้เอง	 จึงจ�าเป็นท่ีจะต้องมีองค์กรที่ท�าหน้าที่ตรวจสอบควบคุมมิให้มีการละเมิดหลักการ 

เหล่านั้น	ศาลปกครองจึงถือเป็นองค์กรหนึ่งที่มีภารกิจส�าคัญในการท�าหน้าที่รักษาหลักประชาธิปไตย	

ศาลปกครอง 

	 	 นับตั้งแต่มีการปฏิรูปการเมืองและมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 

พุทธศักราช	2540	มีการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญประการหนึ่งเกี่ยวกับองค์กรที่ใช้อ�านาจตุลาการ23	ก็คือ	

รัฐธรรมนูญฉบับนี้24	ได้ก�าหนดให้มีศาลปกครองซึ่งเป็นศาลในระบบศาลคู่	(duality	of	jurisdiction)	 

ขึ้นเป็นครั้งแรกในระบบกฎหมายของไทย	 ซึ่งมีลักษณะเดียวกับระบบของประเทศภาคพื้นทวีป 

ในยุโรปส่วนใหญ่25	 กล่าวคือ	 เป็นระบบที่ให้ศาลยุติธรรมมีอ�านาจวินิจฉัยช้ีขาดเฉพาะคดีแพ่งและ 

คดีอาญาเท่านั้น	ส่วนคดีปกครองก็แยกให้อยู่ในอ�านาจของศาลปกครองในการวินิจฉัยข้อพิพาทนั้นๆ	

และยังมีการแยกองค์กรและตุลาการออกจากระบบของศาลยุติธรรม	 ซึ่งแนวคิดในการจัดตั้งศาล

ปกครองในระบบศาลคู่นั้นเริ่มต้นจากประเทศฝรั่งเศสด้วยเหตุผลในทางประวัติศาสตร์26 

23	 ลักษณะส�าคัญขององค์กรตุลาการประกอบด้วย	ประการแรก	 เป็นองค์กรที่มีอ�านาจหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท 
	 ให้เป็นไปตามกฎหมาย	ประการที่สอง	 ค�าวินิจฉัยขององค์กรดังกล่าวจะต้องมีลักษณะเด็ดขาดเป็นที่สุด	 (res	 judicata)	 
	 ไม่อาจถูกแก้ไขโดยองค์กรใดๆ	 ได้อีก	 คู่ความที่ไม่พอใจค�าวินิจฉัยดังกล่าวจะต้องอุทธรณ์ต่อองค์กรอื่นที่อยู่ล�าดับชั้น 
	 ที่สูงกว่า	 ประการที่สาม	 กระบวนการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทจะต้องเป็นกระบวนการที่เปิดเผยและให้โอกาสคู่ความ 
	 แต่ละฝ่ายมีสิทธิน�าพยานมาสืบสนับสนุนข้ออ้างข้อเถียงและต่อสู้คู่ความ	ฝ่ายตรงข้ามได้อย่างเตม็ที	่ประการทีส่ี	่ค�าวนิจิฉยั
	 ขององค์กรนั้นต้องมีเหตุผลประกอบเสมอ	 (duty	 to	 give	 reasons)	 ประการสุดท้าย	 องค์กรนั้นต้องมีความเป็นกลาง 
	 หรือปราศจากอคติล�าเอียง	 (ดู	 วรพจน์	 วิศรุตพิชญ์,	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลปกครอง,	 (กรุงเทพมหานคร:	 วิญญูชน,	 
	 2544),	น.	96-98.)	
24	 เคยมีความพยายามของผู้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี	 พ.ศ.	 2517	 ที่จะให้มีการจัดต้ังศาลปกครองขึ้นมา	 โดยก�าหนดไว ้
	 ในรัฐธรรมนูญ	 ให้มีการจัดตั้งศาลปกครองภายในสองปีนับแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้	 แต่ก็ไม่ประสบ 
	 ความส�าเร็จ	
25	 Jürgen	G.	Backhaus,	 the	Elgar	Companion	 to	Law	and	Economics,	 (Edward	Elgar	Publishing,	 2005),	 
	 p.	240.	
26	 บรรเจิด	สิงคะเนติ,	อ้างแล้ว	เชิงอรรถที่	1,	น.	52.	และดู	J.	M.	Auby	and	R.	Drago,	THE,	FRENCH	CONTENTIEUX	 
	 ADMINISTRATIF:	A	Review	of	Trait’	de	Contentieux	Administratif,	3	Volumes,	(Librairie	Ginral	de	Droit	et	de	 
	 Jurisprudence,	Paris,	1962),	pp.	621,	621,	and	421.	
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  1. บทบาทและอ�านาจหน้าที่ของศาลปกครองในการคุ้มครองหลักประชาธิปไตย 

	 	 	 เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติมาตรา	 มาตรา	 223	 ของรัฐธรรมนูญบัญญัติให้ศาลปกครอง

มีอ�านาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาท	 ระหว่างหน่วยราชการ	หน่วยงานของรัฐ	 รัฐวิสาหกิจ	 องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน	หรือระหว่างหน่วย

ราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	 รัฐวิสาหกิจ	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	

หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกัน	 อันเนื่องมาจากการใช้อ�านาจทางปกครองตามกฎหมาย	 หรือจาก

การด�าเนินกิจการทางปกครองของหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐ	 รัฐวิสาหกิจ	 องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	 หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	 หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ	 ท้ังนี้	 ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ	 

รวมทั้งมีอ�านาจพิจารณาพิพากษาเรื่องที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้อยู ่ในอ�านาจของ 

ศาลปกครอง	 แต่กรณีดังกล่าวไม่รวมถึงการวินิจฉัยชี้ขาดขององค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นการใช ้

อ�านาจโดยตรงตามรฐัธรรมนญูขององค์กรตามรฐัธรรมนูญนัน้	ประกอบกบัมาตรา	9	แห่งพระราชบญัญติั 

จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	 พ.ศ.	 2542	 ก็บัญญัติให้ศาลปกครองมีอ�านาจ 

พิจารณาพิพากษาคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท�าการ 

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ	ค�าสั่งหรือการกระท�าอื่นใด	 คดีพิพาทเกี่ยวกับการ 

ทีห่น่วยงานทางปกครองหรอืเจ้าหน้าท่ีของรฐัละเลยต่อหน้าทีต่ามทีก่ฎหมายก�าหนดให้ต้องปฏบิตัหิรอื

ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร	 คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท�าละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่น

ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อ�านาจตามกฎหมาย	หรือจากกฎ	

ค�าสัง่ทางปกครอง	หรอืค�าสัง่อืน่	หรอืจากการละเลยต่อหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก�าหนดให้ต้องปฏบิติัหรือ

ปฏิบตัหิน้าทีด่งักล่าวล่าช้าเกนิสมควร	คดพีพิาทเกีย่วกบัสญัญาทางปกครอง	รวมถงึคดพีพิาทเกีย่วกบั

เรื่องที่มีกฎหมายก�าหนดให้อยู่ในเขตอ�านาจศาลปกครอง27 

	 	 	 นอกเหนือจากที่ประชาชนจะสามารถฟ้องร้องคดีสู ่การพิจารณาของศาลปกครองได ้

โดยตรงตามมาตรา	 42	 แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	 พ.ศ.	

2542	 กฎหมายยังให้อ�านาจแก่ผู ้ตรวจการแผ่นดิน	 (Ombudsman)	 สามารถเสนอเรื่องพร้อม

27	 ตัวอย่างเช่น	 มาตรา	 22	 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ	 การเลือกต้ัง	 พ.ศ.	 2550	 
	 บัญญัติว่า	 การฟ้องคดีเก่ียวกับการใช้อ�านาจทางปกครองหรือการด�าเนินกิจการ	 ทางปกครองของคณะกรรมการ 
	 การเลือกต้ังหรือของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ที่ด�าเนินการตามมติ	 ของคณะกรรมการการเลือกตั้งและมิใช ่
	 การวินิจฉัยช้ีขาดของคณะกรรมการการเลือกต้ังซึ่งเป็นการใช้อ�านาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง 
	 สูงสุด
	 	 มาตรา	 116	 วรรคสอง	 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ.	 2551	 บัญญัติว่า	 ในกรณีที ่
	 ผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับค�าวินิจฉัยอุทธรณ์ของ	ก.พ.ค.	ให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุดภายในเก้าสิบวัน	นับแต่วันที่ทราบ
	 หรือถือว่าทราบค�าวินิจฉัยของ	ก.พ.ค.	เป็นต้น
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ศาลปกครองกับการคุ้มครองหลักประชาธิปไตย 

ความเห็นต่อศาลปกครองได้เม่ือ	 เห็นว่า	 กฎ	 ค�าสั่ง	 หรือการกระท�าอื่นใดของข้าราชการ	 พนักงาน	

หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ	 หน่วยงาน	 ของรัฐ	 รัฐวิสาหกิจ	 หรือราชการส่วนท้องถิ่น	 มีปัญหา

ความชอบด้วยกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญ	 ทั้งนี้ตามนัยมาตรา	 245(2)	 ของรัฐธรรมนูญ	 ในกรณีของ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็สามารถเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครองได้ 

เช่นเดียวกันตามท่ีมีผู ้ร้องเรียนว่า	 กฎ	 ค�าสั่ง	 หรือการกระท�าอื่นใดในทางปกครองกระทบต่อ 

สิทธิมนุษยชนหรือมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย	ทั้งนี้ตามนัย	มาตรา	257(3)	ของ

รัฐธรรมนูญ	

	 	 	 ส�าหรับข้อพิจารณาเกี่ยวกับการน�าบทบัญญัติและหลักการในทางประชาธิปไตย 

ที่ปรากฏตัวเป็นลายลักษณ์อักษรในรัฐธรรมนูญ	 หรือที่เป็นหลักกฎหมายทั่วไปมาใช้ในการวินิจฉัย 

ตัดสินคดีในศาลปกครองนั้น	 แม้ว่าในความหมายอย่างแคบ	 รัฐธรรมนูญจะไม่ใช่บรรทัดฐานในทาง 

กฎหมายปกครอง	 เนื่องจากไม่ได้มีลักษณะของการก่อตั้งอ�านาจให้แก่องค์กรฝ่ายปกครอง	 แต่

รัฐธรรมนูญก็ได้ก�าหนดกฎเกณฑ์ที่มีลักษณะเป็นมาตรวัดความชอบด้วยกฎหมายของการกระท�า 

ทางปกครองได้	 บรรทัดฐานทางกฎหมายท่ีปรากฏในรัฐธรรมนูญย่อมมีผลส�าหรับการกระท�าของ 

ฝ่ายปกครอง	 หรือกล่าวได้ว่าเป็นบ่อเกิดของกฎหมายปกครองอย่างหนึ่ง28	 ดังนั้นเมื่อเกิดข้อพิพาท 

ในทางปกครองขึ้น	 ศาลปกครองจึงสามารถน�าหลักประชาธิปไตยที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญมาใช้ใน 

การตัดสินข้อพิพาทต่างๆ	ได้	ซึ่งการน�าหลักประชาธิปไตยมาใช้ในการวินิจฉัยคดีของศาล	มีทั้งในกรณี

ที่คู่กรณีไม่ว่าจะเป็นผู้ฟ้องคดี	 ผู้ถูกฟ้องคดี	 หรือผู้ร้องสอด	 หยิบยกขึ้นมากล่าวอ้างหรือเป็นกรณีที ่

ศาลปกครองหยิบยกหลักการดังกล่าวมาวินิจฉัยเอง	 ดังปรากฏตัวอย่างในแนวค�าวินิจฉัยของ 

ศาลปกครองบางส่วนที่ส�าคัญในช่วงกว่าสิบปีที่ผ่านมา	ดังนี้	

  2. ตัวอย่างแนวค�าวินิจฉัยของศาลปกครองที่เกี่ยวกับหลักประชาธิปไตย 

   2.1 การมีส่วนร่วมในทางการเมืองและสิทธิการเลือกตั้ง 

	 	 	 	 	 ส�าหรับตัวอย่างค�าวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับสิทธิในการมีส่วนร่วมในทาง 

การเมือง	อันถือเป็นสิทธิพลเมืองที่ส�าคัญประการหนึ่งนั้น	มีตัวอย่างที่น่าสนใจดังนี้	

	 	 	 	 	 คดีนี้สืบเนื่องจากผู ้ฟ้องคดีได้ไปสมัครเลือกต้ังผู ้ใหญ่บ้านแต่ถูกเพิกถอนสิทธ ิ

การรับสมัคร	 เนื่องจากเหตุว่าไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ 

มิได้แจ้งเหตุอันสมควรที่ท�าให้ไม่อาจไปเลือกตั้ง	 ซึ่งภายหลังปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

สมาชิกวุฒิสภาที่จัดขึ้นในเวลาต่อมา	 ผู้ฟ้องคดีจึงได้น�าคดีมาฟ้องต่อศาลและชนะคดีในศาลปกครอง 

ช้ันต้น	 แต่ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ออกค�าสั่งเพิกถอนสิทธิของผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์	 อ้างว่าสิทธิของ 

28	 วรเจตน์	ภาคีรัตน์,	กฎหมายปกครอง	ภาคทั่วไป,	(กรุงเทพมหานคร:	นิติราษฎร์,	2554),	น.	31.	
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วรวิทย์ กังศศิเทียม

ผู้ฟ้องคดีที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นที่เสียไปจะกลับคืนมาเมื่อได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู ้บริหารท้องถ่ินในครั้งต่อไปเท่านั้น	 แม้จะไปใช้สิทธิเลือกต้ังสมาชิก 

สภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา	ก็ไม่ท�าให้สิทธขิองผู้ฟ้องคดีกลับคนืมาได้	ซึ่งศาลปกครองสูงสุด

ได้วินิจฉัยในกรณีนี้ว่า	 การเสียสิทธิสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านเพราะเหตุไม่ไปเลือกตั้งสมาชิก 

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและการเลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 การเสียสิทธิสมัคร 

รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านของผู้ฟ้องคดีจึงเริ่มวันที่ผู้ฟ้องคดีไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ิน 

หรือผู้บริหารท้องถิ่น	 ไปจนถึงวันเลือกตั้งที่ผู ้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง	 ซึ่งกฎหมายบัญญัติให้สิทธิของ 

ผู้ฟ้องคดีกลับคืนมาเมื่อผู้ฟ้องคดีไปใช้สิทธิเลือกต้ังเป็นสาระส�าคัญ	 เมื่อผู้ฟ้องคดีกลับมาใช้สิทธิ 

เลือกตั้งแล้วก็ควรได้รับสิทธิกลับคืนทันที	 เพราะได้ปฏิบัติหน้าที่ในการไปใช้สิทธิตามบทบัญญัติของ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 ที่บัญญัติให้การใช้สิทธิเลือกต้ังเป็นหน้าท่ีของชนชาวไทย	 และ

เป็นการสอดคล้องกับหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย	 ซึ่งเป็นระบอบการปกครองตนเอง 

ของประชาชน	หากการจะให้สิทธิของผู้ฟ้องคดีกลับคืนมาต้องรอจนกว่าจะมีการจัดให้มีการเลือกต้ัง 

สมาชิกสภาท้องถิน่หรอืผูบ้รหิารท้องถิน่เพยีงอย่างเดยีว	ไม่เป็นการส่งเสรมิและสอดคล้องกบัหลกัการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย	 ดังนั้น	 การใช้สิทธิเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก 

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	 พ.ศ.	 2545	 จึงหมายถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 

สมาชิกวุฒิสภา	 หรือสมาชิกสภาท้องถ่ิน	 หรือผู้บริหารท้องถิ่น	 เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ไปใช้สิทธ ิ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในภายหลัง	 ย่อมท�าให้การเสียสิทธิสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน 

ของผู้ฟ้องคดีที่เสียไป	สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	ดังนั้น 

ค�าสั่งที่เพิกถอนสิทธิการรับสมัครเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย29

	 	 	 	 	 จากค�าวินจิฉยัน้ี	ศาลปกครองในคดีนีไ้ด้น�าหลกัประชาธปิไตยมาใช้ในการวนิจิฉัยและ

ตัดสินไปในทางท่ีส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิในการมีส่วนร่วมในทางการเมืองของปัจเจก	 นอกจากนี้ 

มีค�าวินิจฉัยที่เกี่ยวกับสิทธิการเลือกตั้งที่น่าสนใจดังนี้

	 	 	 	 	 คดีนี้ผู ้ฟ้องคดีอ้างว่าได้รับความเสียหายต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปใช้ 

สิทธิเลือกตั้ง	 โดยเป็นความเสียหายซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการกระท�าของผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งรับผิดชอบ 

ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซ่ึงศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครองได้วินิจฉัยว่าเป็น 

การเลือกตั้งที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ	 ขอให้ศาลมีค�าพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายที ่

เกิดขึ้นแก่ผู้ฟ้องคดี	โดยศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่า	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติ

รับรองสิทธิและเสรีภาพแก่ชนชาวไทยไว้หลายประการ	 โดยมีหลักประกันข้ันพื้นฐานท่ีก�าหนดให้ 

29	 ค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด	คดีหมายเลขแดงที่	อ.	710/2556
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ศาลปกครองกับการคุ้มครองหลักประชาธิปไตย 

การใช้อ�านาจขององค์กรของรัฐทุกองค์กรต้องค�านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 สิทธิและเสรีภาพ 

ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ	 การที่จะพิจารณาขอบเขตการคุ ้มครองของสิทธิแต่ละสิทธิว่า

จะมีขอบเขตเพียงใดนั้น	 ย่อมพิจารณาได้จากบทบัญญัติของแต่ละสิทธินั้นเองและบทบัญญัติ 

ที่เกี่ยวข้อง	 ซึ่งสิทธิเลือกตั้งนั้นถือว่าเป็นสิทธิของปวงชนชาวไทยซึ่งตามรัฐธรรมนูญ	 ซึ่งบัญญัติให้ 

บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและให้บุคคลซ่ึงไม่ไปใช้สิทธิเลือกต้ังโดยไม่แจ้งเหตุอันสมควรท่ีท�าให้ 

ไม่อาจไปเลือกตั้งได้ย่อมเสียสิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติ	 สิทธิเลือกตั้งจึงเป็นสิทธิประเภทเดียว 

ที่รัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติบังคับให้เป็นหน้าท่ีของชนชาวไทยท่ีต้องไปใช้สิทธิเลือกต้ัง	 และหากผู้ใด 

ไม่ปฏิบัติตามย่อมถูกลงโทษโดยต้องเสียสิทธิตามที่กฎหมายก�าหนด	 เมื่อพิจารณาบทบัญญัติของ

รฐัธรรมนญูทีเ่กีย่วข้องแล้วเหน็ว่าการเป็นผูท้รงสทิธเิลือกตัง้ย่อมไม่อาจขยายขอบเขตครอบคลมุไปถงึ

ค่าใช้จ่ายในการเลอืกตัง้ไม่ว่าจะเป็นค่าพาหนะเดนิทาง	ค่าอาหาร	หรอืค่าใช้จ่ายอืน่ๆ	ตามความจ�าเป็น	

ซึ่งถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายตามปกติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งท่ีจะต้องจ่ายอยู่แล้วทุกคร้ังที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง	 

ที่ผู้ฟ้องคดีต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปใช้สิทธิเลือกต้ัง	 จึงเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ 

ผูฟ้้องคดีโดยตรง	ค่าใช้จ่ายของผูฟ้้องคดีดงักล่าวย่อมไม่อาจถอืเป็นสทิธขิองผูฟ้้องคดทีีจ่ะกล่าวอ้างว่า

เป็นผลที่เกิดจากการกระท�าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดี	 จึงไม่ถือว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับ 

ความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง30

   2.2 เสรีภาพในการชุมนุม

	 	 	 	 	 ตามท่ีได้กล่าวในตอนต้นของบทความนีแ้ล้วว่า	ในรฐัเสรปีระชาธปิไตยเสรีภาพในการ

รวมกลุม่	เสรภีาพในการชมุนมุนัน้	เป็นเสรีภาพทีส่�าคญัประการหนึง่ทีแ่สดงออกซ่ึงความคดิความเหน็

ที่แตกต่างหลากหลาย	ซึ่งมีแนวค�าวินิจฉัยของศาลปกครองที่น่าสนใจในประเด็นนี้	ยกตัวอย่างเช่น

	 	 	 	 	 คดีนี้ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายจากการ

ถูกละเมิดสิทธิในการชุมนุมและค่าเสียหายจากการได้รับบาดเจ็บแก่ร่างกายและจิตใจให้แก่ผู้ฟ้องคดี	 

โดยในคดีนี้ศาลปกครองได้วินิจฉัยเกี่ยวกับเสรีภาพในการชุมนุมเอาไว้ว่า	 เสรีภาพในการชุมนุมเป็น 

เสรีภาพที่มีความส�าคัญเพราะมีที่มาจากเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นซ่ึงเป็นส่ิงท่ีจะขาดเสียมิได้ 

ในสังคมท่ีปกครองด้วยระบอบเสรีประชาธิปไตย	 เพราะการแสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลายเป็นการ

ถกเถียงกันด้วยสติปัญญา	 เพื่อน�ามาซึ่งวิธีการแก้ปัญหาหรือยุติข้อขัดแย้งของสังคมในระบอบเสรี

ประชาธปิไตย	การชมุนมุเป็นกลไกในการเปิดโอกาสให้มกีารแสดงออกซ่ึงความคดิเหน็และการวพิากษ์

วจิารณ์อย่างเปิดเผย	แสดงออกซ่ึงปัญหาและข้อเรยีกร้องของประชาชนหรอืกลุม่ผลประโยชน์ในสงัคม	

ทั้งยังช่วยให้รัฐมองเห็นความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนในสังคมได้ชัดเจนขึ้นด้วย	 ซ่ึงเมื่อพิจารณาลักษณะของ

30	 ค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด	คดีหมายเลขแดงที่	อ.	329/2555
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วรวิทย์ กังศศิเทียม

เสรภีาพในการชมุนมุแล้ว	จะเหน็ได้ว่าบุคคลเพยีงคนเดยีวมอิาจก่อให้เกดิการชุมนมุสาธารณะได้	ดงันัน้

การใช้เสรภีาพข้างต้นจะต้องเกดิจากการทีบ่คุคลหลายๆ	คน	มารวมตัวกนั	อย่างไรกต็าม	แม้ว่าเสรีภาพ

ในการชมุนมุจะมีความส�าคญัแต่เสรภีาพในการชุมนมุกถู็กจ�ากดัโดยรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 

ว่าต้องเป็นการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ	 หากเป็นการชุมนุมที่ไม่สงบหรือมีอาวุธย่อมอยู ่

นอกเหนือการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 และก็มีข้อจ�ากัดเฉพาะแต่ในกรณ ี

การชุมนุมสาธารณะ	 และเพื่อคุ้มครองความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ	 หรือเพื่อรักษา 

ความสงบเรียบร้อยในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม	 หรือในระหว่างเวลาที่มีประกาศ 

สถานการณ์ฉกุเฉนิหรอืประกาศใช้กฎอยัการศกึเท่านัน้	การท่ีเจ้าพนกังานต�ารวจเลือกท่ีจะใช้มาตรการ 

สลายการชุมนุมเพียงเพื่ออ�านวยความสะดวกแก่การเดินทางเข้าออกของคณะรัฐมนตรี	 ทั้งที่

ยังมีเส้นทางเข้าออกได้อีกหลายเส้นทางย่อมเป็นการจ�ากัดเสรีภาพในการชุมนุมที่รัฐธรรมนูญ

รับรองไว้เกินแก่ความจ�าเป็น	 นอกจากนั้น	 เจ้าพนักงานต�ารวจยังได้ใช้ก�าลังผลักดันกลุ่มผู้ชุมนุม 

เพ่ือให้สลายตัวพ้นไปจากท่ีชุมนุม	 โดยไม่ปรากฏว่าได้ด�าเนินการตามล�าดับขั้นตอนตามหลักสากล 

ที่ใช้ในการสลายการชุมนุมของประชาชน	 หรือมีล�าดับขั้นตอนจากเบาไปหาหนักแต่อย่างใด	 ดังนั้น	

การด�าเนนิการสลายการชมุนมุของกลุม่ผูช้มุนมุจึงเป็นการกระท�าโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย	และท�าให้

ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายโดยไม่อาจใช้เสรีภาพในการชุมนุมต่อไปได้	 อันถือได้ว่าเป็นการกระท�า

ละเมิดผู้ฟ้องคดี31

	 	 	 	 	 โดยผลของค�าวินิจฉัยนี้นอกจากจะเป็นการคุ ้มครองเสรีภาพในการชุมนุมของ 

ประชาชนแล้ว	 ในขณะเดียวกันก็ได้วางหลักเกี่ยวกับการด�าเนินการของฝ่ายปกครองในการที่จะ 

ด�าเนินการเพือ่สลายการชมุนมุว่าจะต้องด�าเนนิการตามหลกัสากลและใช้ล�าดบัขัน้ตอนจากเบาไปหาหนกั

   2.3 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

	 	 	 	 	 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	(Human	Dignity)	หมายถึง	ความมีคุณค่าในตัวตนในฐานะ

ทีเ่กิดมาเป็นมนษุย์	ซึง่จะต้องได้รบัความคุม้ครองในรฐัเสรปีระชาธปิไตย	ตวัอย่างค�าพพิากษาของศาล

ปกครองที่จะหยิบยกมาเป็นตัวอย่าง	 ได้แสดงให้เห็นถึงการที่ศาลได้น�าแนวคิดเกี่ยวกับศักดิศรีความ

เป็นมนุษย์มาวินิจฉัย	โดยมีข้อเท็จจริงในคดีว่า	

	 	 	 	 	 คดีนี้ผู้ฟ้องคดีจะต้องเดินทางกลับภูมิล�าเนา	 โดยรถไฟขบวนด่วนพิเศษเป็นประจ�า	 

ใช้เวลาเดินทางประมาณสิบชั่วโมง	 ได้รับความเดือดร้อนเสียหายอันเนื่องมาจากการที่ได้มีการน�า 

แผ่นป้ายโฆษณาสินค้าและบริการปิดที่กระจกหน้าต่างตู้รถโดยสารของขบวนรถไฟดังกล่าว	 ท�าให้ 

เกดิการบดบงัทิวทัศน์	ไม่อาจมองผ่านกระจกออกไปเพือ่พกัสายตาได้	เพราะพร่ามวั	เกดิอาการคลืน่ไส้	

31	 ค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด	คดีหมายเลขแดงที่	อ.	711/2555
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ศาลปกครองกับการคุ้มครองหลักประชาธิปไตย 

การเดินทางโดยรถไฟยาวนานหลายชั่วโมงจึงเป็นการทรมานใจและกาย	 จึงน�าคดีมาฟ้องต่อศาล 

ขอให้ศาลมีค�าพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากกระจกหน้าต่างของตู้รถโดยสาร

ของขบวนรถไฟ	 ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่า	 ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นหน่วยงานทางปกครองที่กฎหมาย 

ก�าหนดให้มอี�านาจหน้าทีใ่นการจัดท�ากจิการรบัขนส่งผูโ้ดยสาร	สนิค้า	พสัดภุณัฑ์และของอืน่ๆ	ซึง่เป็น

บริการสาธารณะ	 ในการจัดท�ากิจการบริการสาธารณะดังกล่าว	 นอกจากจะต้องจัดให้มีขบวนรถไฟ 

ส�าหรับขนส่งอย่างเพียงพอแก่ความต้องการของประชาชนแล้ว	 ผู้ถูกฟ้องคดียังจะต้องดูแลรักษา 

ส่วนต่างๆ	 ของตู้รถโดยสารของขบวนรถไฟซ่ึงเป็นเครื่องมือส�าคัญที่ใช้ในการจัดท�าบริการสาธารณะ 

ดงักล่าวให้อยูใ่นสภาพทีใ่ช้การได้ดแีละสามารถอ�านวยความสะดวกสบายในการเดนิทางให้แก่ผู้โดยสาร

ได้ตามสมควร	 โดยเฉพาะหน้าต่างของตู้รถโดยสารของขบวนรถไฟ	 เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า 

รถโดยสารทุกชนิด	 ไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารส่วนบุคคลหรือรถโดยสารสาธารณะ	 และไม่ว่าจะเป็น 

รถโดยสารปรับอากาศหรือรถโดยสารไม่ปรับอากาศจะต้องมีหน้าต่าง	 หน้าต่างรถโดยสารมิได้มีไว้ 

เพียงเพื่อให้แสงสว่างจากภายนอกรถเข้าไปภายในรถได้เท่านั้น	 แต่ยังมีไว้เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถ

มองเห็นสรรพสิ่งท่ีอยู่ภายนอกรถเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินในระหว่างที่อยู่ในรถและระแวดระวัง

ภยันตรายที่อาจจะมีจากภายนอกรถอีกด้วย	 รถโดยสารที่ไม่มีหน้าต่างจึงไม่อาจเรียกได้ว่ารถโดยสาร	 

แต่เป็นรถขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์	 และต้องถือว่าผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะที่ไม่มีหน้าต่าง 

ปฏิบัตต่ิอผูโ้ดยสารเยีย่งวตัถ	ุซึง่เป็นการละเมดิศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของผู้โดยสาร	ดังน้ัน	ผู้ถกูฟ้องคดี

จึงมีหน้าที่ที่จะต้องจัดให้ตู้รถโดยสารของขบวนรถไฟทุกขบวน	 มีหน้าต่างและดูแลรักษาหน้าต่าง 

ตู้รถโดยสารทุกคันให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้การได้สมวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีหน้าต่าง	 คดีนี ้

ศาลปกครองสูงสุดจึงพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีด�าเนินการขูดลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากบริเวณ 

กระจกหน้าต่างตู้รถโดยสาร32 

   2.4 หลักความเสมอภาคและการห้ามเลือกปฏิบัติ 

	 	 	 	 	 หลักการห้ามเลือกปฏิบัติมีหลักส�าคัญว่าในสถานการณ์หรือสิ่งท่ีมีสาระส�าคัญ 

ที่เหมือนกันจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกันโดยหลักการนี้ยังได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญหลายฉบับท่ี 

ผ่านมา	ส�าหรับประเด็นนี้มีแนวค�าวินิจฉัยศาลปกครองที่น่าสนใจ	เช่น	

	 	 	 	 	 คดีนี้	 ผู ้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสุรากลั่นชุมชนจากทางราชการ	 

ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกประกาศที่พิพาทเกี่ยวกับหลักเกณฑ์	 วิธีการและเงื่อนไขการอนุญาตให้ท�า 

และขายสุรากลั่นชุมชน	โดยก�าหนดขนาดภาชนะบรรจุสุราให้มี	3	ขนาด	คือ	0.150	ลิตร	0.330	ลิตร	

และ	 0.625	 ลิตร	 ทั้งนี้ส�าหรับภาชนะบรรจุสุราขนาด	 0.150	 ลิตร	 ให้ใช้บรรจุสุราและน�าออกจาก 

32	 ค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด	คดีหมายเลขแดงที่	อ.	231/2550
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วรวิทย์ กังศศิเทียม

สถานทีท่�าสรุาได้ถงึวนัที	่30	กนัยายน	2548	ซึง่ประกาศฉบบัพิพาทดังกล่าวจะใช้บงัคบักบัผู้รับอนญุาต

ประกอบกิจการสุรากลั่นชุมชนทุกรายรวมทั้งผู้ฟ้องคดี	 แต่จากค�าชี้แจงของผู้ถูกฟ้องคดีระบุว่า	 

ก่อนวันที่	30	กันยายน	2548	มีผู้ผลิตสุรารายใหญ่จ�านวน	12	บริษัท	ที่ได้มีการผลิตสุราขาว	28	ดีกรี	

30	ดีกรี	35	ดีกรี	และ	40	ดีกรี	 ในภาชนะบรรจุสุราขนาด	0.150	ลิตร	นอกจากนี้	ยังมีข้อเท็จจริง 

ปรากฏตามหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดี	 เร่ือง	 ซักซ้อมท�าความเข้าใจการใช้แสตมป์สุรากล่ันชุมชนใหม	่ 

โดยมีสาระส�าคัญสรุปว่า	 ให้ผู ้อ�านวยการส�านักงานสรรพสามิต	 แจ้งส�านักงานสรรพสามิตพื้นที ่

ด�าเนินการ	 ส�าหรับสุรากลั่นชุมชนขนาด	 0.150	 ลิตร	 ที่อนุญาตให้บรรจุและน�าออกจากสถานที่ 

ท�าสุราได้ถึงวันที่	 30	 กันยายน	 2548	 โดยให้ส�านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีตรวจสอบการเสียภาษีและ 

การเบิกจ่ายแสตมป์ให้ตามจ�านวนที่เหมาะสมกับก�าลังการผลิต	 โดยไม่ปรากฏว่ามีหนังสือสั่งการ 

ในลักษณะเดียวกันนี้กับผู้ผลิตสุรารายใหญ่ที่มีการผลิตและจ�าหน่ายสุราที่บรรจุในภาชนะขนาด	 

0.050	ลิตร	ทั้งผู้ผลิตสุรารายใหญ่และผู้ผลิตสุรากลั่นชุมชนต่างก็เป็นผู้ผลิตสุราขาว	28	ดีกรี	30	ดีกรี	

35	 ดีกรี	 และ	 40	 ดีกรี	 เช่นเดียวกัน	 แต่ผู้ถูกฟ้องคดี	 กลับออกประกาศที่พิพาทบังคับใช้กับผู้ผลิต 

สรุากลัน่ชมุชนเท่านัน้	อนัเป็นการเลอืกปฏบิตัต่ิอบคุคลท่ีเหมอืนกนัในสาระส�าคญัแตกต่างกนัซ่ึงขัดต่อ

บทบัญญัติมาตรา	30	มาตรา	50	และมาตรา	87	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	

2540	ที่ใช้บังคับอยู่ขณะนั้น	ประกาศที่พิพาทจึงเป็นกฎที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย33

   2.5 สิทธิชุมชนและเสรีภาพในการรวมกลุ่ม

	 	 	 	 	 สทิธชิมุชนหมายถงึ	สทิธิของประชาชนท่ีรวมกนัเป็นกลุม่ก้อนและด�าเนนิชวีติร่วมกัน 

ภายใต้แบบแผนการปกครองที่แน่นอน	 ในความหมายอย่างกว้างหมายรวมถึงชุมชนทั่วไป	 ชุมชน 

ท้องถิ่น	(Local	community)	และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม	(Traditional	Local	Community)	ในฐานะ

ที่เป็นหมู่คณะด�าเนิน	 วิถีชีวิตร่วมกัน	 ในลักษณะที่ได้รับการยอมรับว่ามีตัวตนและมีความสามารถ 

มีสิทธิในทางใดทางหนึ่ง34	 โดยแนวคิดเรื่องการกระจายอ�านาจรัฐสู่ท้องถิ่นและชุมชน	 เป็นแนวคิด 

ที่ขยายตัวไปพร้อมๆ	 กับส�านึกในการปกครองตนเอง	 และความรับผิดชอบทางสังคมของประชาชน 

และชุมชน	 และได้น�าไปสู่ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม35	 ลักษณะส�าคัญของสิทธิชุมชนก็คือสิทธ ิ

การมีส่วนร่วม	 (Right	 to	Participation)36	ซึ่งโดยเนื้อหาเป็นลักษณะของสิทธิเรียกร้องให้รัฐรับรอง	

หรือ	 status positivus	 นั่นเอง	 ทั้งนี้ได้มีแนวค�าวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่เกี่ยวข้องกับเร่ือง 

สิทธิชุมชน	ยกตัวอย่างเช่น

33	 ค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด	คดีหมายเลขแดงที่	อ.	223/2555
34	 กิตติศักดิ์	ปรกติ,	สิทธิของบุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน,	(ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ,	2550),	น.	53-54.
35	 เพิ่งอ้าง,	น.	36-37.
36	 เพิ่งอ้าง,	น.	38.
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ศาลปกครองกับการคุ้มครองหลักประชาธิปไตย 

	 	 	 	 	 ชุมชนที่จะมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี	ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ศิลปวัฒนธรรม 

อันดีของท้องถิ่นและของชาติ	และมีส่วนร่วมในการจัดการ	การบ�ารุงรักษา	และการใช้ประโยชน์จาก 

ทรัพยากรธรรมชาติ	 สิ่งแวดล้อม	 รวมท้ังความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนตาม 

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 66	 ย่อมหมายถึงหมู ่คณะบุคคลในฐานะท่ีเป็นองค์รวม 

หาใช่ปัจเจกบุคคล37	นอกจากนี้ยังมีค�าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจอีกกรณีหนึ่งคือ

	 	 	 	 	 คดีน้ีผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า	 ผู้ฟ้องคดีเป็นประธานกลุ่มภาคประชาชน	 มีวัตถุประสงค์ 

ในการศึกษาค้นคว้าอนุรักษ์ปกป้องพื้นที่ที่ส�าคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีในจังหวัดนครปฐม 

และสร้างจติส�านกึความเป็นเจ้าของมรดกทางวฒันธรรมแก่ชมุชน	เพือ่การพฒันาและเป็นแหล่งเรยีนรู้	

โดยกลุม่ของผูฟ้้องคดไีด้รบัความเดอืดร้อนหรือเสียหายจากการท่ีผู้ถกูฟ้องคดีมคี�าส่ังอนญุาตให้ก่อสร้าง

อาคารส�านกังานเทศบาลหลงัใหม่บนพืน้ท่ีพระราชวงัปฐมนครเดมิและอยูใ่กล้บรเิวณองค์พระปฐมเจดย์ี

ซึง่เป็นโบราณสถานทีส่�าคญั	หากมกีารก่อสร้างอาคารดังกล่าวจะเกดิผลกระทบต่อองค์พระปฐมเจดีย์

และอาจจะเป็นการท�าลายโบราณสถาน	ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้ท่ีมหีน้าท่ีดูแลรักษาโบราณสถาน	โบราณคดี

และประวัติศาสตร์ของชาติแต่กลับมีค�าส่ังอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารบนพ้ืนดังกล่าว	 จึงเป็น 

การออกค�าสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงขอให้ศาลเพิกถอนค�าสั่งของผู ้ถูกฟ้องคดี	 ซึ่งคดีนี ้

ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า	 การรวมกลุ่มของผู้ฟ้องคดีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์

และโบราณคดีรวมทั้งอนุรักษ์ปกป้องพื้นที่ส�าคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีในจังหวัดนครปฐม	

สร้างจิตส�านึกความเป็นเจ้าของมรดกทางวัฒนธรรมแก่ชุมชนเพ่ือการพัฒนาและเป็นแหล่งเรียนรู	้ 

ซึ่งได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2540	โดยสมาชิกรวม	7	คน	แสดงให้เห็นได้ว่าการรวมกลุ่มกันเพื่อรักษา	 

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น	 เมื่อการรวมกลุ่มของผู้ฟ้องคดีเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยรวม 

ของชุมชนและของประเทศชาติ	 ตามหลักสิทธิชุมชนซ่ึงเป็นชุมชนด้ังเดิมท่ีมีลักษณะทางสังคมและ 

วัฒนธรรมมายาวนานและมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลหลายๆ	 คน	 ย่อมได้รับความคุ้มครองตาม 

รัฐธรรมนูญ	มาตรา	64	วรรคหนึ่ง	มาตรา	66	มาตรา	67	วรรคหนึ่งและวรรคสาม38

   2.6 หลักการเลือกตั้งโดยลับ เสรีและเป็นกลาง

	 	 	 	 	 ดังที่ได้อธิบายในตอนต้นของบทความนี้แล้วว่า	 องค์ประกอบส�าคัญประการหนึ่ง 

ของหลักประชาธปิไตยกค็อื	หลกัการมพีรรคการเมอืงและการเลอืกตัง้	โดยในกรณขีองการเลอืกตัง้นัน้ 

จะต้องเป็นการเลือกตั้งท่ีประชาชนสามารถลงคะแนนเลือกต้ังได้อย่างอิสระ	 เป็นการเลือกต้ัง 

โดยทัว่ไป	นอกจากนีจ้ะต้องเป็นไปอย่างเสมอภาคและเป็นการเลอืกตัง้โดยลบั	ซึง่มแีนวค�าวนิจิฉยัของ

ศาลปกครองที่น่าสนใจคือ

37	 ค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด	คดีหมายเลขแดงที่	อ.	70/2556
38	 ค�าสั่งศาลปกครองสูงสุด	ที่	247/2552
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วรวิทย์ กังศศิเทียม

	 	 	 	 	 คดีนี้ผู ้ฟ้องคดีฟ้องว่า	 การก�าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็น 

การเลอืกตัง้ทัว่ไป	เมือ่วนัที	่2	เมษายน	2549	ผูถ้กูฟ้องคดีได้จัดวางคูหาทีจ่ะให้ประชาชนเข้าไปใช้สิทธิ

ในการลงคะแนนอนัมลีกัษณะทีท่�าให้บุคคลอืน่มองเหน็และสามารถทีจ่ะรูห้รอืคาดหมายได้ว่าผูฟ้้องคดี

และประชาชนผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งรายใด	 หรือใช้สิทธิในทางใด 

อนัมผีลให้การใช้สทิธิเลอืกตัง้ของผูฟ้้องคดแีละประชาชนโดยทัว่ไปไม่เป็นการลบั	ซ่ึงขัดต่อรฐัธรรมนญู

และมีผลโดยตรงต่อการใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างอิสระเสรี	โดยคดีนี้ศาลปกครองพิพากษาว่า	การเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทีเ่ป็นการเลอืกตัง้อย่างแท้จรงิหรอืการเลอืกตัง้ทีม่ผีลเป็นการแสดงเจตจ�านง

ทางการเมืองของราษฎรส่วนใหญ่ของประเทศอย่างแท้จริง	 เป็นสาระส�าคัญของการปกครองระบอบ 

ประชาธิปไตยโดยทางผู้แทน	 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นการเลือกต้ังอย่างแท้จริง 

ตามนยัดงักล่าวย่อมหมายถงึการเลอืกตัง้ทีผู่ม้สีทิธเิลือกต้ังออกเสยีงลงคะแนนเลอืกผู้สมคัรรบัเลือกต้ัง

เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยอิสระ	ไม่มีการบังคับ	ขู่เข็ญ	จ้างวาน	หรือตกอยู่ภายใต้อิทธิพลใดๆ	 

ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมและเป็นท่ียอมรับกันโดยทั่วไปว่าเงื่อนไขประการหนึ่งในหลายๆ 

ประการที่จะท�าให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นไปโดยอิสระ	 มีการให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 

ออกเสียงลงคะแนนลับ	 การออกเสียงลงคะแนนที่ผู้เลือกตั้งรู้สึกว่าบุคคลภายนอกสามารถรู้เห็นได้ว่า	 

ผู้เลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนเลือกบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกต้ังแบบแบ่งเขตเลือกต้ังคนใดไม่ใช ่

การออกเสียงลงคะแนนลับ	 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสภาวะเช่นนี้ไม่ใช่การเลือกต้ัง 

อย่างแท้จริง	 เนื่องจาก	 ผู้เลือกตั้งขาดอิสระที่จะออกเสียงลงคะแนนตามความรู้สึกผิดชอบของตน 

และเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ	 การที่ผู ้ถูกฟ้องคดีก�าหนดให้ด�าเนินการปรับ

แผนผังที่เลือกตั้งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรโดยจัดเรียงคูหาเลือกต้ังจากเดิมที่ให้ผู ้มาใช้สิทธิ 

เลือกตั้งหันหลังให้ผนังหรือฉากกั้นที่เลือกตั้ง	 มาเป็นให้ผู้มาใช้สิทธิหันหน้าไปทางผนังหรือฉากกั้น 

ที่เลือกต้ัง	 จึงเป็นการกระท�าที่ท�าให้การออกเสียงลงคะแนนไม่เป็นไปโดยลับเป็นการไม่ชอบด้วย

รัฐธรรมนูญ39

	 	 	 	 	 อย่างไรก็ตาม	 ภายหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน	 มาตรา	 219	 วรรคสาม	 

ของรัฐธรรมนูญฉบับน้ีบัญญัติให้ศาลฎีกามีอ�านาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและ 

การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา	 

และให้ศาลอุทธรณ์มีอ�านาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีที่เก่ียวกับการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธ ิ

เลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	 โดยต้องใช้ระบบไต่สวนและเป็นไป 

39	 ค�าพิพากษาศาลปกครองกลางคดีหมายเลขแดงที่	607-608/2549
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ศาลปกครองกับการคุ้มครองหลักประชาธิปไตย 

โดยรวดเร็ว	 ดังนั้น	 คดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภา 

ผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา	คดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 

ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถ่ิน	 จึงไม่อยู่ในอ�านาจพิจารณาพิพากษาของ 

ศาลปกครองไม่ว่าจะเป็นศาลปกครองสงูสดุหรอืศาลปกครองชัน้ต้นอกีต่อไป	แต่อยูใ่นอ�านาจพิจารณา

และวินิจฉัยของศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์แล้วแต่กรณี

บทสรุป

	 	 จากการศึกษาถึงบทบาทของศาลปกครองในการท�าหน้าที่พิทักษ์หลักประชาธิปไตย	 โดยได ้

ศึกษาจากข้อความคิดว่าด้วยหลักประชาธิปไตยที่มีวัตถุประสงค์ส�าคัญคือการท�าให้การปกครอง 

เป็นไปเพื่อสนองเจตจ�านงของประชาชน	 โดยมีเนื้อหาที่ส�าคัญประกอบด้วยข้อความคิดที่ว ่า 

อ�านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน	 ความชอบธรรมของอ�านาจในการปกครองมีที่มาจากประชาชน 

หลกัการปกครองโดยเสยีงข้างมากท่ีรบัฟังและให้ความคุม้ครองแก่เสยีงข้างน้อยรวมทัง้มีการเปิดโอกาส

ให้ฝ่ายข้างน้อยสามารถกลายเป็นเสียงข้างมากได้และหลักการปกครองที่มีผู้แทนปวงชน	 การมี

พรรคการเมืองและการเลือกตั้งโดยลับ	 เสรีและเสมอภาค	 ซ่ึงถือเป็นวิธีการในการท�าให้เจตจ�านง 

ของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครองเกิดผลในทางปฏิบัติ	 และเมื่อน�าหลักการ 

เหล่านั้นมาพิจารณาโดยยึดโยงกับอ�านาจหน้าที่ตลอดจนแนวค�าวินิจฉัยของศาลปกครองตลอดช่วง 

ระยะเวลากว่าสิบปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นแนวค�าวินิจฉัยเกี่ยวกับสิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมือง	 

สิทธิชุมชน	เสรีภาพในการชุมนุม	ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	เป็นต้น	กล่าวได้ว่าศาลปกครองได้ท�าหน้าที่

ในฐานะองค์กรตุลาการซึ่งเป็นกลไกหน่ึงของระบบนิติรัฐในการพิทักษ์หลักการในทางประชาธิปไตย 

ได้สมตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งศาลปกครองที่มีความประสงค์จะให้ศาลปกครองท�าหน้าที่เป็น 

ฟันเฟืองหนึ่งในการปกป้องและคุ้มครองหลักการดังกล่าว
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รัฐธรรมนูญกับการจัดการความขัดแย้ง

บทน�า

	 	 รัฐธรรมนูญในยุคปัจจุบันได้ก ้าวผ่านจุดเปลี่ยนทางการเมือง	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 และ 

ได้เริ่มที่จะมีการยอมรับแนวคิดในการท่ีจะใช้รัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือในการจัดการความ 

ขัดแย ้ง	 ดังจะเห็นได ้จากรัฐธรรมนูญหลายประเทศทั่วโลกช ่วงหลังคริสต ์ศักราช	 1990	 

ที่มักเกิดขึ้นท่ามกลางสภาวะความขัดแย้งและวิกฤตการณ์ด้านต่างๆ	 ของประเทศ	 เช่น	 สงคราม 

กลางเมือง	 วิกฤตการณ์การเมือง	 และการแบ่งแยกของคนในชาติ	 ยิ่งไปกว่านั้นกระบวนการจัดท�า 

และออกแบบรัฐธรรมนูญยังเก่ียวข้องกับการปฎิรูปประเทศท่ีมีเป้าประสงค์ไปสู่การสร้างสันติสุข 

และความปรองดอง	 (Peace	 and	 Reconciliation)	 ให้กับคนในชาติ	 การมีส่วนช่วยเสริมสร้าง 

ความเข้มแข็งให้กับการเมืองในช่วงระยะเปลี่ยนผ่าน	 (Political	 Transition)	ตลอดจนการออกแบบ 

กลไกเพือ่ป้องกนัความขดัแย้งและการแบ่งแยกในสังคมทีจ่ะเกดิข้ึนในอนาคต	ในกรณขีองประเทศไทย 

นั้น	 จากการศึกษาพบว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช	 2540	 และรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช	 2550	 ได้เริ่มมีแนวคิดในการท่ีจะใช้รัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือใน 

การจัดการความขัดแย้ง	 ดังจะเห็นได้จากเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับท่ีมุ่งออกแบบกลไก 

เพื่อขจัดความเหลื่อมล�้าและสร้างความเป็นธรรมในด้านเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนการส่งเสริม 

ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและการตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐได้อย่างแท้จริง	 
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รัฐธรรมนูญกับการจัดการความขัดแย้ง

นอกจากนี้	ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับเสนอสภาปฎิรูป	แห่งชาติเพื่อลงมติ	(วันที่	22	

สงิหาคม	พทุธศกัราช	2558)	นบัเป็นกรณศีกึษาทีน่่าสนใจเกีย่วกบัความพยายามในการใช้รัฐธรรมนญู

เป็นกลไกสร้างสันติสุขและความปรองดอง	 ดังจะเห็นได้จากกระบวนการจัดท�าและออกแบบ

รัฐธรรมนูญที่มีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขวิกฤตการณ์และความขัดแย้งด้านต่างๆ	 ของประเทศไทย 

ที่ฝังรากลึกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตลอดจนการสร้างกลไกประเภทต่างๆ	 เพื่อป้องกันปัญหา 

ความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

	 	 เพื่อประโยชน์ในการแสวงหาแนวทางการจัดท�ารัฐธรรมนูญให้เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน	 

จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยควรให้ความส�าคัญในการศึกษาบทบาทของรัฐธรรมนูญกับ 

การจัดการความขัดแย้ง	 ตลอดจนศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีจากประเทศที่ประสบผลส�าเร็จในการใช้

กระบวนการดังกล่าวเพื่อน�าไปสู่การแสวงหากระบวนการจัดท�ารัฐธรรมนูญ	(Constitution	Making)	 

และกระบวนการออกแบบรัฐธรรมนูญ	 (Constitution	 Design)	 ที่เหมาะสมและยั่งยืนส�าหรับ

ประเทศไทยต่อไป	

	 	 ส�าหรับเนื้อหาของบทความที่ผู ้เขียนจะขอน�าเสนอประกอบไปด้วยพัฒนาการและแนวคิด 

ของรัฐธรรมนูญกับการจัดการความขัดแย้ง	 บทบาทของรัฐธรรมนูญกับการจัดการความขัดแย้ง	 

กระบวนการจดัท�าและออกแบบรฐัธรรมนญูเพือ่คลีค่ลายความขดัแย้ง	นอกจากนีเ้พือ่ความสอดคล้อง

กับสถานการณ์ปัจจุบัน	 ผู้เขียนจะน�าเสนอถึงข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการน�ากระบวนการจัดท�าและ 

ออกแบบรัฐธรรมนูญเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งมาปรับใช้ในประเทศไทยซึ่งจะน�าไปสู่กระบวนการ 

จัดท�าและออกแบบรัฐธรรมนูญท่ีสามารถเป็นกลไกในการจัดการความขัดแย้งของสังคมไทยได ้

อย่างแท้จริง

1. พัฒนาการและแนวคิดของรัฐธรรมนูญกับการจัดการความขัดแย้ง

	 	 โดยท่ัวไปแล้วรฐัธรรมนญูในแต่ละประเทศมกัมเีจตนารมณ์หรอืเป้าประสงค์ทีม่คีวามแตกต่างกนั 

ไปตามช่วงระยะเวลาและบรบิททางสงัคม	เศรษฐกจิ	การเมอืงในแต่ละยคุสมยั	นกัวชิาการผูเ้ชีย่วชาญ 

ด้านแนวคิดของรัฐธรรมนูญได้แบ่งพัฒนาการของรัฐธรรมนูญออกเป็นยุคสมัย	 ซ่ึงประกอบไปด้วย 

รัฐธรรมนูญยุคดั้งเดิม	 (Classic	 Constitution)	 ท่ีว่าด้วยการใช้อ�านาจและความสัมพันธ์ขององค์กร 

และภาคส่วนต่างๆ	 ซึ่งนักกฎหมายมหาชนรู้จักกันดีในนามของรัฐธรรมนูญที่มีลักษณะเป็นธรรมนูญ

การปกครองประเทศซึง่ประกอบไปด้วยรฐัธรรมนญูยคุอาณานคิม	รฐัธรรมนญูยคุการประกาศอสิรภาพ

และรฐัธรรมนญูยคุหลงัการล่มสลาย	ของคอมมวินสิต์	ในขณะทีร่ฐัธรรมนญูยคุร่วมสมยั	(Contemporary	 

Constitution)	 หรือรัฐธรรมนูญในยุคประชาธิปไตยใหม่ที่เกิดข้ึนต้ังแต่ช่วงปลายศตวรรษท่ี	 18	 

ได้ส่งเสรมิบทบาทของรัฐเพือ่ด�าเนนิการในด้านต่าง	ทีส่ามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน	 

ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐได้อย่างแท้จริง	 
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วรลักษณ์ สงวนแก้ว

ยิ่งไปกว่านั้นกระบวนการจัดท�าและออกแบบรัฐธรรมนูญในหลายประเทศทั่วโลกในช่วงหลัง 

คริสต์ศักราช	 1990	 ได้สะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์ในการใช้กฎหมายดังกล่าวเป็นแรงขับเคลื่อนให้

เกิดการพัฒนาและปฎิรูปประเทศในหลายๆ	 ด้านตลอดจนออกแบบกลไกในรัฐธรรมนูญให้มีความ

สอดคล้องกับสภาวการณ์และสภาพปัญหาประเทศ1  

	 	 ปัจจุบันประเทศก�าลังพัฒนาจ�านวนไม่น้อยต้องตกอยู่ในสภาวะของความขัดแย้ง	 เช่น	 

สงครามกลางเมือง	วิกฤตการณ์การเมือง	การช่วงชิงทรัพยากร	ความเหลื่อมล�้าและความไม่เป็นธรรม

ทางเศรษฐกิจที่ล้วนแล้วแต่น�าไปสู่สภาวะการแบ่งแยกที่ฝังรากลึกในสังคม	 ความพยายามในการใช ้

กระบวนการออกแบบและจดัท�ารฐัธรรมนญูเพือ่เป็นกลไกการคล่ีคลายความขัดแย้ง	การสร้างเอกภาพ

และความปรองดองให้ทุกภาคส่วนจึงถือก�าเนิดขึ้นในหลายประเทศ	 เช่น	 กลุ่มประเทศในทวีปยุโรป 

ตะวันออกที่มีการจัดท�ารัฐธรรมนูญในขณะที่ระดับของความขัดแย้งยังไม่ทวีความรุนแรงด้วยวิธีการ 

ประสานประโยชน์ของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ	 ภายในรัฐ	 ในขณะที่รัฐธรรมนูญบางประเทศเป็นผล 

สืบเนื่องมาจากการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงในประเทศ	 เช่น	 กลุ่มประเทศในทวีป

แอฟริกาและกลุ่มประเทศในทวีปเอเชียใต้	เป็นต้น2  

2. บทบาทของรัฐธรรมนูญกับการจัดการความขัดแย้ง

	 	 รัฐธรรมนูญมีบทบาทในการจัดการความขัดแย้งโดยการเป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บท 

ที่จะน�าไปสู ่กระบวนการสร้างสันติภาพและความปรองดอง	 (Road	 map	 to	 peace	 and	 

reconciliation)	 การเป็นกลไกในการก�าหนดเงื่อนไขให้วิกฤตการณ์ทางการเมืองคลี่คลาย	 

(Exit	strategy	from	political	deadlock)	และเป็นข้อตกลงร่วมของคู่ขัดแย้ง	(Compact	among	

conflicting	 parties)	 จากการศึกษาพบว่ารัฐธรรมนูญไม่สามารถใช้เป็นกลไกในการจัดการความ 

ขัดแย้งและคลี่คลายสถานการณ์ต่างๆ	 ของประเทศได้	 หากปราศจากปัจจัยแวดล้อมและองคาพยพ

ที่ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยส�าคัญที่มีส่วนช่วยสนับสนุนให้รัฐธรรมนูญสามารถใช้เป็นกลไกในการจัดการ

ความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ซึ่งในประเด็นดังกล่าวมีข้อสังเกตและข้อควรพิจารณาดังนี้

  ประการแรก	 การจัดท�ารัฐธรรมนูญในประเทศท่ีเต็มไปด้วยความขัดแย้งและสภาพปัญหา 

ถอืเป็นกระบวนการจดัท�ารฐัธรรมนญูภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีจ�ากดั	(Constitutional	choices	under	

constraints)	สิ่งที่ผู้จัดท�ารัฐธรรมนูญควรให้ความส�าคัญ	คือ	การออกแบบเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญ

1	 Yash		Ghai,	A	Journey	around	Constitutions	:	Reflections	on	Contemporary	Constitutions.	South	Africa	
	 Law	Journal,	2005.	pp.	808-815.
2	 วรลักษณ์	 สงวนแก้ว.ข้อคิดบางประการในการจัดท�ารัฐธรรมนูญส�าหรับประเทศก�าลังพัฒนา.	 วารสารจุลนิติ	 ฉบับที่	 5,	 
	 2549	หน้า	87.
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รัฐธรรมนูญกับการจัดการความขัดแย้ง

ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสภาวการณ์ของประเทศที่ก�าลังเผชิญอยู่	 เช่น	 การแบ่งแยกที่ฝัง 

รากลกึทีส่ร้างความแตกแยกและการไม่ไว้เนือ้เชือ่ใจของผูค้นในสงัคม	การทจุรติและการละเมิดการใช้

อ�านาจที่ส่งผลกระทบให้กลไกและสถาบันต่างๆ	 ไม่สามารถด�าเนินการได้อย่างเป็นปรกติ	 นอกจากนี้	

การแสวงหากระบวนการจดัท�ารฐัธรรมนญูท่ีสามารถสร้างความเป็นธรรมต่อคู่ขดัแย้งและมบีรรยากาศ

ทีเ่อ้ืออ�านวยให้สถานการณ์ความขัดแย้งคลีค่ลายจะน�าไปสูก่ระบวนการสร้างเสรมิสร้างสนัตภิาพและ

ความมั่นคงของประเทศได้ในระยะยาว

  ประการที่สอง	 กระบวนการจัดท�าและออกแบบเนื้อหารัฐธรรมนูญเป็นกระบวนการทาง 

การเมืองท่ีสามารถแปรเปล่ียนไปตามความประสงค์ของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	 ดังนั้น	 รัฐธรรมนูญที่มี

ความสมบรูณ์แบบจงึไม่ใช่ปัจจยัส�าคญัทีท่�าให้รัฐธรรมนญูเป็นกลไกในการจัดการความขดัแย้งได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ	ในขณะท่ีกระบวนการจดัท�ารฐัธรรมนญูและเนือ้หาของรฐัธรรมนญูทีม่คีวามเป็นพลวตัร	

มีความยืดหยุ่น	 ตลอดจนปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้รัฐธรรมนูญจะน�าไปสู่ความส�าเร็จ

ในการใช้รัฐธรรมนูญเพื่อเป็นกลไกการจัดการความขัดแย้ง

  ประการที่สาม	พลังอ�านาจที่อยู่เบื้องหลังรัฐธรรมนูญ	(Forces	behinds	the	constitution)	

เป็นปัจจัยท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อความส�าเร็จและความล้มเหลวของการใช้รัฐธรรมนูญเป็นกลไก 

ในการจัดการความขัดแย้ง	 โดยทั่วไปแล้วพลังอ�านาจดังกล่าวจะประกอบไปด้วยกลุ่มผลประโยชน์	

(Group	 Interests)	 ท่ีจะเข้ามามีบทบาทโดยตรงต่อกระบวนการจัดท�าและออกแบบเนื้อหาร่าง

รัฐธรรมนูญให้เป็นไปในทิศทางท่ีต้องการ	 เช่น	 พรรคการเมืองที่ต้องการให้ผู ้จัดท�ารัฐธรรมนูญ

ออกแบบกลไกและกระบวนการเลือกตั้งท่ีมีความเหมาะสมกับรูปแบบและนโยบายของพรรค	

สถาบันและองค์กรในรัฐธรรมนูญ	 (Institutional	 Interest)	 ที่มีความประสงค์ในการเข้ามามี

บทบาทในกระบวนการสร้างความปรองดอง	 และผู้มีอ�านาจอย่างแท้จริง	 (Constitution	 Framers)	 

ทีส่ามารถควบคมุกระบวนการจัดท�าและการออกแบบเนือ้หารฐัธรรมนญูให้เป็นไปในทศิทางทีต้่องการ	

เช่น	 รัฏฐาธิปัตย์หรือผู้มีอ�านาจในการปกครองประเทศที่สามารถโน้มน้าวและรณรงค์ให้ภาคส่วน 

ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดท�ารัฐธรรมนูญสนับสนุนและด�าเนินการไปในทิศทางที่ต้องการ3  

จากทีก่ล่าวมาข้างต้นจะเหน็ได้ว่าเจตนารมณ์ทีแ่ท้จริงของรัฐธรรมนญูสามารถเปล่ียนแปลงตามความ

ต้องการของพลังอ�านาจท่ีอยู่เบ้ืองหลังได้ทุกขณะ	 จึงเป็นหน้าที่ของภาคส่วนต่างๆ	 ในสังคมท่ีจะต้อง

ช่วยกันตรวจสอบและสังเกตการณ์อย่างสม�่าเสมอเพื่อให้รัฐธรรมนูญได้รับการจัดท�าเพื่อเป็นกลไก 

การระงับความขัดแย้งอย่างแท้จริง

3	 Jon	 Elster.	 Forces	 and	Mechanisms	 in	 the	 Constitution-Making	 Process,	 Duke	 Law	 Journal.	 1995.	 
	 pp.	377-382.
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3. กระบวนการจัดท�ารัฐธรรมนูญในสภาวะความขัดแย้ง

	 	 กระบวนการจัดท�ารัฐธรรมนูญในสภาวะความขัดแย้ง	 (Constitution	Making	 in	 Conflict	 

Country)	 มีความแตกต่างจากกระบวนการจัดท�ารัฐธรรมนูญในสภาวการณ์ปรกติและมีความสลับ 

ซับซ้อนเนื่องจากประเทศที่อยู่ในสภาวะของความขัดแย้ง	สถาบันต่างๆ	ทั้งในระดับประเทศ	ภูมิภาค	 

และท้องถิ่นไม่สามารถด�าเนินการได้อย่างเป็นปรกติ	 ผู้จัดท�ารัฐธรรมนูญจึงต้องออกแบบกลไกเพ่ือ 

คลีค่ลายความขดัแย้งทีก่�าลงัประสบอยูอ่กีทัง้ยงัต้องสร้างกลไกในการป้องกนัความขัดแย้งทีอ่าจเกดิขึน้

ในอนาคตอีกด้วย	 ท้ังนี้กระบวนการท่ีกล่าวมาข้างต้น	 ล้วนแล้วแต่เป็นเร่ืองละเอียดอ่อนที่ต้อง 

ด�าเนินงานด้วยความระมัดระวังในทุกขั้นตอนและมีข้อสังเกตดังต่อไปนี้

  3.1  ลักษณะและประเภทของความขัดแย้ง

															 สาเหตุส�าคัญที่ท�าให้รัฐธรรมนูญไม่สามารถเป็นกลไกในการจัดการความขัดแย้งได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพมักสืบเนื่องมาจากการที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดท�ารัฐธรรมนูญ 

ขาดการศกึษาปรากฏการณ์ความขดัแย้งอย่างเป็นองค์รวมและเป็นระบบ	ส่งผลให้กลไกในรัฐธรรมนญู

ไม่สามารถใช้บงัคบัได้จรงิในทางปฏบิติั	ทัง้นี	้การศกึษาและท�าความเข้าใจเกีย่วกับลักษณะและประเภท

ของความขดัแย้งนอกจากจะเอือ้อ�านวยต่อการออกแบบเนือ้หารฐัธรรมนูญให้ตอบสนองต่อสภาวการณ์

ของประเทศแล้วยงัเป็นเครือ่งบ่งชีถ้งึความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดท�ารัฐธรรมนญูว่าสามารถ

เริ่มต้นได้เมื่อไหร่และจะด�าเนินไปในทิศทางใด	 ทั้งนี้ลักษณะและประเภทของความขัดแย้งที่ควรท�า 

การศึกษาและวิเคราะห์อย่างละเอียดรอบคอบมีดังนี้

    (1) ความขัดแย้งที่เกิดจากกลุ่มผลประโยชน์และขั้วอ�านาจต่างๆ

																			 ผู้จัดท�ารัฐธรรมนูญจะต้องวิเคราะห์ลักษณะของขั้วอ�านาจและกลุ่มผลประโยชน์ 

ที่เป็นบ่อเกิดของความขัดแย้งอย่างละเอียดรอบคอบเพ่ือเป็นการป้องกันความผิดพลาดในการหา 

ข้อตกลงร่วมในกระบวนการจัดท�ารัฐธรรมนูญระหว่างคู่ขัดแย้ง	 โดยทั่วไปแล้วประเทศที่ประสบกับ 

วิกฤตการณ์ทางการเมืองและการแบ่งแยกของคนในชาติ	 เมื่อพิเคราะห์ปรากฏการณ์ดังกล่าว 

อย่างผิวเผินแล้วจะดูเหมือนว่าสภาพปัญหาดังกล่าวเกิดจากความขัดแย้งระหว่างขั้วอ�านาจใหญ ่

เพียงสองฝ่าย	(Bipolar	conflict)	ทั้งที่จริงแล้วสภาพปัญหาดังกล่าว	อาจมีลักษณะความขัดแย้งของ 

ขั้วอ�านาจทางการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์เล็กๆ	 อีกหลายฝ่าย	 (Multipolar)	 เช่นประเทศ

ไอร์แลนด์เหนือ	ฟิจิ	ไซปรัส	และบุรุนดี	เป็นต้น4 

4	 Donald	L.	Horowitz,	Conciliatory	Institutions	and	Constitutional	Process	in	Post-Conflict	States,	William	 
	 and	Mary	Law	Review.	2008.	pp.	1218-1219.
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    (2) ประเภทและประเด็นของความขัดแย้ง

																 	 โดยทั่วไปแล้วประเด็นความขัดแย้งสามารถเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ

จัดท�ารัฐธรรมนูญและมีความแตกต่างกันไปตามสภาวการณ์ของประเทศ	 ในประเด็นที่เกี่ยวกับความ 

ขัดแย้งที่อาจเกิด	 ในขั้นตอนของกระบวนการจัดท�ารัฐธรรมนูญนั้นมักมีที่มาจากการแสวงหา 

ข้อตกลงร่วมที่เก่ียวกับประเด็นความขัดแย้งประเภทต่างๆ	 กรณีศึกษาที่น่าสนใจคือรัฐธรรมนูญของ 

ประเทศอูกานดา	 คริสต์ศักราช	 1995	 ที่ใช้ระยะเวลากว่าสามปีในการหาฉันทามติเกี่ยวกับประเด็น 

ความขัดแย้งที่จะน�ามาบัญญัติไว้เป็นส่วนหนึ่งในเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ	 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ 

ความขัดแย้งที่เกิดจากสภาพปัญหาด้านต่างๆ	 ของประเทศน้ันมักเป็นความขัดแย้งท่ีเกิดจาก

ความประสงค์และความต้องการที่มีความหลากหลายของของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ	 การเลือก

ปฏิบัติและการเอารัดเอาเปรียบด้วยเหตุผลทางประวัติศาสตร์	 สังคมและวัฒนธรรมที่มีความ 

ละเอียดอ่อน	 ซึ่งโดยท่ัวไปมักจะเป็นเรื่องของความไม่เป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากร	 ปัญหาชน 

กลุ่มน้อยและชาติพันธุ์	ศาสนา	ตลอดจนความเหลื่อมล�้าทางสังคมและเศรษฐกิจ	เป็นต้น	

    (3) การออกแบบกระบวนการจัดท�ารัฐธรรมนูญให้มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหา

																 	 การทีผู่จั้ดท�ารฐัธรรมนญูออกแบบกระบวนการจัดท�ารัฐธรรมนญูให้มคีวามสอดคล้อง

กับสภาพปัญหาและวิกฤตการณ์ภายในประเทศ	(Matching	the	process	with	problems)	นับเป็น

สิ่งที่ดีหากแต่ต้องพึงกระท�าด้วยความระมัดระวัง	 เนื่องจากความขัดแย้งแต่ละประเภทล้วนแล้วแต ่

มข้ีอจ�ากดัในการตอบสนองต่อกลไกการแก้ไขปัญหาทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละช่วงระยะเวลา	จากการศกึษา

พบว่าผู้จัดท�ารัฐธรรมนูญในหลายๆ	 ประเทศมีความพยายามใช้กฎหมายดังกล่าวเป็นเคร่ืองมือ 

ในการแก้ไขปัญหาและวิกฤติการณ์ของประเทศหลากหลายด้านส่งผลให้รัฐธรรมนูญมีปริมาณ 

บทบัญญัติเป็นจ�านวนมาก	 ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว5  

ยิ่งไปกว่านั้นหากผู้จัดท�ารัฐธรรมนูญให้ความส�าคัญไปที่กลไกการจัดการความขัดแย้งมากกว่า 

การปรับเปลี่ยนการด�าเนินงานของสถาบันและองค์กรอื่นๆ	 ในรัฐธรรมนูญอาจส่งผลให้รัฐธรรมนูญ

มีความแข็งกระด้าง	 ขาดความยืดหยุ ่นและอาจได้รับเสียงคัดค้านจากภาคส่วนที่เ ก่ียวข้อง 

ในประเด็นท่ีเกี่ยวกับความเหมาะสมของการบัญญัติกลไกการจัดการความขัดแย้งไว้ในรัฐธรรมนูญ 

ทั้งที่เรื่องดังกล่าวสามารถน�าไปบัญญัติในกฎหมายล�าดับรองและแนวนโยบายของรัฐได้ภายหลัง

5	 Edward	McWhinney.Constitution-making:	 Principles,	 process,	 practice:	 Chapter	 12	 Some	 rules	 of	 
	 Constitutional-prudence	for	Contemporary	Constitution-makers,	1st	edn	University	of	Toronto	Press.	 
	 1981.	pp.	134-136.
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    (4) แนวทางการคลี่คลายความขัดแย้ง

																 	 การคลีค่ลายความขดัแย้งทีเ่กดิขึน้ในแต่ละข้ันตอนของกระบวนการจดัท�ารฐัธรรมนญู

และความขัดแย้งที่เกิดจากสภาพปัญหาด้านต่างๆ	 ของประเทศสามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการและ

กลไกทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการที่มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหา	 เช่น	 กระบวนการท�า

ประชามติ	 การรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง	 การเจรจาเพ่ือประสาน

ผลประโยชน์ท่ีจะน�าไปสู่ข้อตกลงร่วมท่ีเป็นแนวทางเบื้องต้นในการจัดการความขัดแย้ง	 การน�า 

ข้อตกลงที่ไม่สามารถหาข้อยุติได้ไปเจรจาเพิ่มเติมภายหลัง	 การใช้กลไกและความช่วยเหลือจาก

ฝ่ายที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องความขัดแย้ง	 เป็นต้น	 นอกจากนี้สิ่งส�าคัญที่ผู ้จัดท�ารัฐธรรมนูญควร 

ค�านงึถงึ	คอื	ระดับความรนุแรงของความขัดแย้งทีอ่าจเพิม่ขึน้ในระหว่างกระบวนการจัดท�ารฐัธรรมนญู	 

ตลอดจนแรงกดดันทางการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ	 ที่มีความประสงค์ให้ออกแบบเนื้อหา

ของรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับความต้องการของตน	 ทั้งนี้การใช้กลไกประเภทต่างๆ	 ตามที่ได้กล่าว 

มาแล้วข้างต้นล้วนแล้วแต่ต้องกระท�าด้วยความระมัดระวัง	 เช่น	 การให้ความส�าคัญของสภาพปัญหา

ทีเ่ป็นความขดัแย้งของคนทัง้ประเทศและประเด็นความขดัแย้งอืน่ๆ	ทีเ่กดิจากกลุ่มผลประโยชน์อย่าง

เท่าเทียมกันเพื่อตอบสนองต่อปัญหาได้อย่างทันท่วงที	

  3.2  ขั้นตอนและการจัดล�าดับความส�าคัญของกระบวนการจัดท�ารัฐธรรมนูญ

					 	 	 ระยะเวลาส�าหรบัการเริม่ต้นกระบวนการจดัท�ารฐัธรรมนญูมกัจะขึน้อยูก่บัความเหมาะสม 

และบริบทของประเทศ	 ในบางกรณีการจัดท�ารัฐธรรมนูญอาจเกิดขึ้นภายหลังที่วิกฤตการณ์

ประเทศได้คลี่คลายและมีการใช้มาตรการเสริมสร้างความปรองดองแล้ว	 เนื่องจากประเทศดังกล่าว 

เล็งเห็นว่าบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ	 อาจเป็นอุปสรรคต่อกระบวนการปฎิรูปประเทศและการสร้าง 

สันติภาพ	 เช่น	 ประเทศนามิเบีย	 กัมพูชา	 ติเมอร์–เลสเต	 และอัฟกานิสถานท่ีกระบวนการจัดท�าร่าง 

รัฐธรรมนูญเกิดขึ้นภายหลังจากที่ความขัดแย้งสิ้นสุดลง	ในขณะที่บางประเทศ	เช่น	ประเทศศรีลังกา 

และประเทศปาปัวนิวกิเนีย	 ได้จัดให้มีการจัดท�ารัฐธรรมนูญในขณะที่ความขัดแย้งและการแบ่งแยก 

ทางสังคมยังอยู่ในระยะเริ่มแรก	เนื่องจากประเทศดังกล่าวพิจารณาแล้วเห็นว่า	การจัดท�ารัฐธรรมนูญ 

ก่อนที่สถานการณ์ความขัดแย้งภายในประเทศลุกลามจะส่งผลให้ภาคส่วนต่างๆ	สามารถปรับเปลี่ยน

เนือ้หาในร่างรฐัธรรมนญูท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของแต่ละฝ่ายได้ไม่ยาก	นอกจากนีก้ระบวนการ 

จัดท�ารัฐธรรมนูญในสภาวการณ์ความขัดแย้งมักเกี่ยวข้องกับธรรมนูญฉบับชั่วคราวซึ่งเปรียบเสมือน 

แผนแม่บทที่ก�าหนดอนาคตที่พึงปรารถนาของประเทศและมีส่วนช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ 

ประเทศในระยะเปลี่ยนผ่าน	 ในขณะที่รัฐธรรมนูญฉบับถาวรมักเป็นกลไกระยะยาวที่มีส่วนช่วยใน 

การพัฒนาประเทศด้านต่างๆ
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รัฐธรรมนูญกับการจัดการความขัดแย้ง

  3.3  กรอบระยะเวลาในการจัดท�ารัฐธรรมนูญ

															การก�าหนดกรอบระยะเวลาในการจัดท�ารัฐธรรมนูญในสภาวะความขัดแย้งให้เป็นไป 

ตามที่ก�าหนดไว้นับเป็นเรื่องที่มีความท้าทายเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากปัจจัยและสภาวะแวดล้อมท่ี 

ส่งผลกระทบให้เกิดความยุ่งยากในการก�าหนดขอบเขตการด�าเนินงาน	 เช่น	 การที่กลุ่มผลประโยชน์

และคู่ขัดแย้งไม่สามารถหาฉันทามติเกี่ยวกับขอบเขตและวัตถุประสงค์ในการจัดท�ารัฐธรรมนูญ	

ส่งผลให้กรอบระยะเวลาการจัดท�าร่างรัฐธรรมนูญไม่เป็นไปตามที่ก�าหนดไว้	 ซึ่งในประเด็น 

ดังกล่าวนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบกระบวนการจัดท�ารัฐธรรมนูญได้ตั้งข้อสังเกต

ไว้อย่างน่าสนใจว่ากรอบระยะเวลาที่สั้นเกินไปอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการมีส่วนร่วมของ 

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดท�ารัฐธรรมนูญและคุณภาพของร่างรัฐธรรมนูญ	 ในขณะที่การก�าหนด 

กรอบระยะเวลาท่ีมากเกินไปอาจท�าให้กระบวนการจัดท�ารัฐธรรมนูญมีความยืดเยื้อไม่สามารถ 

ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศได้อย่างมปีระสิทธภิาพ6กรณศีกึษาท่ีน่าสนใจ	คอื	กระบวนการ

จัดท�ารัฐธรรมนูญของประเทศอินโดนีเซียในปีคริสต์ศักราช	1945	ที่ใช้ระยะเวลายาวนานถึง	4	ปี	และ

กระบวนการจัดท�ารัฐธรรมนูญของประเทศอูกานดาในปีคริสต์ศักราช	 1995	 ที่ใช้ระยะเวลายาวนาน 

ถึง	 3	 ปีเนื่องจากผู ้น�าประเทศต้องการฉันทามติเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญใน 

ทุกประเด็นจากทุกภาคส่วน

  3.4  การมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดท�ารัฐธรรมนูญ

										 	 การมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดท�ารัฐธรรมนูญในประเทศท่ีอยู่

ในสภาวะความขัดแย้ง	มีข้อถกเถียงทางวิชาการที่มีความแตกต่างเป็นสองฝ่ายดังนี้

    ประการแรก ฝ่ายท่ีมีความเห็นว่าการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท�ารัฐธรรมนูญของ 

ภาคส่วนต่างๆ	ในช่วงระยะเวลาทีป่ระเทศอยูใ่นสภาพความขดัแย้งสามารถจ�ากดัได้	เนือ่งจากสถาบนั

และกลไกการต่างๆ	 ขาดความเข้มแข็ง	 ประชาชนและภาคประชาสังคมอยู่ในสภาวะความสับสน	 

กลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มพลังอ�านาจต่างๆ	 สามารถเข้าแทรกแซงกระบวนการจัดท�ารัฐธรรมนูญ 

ได้ตลอดทัง้กระบวนการ	ส่งผลให้การสร้างความโปร่งใสและการเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ	ในสังคม

เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท�ารัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง	(True	inclusiveness)	เกิดขึ้นได้ยาก

และอาจไม่สามารถจัดการเรื่องดังกล่าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้	ดังนั้น	การมีส่วนร่วมแบบจ�ากัด

ของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	 (Limited	Participation)	จึงสามารถกระท�าได้อย่างชอบธรรม	กรณีศึกษา

ที่น่าสนใจ	คือ	กระบวนการจัดท�ารัฐธรรมนูญในสภาวะความขัดแย้งที่มักมีผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการ

6	 Michele	Brandt,	Jill	Cottrell,	Yash	Ghai	and	Anthony	Regan.	Constitution-making	and	Reform	:	Options	 
	 for	the	Process.	Switzerland,	Interpeace.	2011.
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วรลักษณ์ สงวนแก้ว

เพียงไม่กี่ฝ่าย	 (small	 group	 of	 people)	 และกระท�าการเจรจากับฝ่ายที่เกี่ยวข้องแบบไม่เปิดเผย	 

(conduct	 negotiations	 in	 secrecy)	 ตลอดจนการจ�ากัดการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย 

วิธีการและรูปแบบต่างๆ

    ประการที่สอง	 ฝ่ายท่ีมีความเห็นว่าการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท�ารัฐธรรมนูญของ 

ภาคส่วนต่างๆ	ไม่สามารถจ�ากดัได้ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของแนวคดิท่ีว่า	ความโปร่งใสในกระบวนการจัดท�า

รัฐธรรมนูญจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้กับทุกภาคส่วนที่ก�าลังอยู่ในสภาวะสับสน	 

ทั้งนี้	 การเปิดโอกาสให้กลุ่มผลประโยชน์	 คู่ขัดแย้ง	 ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียท่ีอาจได้รับผลกระทบ 

ทั้งทางตรงและทางอ้อมหาข้อตกลงร่วมกัน	 การจัดท�ารัฐธรรมนูญและการให้กลุ่มขัดแย้งทุกฝ่าย 

ช่วยกันออกแบบโครงสร้างรัฐธรรมนูญที่เหมาะสมกับสภาวการณ์แห่งความขัดแย้งจะน�าไปสู่ 

กระบวนการจัดท�าและการออกแบบเนื้อหาของรัฐธรรมนูญที่เป็นที่พึงปรารถนาของทุกภาคส่วน7  

4. การออกแบบกลไกและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ

	 	 เนือ้หาของรฐัธรรมนญูถอืเป็นส่วนส�าคญัทีส่ดุของรฐัธรรมนญูและเป็นเครือ่งสะท้อนถงึอนาคต

ของประเทศนั้นๆ	 อีกทั้งยังเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงกลไกการท�างานของรัฐธรรมนูญในฉบับดังกล่าวด้วย	 

ผู้เช่ียวชาญด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญในหลายประเทศได้ตั้งข้อสังเกตว่าประเทศที่อยู่ในสภาวะความ

ขดัแย้งจะต้องมกีารออกแบบรฐัธรรมนูญท่ีมีกลไกการป้องกนัความขดัแย้งทัง้ในระยะส้ันและระยะยาว

เพือ่ประโยชน์ในการคลีค่ลายความขัดแย้งท่ีก�าลงัเกดิขึน้และเสรมิสร้างความเข็มแขง็ให้กับสถาบนัและ

กลไกในรฐัธรรมนญูในระยะยาวด้วยวธิกีารก�าหนดขอบเขตและวตัถปุระสงค์ในการจดัท�ารฐัธรรมนญู

ทีม่คีวามเหมาะสมตลอดจนการปฎิรปูสถาบันและองค์กรในรฐัธรรมนญูให้เกดิดุลยภาพซ่ึงพอจะกล่าว

โดยสรุปได้ดังนี้	

  4.1  ความส�าคัญของธรรมนูญฉบับชั่วคราว

										 	 รัฐธรรมนูญท่ีสามารถขับเคลื่อนให้เกิดกระบวนการจัดการความขัดแย้งอย่างยั่งยืนนั้น 

จะต้องมีการก�าหนดเป้าหมายระยะสั้นและเป้าหมายระยะยาวให้มีความชัดเจนและเหมาะสม	 

โดยทั่วไปแล้วธรรมนูญฉบับช่ัวคราว	 หรือ	 ข้อตกลงอย่างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน	 (interim	 

arrangements)	 มักเป็นกลไกเสริมสร้างความเข้มแข็งในระยะส้ันให้กับกลไกการด�าเนินงานด้าน

ต่างๆ	ของประเทศก่อนที่รัฐธรรมนูญฉบับถาวรที่เป็นกลไกเสริมสร้างเสถียรภาพประเทศในระยะยาว 

จะจดัท�าแล้วเสร็จ	จากการศกึษาพบว่าประเทศทีป่ระสบความส�าเรจ็ในการก�าหนดเป้าหมายระยะสัน้

7	 Adrian	Guelke.Contemporary	Peace	Making	Conflict,	Violence	and	Peace	Process	:	Chapter	5	Negotiations	
	 and	Peace	Process	,Palgrave.	2003.pp.53-64.
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รัฐธรรมนูญกับการจัดการความขัดแย้ง

และระยะยาวในการจดัการความขดัแย้งนัน้มกัจะให้ความส�าคญักบัการออกแบบเนือ้หาของธรรมนญู

ฉบับชั่วคราวและรัฐธรรมนูญฉบับถาวรให้มีความสอดคล้องกันอย่างเหมาะสมและเกิดดุลยภาพ	

ดังจะเห็นได้จากการก�าหนดให้ธรรมนูญฉบับชั่วคราวเป็นแผนการสร้างความมั่นคงและสันติสุข 

อย่างค่อยเป็นค่อยไป	 มีความเป็นพลวัตร	 ยืดหยุ ่น	 ตลอดจนมีเนื้อหาสาระสอดคล้องกับร่าง 

รัฐธรรมนูญฉบับถาวรท่ีจะเป็นกลไกในการจัดการความขัดแย้งในระยะยาว8	 อย่างไรก็ตามสิ่งที ่

ผู้จัดท�ารัฐธรรมนูญควรให้ความระมัดระวัง	 คือ	 การใช้ธรรมนูญหรือข้อตกลงชั่วคราวเป็นเครื่องมือ 

ในการชี้น�ากระบวนการปฎิรูปและการสร้างความปรองดองในประเทศ	 กรณีศึกษาที่น่าสนใจ	 คือ	 

กระบวนการจัดท�ารัฐธรรมนูญของประเทศเคนยาในช่วงกลางคริสต์ศักราช	 1990	 ท่ีมีการใช ้

ธรรมนูญฉบับชั่วคราวเป็นเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนทิศทางการจัดท�ารัฐธรรมนูญและการปฎิรูป 

ประเทศให้สอดคล้องกับความประสงค์ของผู้ที่มีอ�านาจสูงสุดในการปกครองประเทศในขณะนั้น

  4.2  ขอบเขตของรัฐธรรมนูญ

															การก�าหนดขอบเขตของรัฐธรรมนูญในขณะที่ประเทศต้องเผชิญหน้ากับสภาวการณ์ 

ที่ไม่ปรกตินั้น	 ถือเป็นส่ิงที่กระท�าได้ยากเนื่องจากปัจจัยแวดล้อมต่างๆ	 เช่น	 ความยุ่งยากในการหา 

ข้อตกลงร่วมในประเด็นเนื้อหาที่จะน�าไปบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ	ประเด็นเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญ 

ที่สามารถน�าไปสู่การเคลื่อนไหวในการไม่ยอมรับร่างรัฐธรรมนูญ	 (ประเด็นท่ีไม่สอดคล้องกับความ 

ประสงค์ของกลุ่มผู้คัดค้าน)	 โดยท่ัวไปแล้วประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงที่ไม่สามารถตกลงกันได้มักเป็น 

เรื่องที่เกี่ยวกับการปฎิรูปและการเปลี่ยนแปลงอ�านาจหน้าที่ของสถาบันและองค์กรในรัฐธรรมนูญ	 

สิทธิและเสรีภาพ	 กลไกการตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐ	 ตลอดจนประเด็นอื่นๆ	 ที่มีความอ่อนไหว 

ที่ส่งผลให้เกิดความแตกแยกทางสังคมได้ง่าย	 เป็นต้น	 ส�าหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้น 

ผู้จัดท�ารัฐธรรมนูญควรเจรจาต่อรองกับกลุ่มผลประโยชน์ตลอดจนแสวงหาวิธีการในการรณรงค์ 

ให้ทุกภาคส่วนเกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจอันจะน�าไปสู่การแสวงหาข้อตกลงร่วมในประเด็นที่ม ี

ความขัดแย้งซ่ึงจะส่งผลให้การประกาศใช้รัฐธรรมนูญเป็นไปโดยมีอุปสรรคน้อยที่สุด	 นอกจากนี้	 

จากการศึกษาพบว่าสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้รัฐธรรมนูญไม่สามารถเป็นกลไกในการจัดการปัญหาความ 

ขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นมักเกิดจากการท่ีผู้จัดท�ารัฐธรรมนูญพิเคราะห์ประวัติศาสตร์และ 

สาเหตุของความขัดแย้งอย่างไม่เหมาะสม	 (historical	 bias)	 เช่นการท่ีผู้ร่างรัฐธรรมนูญมุ่งเน้นไปที ่

กระบวนการออกแบบรัฐธรรมนูญเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยศึกษาเฉพาะสภาพปัญหาในอดีต 

ส่งผลให้รัฐธรรมนูญขาดความทันสมัยและไม่สามารถใช้แก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

8	 Markus	 Böckenförde,	 Nora	 Hedling	 and	Winluck	Wahiu.	 A	 Practical	 Guide	 to	 Constitution	 Building,	 
	 Stockholm.	IDEA.	2011.	p.7.
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  4.3  สถาบันและองค์กรในรัฐธรรมนูญ

									 	 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันและองค์กรในรัฐธรรมนูญท่ามกลาง 

สภาวการณ์	 ความขัดแย้งนับเป็นสิ่งส�าคัญและจ�าเป็นต่อการขับเคล่ือนให้รัฐธรรมนูญสามารถเป็น 

กลไกในการจัดการความขัดแย้งได้อย่างแท้จริง	 อย่างไรก็ตามประเด็นดังกล่าวยังมีข้อโต้แย้งและ 

ข้อจ�ากัดหลายประการที่ผู้จัดท�ารัฐธรรมนูญ	ควรพิจารณาดังต่อไปนี้

       ประการแรก	 สถาบันและองค์กรในรัฐธรรมนูญในช่วงระยะเปล่ียนผ่านมักขาดความ 

เข้มแข็งและอาจถูกครอบง�าในการด�าเนินงานด้านต่างๆ	 ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง 

เป็นกลางและมีประสิทธิภาพ	 การแก้ไขสภาพปัญหาดังกล่าวควรกระท�าอย่างระมัดระวังและ 

พจิารณาถงึปัจจยัแวดล้อมอย่างละเอยีดรอบคอบ	มเิช่นนัน้	การปฎริปูสถาบันและองค์กรในรฐัธรรมนญู

อาจสร้างความขัดแย้งและการแบ่งแยกในสังคมระยะยาว									

    ประการที่สอง	 แนวทางการปฎิรูปและการออกแบบสถาบันเพ่ือตอบสนองต่อสภาวะ 

ความขัดแย้ง	 มักมีที่มาจากแนวปฏิบัติและจารีตประเพณีทางรัฐธรรมนูญของประเทศน้ันๆ	 

(Constitutional	Practice)	ตลอดจนความประสงค์ของภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดท�ารัฐธรรมนญู 

ซึง่อาจไม่สอดคล้องกบับรบิทของความขัดแย้งทีม่คีวามละเอยีดอ่อนเป็นพเิศษ	(extremely	context- 

sensitive)	 ทั้งน้ีผู้จัดท�ารัฐธรรมนูญควรปฎิรูปและออกแบบสถาบันต่างๆ	 ให้มีความเป็นพลวัตรและ 

มดีลุยภาพสามารถปรบัเปลีย่นได้ตามสภาวการณ์ทีไ่ม่แน่นอนของประเทศ	ตลอดจนการก�าหนดรปูแบบ 

องค์กรให้สอดคล้องกับองคาพยพของปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด�าเนินงานของ

องค์กรนั้นๆ		

    ประการที่สาม	 การก�าหนดรูปแบบของสถาบันและองค์กรในรัฐธรรมนูญท่ีขาดความ 

เหมาะสม	เช่น	การปฎิรูปที่น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของรัฐธรรมนูญทั้งระบบ	(Substantial	 

revision	 and	 reform)	 โดยมุ่งหวังให้เกิดกระบวนการปฎิรูปประเทศอย่างครบวงจรจะท�าให้สังคม 

และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีความคาดหวังต่อรัฐธรรมนูญในระดับสูงและเมื่อกลไกดังกล่าวไม่สามารถ 

ใช้บังคับได้อย่างเต็มท่ีอาจท�าให้เกิดความขัดแย้ง	 และส่งผลกระทบโดยตรงต่อความชอบธรรมของ 

รัฐธรรมนูญฉบับนั้น	 นอกจากนี้	 ยังมีข้อสังเกตจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบกลไกและสถาบัน

ในรัฐธรรมนูญว่าสถาบันที่จัดตั้งขึ้นใหม่หรือได้รับการปฎิรูปจะต้องไม่มีความขัดแย้งต่อองค์กรและ

สถาบันที่มีอยู่เดิม	

           

5. ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับเสนอสภาปฎิรูป 

แห่งชาติเพื่อลงมติวันที่ 22 สิงหาคม 2558) 

	 	 ในส่วนแรกของบทความเราได้ศึกษาถึงแนวคิด	 พัฒนาการ	 และบทบาทของรัฐธรรมนูญกับ

การจัดการความขัดแย้ง	 ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกระบวนการจัดท�าและออกแบบรัฐธรรมนูญ
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รัฐธรรมนูญกับการจัดการความขัดแย้ง

ที่สอดคล้องกับสภาวะความขัดแย้งจากกรณีศึกษาในประเทศต่างๆ	 เพ่ือประโยชน์ในการแสวงหา

กระบวนการจัดท�าและออกแบบรัฐธรรมนูญท่ีเหมาะสมส�าหรับประเทศไทย	 ผู้เขียนจะขอน�าเสนอ 

กรณศีกึษาเกีย่วกบักระบวนการจัดท�าและออกแบบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย	(ฉบบัเสนอ

สภาปฎิรูปแห่งชาติเพื่อลงมติ	วันที่	22	สิงหาคม	2558)	ที่มีเจตนารมณ์เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 

ด้านต่างๆ	 ของประเทศที่สั่งสมตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันตลอดจนก�าหนดกลไกในการที่จะใช้

รฐัธรรมนญูเป็นเครือ่งมอืในการปฎริปูประเทศในหลายๆ	ด้าน	อย่างไรกต็ามการทีส่ภาปฏรูิปแห่งชาติ

มีมติไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง	 

จากเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาถึงข้อได้เปรียบและ 

ข้อเสียเปรียบตลอดจนปัจจัยแวดล้อมและความท้าทายต่างๆ	ที่ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม

ต่อประสิทธิภาพการบังคับใช้ของร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว	ซึ่งพอจะกล่าวโดยสรุปได้ดังนี้

  5.1  กระบวนการจัดท�ารัฐธรรมนูญ

			 	 	 	 ภายหลังการรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติเมื่อวันที่	22	พฤษภาคม	2557	

ได้มีความพยายามในการเช้ือเชิญผู้แทนกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ	 และคู่ขัดแย้งมาเจรจาเพ่ือหาข้อยุติ 

และท�าความตกลงร่วม	 แต่ท้ายที่สุดการเจรจากลับล้มเหลวและได้มีการจัดท�ารัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับชั่วคราว)	 พุทธศักราช	 2557	 ซึ่งเปรียบเสมือนแผนแม่บท	 (Road	Map)	 

ที่เป็นกลไกก�าหนดข้ันตอนและกรอบระยะเวลาการจัดท�ารัฐธรรมนูญซ่ึงจะมีการใช้บังคับจนกว่า 

กระบวนการจัดท�าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วเสร็จ	 นอกจากนี้	 ในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา 

ได้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	(ฉบับชั่วคราว)	พุทธศักราช	2557	ซึ่งมีสาระส�าคัญ

ในการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดท�ารัฐธรรมนูญ	 ตลอดจนมีการเสนอแก้ไขกรอบระยะเวลาในการ

จัดท�าร่างรัฐธรรมนูญจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอยู่บ่อยคร้ัง	 โดยที่ประชาชนมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับ

กระบวนการดังกล่าวน้อยมาก	 จากข้อเท็จจริงที่กล่าวมาข้างต้นผู้เขียนจะขอน�าเสนอประเด็นและ 

ข้อควรพิจารณาดังนี้

    (1) กระบวนการจัดท�ารัฐธรรมนูญ

			 	 	 	 	 	 ระยะเวลาการเริ่มต้นกระบวนการจัดท�าร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 

พุทธศักราช	 2558	 ขาดความเหมาะสมเน่ืองจากกลุ่มผลประโยชน์และคู ่ขัดแย้งแต่ละฝ่าย 

ยงัไม่สามารถหาฉนัทามตหิรอืข้อตกลงร่วมเกีย่วกบัขอบเขตและวัตถปุระสงค์ในการจดัท�ารฐัธรรมนญู	

(Constitutional	Consensus)	ได้อย่างชัดเจน	สิ่งดังกล่าวส่งผลให้กระบวนการจัดท�าร่างรัฐธรรมนูญ

ฉบับดังกล่าวไม่สามารถเป็นกลไกในการจัดการความขัดแย้งและการสร้างความปรองดองได้อย่าง 

มปีระสทิธภิาพเท่าทีค่วรจะเป็นและอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อความชอบธรรมและสภาพการบงัคบั

ใช้รัฐธรรมนูญในภายหลัง	
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    (2) กรอบระยะเวลาในการจัดท�ารัฐธรรมนูญ

										 	 	 	 แม้กรอบระยะเวลาการจัดท�าร่างรัฐธรรมนูญตามที่ก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย	(ฉบับชั่วคราว)	พุทธศักราช	2557	จะมีความยืดหยุ่น	สามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม

สถานการณ์ประเทศ	แต่การท่ีคณะรกัษาความสงบแห่งชาต	ิได้เสนอแก้ไขเปลีย่นแปลงกรอบระยะเวลา

ดงักล่าวบ่อยครัง้ส่งผลให้ประชาชนเกดิความสบัสนต่อสภาวการณ์ของประเทศ	ยิง่ไปกว่านัน้ภายหลัง

จากการที่สภาปฏิรูปแห่งชาติมีมติไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญ	ฉบับวันที่	22	สิงหาคม	พุทธศักราช	

2558	 ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดท�ารัฐธรรมนูญได้มีการน�าเสนอถึงกรอบระยะเวลาการ 

จัดท�ารัฐธรรมนูญที่มีความหลากหลายและไม่แน่นอน	 ส่งผลให้ประชาชนท่ัวไปขาดความเชื่อถือและ

ความไว้วางใจที่มีต่อกระบวนการจัดท�ารัฐธรรมนูญในท้ายที่สุด

    (3) การมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดท�ารัฐธรรมนูญ

																		 แม้ว่าคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญฯ	 ได้น�าความเห็นและข้อเสนอแนะ 

ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 คณะรัฐมนตรี	 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ความเห็นของประชาชนรวมท้ังหน่วยงานที่ เกี่ยวข ้องมาประกอบการพิจารณาจัดท�าร ่าง 

รฐัธรรมนญูฯ	กย็งัได้รบัการวพิากษ์วจิารณ์ว่าระดบัการมส่ีวนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท�า

รัฐธรรมนูญยังมีค่อนข้างจ�ากัด	 เนื่องจากบรรยากาศการจัดท�ารัฐธรรมนูญไม่เอื้ออ�านวยต่อการม ี

ส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง	 ดังจะเห็นได้จากมาตรการจ�ากัดการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

ของประชาชนประเภทต่างๆ	 ตามท่ีปรากฏในประกาศและค�าสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

หลายฉบับ	ซึ่งในประเด็นดังกล่าวผู้เชี่ยวชาญด้านการปฎิรูปรัฐธรรมนูญและการสร้างความปรองดอง 

ทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศได้ตัง้ข้อสงัเกตไว้ว่า	การมส่ีวนร่วมทางการเมอืงและการมส่ีวนร่วม 

ในกระบวนการจัดท�ารัฐธรรมนูญของภาคส่วนต่างๆ	 ย่อมสามารถถูกจ�ากัดได้ในขณะที่ประเทศ 

เข้าสู่สภาวการณ์ไม่ปรกติแต่สิ่งส�าคัญที่ไม่สามารถยกเว้นได้คือ	 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 

ของภาคส่วนต่างๆ	 โดยปราศจากความหวาดกลัวจากการโต้ตอบของผู้มีอ�านาจสูงสุดในการปกครอง

ประเทศในขณะนั้น

  5.2  การออกแบบรัฐธรรมนูญ

											 	 ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2558	ฉบับวันที่	22	สิงหาคม	2558	 

มีเจตนารมณ์เพื่อแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ	 ของประเทศที่สั่งสมต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	 ตลอดจน 

ก�าหนดกลไกในการใช้รัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือในการปฎิรูปประเทศในหลายๆ	 ด้าน	 ซ่ึงนับเป็น 

ครั้งแรกของประเทศไทยท่ีมีการน�าแนวคิดในการที่จะใช้รัฐธรรมนูญเป็นเคร่ืองมือในการจัดการ 

ความขดัแย้ง	อย่างไรกต็ามกลไกดงักล่าวยงัมข้ีอบกพร่องบางประการส่งผลให้เกิดกระแสการสนบัสนนุ

และคัดค้านร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวอย่างเห็นได้ชัด	 ท้ายท่ีสุดร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว 
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รัฐธรรมนูญกับการจัดการความขัดแย้ง

กไ็มไ่ด้รบัการยอมรบัให้มีการประกาศใช้อย่างเปน็ทางการ	จากข้อเทจ็จริงทีก่ลา่วมาข้างตน้มีประเดน็

และข้อควรพิจารณาดังนี้

    ประการแรก	 ข้อดีหรือจุดเด่นของร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว	 คือ	 ความพยายามใน 

การลดความเหลื่อมล�้าทางสังคมและเศรษฐกิจ	 ดังจะเห็นได้จากมาตรการบังคับต่างๆ	 ที่ท�าให้สิทธิ 

ของประชาชนมีผลใช้บังคับได้จริงในทางปฏิบัติ	 เช่น	 บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภาพ 

ของประชาชนที่ก�าหนดให้รัฐและองค์กรตามรัฐธรรมนูญต้องไม่กระท�าการใดๆ	ที่เป็นอุปสรรคต่อ 

การใช้สิทธิและเสรีภาพของประชาชน	ตลอดจนการส่งเสริมให้การใช้สิทธิดังกล่าวเป็นไปโดยสะดวก	 

ซึ่งแตกต่างจากรัฐธรรมนูญไทยหลายฉบับท่ีมีบทบัญญัติเก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ 

ประชาชนกับมาตรการบังคับการใช้สิทธิเสรีภาพท่ีแยกต่างหากจากกันส่งผลให้สิทธิและเสรีภาพของ 

ประชาชนต้องประสบกับความยุ่งยากในการบังคับใช้ในทางปฏิบัติ	 นอกจากนี้	 ร่างรัฐธรรมนูญฉบับ 

ดังกล่าวได้ออกแบบกลไกให้อ�านาจหน้าที่ขององค์กรและสถาบันในรัฐธรรมนูญเกิดความเหมาะสม 

และมีดุลยภาพ	 ปราศจากการด�าเนินงานท่ีซ�้าซ้อนและสามารถตรวจสอบถ่วงดุลกันได้อย่างมีความ

เหมาะสม

      ประการที่สอง	 ข้อบกพร่องของร่างรัฐธรรมนูญฯ	ที่น�าไปสู่กระแสการคัดค้านมีสาเหต ุ

ส�าคัญมาจากขอบเขตการปฎิรูปองค์กรในรัฐธรรมนูญที่ขาดความเหมาะสมดังจะเห็นได้จากความ

พยายามในการปฎริปูทีน่�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงโครงสร้างของสถาบนัในประเทศทัง้ระบบ	(Substantial	

revision	 and	 reform)	 เช่น	 การเปลี่ยนแปลงระบบการได้มาของนายกรัฐมนตรี	 สมาชิกสภา 

ผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา	 ตลอดจนการจัดตั้งสถาบันและองค์กรที่มีอ�านาจหน้าที่โดยตรง 

ในการจัดการความขัดแย้งและการปฎิรูปประเทศ	 เช่น	 คณะกรรมการยุทธศาสตร์ปฏิรูปและการ 

ปรองดองแห่งชาติ	 เป็นต้น	 ในประเด็นดังกล่าวผู้เขียนมีความเห็นว่าการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

ให้กับสถาบนัและองค์กรในรฐัธรรมนญูท่ามกลางสภาวการณ์ความขดัแย้งนบัเป็นสิง่ส�าคญัและจ�าเป็น	

หากแต่จะต้องกระท�าแบบค่อยเป็นค่อยไป	(Partial	revision	and	reform)	โดยการพจิารณาถงึอ�านาจ

หน้าทีข่ององค์กรน้ันๆ	อย่างละเอยีด	ตลอดจนความเหมาะสมของการปรบัเปลีย่นเพือ่เป็นการป้องกนั 

มใิห้เกดิปัญหาต่างๆ	ท่ีอาจเกดิข้ึนได้ในอนาคต	ทัง้นี	้ควรรบัฟังความเหน็ของหน่วยงานและองค์กรทีไ่ด้รบั 

ผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อการเปลี่ยนแปลงโดยละเอียดรอบคอบเพื่อเป็นการป้องกัน 

สภาพปัญหาเกี่ยวกับวิกฤตองค์กรในรัฐธรรมนูญที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

	 	 ดังท่ีได้กล่าวมาท้ังหมดนี้ท่านผู้อ่านคงได้รับทราบถึงพัฒนาการ	 แนวคิด	 และบทบาทของ 

รัฐธรรมนูญที่มีต่อการจัดการความขัดแย้งทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ	 ตลอดจนปัจจัยต่างๆ	 
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วรลักษณ์ สงวนแก้ว

ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพการบังคับใช้รัฐธรรมนูญซึ่งจะน�าไปสู่การวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของ

กระบวนการจัดท�าและออกแบบรัฐธรรมนูญของประเทศไทยซึ่งสามารถสรุปและสังเคราะห์เป็น

แนวทางการพัฒนารัฐธรรมนูญที่เหมาะสม	และยั่งยืนส�าหรับประเทศไทย	โดยมีกรอบแนวคิดในการ

ปฎิรูป	ดังนี้

  6.1  การออกแบบกระบวนการจัดท�ารัฐธรรมนูญให้เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน

	 	 	 	 กระบวนการจัดท�ารัฐธรรมนูญของประเทศไทยในช่วงระยะเวลาหลายปีท่ีผ่านมาเกิดข้ึน 

ท่ามกลาง	ความขดัแย้งทางการเมอืงทีฝั่งรากลกึในสังคมไทยและวกิฤติการณ์ของประเทศในด้านต่างๆ	

ส่งผลให้กระบวนการจัดท�ารัฐธรรมนูญของประเทศไทยท่ีเกิดขึ้นอย่างฉับพลันขาดความสมบูรณ์ 

หลายประการ	สิ่งดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อเสถียรภาพและความเข้มแข็งของรัฐธรรมนูญ	เพื่อ

ให้กระบวนการจดัท�ารฐัธรรมนญูเป็นทีย่อมรบัของประชาชน	ผูเ้ขยีนจะขอน�าเสนอถงึข้อควรพจิารณา

ในประเด็นต่างๆ	ดังนี้

        ประการแรก	 ในประเด็นที่เก่ียวกับฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมเกี่ยวกับการใช้กลไก 

ในรัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือในการจัดการความขัดแย้งนั้น	 ควรที่จะมีการน�าข้อเสนอเกี่ยวกับกรอบ 

แนวคิดในการปฎิรูปประเทศของภาคส่วนต่างๆ	เช่น	พรรคการเมือง	นักวิชาการ	องค์กรภาคประชา 

สังคมและตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ	 ท่ีได้มีการน�าเสนอก่อนที่จะมีการท�ารัฐประหารเมื่อวันที	่ 

22	 พฤษภาคม	 2557	 มาสังเคราะห์ใหม่อีกครั้งเพื่อหาข้อตกลงร่วมในประเด็นที่เกี่ยวกับแนวทาง 

การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่างๆ	และอาจมกีารจดักระบวนการรบัฟังความคดิเหน็จากภาคส่วนต่างๆ	

ที่เก่ียวข้องกับข้อเสนอนั้นๆ	 หากกระบวนการดังกล่าวประสบผลส�าเร็จการจัดท�าร่างรัฐธรรมนูญ 

ฉบับใหม่จะสามารถสร้างความเป็นธรรมให้กับคู ่ขัดแย้ง	 ตลอดจนการสร้างความเชื่อถือให้กับ

สาธารณชนและประชาคมระหว่างประเทศ

    ประการที่สอง	การเสริมสร้างบรรยากาศการจัดท�ารัฐธรรมนูญโดยปราศจากภาวะความ

กดดันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดท�ารัฐธรรมนูญบนพื้นฐาน

ของกระบวนการท่ีมีความเป็นอิสระและปราศจากการแทรกแซงของกลุ่มผลประโยชน์ใดๆ	 นอกจาก

จะส่งผลให้รัฐธรรมนูญมีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นท่ีพึงปรารถนาของทุกภาคส่วนแล้วยังถือเป็นการ 

เสริมสร้างทัศนคติและจิตส�านึกให้กับคนในชาติตลอดจนเสริมสร้างจิตส�านึกความหวงแหนใน

รัฐธรรมนูญ	(Consciousness	of	belonging)	นอกจากนี้ผู้จัดท�ารัฐธรรมนูญควรจัดให้มีกระบวนการ

สุนทรียสนทนา	 (Dialogue)	 แก่ประชาชนทุกภาคส่วนเพื่อปรับกระบวนทัศน์และกรอบความคิด	 

(Mindset)	 สร้างความปรองดอง	 (Reconciliation)	 และความเป็นปึกแผ่นให้กับคนในชาต	ิ (Unity)	

ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมของการอยู่ร่วมกันภายใต้ความแตกต่างทางอุดมการณ์ทางความเชื่ออย่าง

ยั่งยืน
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รัฐธรรมนูญกับการจัดการความขัดแย้ง

  6.2  การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ

						 	 	 ในช่วงหลายทศวรรษท่ีผ่านมา	 กระบวนการจัดท�ารัฐธรรมนูญได้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง 

ในประเทศไทย	ดงัจะเหน็ได้จากจ�านวนรฐัธรรมนญูท่ีประกาศใช้ตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนัจ�านวนทัง้สิน้	 

19	ฉบับ	ทั้งนี้	ได้มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับอายุเฉลี่ยของรัฐธรรมนูญไทยในแต่ละฉบับ	(lifespan	of	

a	constitution)	ว่ามีระยะเวลาในการบังคับใช้เพียงแค่	4-5	ปีเท่านั้น9	ยิ่งไปกว่านั้นยังมีข้อวิพากษ์ 

วิจารณ์เกี่ยวกับสภาพการบังคับใช้และความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายดังกล่าวในหลายประการ	 เช่น	 

บทบญัญตัใินรฐัธรรมนญูทีไ่ม่สามารถบังคบัใช้ได้อย่างมปีระสทิธิภาพในทางปฏบิติั	ตลอดจนกลไกต่างๆ	

ทีผู่ร่้างรฐัธรรมนญูประสงค์จะให้เกดิดุลยภาพทางเศรษฐกจิ	สงัคมและการเมืองกลบักลายเป็นอปุสรรค

ในการพัฒนาประเทศและสร้างความขัดแย้งให้กับประชาชน	ทั้งนี้	การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ

รัฐธรรมนูญจะสามารถช่วยให้รัฐธรรมนูญธ�ารงอยู่ท่ามกลางความไม่แน่นอนของสภาวการณ์ประเทศ

และความท้าทายประเภทต่างๆ	 สิ่งดังกล่าวสามารถกระท�าได้โดยการสร้างกลไกป้องกันปัจจัยที่อาจ

ส่งผลต่อเสถียรภาพของรัฐธรรมนูญ	ดังนี้

        ประการแรก	 การพัฒนากฎหมายรัฐธรรมนูญให้มีความเป็นพลวัตรและความทันสมัย 

โดยการก�าหนดกลไกการปฎริปูในประเดน็ต่างๆ	ให้มคีวามเหมาะสมเพือ่ให้บทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญู

มีความยืดหยุ่นไม่แข็งกระด้าง	 ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้มีกระบวนการสร้างบรรทัดฐานการ 

บงัคบัใช้รฐัธรรมนญูจากหน่วยงานและกลไกทีเ่กีย่วข้องมากกว่าการก�าหนดรายละเอยีดในแต่ละเร่ือง

ให้มีความชัดเจนและตายตัว	

        ประการที่สอง การท�าให้รัฐธรรมนูญมีความคงทนถาวร	เช่น	การบัญญัติเนื้อหาสาระที่ม ี

ความกระชับและมีบทบัญญัติที่มุ่งเน้นแต่กลไกการด�าเนินงาน	(Short	and	Focused	primarily	on	

matters	of	procedure)	การมีรัฐธรรมนูญที่มีบทบัญญัติที่มีความชัดเจนและการใช้ภาษาที่ไม่ส่งผล

ให้เกิดปัญหาในการตีความท่ียุ่งยากเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย	 (Concise	 and	 

Accessible)	 ตลอดจนการก�าหนดมาตรการที่เหมาะสมและเกิดดุลยภาพเกี่ยวกับกลไกในการแก้ไข 

เปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ	 (Appropriate	 and	 Equilibrium	 of	 Constitutional	 amendment)	 

ทีท่�าให้ไม่สามารถแก้ไขเปลีย่นแปลงและล้มล้างรัฐธรรมนญูได้บ่อยคร้ังล้วนแล้วแต่เป็นการเสริมสร้าง

รัฐธรรมนูญให้มีความยั่งยืนทั้งสิ้น

9	 Pravit		Rojanaphruk.	Lack	of	a	permanent	charter	eroding	faith	in	highest	law.	The	Nation	Newspaper	 
	 19	May	2014,	Burning	Issue	P.	2A.
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*	 อยัการอาวโุส	ผูเ้ข้ารบัการอบรมหลกัสตูร	“หลกันติธิรรมเพือ่ประชาธปิไตย”	(นธป.)	รุน่ที	่1	ของส�านกังานศาลรฐัธรรมนญู
1	 ปัทมา	 สูบกาปัง,	 “การมีส่วนร่วมของประชาชนชาวไทยในรอบทศวรรษที่ผ่านมา	 :	 สภาพปัญหาและความท้าทาย 
	 ในอนาคต”,	 http://www.kpi.ac.th/kpith/pdf/การมีส่วนร่วมของประชาชนชาวไทยในรอบทศวรรษที่ผ่านมา-ปัทมา- 
	 สูบก�าปัง.pdf.,	28	เมษายน	2556.
2	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	มาตรา	66.
3	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	มาตรา	67.

1. บทน�ำ

	 	 “การมีส่วนร่วมของประชาชน”	 เป็นหลักการพ้ืนฐานประการหนึ่งของการเมืองการปกครอง 

ในระบอบประชาธิปไตยท่ีค�านึงถึงความส�าคัญของประชาชนในฐานะผู้เป็นเจ้าของอ�านาจอธิปไตย 

อย่างแท้จริง	 โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2540	 อันเป็นผลพวงจาก

การปฏิรูปการเมืองหลังเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม	 2535	 เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีบทบาท

และเข้ามีส่วนร่วมในการก�าหนดกฎหมายสูงสุดของประเทศทั้งอย่างที่เป็นทางการและไม่เป็น 

ทางการซึ่งเจตนารมณ์ประการหนึ่งของรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวคือการส่งเสริมและคุ ้มครอง 

สิทธิเสรีภาพของประชาชนด้วยการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใช้

อ�านาจรัฐเพิ่มขึ้น	 โดยได้ก�าหนดให้มีบทบัญญัติว่าด้วยเร่ืองสิทธิ	 เสรีภาพ	 และการมีส่วนร่วมทาง 

การเมืองของประชาชนอย่างก้าวหน้าและกว้างขวาง1	 แม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ฉบับปัจจุบันยังคงรับรองหลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้เช่นกัน	 

โดยเฉพาะในการมีส่วนร่วมของประชาชนนอกจากจะก�าหนดให้สิทธิแก่ประชาชนในการมีส่วนร่วม 

ในกิจกรรมทางการเมืองแล้ว	 ยังก�าหนดให้สิทธิแก่ประชาชนที่จะเข้าร่วมในการบริหารจัดการ	 

“วัตถุแห่งสิทธิ”	 หลายประการ	 เป็นต้นว่า	 การจัดการ	 การบ�ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน2	 การบ�ารุงรักษาและการได้ประโยชน์จาก 

ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ3

กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรเข้ำถึงและ

ใช้ประโยชน์ในทรัพยำกรชีวภำพ
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในทรัพยากรชีวภาพ

	 	 ทรัพยากรชีวภาพมีความสาคัญต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของส่ิงมีชีวิต	มนุษย์ใช้ประโยชน์จาก 

ทรัพยากรชีวภาพทั้งทางตรงและทางอ้อมมาเป็นเวลานับพันปี	 ไม่ว่าจะเป็นการน�าทรัพยากรเหล่านี้ 

มาเป็นอาหาร	เครือ่งนุง่ห่ม	ทีอ่ยูอ่าศยั	ยารกัษาโรค	หรอืเป็นแหล่งสนัทนาการ	และสามารถกล่าวได้ว่า

ทรัพยากรชีวภาพมีคุณประโยชน์ครอบคลุมในหลายด้าน	 เช่น	 ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม	 

ทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	 และทางด้านสาธารณสุข	 และเมื่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและ 

การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพจึงท�าให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ

อย่างแพร่หลายจนน�าไปสู่การแสวงหาทรัพยากรชีวภาพมาใช้ประโยชน์กันให้มากขึ้น	 ท�าให้เกิดการ

ส�ารวจและการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพในประเทศที่มีทรัพยากรชีวภาพอุดมสมบูรณ์และมีการน�า

ทรัพยากรชีวภาพที่ส�ารวจได้ไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคต่อไป4

	 	 การแสวงหาทรพัยากรชวีภาพทีม่ากขึน้ท�าให้เกดิข้อพิพาทระหว่างผู้แสวงหาทรัพยากรชวีภาพ

กับประเทศเจ้าของทรัพยากรชีวภาพ	 โดยเฉพาะในเรื่องการน�าทรัพยากรชีวภาพไปใช้ประโยชน ์

โดยไม่ได้รับอนุญาต	และการใช้ทรัพยากรดังกล่าวโดยไม่มีการแบ่งปันผลประโยชน์กลับมายังเจ้าของ

ประเทศทรัพยากรชีวภาพนั้น	ซึ่งในระดับระหว่างประเทศได้มีการตระหนักถึงความส�าคัญของปัญหา

ดังกล่าว	ดังนั้น	 ในปี	พ.ศ.	2535	 (ค.ศ.	1992)	สหประชาชาติจึงได้ร่วมกันประกาศข้อตกลงทวิภาคี 

ในระดับระหว่างประเทศฉบับหนึ่งเรียกว่า	 “อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	 

(Convention	on	Biological	Diversity	1992:	CBD)	ขึ้นโดย	CBD	มีวัตถุประสงค์	3	ประการ	คือ	

อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ	 ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน	 และ 

แบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและเท่าเทยีม5	เพ่ือเป็นกรอบควบคมุการเข้าถงึทรัพยากรพันธกุรรม 

และแบ่งปันผลประโยชน์จากการเข้าถึงน้ันอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม	 (Access	 and	 Benefit	 

Sharing:	ABS)6	ในระหว่างประเทศสมาชิก

4	 บบุผา	เตชะภทัรพร,	ธนติ	ชงัถาวร	และเบญจวรรณ	จารญูพงษ์,	การเข้าถงึทรพัยากรชวีภาพและการแบ่งปันผลประโยชน์,	
	 (ปทุมธานี	 :	 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ	 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต	ิ 
	 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	น.1-2.
5	 สิริกุล	 บรรพพงศ์,	 อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	 :	 คิดในระดับโลกและท�าในระดับประเทศ,	 
	 (กรงุเทพมหานคร:	ฝ่ายทรพัยากรชวีภาพ	กองประสานการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	ส�านกังานนโยบาย 
	 และแผนสิ่งแวดล้อม,	2539),	น.	27.
6		 ธนิต	 ชังถาวร,	 มุมมองและการด�าเนินการในเรื่องการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน,	 
	 รายงานการประชุมการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถ่ินที่เก่ียวข้อง,	 
	 วันอังคารที่	20	ตุลาคม	2552	เวลา	08.30-16.30	น.	โรงแรมรามา	การ์เด้นส์	กรุงเทพมหานคร,	น.15.
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	 	 ประเทศไทยเป็นภาคี	 CBD	 ตั้งแต่วันที่	 31	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 2546	 และมีผลบังคับใช้เมื่อ 

วันที่	29	มกราคม	พ.ศ.	25477	หลังจาก	CBD	มีผลบังคับใช้	11	ปี	แต่นับแต่ปี	พ.ศ.	2535	ประเทศไทย

ได้ด�าเนนิการหลายอย่างท่ีเกีย่วเนือ่งกบั	CBD	เพือ่เป็นการน�าหลกัการภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศ

ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมมาอนวุตัรการให้เป็นผลภายใต้ศักยภาพของประเทศ	ซ่ึงรวมถงึ

การบัญญัติกฎหมาย	 2	 ฉบับท่ีมีสาระเกี่ยวข้องกับ	 ABS	 คือ	 พระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครอง 

ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย	พ.ศ.	2542	และพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช	พ.ศ.	2542	โดยกฎหมาย 

ฉบับแรกมีสาระส�าคัญว่าด้วยเรื่องการเข้าถึงสมุนไพรไทยและภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทย	 

ในขณะที่กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชมีหลักการว่าด้วยการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ในพันธุ์พืช 

ทุกชนิดที่ปรากฏและได้ใช้ในประเทศไทย

	 	 นอกจากนี้	 ประเทศไทยยังได้มีการออกกฎหมายล�าดับรองโดยคณะกรรมการอนุรักษ์และ 

ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ	 (กอช.)8	 ได้ออกระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์ 

และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ	 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าถึง 

ทรพัยากรชวีภาพและการได้รบัผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ	พ.ศ.	2554	(ระเบียบกอช.)	

ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยราชการก�าหนดให้หน่วยงานต่างๆ	 ที่มีอ�านาจตามกฎหมายและ 

ที่ครอบครองทรัพยากรชีวภาพได้พิจารณาส�าหรับอนุญาตให้เข้าถึงทรัพยากรชีวภาพท่ีอยู่ภายใต้ของ 

อ�านาจของตน	ทัง้นี	้เนือ่งจากประเทศไทยเป็นประเทศหนึง่ทีม่ทีรัพยากรชวีภาพอยูอ่ย่างอดุมสมบรูณ์	

และเป็นประเทศทีม่ศีกัยภาพในการน�าทรพัยากรชวีภาพไปใช้ประโยชน์	แต่ในขณะเดยีวกนัประเทศไทย

ก็ประสบปัญหาในเรื่องการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีการแบ่งปัน 

ผลประโยชน์กลับมาสู่ประเทศไทยเช่นเดียวกัน	 ทั้งนี้	 สาเหตุท่ีส�าคัญประการหนึ่งคือ	 การขาด 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์	 และการจัดการทรัพยากรชีวภาพ	 ซ่ึงปัญหาดังกล่าวนี้ 

ถือได้ว่าเป็นปัญหาในระดับรากฐานทางด้านความคิด	 ดังน้ันจึงต้องอาศัยแนวความคิดและหลักการ 

ในการส่งเสริมสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การเข้าถึงและใช้ทรัพยากร 

ชีวภาพซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยให้มีความ 

สมดุลและยั่งยืนต่อไปได้

7	 อัษฎาพร	 ไกรพานนท์	 และคณะ,	 การด�าเนินงานของประเทศไทยตามข้อตกลงพหุภาคีด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 
	 สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ,	(กรุงเทพมหานคร:	บริษัท	อินทิเกรเต็ด	โปรโมชั่น	เทคโนโลยี	จากัด,	2549),	น.	24.
8	 แต่งตัง้โดยอาศยัอ�านาจตามระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการอนรุกัษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพ	
	 พ.ศ.2543	ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ	ที่มีอ�านาจหน้าที่ที่ว่าด้วยการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ความหลากหลาย
	 ทางชีวภาพ	 โดย	 กอช.	 มีหน้าที่ทั้งเป็นผู้ให้ค�าแนะน�า	 ก�าหนดนโยบาย	 ก�ากับดูแล	 ติดตามตรวจสอบ	 ในการเข้าถึงและ 
	 แบ่งปันผลประโยชน์ในความหลากหลายทางชีวภาพนั้น	 โดยให้ส�านักความหลากหลายทางชีวภาพ	 (สลช)	 ท�าหน้าที ่
	 เป็นเลขานุการ	กอช.
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในทรัพยากรชีวภาพ

9	 “Biological	resources”	includes	genetic	resources,	organisms	or	parts	thereof,	populations,	or	any	other	 
	 bioticcomponent	of	ecosystems	with	actual	or	potential	use	or	value	for	humanity.
10	 “Genetic	Resources”	means	genetic	material	of	actual	or	potential	value.
11	 “Genetic	Material”	means	any	material	of	plant,	animal,	microbial	or	other	origin	containing	functional	 
	 units	ofheredity.
12	 Glowka	L,	et	al.,	A	Guide	to	Convention	on	Biological	Diversity,	2nd	printing	(UK:IUCN	Publication	Services	
	 Unit,	1996)	p.	21	-	22.
13 สุธาวัลย์	 เสถียรไทย,	 “ประเด็นทางเศรษฐกิจของความหลากหลายทางชีวภาพ”,	 กรุงเทพมหานคร:	 คณะเศรษฐศาสตร์	 
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	2553	(อัดสาเนา).

	 	 ดังน้ัน	 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพได ้

อย่างแท้จริง	 และเพ่ือเป็นการปฏิบัติตามหลักการของ	 CBD	 จึงเป็นการเหมาะสมหากจะได้ศึกษา 

แนวความคิดและหลักการในการส่งเสริมสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางสิ่งแวดล้อม	กับทั้ง

ทบทวนกฎหมายและระเบียบปัจจุบันของไทยว่าสอดคล้องกับแนวความคิดและหลักการดังกล่าว 

หรือไม่	เพียงใด	และหากไม่สอดคล้องควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไรต่อไป

2. ควำมหมำยของทรัพยำกรชีวภำพและกำรเข้ำถึงทรัพยำกรชีวภำพ

  2.1  ควำมหมำยของทรัพยำกรชีวภำพ

	 	 	 	 อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	 ค.ศ.1992	 ได้ก�าหนดขอบเขตและ 

ความหมายของทรัพยากรชีวภาพไว้ในข้อ	 2	 วรรค	 2	 ว่า	 “ทรัพยากรชีวภาพ	 หมายรวมทั้ง 

ทรัพยากรพันธุกรรม,	 สิ่งมีชีวิตหรือส่วนใดๆ	 ของสิ่งมีชีวิต,	 ประชากร,	 หรือองค์ประกอบที่เกี่ยวกับ 

สิง่มชีวีติของระบบนเิวศ	ซึง่มปีระโยชน์หรอืคณุค่าตามความเป็นจรงิและตามศกัยภาพต่อมนษุยชาติ”9 

ส่วนวรรค	10	ได้ก�าหนดว่า	“ทรัพยากรพันธุกรรม	หมายถึง	สารพันธุกรรมซึ่งมีคุณค่าตามความเป็น

จริงและตามศักยภาพ”10	ในขณะที่วรรค	9	ก�าหนดว่า	“สารพันธุกรรม	หมายถึง	สารใดๆ	ของพืช	สัตว์	

จุลชีพหรือแหล่งก�าเนิดอื่นๆ	ซึ่งมีหน่วยท�าหน้าที่ถ่ายทอดพันธุกรรม”11

	 	 	 	 จากค�านิยามดังกล ่าวจึงเห็นว ่าในเบื้องต ้นในเวทีระหว ่างประเทศต่างเห็นว ่า	 

“ทรัพยากรชีวภาพ”	 นั้นนอกจากจะมีความหมายโดยทั่วไปที่ว่า	 หมายถึง	 สิ่งมีชีวิตทั้งหลายแล้ว	 

ยังรวมถึง	“ทรัพยากรพันธุกรรม”	ซึ่งต้องมีองค์ประกอบส�าคัญสองประการ	คือ

	 	 	 	 1)	 ทรัพยากรนั้นต้องมีคุณค่าตามความจริงและตามศักยภาพ	 ซึ่งแม้จะมีการก�าหนด 

ค�านิยามของ	“คณุค่าตามความเป็นจรงิและตามศกัยภาพ”	ไว้	แต่อาจจะหมายความว่า	สารพนัธกุรรม

นั้นต้องมีคุณค่าต่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ได้จริงหรือสันนิษฐานได้ว่าจะให้คุณค่าตามจริง 

โดยไม่จ�าเป็นต้องมีความชัดเจนในรูปแบบของประโยชน์ก็ตาม12	 ซ่ึงรวมถึงการมีคุณค่าในฐานะของ

การมีอยู่	(existing	value)	เพื่อเป็นมรดกให้แก่คนรุ่นหลังที่จะสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้13
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วุฒิพงศ์ วิบูลย์วงศ์

	 	 	 	 2)	 ทรัพยากรนั้นต้องมีหน่วยท่ีท�าหน้าที่ถ่ายทอดพันธุกรรม	 แต่เดิมองค์ประกอบข้อนี้ 

ถูกตีความโดยเคร่งครัดว่า	 ต้องหมายถึงสารที่มีหน่วยพันธุกรรมเท่านั้น	 ดังนั้น	 จึงไม่ครอบคลุมถึง 

สารอืน่ทีม่กีารพฒันาต่อยอดไปและไม่มหีน่วยบรรจสุารพนัธกุรรม	เช่น	อนพุนัธุข์องสิง่มชีวีติ14	เป็นต้น

ว่า	กาวลาเท็กซ์	อันน�ามาสู่ความเห็นที่ขัดแย้งระหว่างประเทศก�าลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแล้วว่า

ค�าว่า	“ทรัพยากรพันธุกรรม”	ควรครอบคลุมเฉพาะวัตถุที่สามารถถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมได้

เท่านั้นหรือไม่

	 	 	 	 จากลักษณะของทรัพยากรพันธุกรรมทั้งสองประการดังกล่าวจะเห็นได้ว่าอนุสัญญาฯ	 

ใช้ลักษณะของทรัพยากรพันธุกรรมเป็นตัวตั้งว่าต้องเป็นสิ่งมีชีวิตหรือเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งมีชีวิตหรือ 

เป็นส่วนที่พัฒนาจากสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืช	สัตว์	และจุลชีพ

  2.2  ควำมหมำยของกำรเข้ำถึงทรัพยำกรชีวภำพ

	 	 	 	 ส�าหรับในทัศนะของประเทศไทยนั้น	ก่อนการเป็นภาคี	CBD	ไม่เคยปรากฏว่า	มีกฎหมาย

ฉบับใดให้ค�าจ�ากัดความของ	“การเข้าถึง”	หรือ	“การใช้ประโยชน์”	ที่อยู่ในความหมายของหลักการ	

ABS	 ตาม	 CBD	 ฝ่ายทรัพยากรชีวภาพ	กระทรวงวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม	 ในฐานะ 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมในการให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ	 จึงได้ให้ 

ค�าจ�ากัดความ	“การเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ”	ไว้ว่า

	 	 	 	 	 	 	 “หมายรวมถึง	 การทราบข้อมูลว่า	 ทรัพยากรชีวภาพนั้น	 ๆ	 มีอยู่ในที่ใด	 

	 	 	 	 	 	 การได้ไปถึงแหล่งที่ทรัพยากรชีวภาพนั้นๆ	มีอยู่	การส�ารวจ	การเก็บตัวอย่าง 

	 	 	 	 	 	 ทรัพยากรชีวภาพ	 การได้รับทรัพยากรชีวภาพ	 การครอบครองทรัพยากร 

	 	 	 	 	 	 ชีวภาพ	 และในบางกรณี	 การเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพไม่จ�าเป็นต้องรวมถึง 

	 	 	 	 	 	 การครอบครองทรัพยากรชีวภาพนั้นๆ	 เสมอไป	 ในกรณีที่ทรัพยากรชีวภาพ 

	 	 	 	 	 	 อยูภ่ายใต้ความคุม้ครองของกฎหมายสทิธบัิตร	การได้ประสานงานกบัเจ้าของ 

	 	 	 	 	 	 สิทธิบัตรเพื่อขออนุญาต	หมายถึงการเข้าถึงในระดับหนึ่งแล้ว”15

      

14	 อนุพันธุ์	 หมายถึง	 สารประกอบทางชีวเคมีที่เป็นผลมาจากกระบวนการสกัดทางเคมีหรือฟิสิกส์จากสารประกอบเดิม	 
	 โดยอนุพันธุ์จะมีโครงสร้างทางเคมีตามสารประกอบด้ังเดิม,	 <http://en.wikipedia.org/wiki/Derivatization>,	 
	 10	พฤษภาคม	2556.
15 เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการเร่ือง	 “ความหลากหลายทางชีวภาพกับประเทศไทย,”	 จัดโดยฝ่ายทรัพยากร 
	 ชีวภาพ	 ส�านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม	 กระทรวงวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม	ณ	 โรงแรมอมาร	ี 
	 ประตูน�้า	ระหว่างวันที่	16	-	18	สิงหาคม	2538.	(อัดสาเนา).
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในทรัพยากรชีวภาพ

16 ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ	พ.ศ.2543	ข้อ	3.	
17	 ชวลิต	 ฮุยตระกูล,	 “การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมตามอนุสัญญาว่าด้วย 
	 ความหลากหลายทางชีวภาพ	ค.ศ.	1992,”	(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต	คณะนิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	2542),	 
	 น.36.
18	 ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติฯ	พ.ศ.2554	ข้อ	3	วรรคแรก

	 	 	 	 จากค�านิยามดังกล่าว	 ท�าให้เมื่อมีการยกร่างระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 

การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ	 จึงได้ให้ค�านิยามการเข้าถึงทรัพยากร 

ชีวภาพไว้ในระเบียบฉบับดงักล่าวว่า	“การเข้าถงึฯ”	หมายความว่า	การได้พบ	การได้เหน็	การได้ข้อมลู	

หรือการน�าไปใช้ประโยชน์16	ภายหลังที่มีการประกาศใช้ระเบียบฉบับดังกล่าวในปี	พ.ศ.	2546	ท�าให้ 

ในขณะนั้น	 “การเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรม”	 ได้รับการยอมรับว่า	 หมายถึง	 การกระท�าทุกอย่าง 

ที่เกี่ยวข้องกับการได้รับรู้ข้อมูลในทรัพยากรพันธุกรรม	 เช่น	 การพบเห็น	 การทราบข้อมูล	 การได้รับ	

การได้ครอบครอง	การได้ส�ารวจและการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมนั้นๆ17

	 	 	 	 จากนิยามดังกล่าวจึงท�าให้มีประเด็นต้องพิจารณาในขณะนั้น	2	ประการ	คือ

	 	 	 	 (1)	 กติกาที่ว่าด้วยการเข้าถึง	 “ทรัพยากรพันธุกรรม”	 จะครอบคลุมถึงการเข้าถึง	

“ทรัพยากรชีวภาพ”	ด้วยหรือไม่

	 	 	 	 (2)	 ปัญหาในทางปฏิบัติ	 คือ	 หากมีกฎเกณฑ์ภายในว่าด้วยการเข้าถึงไม่ว่าจะเป็น 

ทรัพยากรพันธุกรรมหรือทรัพยากรชีวภาพจะสามารถควบคุมพฤติกรรมดังกล่าวให้อยู ่ภายใต้ 

หลักเกณฑ์ของการเข้าถึงตามอนุสัญญาฯ	 ได้จริงหรือไม่	 เพราะกิจกรรมบางประเภทยากแก่ 

การควบคมุ	และเป็นการให้ค�านิยามกว้างเกนิไป	เช่น	การได้ทราบข้อมลู	การได้พบ	การได้เหน็	ต้องอยู่

ภายใต้หลักเกณฑ์การขออนุญาต	เป็นต้น

	 	 	 	 กระทั่งใน	 ปี	 พ.ศ.	 2554	 คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ	 ได้ประกาศระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ	พ.ศ.	2554	(ระเบียบ	กอช.)	เพื่อเป็นกรอบและแนวทางการด�าเนินการส�าหรับหน่วยงาน

ของรัฐที่มีอ�านาจและหน้าที่ตามที่ก�าหนดไว้ในอนุสัญญาฯ	 โดยระเบียบ	 กอช.	 ฉบับนี้ได้ให้ค�านิยาม 

ของค�าว่า	“การเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ”	ไว้ว่า	หมายความว่า	การเข้าไปเก็บหรือรวบรวมทรัพยากร

ชีวภาพเพื่อน�าทรัพยากรชีวภาพรวมถึงองค์ความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรชีวภาพนั้นไปใช้

ประโยชน์18	 ดังนั้น	 ลักษณะของการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพจึงถูกจ�ากัดไว้ว่าหมายถึง	 การเข้าไปเก็บ 

หรือรวบรวมทรัพยากรชีวภาพ	 เพ่ือเอาทรัพยากรชีวภาพรวมถึงการน�าองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ

ทรัพยากรชีวภาพไปใช้ประโยชน์เท่านั้น
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3. หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรูปแบบของกำรเข้ำถึงทรัพยำกรชีวภำพ

  3.1  หลักเกณฑ์กำรเข้ำถึงทรัพยำกรชีวภำพ

	 	 	 	 อนุสัญญาฯ	ได้ก�าหนดหลักในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพไว้ในข้อ	15	โดยมีสาระส�าคัญ

แยกเป็นประเด็นต่างๆ	ดังนี้

	 	 	 	 (1)	 อนุสัญญาเคารพหลักสิทธิอธิปไตยเหนือทรัพยากรชีวภาพ	 ดังนั้น	 อนุสัญญาฯ	 

จึงยอมรับว่า	 รัฐมีอ�านาจก�าหนดนโยบายในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพแต่ละประเภทภายในรัฐและ 

ตราบเท่าที่นโยบายเหล่านั้นไม่ขัดหรือแย้งกับหลักการของอนุสัญญาฯ	ที่ให้ภาคีร่วมกันอนุรักษ์และ 

ใชป้ระโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพอย่างยั่งยนื	โดยอนุสญัญาฯ	ไมไ่ดก้้าวลว่งเข้ามาควบคุมหรอื

ก�าหนดกติกาภายในรัฐภาคีด้วย

	 	 	 	 (2)	 สิทธิอธิปไตยของรัฐ	(sovereign	right)	มิได้จ�ากัดเฉพาะสิทธิเหนือความหลากหลาย

ทางชวีภาพและทรพัยากรชวีภาพทีอ่ยูภ่ายในเขตแดนของรัฐ	(territorial	jurisdiction)	ซ่ึงรัฐสามารถ

ใช้อ�านาจอธิปไตยเหนือเขตแดนดังกล่าวเท่านั้น	 แต่ยังรวมถึงสิทธิของรัฐเหนือทรัพยากรทั้งหลาย 

ที่มีกฎหมายยอมรับว่า	 รัฐมีอ�านาจเหนือทรัพยากรเหล่านั้น	 แม้รัฐจะไม่มีอ�านาจอธิปไตยเหนือ 

ดินแดนดังกล่าวด้วย	 เช่น	 สิทธิเหนือทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะ	 (exclusive	 

economiczone	:	EEZ)	หรือในเขตไหล่ทวีป	(continental	shelf	:	CS)	ตามกฎหมายทะเลด้วย19

	 	 	 	 (3)	 แม้อนสุญัญาจะมไิด้ก้าวล่วงถงึอ�านาจในการจัดการกฎหมายภายในในเร่ืองการเข้าถึง

ทรัพยากรชีวภาพ	 แต่อนุสัญญาได้ก�าหนดว่าในการก�าหนดเงื่อนไขการเข้าถึงของประเทศภาค	ี 

ประเทศภาคีต้องพยายามสร้างเงื่อนไขที่เอื้ออ�านวยแก่ประเทศภาคีอื่นในการเข้าถึงที่เหมาะสมแก ่

สิ่งแวดล้อมและต้องไม่สร้างข้อก�าหนดท่ีขัดหรือแย้งต่อวัตถุประสงค์ของอนุสัญญา20	 โดยเงื่อนไข 

การเอ้ืออ�านวยต่อประเทศอืน่ยงัรวมถงึการแบ่งปันผลประโยชน์ในรปูของข้อตกลงร่วมกนั	(mutually	

agreed	terms	:	MAT)	ด้วย

  3.2  เงื่อนไขและรูปแบบของกำรเข้ำถึงทรัพยำกรชีวภำพ

	 	 	 	 นอกจากอนุสัญญาฯ	 จะก�าหนดมีหลักการส�าคัญคือเคารพสิทธิอธิปไตยของรัฐแล้ว	 

ยังได้ก�าหนดให้การเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพที่ชอบด้วยกฎหมายต้องประกอบด้วยหลักการส�าคัญ 

ที่เป็นรูปธรรม	2	ประการ	คือ

19	 ชนภัทร	 วินยวัฒน์,	 ค�าอธิบายเบื้องต้นอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ,	 (กรุงเทพมหานคร	 :	 
	 ส.ไพบูลย์การพิมพ์,	2539),	น.11.
20	 ข้อ	15	วรรค	2	ของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	ค.ศ.1992.
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในทรัพยากรชีวภาพ

    (1) กำรได้รับควำมเห็นชอบล่วงหน้ำจำกประเทศที่จัดหำทรัพยำกรชีวภำพ (Prior  

Informed Consent : PIC)

	 	 	 	 	 	 หลัก	 PIC	 เป็นแนวคิดที่พัฒนามาจาก	 Convention	 on	 the	 Control	 of	 

Transboundary	Movement	of	Harzadous	Waste	and	Disposal	(Basel	Convention	1989)	

ที่มีหลักการว่าในการน�าขยะพิษข้ามพรมแดนเข้าสู่ดินแดนของรัฐอื่น	 ประเทศผู้น�าข้ามต้องได้รับ 

ความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากประเทศผู้รับก่อน21	นอกจากนี้	หลักการ	PIC	ยังได้รับ

การยอมรับในการปฏิบัติงานทางการแพทย์อีกด้วยโดยก�าหนดให้บุคลากรทางการสาธารณสุขจ�าเป็น

ต้องได้รับความยนิยอมจากผูร้บับรกิารก่อนจะรกัษา	หากการรกัษานัน้มคีวามเสีย่งหรอือาจมอีนัตราย

เกิดขึ้นเพื่อให้ผู้รับบริการตัดสินใจว่าควรที่จะรับบริการดังกล่าวหรือไม่22

	 	 	 	 	 	 ดังนั้น	 เมื่อน�าหลักการ	 PIC	 มาใช้กับอนุสัญญาฯ	 จึงหมายความว่า	 ผู้ท่ีจะขอเข้าถึง 

ทรัพยากรชีวภาพมีหน้าท่ีต้องขออนุญาตเพื่อเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพต่อหน่วยงานที่มีอ�านาจของ

ประเทศเจ้าของทรัพยากรชีวภาพน้ัน	 (competent	 authority	 :	 CA)	 ซึ่งในการได้รับอนุญาตนั้น 

รัฐผู้จะอนุญาตควรให้ผู้ขอเข้าถึงแสดงหลักฐานซึ่งประกอบด้วย23

	 	 	 	 	 	 	 (ก)	ข้อมูลจ�าเป็นที่ใช้พิจารณาให้ความเห็นชอบเท่าที่เป็นไปได้

	 	 	 	 	 	 	 (ข)	หลักฐานตามที่ก�าหนด

	 	 	 	 	 	 	 (ค)	ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรชีวภาพ

	 	 	 	 	 	 	 (ง)	เงื่อนไขในการรายงานการใช้ทรัพยากรชีวภาพเป็นระยะ

	 	 	 	 	 	 ด้วยเหตนุี	้จงึเหน็ได้ว่า	อนสุญัญาฯ	ก�าหนดให้น�าหลกัการ	PIC	มาเพือ่ใช้ควบคมุการเข้าถงึ 

ภายใต้ระบบการอนุญาต

21	 Article	 6.3	 “The	 State	 of	 export	 shall	 not	 allow	 the	 generator	 or	 exporter	 to	 commence	 the	 
	 transboundary	movements	until	it	has	received	written	confirmation	that
	 	 (a)	Notifier	has	received	the	written	consent	of	the	state	of	import;…”
22	 ตัวอย่างเช่น	 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ	 พ.ศ.2550	 มาตรา	 8	 บัญญัติว่า	 “ในการบริการสาธารณสุข	 บุคลากร 
	 ด้านสาธารณสุขต้องแจ้งข้อมูลด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการให้ผู้รับบริการทราบอย่างเพียงพอที่ผู้รับบริการ 
	 จะใช้ประกอบการตัดสินใจในการรับหรือไม่รับบริการใด	และในกรณีที่ผู้รับบริการปฏิเสธไม่รับบริการใด	จะให้บริการนั้น 
	 มิได้”.
23	 Glowka	L	et	al.,	supra	note	12,	p.81.	
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      (2) กำรท�ำข้อตกลงร่วมกันระหว่ำงผู้อนุญำตกับผู้ขอเข้ำถึง (Mutually Agreed 

Terms : MAT)

	 	 	 	 	 	 	 อนุสัญญาฯ	 ได้กล่าวไว้ในข้อ	 15	 วรรค	 4	 ว่าการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ 

ต้องอยู่บนพื้นฐานของการท�าข้อตกลงร่วมกัน	 (MAT)	 และต้องได้รับความเห็นชอบล่วงหน้าจาก 

ประเทศผู้ให้ทรัพยากรชีวภาพนั้น	 เว้นแต่ประเทศภาคีจะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น	 แสดงให้เห็นว่า 

หลักการตกลงร่วมกันระหว่างประเทศผู้ให้ทรัพยากรชีวภาพกับผู้รับทรัพยากรชีวภาพเป็นหลักการ 

ที่ส�าคัญอีกประการหนึ่ง	โดยในเบื้องต้นอนุสัญญาฯ	ได้เสนอให้ประเทศภาคีปรับปรุงกฎหมายภายใน

ให้สอดคล้องกับหลักการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ	โดยประเทศควรแยกด�าเนินการเป็นสองระดับ	คือ24

	 	 	 	 	 	 	 (2.1)	 ในระดับกรอบเบื้องต้น	คือ	การก�าหนดลักษณะและเงื่อนไขในการเข้าถึง	 

ข้อจ�ากัดของการเข้าถึง	 ประเทศภาคีควรก�าหนดไว้ให้ชัดเจนเป็นกฎหมายหลักที่ว่าด้วยการเข้าถึง 

ทรัพยากรชีวภาพ	เพื่อเป็นกรอบในการด�าเนินการและเพื่อให้เกิดความชัดเจนของการปฏิบัติ

	 	 	 	 	 	 	 (2.2)	 ในระดับรายละเอียดของการเข้าถึงควรก�าหนดในรูปแบบของข้อตกลง 

ร่วมกัน	เพราะง่ายแก่การควบคมุและสามารถก�าหนดลกัษณะ	รปูแบบ	ข้อจ�ากดั	และผลตอบแทนจาก

การเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพได้ตามความเหมาะสมเป็นกรณีๆ	ไป

	 	 	 	 	 	 	 หลักการ	 PIC	 และ	MAT	ข้างต้น	 อนุสัญญาฯ	 ได้เสนอแนะให้มีการด�าเนินการ 

ใน	2	ระดบัคอื	ในระดบัประเทศส�าหรบัการอนญุาตให้เข้าถงึทรพัยากรชีวภาพทกุประเภท	และในระดบั 

ชุมชนส�าหรับการอนุญาตให้เข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร 

ชีวภาพนั้นๆ	 ที่ปรากฏในแต่ละชุมชน	 ดังน้ัน	 จึงเห็นได้ว่าในสังคมระหว่างประเทศได้ตระหนักถึง 

ความส�าคัญของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพด้วยเช่นกัน	ในฐานะที่ทรัพยากรชีวภาพ

มีส่วนส�าคญัของการด�ารงอยู่ของชมุชน	และชมุชนเป็นผูอ้นรุักษ์และใช้ประโยชน์ในทรัพยากรชีวภาพ

ดังกล่าวสืบเนื่องกันมาเป็นเวลานาน

4. แนวควำมคิดและหลักกำรเข้ำมีส่วนร่วมของประชำชนในทำงสิ่งแวดล้อม

  4.1  แนวควำมคิดกำรเข้ำมีส่วนร่วมของประชำชนในทำงสิ่งแวดล้อม

	 	 	 	 การที่รัฐแต่เพียงล�าพังจะอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติต่อไปโดยไม่ค�านึงถึง 

ประชาชนอาจท�าให้ทรัพยากรธรรมชาตินับวันมีแต่จะสูญสลายและเส่ือมโทรมลงไปเร่ือยๆ	รวมถึง

การทีร่ฐัมไิด้ให้ประชาชนในชมุชนท้องถิน่ในฐานะทีเ่ป็นผู้มภีมูปัิญญาท้องถิน่ทีเ่กีย่วข้องกบัทรัพยากร 

ดังกล่าวมีส่วนในการตัดสินใจว่าจะให้เข้าถึงทรัพยากรชีวภาพได้หรือไม่	 และหากมีส่วนร่วมจะอยู่ 

24	 ชนภัทร	วินยวัฒน์,	อ้างแล้ว	เชิงอรรถที่	19,	น.73	–	74.
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในทรัพยากรชีวภาพ

ในระดับใดอาจท�าให้นโยบายในการบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพของรัฐมีผลกระทบต่อการ 

ด�าเนินชีวิตในวิถีของชุมชนนั้น	 ดังนั้น	 จึงมีแนวคิดท่ีจะให้รัฐส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ 

เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพดังต่อไปนี้

    (1) ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมอยู่ในฐำนะสถำบันผู้ใช้สิทธิในทรัพย์สมบัติของแผ่นดิน 

แทนรัฐ

	 	 	 	 	 	 เมื่อถือว่าทรัพยากรธรรมชาติเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินอย่างแท้จริงแล้ว	 

รัฐในฐานะเจ้าของสาธารณสมบัติของแผ่นดินจะต้องมอบหมายให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม 

แต่ละแห่งได้มีโอกาสร่วมอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมนั้นๆ	

แทนรัฐ	 เพราะรัฐย่อมไม่อาจอนุรักษ์และจัดการได้ดีกว่าประชาชนที่อยู่ในแต่ละชุมชนนั้น	 เพราะ 

ชุมชนย่อมมีความรู้ความเข้าใจถึงสภาพปัญหาในทรัพยากรธรรมชาติได้ดีกว่ารัฐและในแต่ละชุมชน 

ท้องถิ่นดั้งเดิมมีความแตกต่างกันทั้งทางด้านภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถ่ิน25	 ดังนั้น	 

ถ้าชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมมีสิทธิในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน	 ชุมชนจะ

สามารถก�าหนดให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมได้	 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 หากชุมชนท้องถ่ินด้ังเดิมมีส่วนก�าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเข้าถึงทรัพยากร

ชีวภาพและตัดสินใจในการอนุญาตให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพก็จะก่อให้เกิด 

ประโยชน์ต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

    (2) ทรัพย์สินของแผ่นดินเป็นทรัพย์สินที่ใช้ร่วมกันเพื่อประโยชน์สำธำรณะ

	 	 	 	 	 	 ทรพัย์สนิของแผ่นดนิซ่ึงใช้เพือ่ประโยชน์สาธารณะเป็นแนวความคดิทีส่บืเนือ่งมาจาก

ทฤษฎีความเปน็มาของรัฐ	ในส่วนของทฤษฎีสัญญาประชาคม	(social	contract	theory)	ซึ่งมีเนื้อหา

ว่ามนษุย์มารวมกนัเป็นรฐัภายใต้เจตนารมณ์อนัเป็นอสิระของมนษุย์แต่ละคน	และรฐัเกดิขึน้จากสญัญา

ที่มนุษย์ตกลงท�าขึ้นร่วมกัน	โดย	John	Locke	ได้ให้เหตุผลว่าการท�าสัญญาของมนุษย์นั้นมนุษย์มิได้ 

มอบอ�านาจโดยเด็ดขาดให้แก่บุคคลที่สาม	 แต่มนุษย์ยังธ�ารงรักษาไว้ซ่ึงสิทธิเสรีภาพต่างๆ	 ของตน	 

ที่ส�าคัญคือ	สิทธิในชีวิต	ความเป็นเสรีและกรรมสิทธิ์	รัฐบาลได้รับมอบหมายให้มีอ�านาจเพียงบางส่วน

โดยมติของคนหมู่มากและอ�านาจนั้นผู้อยู่ใต้ปกครองจะเอากลับคืนมาเสียเมื่อใดก็ได้26

25	 พงษ์สวสัดิ	์อกัษรสวาสดิ,์	“สทิธกิารมส่ีวนร่วมของชุมชนท้องถิน่ด้ังเดมิในการอนรุกัษ์และการจดัการทรพัยากรธรรมชาต”ิ,	 
	 (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต	คณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,	2550),	น.45.
26	 กมล	สมวิเชียร,	ศาสตร์แห่งรัฐ,	(กรุงเทพมหานคร	:	กรุงสยามการพิมพ์,	2517)	น.	17-19	อ้างใน	พงษ์สวัสดิ์	อักษรสวาสดิ์,	
	 เพิ่งอ้าง,	น.53.

_16-0036(156-178).indd   165 5/30/59 BE   11:05 AM



วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 17 เล่มที่ 51 เดือนกันยายน-ธันวาคม พ.ศ.2558166

วุฒิพงศ์ วิบูลย์วงศ์

	 	 	 	 	 	 ส�าหรับประเทศไทยเดิมมีแนวความคิดเรื่องที่ดินเป็นของพระมหากษัตริย์ซ่ึงต่อมา 

ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั	รัชกาลที	่5	ได้ทรงตราพระราชบญัญติัออกโฉนดทีดิ่น	

ร.ศ.120	 ขึ้นเพื่อให้กรรมสิทธิ์ท่ีดินแก่ประชาชน	 ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที่	 7	 ได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติบรรพ	 4	 เข้าเป็นส่วนหน่ึง 

ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์27	 เพื่อก�าหนดให้ทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดินซึ่งใช้ 

เพื่อสาธารณประโยชน์จัดเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินทั้งสิ้น	 ดังนี้	 จึงเห็นได้ว่าการก�าหนดให้ม ี

ทรัพย์สินของแผ่นดินขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี	 พ.ศ.2475	 ด้วยการก�าหนดไว้ในประมวลกฎหมาย 

แพ่งและพาณิชย์	 นับว่าเป็นการยืนยันในเร่ืองท่ีว่าทรัพย์สินของแผ่นดินเป็นทรัพย์ท่ีเป็นสมบัติของ 

ส่วนรวมที่รัฐและประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและอนุรักษ์ร่วมกัน

  4.2  หลักกำรเข้ำมีส่วนร่วมของประชำชน (Public Participation)

	 	 	 	 การเข้ามีส่วนร่วมของประชาชนในด้านสิ่งแวดล้อมพัฒนาข้ึนอย่างชัดเจนสืบเนื่องจาก 

การประชมุสิง่แวดล้อมโลกเมือ่ปี	1992	โดยทีป่ระชมุสนบัสนนุให้ประชาชนมสิีทธิทีจ่ะได้รับทราบข้อมลู	

(information)	 ได้เข้าร่วม	 (participation)	 และได้รับการเยียวยาความเสียหาย	 (remedies)28  

ซึ่งประเทศไทยได้น�าหลักการดังกล่าวมาก�าหนดไว้เป็นกฎหมายภายในประเทศด้วยเช่นกัน29

	 	 	 	 สาระส�าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางสิ่งแวดล้อม	 คือ	 การให้สิทธิแก่ 

ประชาชนบางประการ	ประกอบด้วย

    (1) สิทธิที่จะได้รับรู้ข้อมูลสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับตน (Right to Environmental  

Information) ซึ่งอาจรวมถึงการได้รับทราบถึงรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในโครงการที ่

ประชาชนหรอืกลุม่ชนนัน้จะได้รบัผลกระทบนัน้30	ทัง้นีเ้พือ่เป็นปัจจยัในการตดัสนิใจว่าแนวทางดงักล่าว

เป็นวิธีปฏิบัติที่ดีท่ีสุด	 (best	 environmental	 practice	 :	 BEP)	 หรือเทคโนโลยีที่ดีที่สุด	 (best	 

available	technology	:	BAT)	หรือไม่

27	 ให้ใช้พระราชกฤษฎีกานี้ตั้งแต่วันที่	1	เมษายน	2475	เป็นต้นไป
28	 Agenda	21	Chapter	23,	Rio	Declaration	Principle	10.
29	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2550	มาตรา	66,	67
30	 เช่น	the	Geneva	Protocol	Concerning	Mediterranean	Specially	Protected	Areas,	the	ASEAN	Agreement	 
	 on	the	Conservation	of	Nature	and	Natural	Resources	(Art	16),	United	Nations	Framework	Convention	
	 on	Climate	Change	1992	(Art	4(1)(i)),	Convention	on	Biological	Diversity	1992	(Arts	13,	17).
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในทรัพยากรชีวภาพ

	 	 	 	 อย่างไรก็ตามสิทธิดังกล่าวมิได้เป็นสิทธิที่เด็ดขาดเพราะบางกรณีรัฐอาจไม่ต้องให้ข้อมูล 

แก่ประชาชนก็ได้	 เช่น	 ข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับความมั่นคงสาธารณะ	 (public	 security)	 หรือเป็น 

ความลับในกระบวนการของหน่วยงานของรัฐหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือความมั่นคง 

แห่งรัฐ	 (confidentiality	 of	 proceedings	 of	 public	 authorities,	 international	 relations	

and	national	defense)	หรือเกี่ยวกับวัตถุแห่งสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองทางการค้า	 (commercial	

and	industrial	confidentiality,	including	intellectual	property)	หรือข้อมูลส่วนตัวของบุคคล	

(confidentiality	of	personal	date	and/or	files)	เป็นต้น31

    (2) สทิธทิีจ่ะมส่ีวนร่วมในกระบวนกำรตัดสินใจ (Right to Participate in Decision-

Making)	 ในกรณีที่โครงการสิ่งแวดล้อมดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อตนเองโดยอยู่บนพื้นฐานของ 

ข้อมูลที่ได้รับในข้อ	 (1)	 โดยสาระส�าคัญของสิทธิดังกล่าวประกอบด้วยสิทธิย่อยสองประการ32	 คือ	 

สิทธิที่จะได้รับการรับฟังความคิดเห็น	 (right	 to	 be	 heard)	 กับสิทธิที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจ	 

(right	 to	 affect	 decisions)	 อันแสดงให้เห็นว่า	 ความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องเก่ียวกับ 

สิ่งแวดล้อมย่อมต้องได้รับการยอมรับ	 ดังนั้น	 ข้อตกลงหลายฉบับจึงได้ยอมรับหลักการได้รับความ 

ยินยอมหรือการได้รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผู้เกี่ยวข้องด้วย33

    (3) สทิธทิีจ่ะได้รบักำรเยยีวยำจำกควำมเสยีหำย (Right to Remedies)	หลกักฎหมาย

สิทธิมนุษยชนก�าหนดว่าในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อสิทธิมนุษยชนท่ีได้รับความคุ้มครอง	 รัฐภาคี 

ต้องจัดการเยียวยา34เป็นเหตุให้แต่ละรัฐต้องน�าหลักการดังกล่าวไปบัญญัติไว้เป็นกฎหมายภายใน 

ของตนเอง	เมื่อสิทธิในทางสิ่งแวดล้อมเป็นสิทธิที่ส�าคัญประการหนึ่ง	รัฐย่อมมีหน้าที่ต้องคุ้มครองมิให้

ประชาชนถูกละเมิดสิทธิด้วยไม่ว่าประชาชนนั้นจะเป็นคนในชาติหรือคนต่างด้าว	 สิทธิในการได้รับ 

การเยียวยายังส่งผลให้รัฐจะต้องมีมาตรการทางกฎหมายส�าหรับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 

ที่เหมาะสมแก่ผู้ได้รับความเสียหายด้วย35

31	 EU	Council	Directive	90/313/EEC	of	7	 June	1990	on	 the	 freedom	of	access	 to	 information	on	 the	 
	 environment,	O.J.	No.	L	158	of	23	June	1990.
32	 World	Charter	for	nature	1982,	Principle	23.
33	 เช่น	 CBD	 Arts	 9,	 15,	 Climate	 Change	 Convention	 Art	 41,	 the	 Espoo	 Convention	 on	 Environmental	 
	 Impact	Assessment	in	a	Transboundary	Context	1990.
34	 The	UN	Covenant	on	Civil	and	Political	Rights.
35	 The	Espoo	Convention.
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    (4) สิทธิที่จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและมีอนำมัยที่ดี (Right to a Safe and  

Healthy Environment)	สิทธิในข้อนี้เชื่อมโยงให้เห็นว่าสิทธิมนุษยชนเป็นวัตถุประสงค์ขั้นพื้นฐาน 

ที่รัฐจ�าต้องปฏิบัติในขณะที่การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเป็นวิธีหนึ่งที่จะท�าให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ 

โดยให้หลักประกันแก่มนุษย์ว่าจะได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีเพียงพอและมีสุขอนามัยที่เหมาะสม36 

โดยผลของสิทธิที่จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีนี้ท�าให้เกิดสิทธิล�าดับรองตามมา	 เป็นต้นว่า	 สิทธิที่จะ 

ปลอดจากมลพิษ	(right	to	freedom	from	pollution)	สิทธิที่จะสงวนองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	

(right	topreservation	of	environmental	component)	และสทิธทิีจ่ะได้รบัข้อมลูและการเข้าร่วม

ตัดสินใจดังที่กล่าวมาแล้ว

5. กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรเข้ำถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยำกรชีวภำพตำมกฎหมำยไทย

	 	 กฎหมายของไทยที่เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ใน

ทรัพยากรชีวภาพนั้น	มิได้มีบัญญัติไว้โดยเฉพาะ	หากแต่มีบทบัญญัติเทียบเคียงในเรื่องดังกล่าวดังนี้

  1) รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ.2550

	 	 	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2550	ได้ให้สิทธิแก่บุคคลในการมีส่วนร่วมในด้าน

สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ	2	ประการ	กล่าวคือ

	 	 	 (1)	 สทิธขิองบคุคลทีจ่ะรวมตวักนัเข้าเป็นชมุชน	โดยรับรองสิทธขิองชมุชน	ชมุชนท้องถิน่ 

หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม	 ในการมีส่วนร่วมในการจัดการ	 การบ�ารุงรักษาและใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติ	สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน37

	 	 	 (2)		 สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์	 บ�ารุงรักษาและได้

ประโยชน์จากทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ	 รวมทั้งสิทธิในการคุ้มครอง	 ส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ด�ารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในส่ิงแวดล้อมท่ีจะไม่ก่อให้เกิด

อันตรายต่อสุขภาพอนามัย	 สวัสดิภาพหรือคุณภาพชีวิตของตน	 ย่อมได้รับความคุ้มครองตามความ

เหมาะสม38

36	 Universal	Declaration	of	Human	Right,	Stockholm	Declaration,	Principle	1.
37	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.2550	มาตรา	66.
38	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.2550	มาตรา	67	วรรคแรก.
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในทรัพยากรชีวภาพ

	 	 	 จากบทบัญญัติ ดั งกล ่าวจะเห็นได ้ว ่ า 	 รั ฐธรรมนูญของไทยได ้ก� าหนดสิทธิ ใน 

ทรัพยากรธรรมชาติของประชาชนในรูปของชุมชนไว้	3	ลักษณะ	ได้แก่	สิทธิในการจัดการ	สิทธิในการ

บ�ารุงรักษา	และสิทธิในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ	ทั้งนี้	 สิทธิทั้งสามประการดังกล่าว	มิได้

เป็นสิทธิเด็ดขาดของชุมชนโดยสมบูรณ์	 เนื่องจากรัฐธรรมนูญได้ก�าหนดให้สิทธิเหล่านี้ต้องอยู่ภายใต้	

“การมีส่วนร่วม”39

	 	 	 อย่างไรก็ตาม	 หากพิจารณาความหมายของการมีส่วนร่วมจะได้ความว่า	 การมีส่วนร่วม	 

หมายถึง	 การมีส่วนร่วมได้เสียในกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น40	 สิทธิที่จะมีส่วนร่วมจึงหมายถึง	 สิทธิในการ 

มส่ีวนได้เสยีในกจิกรรมต่างๆ	ร่วมกบัผู้อืน่	โดยรูปแบบของการมส่ีวนร่วมมหีลายกรณ	ีอาทิ	การตัดสินใจ 

ร่วมกัน	 การปรึกษาหารือร่วมกัน	 การเจรจาต่อรอง	 และการร่วมแสดงความคิดเห็น	 เป็นต้น	 ดังนั้น	 

สทิธใินทรพัยากรธรรมชาตติามท่ีบัญญติัไว้ในรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พ.ศ.2550	มาตรา	66	 

จึงมีเนื้อหาที่ส�าคัญ	 3	ประการ	 ได้แก่	 การมีส่วนร่วมในการจัดการ	 การมีส่วนร่วมในการบ�ารุงรักษา	

และการมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์41	ซึ่งแยกพิจารณาได้เป็น

   (1) กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำร

	 	 	 	 	 	 การจัดการ	หมายถึง	การสั่งการ	การควบคุมงาน	การด�าเนินงาน42	การมีส่วนร่วมใน

การจัดการจึงหมายถึง	การมีส่วนได้เสียในการสั่งงาน	การควบคุมงาน	และการด�าเนินงานร่วมกับรัฐ

ในทรัพยากรธรรมชาติ

   (2) กำรมีส่วนร่วมในกำรบำรุงรักษำ

	 	 	 	 	 	 การบ�ารงุ	หมายถงึ	การท�าให้งอกงาม	ท�าให้เจริญ43	และการรักษา	หมายถงึ	การระวงั	

การดูแล	การป้องกัน	การเยียวยา44	 การบ�ารุงรักษาจึงหมายความว่า	 การท�าให้งอกงาม	ท�าให้เจริญ	 

ซึ่งเมื่องอกงามแล้วก็ต้องระวัง	ดูแลและป้องกันเยียวยาด้วย

39	 เพ็ญพรรณ	 อินทปันตี,	 “สิทธิชุมชนในการจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ	 :	 ศึกษากรณีชุมชนกะเหรี่ยง 
	 ในพื้นท่ี	 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง”,	 (วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต	 คณะนิติศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,	 
	 2554),	น.41.
40	 ราชบัณฑิตตยสถาน,	พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	พ.ศ.2542,	(กรุงเทพมหานคร	:	นานมีบุคส์พับลิเคชั่นส์,	2546),	 
	 น.1328.
41	 ขรรค์ชยั	ชายทวปี,	“ผูท้รงสทิธชิมุชนตามรฐัธรรมนญู”,	(วทิยานพินธ์มหาบณัฑติ	คณะนติศิาสตร์	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์,	 
	 2551),	น.26.
42	 ราชบัณฑิตตยสถาน,	อ้างแล้ว	เชิงอรรถที่	40,	น.298.
43	 ราชบัณฑิตตยสถาน,	อ้างแล้ว	เชิงอรรถที่	40,	น.478.
44	 ราชบัณฑิตตยสถาน,	อ้างแล้ว	เชิงอรรถที่	40,	น.693.
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   (3) กำรมีส่วนร่วมในกำรใช้ประโยชน์

	 	 	 	 	 	 การใช้	 หมายถึง	 การเอามาท�าให้เกิดประโยชน์45	 และประโยชน์	 หมายถึง	 ส่ิงท่ีม ี

ผลใช้ได้ดสีมกับทีค่ดิมุง่หมายไว้	ผลทีไ่ด้ตามต้องการ	สิง่ทีเ่ป็นผลดหีรอืเป็นคณุ46	ดงันี	้การใช้ประโยชน์ 

จึงหมายถึง	การเอามาท�าให้มีผลใช้ได้ดีตามที่คิดมุ่งหมายไว้หรือให้ได้ผลตามที่ต้องการ47

	 	 	 ด้วยเหตุนี้	 สิทธิท่ีจะมีส่วนร่วมในการจัดการ	 การบ�ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จาก 

ทรัพยากรธรรมชาติ	สิ่งแวดล้อม	และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน	จึงหมายถึง 

สทิธใินการมส่ีวนได้เสยีร่วมกบัผูอ่ื้นในการด�าเนนิการเพ่ือให้เกดิความเจริญงอกงาม	การระวงั	ดูแลและ

ป้องกัน	 และการใช้ให้ได้ผลตามที่ต้องการซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ	 สิ่งแวดล้อม	 และความหลากหลาย 

ทางชีวภาพที่มีอยู่ในบริเวณชุมชนอย่างมีดุลยภาพที่ยาวนาน48

	 	 	 ส�าหรับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในทรัพยากรชีวภาพนั้น 

เป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมในการจัดการ	 การบ�ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 

ธรรมชาติ	 สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนตามความนัยแห่ง 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.2550	ด้วย	อย่างไรก็ตาม	แม้รัฐธรรมนูญของไทยจะยอมรับ 

ให้บุคคลมีสิทธิในทางสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของประชาชนในเรื่องดังกล่าวก็ตาม	 

แต่มีประเด็นว่าการใช้สิทธิน้ันจะด�าเนินการอย่างไร	 เนื่องจากรัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติหลักเกณฑ์หรือ

วิธีการใช้สิทธิไว้และต้องให้มีการตรากฎหมายก�าหนดรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวก่อนหรือไม่ถึงจะ

ใช้สิทธิได้

	 	 	 ในประเด็นนี้สามารถเทียบเคียงจากค�าสั่งศาลปกครองสูงสุดในคดีค�าร้องที่	 586/2552	 

ทีเ่หน็ว่า	ตามมาตรา	67	ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พ.ศ.2550	สทิธขิองบคุคลทีบ่ทบัญญติั

ของรัฐธรรมนูญนี้ในวรรคสองรับรองไว้ย่อมได้รับความคุ้มครอง	การที่ยังไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

ก�าหนดหลักเกณฑ์	 เงื่อนไขและวิธีการใช้สิทธิดังกล่าวนั้น	 ไม่ใช่เหตุที่องค์กรของรัฐจะยกขึ้นมาเป็น 

ข้ออ้างเพื่อปฏิเสธไม่ให้ความคุ้มครองสิทธิดังกล่าวได้	 เพราะโดยหลักการใช้และการตีความกฎหมาย	 

เจตนารมณ์ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ	 จะมีผลตามที่บัญญัติ 

โดยทันที	ไม่ว่าจะมีบทบัญญัติให้ต้องมีการตรากฎหมายก�าหนดรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวหรือไม่

45	 ราชบัณฑิตตยสถาน,	อ้างแล้ว	เชิงอรรถที่	40,	น.277.
46	 ราชบัณฑิตตยสถาน,	อ้างแล้ว	เชิงอรรถที่	40,	น.509.
47	 เพ็ญพรรณ	อินทปันตี,	อ้างแล้ว	เชิงอรรถที่	39,	น.42.
48	 ขรรค์ชัย	ชายทวีป,	อ้างแล้ว	เชิงอรรถที่	41,	น.136.
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในทรัพยากรชีวภาพ

	 	 	 นอกจากนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้เคยมีค�าวินิจฉัยที่	 3/2552	 เห็นว่า	 รัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.2550	มีเจตนารมณ์ให้สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้รับรองไว้มีสภาพ

บงัคับได้ทนัททีีร่ฐัธรรมนญูประกาศให้มผีลใช้บงัคบัโดยไม่ต้องรอให้มกีารบญัญตั	ิกฎหมายอนวุตัรการ

มาใช้บังคับก่อน49

	 	 	 จากค�าวนิจิฉยัศาลรฐัธรรมนญูและค�าสัง่ศาลปกครองสงูสดุดงักล่าวจงึเหน็ได้ว่า	รฐัธรรมนญู

ได้รับรองสิทธิของบุคคลในการมีส่วนร่วมในด้านสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพไว้

แล้วว่าบุคคลมีสิทธิร่วมกับรัฐในการจัดการบ�ารุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม	 และยังมีสิทธิในการบ�ารุงรักษาและได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความ 

หลากหลายทางชีวภาพ	 โดยการใช้สิทธิดังกล่าวอยู่ในรูปแบบของสิทธิชุมชนซ่ึงมีผลใช้บังคับ 

โดยไม่ต้องรอให้ตรากฎหมายก�าหนดรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวข้ึนก่อน	 โดยหากมีการละเมิดสิทธิ

เหล่านั้น	บุคคลผู้ได้รับความเสียหายสามารถใช้สิทธิฟ้องร้องทางศาลได้

  2) พระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.254250

	 	 	 พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช	 พ.ศ.	 2542	 ภายใต้การดูแลของกรมวิชาการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์51	 เป็นพระราชบัญญัติที่ตราขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้ม ี

การปรับปรุงพันธุ์และพัฒนาพันธุ์พืช	เพื่อให้มีพันธุ์พืชใหม่เพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิม	อันเป็นการส่งเสริม 

การพัฒนาทางด้านเกษตรกรรม	โดยการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจด้วยการให้สิทธิและความคุ้มครอง

ตามกฎหมาย	 ตลอดจนเพื่อเป็นการอนุรักษ์	 และพัฒนาการใช้ประโยชน์พันธุ์พืชใหม่52	 พันธุ์พืช 

พื้นเมืองท้องถิ่น53	 พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป54	 และพันธุ์พืชป่า55	 เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแล	 

บ�ารุงรักษา	และใช้ประโยชน์พันธุ์พืชอย่างยั่งยืน56

49	 มานิตย์	จุมปา,	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	(พ.ศ.2550),	พิมพ์ครั้งที่	2,	(กรุงเทพมหานคร	:	 
	 ส�านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	2553),	น.201.
50	 ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	116	ตอนที่	118	ก	ลงวันที่	25	พฤศจิกายน	2542.
51	 จินดา	 จันทร์อ่อน	 และ	 สิริกุล	 บรรพพงศ์	 (บรรณาธิการ)	 รายงานกรอบงานแห่งชาติว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ 
	 ของประเทศไทย,	(กรุงเทพมหานคร:	บริษัท	อินทิเกรเต็ด	โปรโมชัน	เทคโนโลยี	จากัด,	2550)	น.	46.
52	 พนัธุพ์ชืใหม่	:	พนัธุพ์ชืทีไ่ด้รบัการปรบัปรงุพนัธุข์ึน้ใหม่	มลีกัษณะแน่นอน	แตกต่างจากพนัธุพ์ชืเดมิ	และมสีถานะทีส่ม�า่เสมอ	
	 ซึ่งพันธุ์พืชนั้นได้รับการจดทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรแล้ว
53	 พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น	 :	พันธุ์พืชที่มีอยู่เฉพาะในชุมชนใดชุมชนหนึ่งภายในราชอาณาจักรและไม่เคยจดทะเบียนเป็น 
	 พันธุ์พืชใหม่	ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นตามกฎหมาย
54	 พันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไป	 :	 พันธุ์พืชที่ก�าเนิดภายในประเทศหรือมีอยู่ในประเทศซึ่งได้มีการใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย	 
	 และให้หมายความรวมถึงพันธุ์พืชที่ไม่ใช่พันธุ์พืชใหม่	พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น	หรือพันธุ์พืชป่า
55 พันธุ์พืชป่า	 :	 พันธุ์พืชที่มีอยู่หรือเคยอยู่ตามสภาพธรรมชาติในป่า	 โดยพันธุ์พืชดังกล่าวมิได้น�ามาปลูกหรือมาใช้กันอย่าง 
	 แพร่หลาย
56	 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช	พ.ศ.	2542.
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วุฒิพงศ์ วิบูลย์วงศ์

	 	 	 เมื่อพิจารณาเหตุผลในการประกาศใช้พบว่า	 แม้พระราชบัญญัตินี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ 

ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแล	 บ�ารุงรักษา	 และใช้ประโยชน์พันธุ์พืชอย่างยั่งยืนซึ่งถือว่าพันธุ์พืชเป็น 

ทรัพยากรชีวภาพอย่างหนึ่งก็ตาม	 แต่เมื่อพิจารณาถึงเนื้อหาของพระราชบัญญัติดังกล่าว	 จะพบว่า 

พระราชบัญญัติก�าหนดให้ชุมชนสามารถมีส่วนร่วมในการจัดการ	 การบ�ารุงรักษา	 ใช้ประโยชน์	 และ 

แบ่งปันผลประโยชน์จากพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นได้	โดยมีหลักเกณฑ์ที่สาคัญ	คือ

	 	 	 (1)	 ชุมชนน้ันต้องเป็นกลุ่มประชาชนที่ตั้งถิ่นฐานและสืบทอดระบบวัฒนธรรมร่วมกันมา

โดยต่อเนื่องและได้ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติฉบับนี้57	 โดยชุมชนดังกล่าวต้องร่วมกันอนุรักษ์

หรือพัฒนาพันธุ์พืชท่ีมีอยู่เฉพาะในท้องท่ีใดท้องที่หนึ่งภายในราชอาณาจักรซ่ึงไม่เคยจดทะเบียน 

เป็นพันธุ์พืชใหม่

	 	 	 (2)		 ชุมชนนัน้ต้องมกีารจดทะเบยีนพันธุพื์ชพ้ืนเมอืงเฉพาะถิน่ด้วยตนเอง	หรือจะให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชุมชนนั้นตั้งอยู่ในเขตปกครองยื่นค�าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น

แทนชมุชนดงักล่าวกไ็ด้	ทัง้นี	้ค�าขอดงักล่าวต้องยืน่ต่อคณะกรรมการคุม้ครองพันธุพื์ชภายใต้กฎหมาย

ฉบับนี้

   

(3)	เมื่อได้รับการจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นแล้วชุมชนดังกล่าวจะมีสิทธิแต่เพียง 

ผู้เดียวในการปรับปรุงพันธุ์	ศึกษา	ค้นคว้า	ทดลอง	วิจัย	ผลิต	ขาย	ส่งออกนอกราชอาณาจักร	หรือ

จ�าหน่ายด้วยประการใดซึ่งส่วนขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นนั้น

	 	 	 (4)	 ผูป้ระสงค์จะเกบ็	จดัหา	หรอืรวบรวมพนัธ์ุพชืพืน้เมอืงเฉพาะถิน่	หรอืส่วนหนึง่ส่วนใด 

ของพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถ่ินดังกล่าว	 เพื่อการปรับปรุงพันธุ์	 ศึกษา	 ทดลองหรือวิจัยเพื่อประโยชน ์

ในทางการค้าต้องท�าข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นนั้น

	 	 	 ด้วยเหตุนี้	จึงเห็นได้ว่า	ในพระราชบัญญัติฯ	ได้ให้สิทธิแก่ชุมชนที่จะเข้าร่วมในการบริหาร 

จดัการพนัธุพ์ชืพืน้เมอืงเฉพาะถิน่	ด้วยการมสีทิธอินญุาตให้มกีารเข้าถงึและได้รับประโยชน์จากการใช้ 

พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นนั้น

57	 พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช	พ.ศ.	2542	มาตรา	3.
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในทรัพยากรชีวภาพ

  3) ระเบียบคณะกรรมกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพแห่งชำต ิ

ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรเข้ำถึงและกำรได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจำกทรัพยำกรชีวภำพ 

พ.ศ.2554

	 	 	 ดังที่ทราบแล้วว่า	 ประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญาฯ	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2547	 แต่ประเทศไทย 

ยงัไม่มกีฎหมายกลางในระดบัพระราชบัญญติัทีว่่าด้วยการเข้าถงึทรัพยากรพันธกุรรมและการแบ่งปัน

ผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมนั้น	จนกระทั่งส�านักความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเป็น 

หน่วยงานประสานงานกลาง	 (focal	 point)	 ที่จะประสานงานให้มีการอนุวัตรการตามความใน 

อนุสัญญาฯ	 ได้ยกร่างกฎหมายกลางเพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ	 ได้ยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 

โดยกฎเกณฑ์ดงักล่าว	คอื	ระเบียบคณะกรรมการอนรุกัษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพ

แห่งชาตว่ิาด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีารเข้าถงึและการได้รบัผลประโยชน์ตอบแทนจากทรพัยากรชวีภาพ	

พ.ศ.	2554	(ระเบียบ	กอช.)

	 	 	 ระเบียบ	 กอช.	 มีสาระสาคัญเป็นการน�าหลักการว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปัน 

ผลประโยชน์ที่ปรากฏในอนุสัญญาฯ	 มาบัญญัติเป็นกฎหมายภายใน	 หลักการดังกล่าวเป็นต้นว่า	

การยอมรับสิทธิอธิปไตยของรัฐเหนือทรัพยากรธรรมชาติ,	 PIC,	 MAT,	 การยอมรับแหล่งก�าเนิด

ของทรัพยากรชีวภาพและความแน่นอนของกฎหมายด้วยการมีหลักฐานเป็นหนังสือ	 ทั้งน้ี	 เพื่อให้

หน่วยงานของรัฐที่มีอ�านาจออกค�าสั่งอนุญาตเกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพได้ใช้เป็นแนวทางในการ

บริหารจัดการ	 การอนุญาตให้เข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์หากมีขึ้นจากการใช้ทรัพยากร

ชีวภาพในประเทศ	 ให้เกิดความยุติธรรมและเท่าเทียมกันท้ังแก่ผู้ขออนุญาต	 ผู้มีส่วนได้เสียและ 

ผู้ครอบครองทรัพยากรชีวภาพนั้นๆ

	 	 	 ในระเบียบ	 กอช.	 ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของภาคสังคมด้วยเช่นกัน	 โดยก�าหนดว่า	 

ผู้ประสงค์ขอเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพที่อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐจะต้องยื่นค�าขอ 

ต่อหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่รับผิดชอบ	 และหากปรากฏว่าทรัพยากรชีวภาพนั้นมีแหล่งที่อยู่ในพื้นที ่

รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 หน่วยงานที่รับผิดชอบออกหนังสืออนุญาตให้เข้าถึงฯ	 

ต้องขอความเห็นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประกอบการพิจารณาออกหนังสืออนุญาต 

ให้เข้าถึงทรัพยากรชีวภาพด้วยและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้นมีหน้าที่ให้ความเห็นเพื่อ 

ประกอบการพิจารณาค�าขอรับหนังสืออนุญาต58

58	 ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติฯ	พ.ศ.2554	ข้อ	6.
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6. กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดกำรทรัพยำกรชีวภำพในบริบทของกฎหมำยไทย

	 	 จากท่ีกล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่า	 ในบริบทของกฎหมายไทยได้ยอมรับว่าการมีส่วนร่วมของ 

ประชาชนในการจดัการทรัพยากรชวีภาพเป็นสทิธสิ�าคญัประการหนึง่ของประชาชน	แม้ในทางทฤษฎ ี

สิทธิดังกล่าวสามารถบังคับใช้ได้ในทันทีตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติไว้	แต่ในทาง 

ปฏิบัติการใช้สิทธิดังกล่าวยังมีข้อสังเกตหลายประการ

	 	 ประการแรก	 คือ	 สิทธิดังกล่าวมีลักษณะเป็นสิทธิชุมชน	 (community	 right)	 ที่มิใช่สิทธิ 

ในทางปัจเจกชน	 (individual	 right)	 เป็นผลให้การใช้สิทธิต้องมีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มกัน 

เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มมิใช่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ

	 	 ประการท่ีสอง	 ทรัพยากรชีวภาพท่ีชุมชนจะสามารถบริหารจัดการได้ตามความในรัฐธรรมนูญ 

ซึ่งมีกฎหมายภายในบัญญัติไว้เฉพาะพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถ่ิน	 ตามพระราชบัญญัติคุ ้มครอง

พันธุ ์พืช	 พ.ศ.	 2542	 และทรัพยากรชีวภาพท่ีอยู ่ภายใต้การก�ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ 

ทั้งตามความเป็นจริงและตามกฎหมายบัญญัติ	 ตามระเบียบ	 กอช.	 ทั้งที่	 ทรัพยากรชีวภาพ 

อีกหลายประเภทยังไม่มีกฎหมายก�าหนดรายละเอียด	 หลักการ	 วิธี	 และรูปแบบของการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการบริหารจัดการและได้รับผลประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านั้น	 เช่น	 พืชทั่วไป 

ที่มิใช่พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น	สัตว์ทุกชนิด	จุลินทรีย์	ที่มิได้อยู่ในความครอบครอง	ควบคุม	หรือก�ากับ

ดูแลของหน่วยงานของรัฐ

	 	 ข ้อสังเกตประการที่สาม	 คือ	 เมื่อพิจารณาลักษณะของการมีส ่วนร ่วมของชุมชนใน 

การบริหารจัดการพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น	 จะพบว่าการใช้สิทธิดังกล่าวได้ต้องมีเง่ือนไขส�าคัญ 

สองประการ	 คือ	 ทั้งพันธุ์พืชและชุมชนดังกล่าวต้องได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมาย	 หากเป็น 

พันธุ์พืชประเภทอื่นหรือเป็นชุมชนท่ีไม่ได้รับการจดทะเบียน	 พันธุ์พืชและชุมชนนั้นย่อมไม่มีสิทธิ 

ได้รบัความคุม้ครองตามความในพระราชบญัญตัฉิบบันี	้แต่ในปัจจุบนัยงัไม่ปรากฏว่ามชีมุชนใดมาขอรับ

ความคุ้มครองหรือจดทะเบียนทั้งชุมชนและพันธุ์พืชเฉพาะถิ่นต่อคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชและ

ยงัไม่มหีลกัเกณฑ์ก�าหนดรปูแบบ	วธิกีาร	เงือ่นไข	ในการใช้สิทธดัิงกล่าวของชมุชน	ท�าให้ยงัไม่สามารถ

ก�าหนดรายละเอียดแห่งการใช้สิทธิได้อย่างเป็นรูปธรรม

	 	 ข้อสังเกตประการสุดท้าย	 เมื่อพิจารณาถึงระเบียบ	 กอช.	 ซึ่งใช้เป็นคู่มือส�าหรับก�าหนด 

แนวทางปฏิบัติเมื่อจะมีการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพที่อยู่ในความครอบครอง	 ควบคุมและก�ากับดูแล 

โดยหน่วยงานของรัฐจะเห็นว่า	แม้ระเบียบ	กอช.	ดังกล่าวจะก�าหนดลักษณะการเข้าถึงไว้ใกล้เคียงกับ

การใช้สิทธิของประชาชนในการมีส่วนร่วมของประชาชน	 คือ	 การเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพที่มีแหล่ง 

อยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด	 ให้หน่วยงานของรัฐที่ได้รับค�าขออนุญาต 
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในทรัพยากรชีวภาพ

สอบถามความเหน็จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นัน้59	แต่การก�าหนดการใช้สทิธขิององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นดังกล่าว	มีข้อสังเกตคือ

	 	 (1)	 การให้ความเห็นดังกล่าวเป็นการให้ความเห็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซ่ึงเป็น 

หน่วยการปกครองหน่วยหนึ่งของรัฐและเป็นการแบ่งตามหลักภูมิศาสตร์และรัฐศาสตร์มิใช่การให้ 

ความเห็นโดยภาคประชาชนในทางสังคมและวัฒนธรรมตามเจตนารมณ์ของ	 CBD	 และตามหลัก

การมีส่วนรวมของประชาชนที่ต้องการให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียหรือได้รับผลกระทบจากกิจกรรม 

เหล่านั้นเป็นผู้ให้ความเห็น

	 	 (2)	 ระเบยีบ	กอช.	ก�าหนดเพยีงให้หน่วยงานของรัฐน�าความเหน็ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

มาประกอบการพิจารณาว่าจะอนุญาตให้มีการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพเหล่านั้นหรือไม่	ไม่ได้ผูกมัดว่า

หน่วยงานของรัฐต้องยึดถือความเห็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	 	 (3)	 ระเบียบ	 กอช.	 ยังไม่สามารถลงรายละเอียดของการแบ่งปันผลประโยชน์ให้แก่ชุมชนได	้ 

เนื่องจาก	 ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ	 พ.ศ.	 2504	 ก�าหนดว่าเงินและทรัพย์สินที่ 

หน่วยราชการได้รับมาในระหว่างปีงบประมาณให้ถือว่าเป็นรายได้ของแผ่นดินและให้น�าส่งคลังทั้งสิ้น	 

เว้นแต่จะมีกฎหมายก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่น	ซึ่งระเบียบ	กอช.	มีสถานะที่ต�่าศักดิ์กว่ากฎหมาย	ดังนั้น 

จึงไม่อาจก�าหนดแนวทางการจัดการการเงินและผลประโยชน์ให้แก่ชุมชนได้

	 	 ดังนั้น	 เมื่อพิจารณาเนื้อหาของ	 ระเบียบ	 กอช.	 ดังกล่าว	 จึงเห็นได้ว่ายังไม่มีการให้ประชาชน 

มส่ีวนร่วมในการเข้าถงึทรพัยากรชวีภาพอย่างแท้จริงเช่นกนั	ส่วนการก�าหนดเนือ้หาของการมส่ีวนร่วม 

ก็ยังมิได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของอนุสัญญาฯ	และรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง

	 	 กล่าวโดยสรุปจะเห็นได้ว่า	 ภายใต้บริบทของกฎหมายไทย	 ประชาชนยังมีส่วนร่วมใน 

การบริหารจัดการและได้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพตามแนวคิดในการมีส่วนร่วมของประชาชน 

เนือ่งจากยงัขาดหลกัเกณฑ์ท่ีส�าคญับางประการ	ทีส่�าคญั	คอื	การขาดการรบัรู้ข้อมลูเกีย่วกบัทรพัยากร

ชีวภาพที่จะถูกเข้าถึงและน�าไปใช้ประโยชน์	 การขาดความชัดเจนในบทบาทของชุมชนที่จะมีผลต่อ 

ภาครัฐท่ีจะอนุญาตให้เข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและน�าทรัพยากรนั้นไปใช้ประโยชน์ในภายหลัง	 เช่น	

ชุมชนต้องท�าความเห็นภายในเมื่อใดนับแต่ที่มีการส่งเร่ืองให้กับชุมชน	 และเมื่อชุมชนมีความเห็น	

สถานะของความเห็นดังกล่าว	 หน่วยงานต้องปฏิบัติอย่างไร	 รวมถึง	 สิทธิในการแบ่งปันผลประโยชน์ 

จากการใช้ทรัพยากรชีวภาพดังกล่าวในภายหลังด้วย

59	 เพิ่งอ้าง.
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7. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

	 	 รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน	 ได้บัญญัติรับรองสิทธิของชุมชนในการจัดการทรัพยากรชีวภาพและ 

สิทธิของชุมชนเหนือภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาต	ิ 

อันเป็นการบัญญัติคุ้มครองในลักษณะเดียวกันกับที่ก�าหนดไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ	 แต่ปัจจุบันสิทธิดังกล่าวยังไม่มีการบัญญัติไว้ในกฎหมายไทยในระดับพระราชบัญญัติ	 

จงึท�าให้การใช้สทิธขิองประชาชนในการมส่ีวนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพยงัไม่สอดคล้องกบั

แนวความคิดและหลักการการมีส่วนร่วมของประชาชน

	 	 เฉพาะประเด็นในการเข้าถึง	เมื่อพิจารณากฎหมายในระดับพระราชบัญญัติที่ว่าด้วยการเข้าถึง 

ทรพัยากรชีวภาพในประเทศไทยทกุฉบบัพบว่า	มเีพยีงพระราชบญัญตัคิุม้ครองพนัธ์ุพชืฯ	และระเบยีบ	 

กอช.	 เท่าน้ันท่ีก�าหนดลักษณะการเข้าถึงไว้ใกล้เคียงกับการใช้สิทธิของประชาชนในการมีส่วนร่วม

ของประชาชน	อย่างไรก็ตาม	การเข้าถึงภายใต้กฎหมายและระเบียบดังกล่าวก็ยังไม่มีแนวทางปฏิบัติ

ที่ชัดเจน

	 	 ด้วยเหตุนี้	 จึงอาจกล่าวได้ว่า	 ลักษณะของกฎหมายไทยยังไม่ปรากฏว่ามีการให้ประชาชน 

มีส่วนร่วมในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ	ดังนี้	 ผู้เขียนจึงมีข้อเสนอแนะในการส่งเสริมให้ประชาชน 

มีส่วนร่วมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในทรัพยากรชีวภาพดังนี้

	 	 1)	 รัฐควรมีกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติที่ก�าหนดหลักเกณฑ์	วิธีการและรูปแบบส�าหรับ 

ชุมชนในการบรหิารจดัการและได้รบัประโยชน์จากการใช้ทรพัยากรชวีภาพทีป่รากฏในเขตชมุชนนัน้	ซึง่

เนือ้หาของกฎหมายดงักล่าวอาจมลีกัษณะเดยีวกบัการใช้สทิธขิองชมุชนในพนัธุพ์ชืเฉพาะถิน่ท่ีปรากฏ

ในพระราชบัญญตัคิุม้ครองพนัธ์ุพชืกไ็ด้	รวมถงึก�าหนดให้ชมุชนทีจ่ะใช้สทิธใินลกัษณะนีต้้องจดทะเบยีน

ตามกฎหมายเพื่อสะดวกต่อการควบคุมกิจกรรมในชุมชนนั้นๆ

	 	 2)	 เมื่อมีกฎหมายดังกล่าวแล้ว	 รัฐควรมีนโยบายในการให้ความรู้และความเข้าใจแก่ชุมชน 

หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักในบทบาทของตนและ 

เพื่อให้การใช้สิทธิในการจัดการ	 บ�ารุงรักษาและได้รับประโยชน์เป็นไปตามหลักกฎหมายที่ปรากฏ 

ในรัฐธรรมนูญ

	 	 3)	 ส�าหรับระเบียบ	 กอช.	 ที่มีการประกาศใช้ไปแล้วนั้น	 เมื่อมีการปฏิบัติตามระเบียบฉบับนี้ 

ไประยะหนึ่งควรมีการระดมความคิดเห็นของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวน

ประสิทธิภาพของการบังคับใช้ระเบียบฉบับนี้	 เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ	 

โดยเฉพาะในประเด็นที่ยังคงเป็นปัญหา	อาทิ

   ●  อาจก�าหนดให้ชุมชนท้องถิ่นตามระเบียบฯ	 นี้มีการจดทะเบียนเพ่ือความชัดเจนและ

สะดวกในการควบคุมตรวจสอบ
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในทรัพยากรชีวภาพ

   ●  อาจก�าหนดระยะเวลาในการให้ความเห็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรณีการ

เข้าถึงทรัพยากรชีวภาพมีแหล่งที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ	รวมถึงการก�าหนดขั้นตอนของการด�าเนินการ

กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ให้ความเห็นชอบ

	 	 อย่างไรก็ตาม	 หากต้องการให้ระเบียบ	 กอช.	 มีผลเป็นการบังคับใช้เป็นการทั่วไป	 มิใช่เป็น 

เพียงคู่มือของเจ้าพนักงานที่ใช้บังคับกับหน่วยราชการและบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น	 ผู้เขียนเห็นว่า 

ควรตราระเบยีบดงักล่าวขึน้เป็นพระราชบญัญตั	ิโดยอาจรวมเนือ้หาของกฎหมายว่าด้วยเร่ืองการเข้าถงึ

และแบ่งปันผลประโยชน์ในทรพัยากรชวีภาพอืน่ทีอ่ยูน่อกเหนอืจากระเบยีบ	กอช.	และยงัเป็นช่องว่าง

ของกฎหมายหรือเป็นข้อท่ีประเทศไทยจักต้องปฏิบัติตามพันธกรณีตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลาก

หลายทางชีวภาพเข้าร่วมและตามรัฐธรรมนูญไว้ด้วย	เพื่อเป็นกฎหมายกลางของประเทศและเป็นการ

เตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ	และเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของ

ประชาชนภายใต้หลักประชาธิปไตยต่อไป
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ศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงศ์*

*	 ประธานสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ืออุตสาหกรรม,	 ผู ้เข้าอบรมหลักสูตร	 “หลักนิติธรรมเพ่ือ 
	 ประชาธิปไตย”	(นธป.)	รุ่นที่	1	ของส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
1	 โฆสติ	ป้ันเป่ียมรษัฏ์.	2540.‚	“การพฒันาอตุสาหกรรมไทย	พ.ศ.	2504-2539”.	บริษทัเงนิทนุหลกัทรพัย์	มหาธนกจิ	จ�ากดั 
	 (มหาชน).	น.105-106

ประชาธิปไตยต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในปัจจุบัน

ค�าส�าคัญ	 ประชาธิปไตย	การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม	สิ่งแวดล้อม	การด�าเนินกิจการหรือโครงการ	

1. บทน�า 

	 	 การปกครองของไทยในแต่ละยุคแต่ละสมัย	 มีผลต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ	

ความจ�าเป็นในการขยายตัวทางเศรษฐกิจท�าให้ประเทศไทยซึ่งเดิมเป็นประเทศที่มีการส่งออกสินค้า

ทางการเกษตรมาเป็นประเทศที่ก�าลังพัฒนาและมีการส่งออกสินค้าภาคอุตสาหกรรมเป็นส�าคัญ	

  1.1  ความเป็นมาของการปกครองระบอบประชาธิปไตยกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 

	 	 	 	 การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์	 หรือ	 “ราชาธิปไตย”	 

มาเป็นระบบการปกครองแบบ	“ประชาธปิไตย”	ท�าให้เกดิรัฐสมยัใหม่ประกอบด้วย	ดินแดน	ประชากร	 

รัฐบาลและอ�านาจอธิปไตย	เมื่อ	27	มิถุนายน	พ.ศ.2475	ซึ่งถือว่าอ�านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน 

ชาวไทย	โดยรฐัธรรมนญูได้ก�าหนดสทิธแิละหน้าทีข่องประชาชนชาวไทย	หน้าทีแ่ละความสมัพนัธ์ของ

สถาบันการปกครองต่างๆ	 ไว้อย่างละเอียดและชัดเจน	 การพัฒนาทางด้านสังคมและเศรษฐกิจของ

ประเทศ	จงึจ�าเป็นต้องสอดคล้องกบัความเปล่ียนแปลงทางการเมอืง	นโยบายการพัฒนาอตุสาหกรรม

จึงได้เริ่มขึ้นในปี	พ.ศ.2504	โดยการส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการลงทุนอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1 
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ศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงศ์

	 	 	 	 ที่ผ่านมาตั้งแต่	 ปี	 พ.ศ.2475-2516	 พื้นที่ทางการเมืองส่วนใหญ่	 ตกเป็นของชนชั้นน�า 

ทางสังคมที่มีอ�านาจทางเศรษฐกิจเข้ามามีบทบาทอย่างสูงจนแทบไม่เหลือพ้ืนท่ีให้ชนชั้นล่าง	 จนเกิด 

สถานการณ์ประท้วงครั้งใหญ่ท่ีท้องสนามหลวงในวันที่	 14	 ตุลาคม	 2516	 เรียกร้องให้รัฐบาล 

ออกประกาศก�าหนดค่าแรงขั้นต�่่าทั่วประเทศได้ส�าเร็จ	 และน�าไปสู่การออกกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

ในวสิาหกิจต่างๆ	และก่อตัง้องค์กรกลางสหภาพแรงงานและองค์การสภาลกูจ้างแรงงาน	ในปี	พ.ศ.2517	 

ราษฎรผู้ประสบความเดือดร้อนมาช้านานได้รวมตัวกันที่ท้องสนามหลวงในเดือนมิถุนายนและ 

เดือนพฤศจิกายนปีเดียวกัน	 เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้้า	 ไม่เป็นธรรมในสังคม	 

ช่วยเหลอืเรือ่งหนีส้นิและปัญหาการครอบครองทีดิ่น	ความขดัแย้งระหว่างกลุ่มชนชัน้น�าทางการเมอืง 

และกลุ่มชนช้ันล่างยังคงมีความรุนแรงเรื่อยมาจนเกิดเหตุการณ์ประท้วงในวันที่	 6	 ตุลาคม	 2519	 

เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งดังกล่าว	รัฐจึงเอาสังคมเป็นศูนย์กลางเพื่อให้ประชาชนมีความเท่าเทียม

ทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแท้จริง	 โดยให้การรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน	 รวมทั้งสามารถ

โต้แย้งคัดค้านการปฏิบัติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของรัฐได้2	 แนวคิดรัฐสังคมนิยม	 (Socialist	 State)	 

ได้ปรากฏชัดเจนมากข้ึน3	 ซึ่งได้ถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ.2521	 ซึ่งม ี

การบงัคับใช้เป็นเวลานานจนกระทัง่มกีารแก้ไขครัง้สดุท้ายในรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย	แก้ไข

เพิ่มเติม	(ฉบับที่	6)	พุทธศักราช	2539	

	 	 	 	 ในช่วงปี	พ.ศ.2504-2539	ได้ผ่านช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติรวม	7	ฉบบั	 

ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและมีอัตราการเจริญเติบโตสูงกว่า 

ภาคเกษตรกรรมมาโดยตลอด	 ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ 

จากเศรษฐกิจที่พึ่งพาการเกษตรทั้งด้านการผลิต	การส่งออกและการจ้างงานมาเป็นเศรษฐกิจที่พึ่งพา

อุตสาหกรรม	 โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยในอดีต	 มุ ่งพัฒนาอุตสาหกรรม 

ในเชิงเศรษฐกิจ	 คือ	 กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้ทรัพยากรอย่างเต็มที่	 เพื่อให้เกิดความมั่งคั่ง 

ในเชิงเศรษฐกิจ	 ทั้งนี้	 เน่ืองจากในอดีตรัฐมีอ�านาจเด็ดขาดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ

อย่างเด็ดขาด	รัฐจึงสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ของประเทศ	 ท�าให้รัฐมิได้ออกกฎหมายขึ้นมาควบคุมภาคอุตสาหกรรมในการจัดการปัญหาด้าน 

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมแต่อย่างใด	เมือ่ภาคอตุสาหกรรมขยายตวัอย่างรวดเรว็	สงัคมไทย

ต้องเผชิญกับปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติ	 ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม	 ปัญหาความเหล่ือมล�้า	 

ไม่เท่าเทียมกัน	 ไม่เสมอภาคกันทางสังคม	 ก่อให้เกิดช่องว่างทางสังคมระหว่างกลุ่มทุนในภาค

2	 อมร	จันทรสมบูรณ์.	กฎหมายปกครอง.	กรงุเทพฯ	:	มหาวทิยาลยัรามค�าแหง,	2527,	หน้า	60-81	และชยัวฒัน์	วงศ์วฒันาศานต์.	 
	 “การแบ่งแยกอ�านาจ	(Separation	of	Power)”	วารสารกฎหมายปกครอง	ฉบับที่	2	สิงหาคม	2526,	หน้า	25-50	
3	 สังคมนิยม-ประชาธิปไตยในประเทศไทย.บทความจากการสัมมนาเมื่อวันที่	 14	 พฤศจิกายน	 2549	 ที่ศูนย์ประสานงาน 
	 เยาวชนเพื่อประชาธิปไตย	ห้องประชุมอนุสรณ์สถาน	14	ตุลา.	วารสารสยามปริทัศน์	เดือน	มกราคม-กุมภาพันธ์	2550	
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ประชาธิปไตยต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในปัจจุบัน

อุตสาหกรรมและกลุ่มเกษตรกรที่ยากจน	 ปัญหาเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาประเทศอย่าง 

ไม่สมดุล	

	 	 	 นับแต่ปี	 พ.ศ.2540	 การปกครองจากส่วนกลางได้กระจายอ�านาจลงไปสู่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาให้ชุมชนท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกล	 ท�าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเข้ามา 

มีบทบาทส�าคัญต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเช่นกัน	 นอกจากนี้	 ยังมีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้น	 

โดยให้มีอ�านาจหน้าที่หลักในการพิจารณาพิพากษาคดีท่ีเป็นข้อพิพาทระหว่างฝ่ายปกครองกับ 

ปัจเจกชนหรือฝ่ายปกครองด้วยกันเอง	 เพื่อตรวจสอบการใช้อ�านาจของหน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที ่

ของรัฐว่าการกระท�าทางปกครอง	 ค�าสั่งทางปกครองหรือนิติกรรมทางปกครองเป็นไปด้วยความชอบ 

ด้วยกฎหมายหรือไม่	 โดยใช้ระบบไต่สวนในการด�าเนินกระบวนพิจารณาพิสูจน์หาความจริงในคดี4  

ท�าให้คดีเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ที่เกี่ยวข้องกับการใช้อ�านาจรัฐหรือเจ้าหน้าที่

ของรัฐจึงอยูใ่นอ�านาจของศาลปกครอง	แต่ข้อพพิาทด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมทีเ่กดิขึน้

ระหว่างเอกชนกับเอกชนด้วยกันเอง	 จะอยู่ในอ�านาจของศาลยุติธรรม	 ดังจะเห็นได้จากคดีสารตะกั่ว 

ปนเป้ือนล�าห้วยคลติี	้จงัหวดักาญจนบุร	ีซึง่บรษิทั	ตะกัว่คอนเซนเตรทส์	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	ถกูด�าเนนิคดี 

ในศาลยตุธิรรมทัง้คดแีพ่ง	และคดอีาญา	(ค�าพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค	7	คดีหมายเลขแดงท่ี	3426/2550	 

คดหีมายเลขแดงที	่1048/2554	และคดหีมายเลขแดงที	่2604/2554)	แต่ชาวบ้านห้วยยงัคงฟ้องคดีกบั 

กรมควบคมุมลพษิเพือ่เรยีกค่าเสยีหาย	อนัเนือ่งมาจากการละเมดิทางปกครองจากศาลปกครองเช่นกนั	 

(ค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด	คดีหมายเลขแดงที่	637/2551)	

  1.2  ความส�าคัญของปัญหา 

	 	 	 	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.2540	 เป็นต้นมา	จึงถูกประกาศใช้โดยปรับปรุง 

บทบาทหน้าที่	 โครงสร้างองค์กรของรัฐ	 โดยรัฐยอมตนอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายในความสัมพันธ์ 

กบัปัจเจกชน	ซึง่เป็นการจ�ากดัอ�านาจรฐั	ให้อยูภ่ายใต้ระบบกฎหมายทีร่ฐัก�าหนดขึน้	โดยมวีตัถปุระสงค์

หลกัในการป้องกนัและแก้ไขการใช้อ�านาจตามอ�าเภอใจของเจ้าหน้าทีร่ฐัตามหลักนติริฐั	(Legal	State)5 

และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบาย	 การตัดสินใจทางการเมือง	 การตรวจสอบ 

การใช้อ�านาจรัฐ	 การกระจายอ�านาจจากส่วนกลางไปยังส่วนท้องถิ่น	 และการอนุรักษ์	 ฟื้นฟู	 และ 

จัดการทรัพยากรธรรมชาติที่สมดุลและยั่งยืน	 การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน	 

การส่งเสริมสวัสดิการของประชาชน6	รัฐจึงกลายเป็นเครื่องมือที่จะส่งเสริมสวัสดิภาพของสังคม	และ

4		 สถาบนัวจิยัและให้ค�าปรกึษาแห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์.	(2548)	รายงานการวจิยัเรือ่งคดปีกครองเกีย่วกบัสิง่แวดล้อม	 
	 การสาธารณสุข	และเหตุเดือดร้อนร�าคาญ.	เสนอต่อส�านักงานศาลปกครอง.	น.11	
5	 มานิตย์	จุมปา.	คู่มือศึกษาวิชากฎหมายปกครอง.	บริษัทส�านักพิมพ์วิญญูชน	จ�ากัด.	2546,	น.70	
6	 โปรดดูรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ.2540	 หมวด	 5	 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ	 มาตรา	 74-มาตรา	 89	 
	 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.2550	หมวด	5	แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ	มาตรา	75-มาตรา	87	
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ศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงศ์

เศรษฐกิจของประชาชน	 รวมท้ังการเข้าถึงความยุติธรรมทางสังคมด้วย	 โดยรัฐให้หลักประกันในการ

คุ้มครองหลักสิทธิมนุษยชนในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ	ไม่ว่าจะเป็นการรับรองคุ้มครองสิทธิในชีวิต	

ร่างกาย	ทรัพย์สิน	หลักประกันความเท่าเทียมกัน	การไม่เลือกปฏิบัติ	สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการ

ยุติธรรม	 รวมถึงปัจจัยพื้นฐานการด�ารงชีวิตท่ีจ�าเป็นส�าหรับการมีคุณภาพชีวิตที่ดี	 เพื่อคุ้มครองผู้ที่

อ่อนแอกว่าในสังคม	

	 	 	 	 การประกาศใช้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2540	 เป็นต้นมา 

จนถึงปัจจุบันส่งผลให้การประกอบธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมต้องค�านึงถึงสิทธิของบุคคลในการได้รับ 

ข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2550	มาตรา	577  

สิทธิในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการอนุรักษ์	 บ�ารุงรักษา	 และได้ประโยชน์จากทรัพยากร 

และความหลากหลายทางชีวภาพให้มีความสมดุลและยั่งยืน	ตามบทบัญญัติในมาตรา	 668	 สิทธิของ

บคุคลในการมส่ีวนร่วมรกัษาสิง่แวดล้อมและคณุภาพชวิีต	ตามมาตรา	679	โดยสทิธเิหล่านีเ้ป็นเรือ่งใหม่

7	 มาตรา	 57	 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล	 ค�าชี้แจง	 และเหตุผลจากหน่วยราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	 รัฐวิสาหกิจ	 
	 หรือราชการส่วนท้องถิน่	ก่อนการอนญุาตหรอืการด�าเนนิโครงการหรอืกจิกรรมใดทีอ่าจมผีลกระทบต่อคณุภาพสิง่แวดล้อม	
	 สุขภาพอนามัย	 คุณภาพชีวิต	 หรือส่วนได้เสียส�าคัญอ่ืนใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น	 และมีสิทธิแสดงความคิดเห็น 
	 ของตนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อน�าไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว	
	 	 การวางแผนพัฒนาสังคม	 เศรษฐกิจ	 การเมือง	 และวัฒนธรรม	 การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์การวางผังเมือง	 
	 การก�าหนดเขตการใช้ประโยชน์ในที่ดิน	 และการออกกฎที่อาจมีผลกระทบต่อส่วนได้เสียส�าคัญของประชาชน	 ให้รัฐ 
	 จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนด�าเนินการ	
8	 มาตรา	66	บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน	ชุมชนท้องถิ่น	หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม	ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี	 
	 ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ินและของชาติและสิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชน 
	 ในการอนุรักษ์	บ�ารุงรักษาและการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ	รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล 
	 และยั่งยืน	
9	 มาตรา	 67	 สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์	 บ�ารุงรักษาและการได้ประโยชน์จากทรัพยากร 
	 ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ	และในการคุ้มครอง	ส่งเสริม	และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	เพื่อให้ด�ารงชีพ 
	 อยู่ได้อย่างปกติและต่อเน่ืองในส่ิงแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย	 สวัสดิภาพ	 หรือคุณภาพชีวิต 
	 ของตน	ย่อมได้รับความคุ้มครองตามความเหมาะสม	
	 	 การด�าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงท้ังทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 
	 ทรัพยากรธรรมชาติ	 และสุขภาพ	 จะกระท�ามิได้	 เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ 
	 สุขภาพของประชาชนในชุมชน	และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน	รวมทั้ง 
	 ได้ให้องค์การอิสระ	 ซ่ึงประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 
	 ท่ีจัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ	 ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการด�าเนินการ 
	 ดังกล่าว	
	 	 สิทธิของชุมชนที่จะฟ้องหน่วยราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	 รัฐวิสาหกิจ	 ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรอ่ืนของรัฐ 
	 ที่เป็นนิติบุคคล	เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัตินี้	ย่อมได้รับความคุ้มครอง
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ประชาธิปไตยต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในปัจจุบัน

ที่ปรากฏข้ึนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ.2540	 เป็นต้น	 ผู ้ประกอบธุรกิจในภาค

อุตสาหกรรมในประเทศไทย	 ซึ่งมิใช่นักกฎหมายย่อมไม่อาจเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงของระบอบ 

ประชาธิปไตยของไทยที่ใช้หลักนิติรัฐ	 (Legal	State)	และหลักนิติธรรม	 (The	Rule	of	Law)	และ 

การรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์หรือสิทธิมนุษยชน	 รวมท้ังสิทธิในการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของ 

บุคคล	 และสิทธิในการมีส่วนร่วมของบุคคลในชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมให้สมดุลและยั่งยืน	 โดยผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมจะด�าเนินการตามกฎหมาย	 

ข้อบังคับ	 และเงื่อนไขท่ีหน่วยงานของรัฐก�าหนดไว้	 เมื่อหน่วยงานภาครัฐไม่มีความชัดเจนว่า 

ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมใดบ้างที่ต้องท�า	 EIA	 (Environmental	 Impact	 Assessment)	 

และ	HIA	 (Health	 Impact	Assessment)	 ย่อมส่งผลให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมถูกมองว่า

เป็นผู้ร้ายในสังคมไทยที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านมลพิษ	ส่งผลให้เกิดปัญหาความขัดแย้งกับบุคคลในพื้นที่	

ทั้งๆ	ที่ภาคอุตสาหกรรมก็ยินดีที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย	

	 	 	 	 ดงันัน้	เพือ่ให้การพฒันาภาคอตุสาหกรรมเป็นการพฒันาทีย่ัง่ยนืสอดคล้องกบัการปกครอง

ในระบอบประชาธปิไตย	ซึง่มรีฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นกฎหมายสูงสุดท่ีใช้ในการปกครอง

ประเทศ	และเพ่ือคนในสงัคม	ชมุชนหรือบคุคลในพืน้ทีไ่ด้เลง็เหน็ความส�าคญัและเข้าใจถงึความจ�าเป็น

ในการพฒันาภาคอตุสาหกรรมและลดปัญหาความขดัแย้ง	และความเหลือ่มล�า้ระหว่างผูป้ระกอบการ

ในภาคอุตสาหกรรมและคนในชุมชน	 รวมท้ัง	 เพ่ือสร้างบรรยากาศการลงทุนในประเทศไทยใน 

การเตรียมความพร้อมกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 หรือ	 ASEAN	 Economic	 

Community	(AEC)	อย่างสมบูรณ์แบบ	โดยเร่งพัฒนาและยกระดับกลุ่มอุตสาหกรรม	จึงจ�าเป็นต้อง 

ศึกษาถึงการยอมรับและบังคับใช้บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่มีผลกระทบต่อ

การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม	 เพื่อภาคอุตสาหกรรมจะได้หาแนวทางหรือมาตรการในพัฒนาภาค

อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยของไทย	

2. สถานการณ์ปัญหาการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมกับประชาธิปไตยในปัจจุบัน 

	 	 การรับรองสิทธิของบุคคลในการเข้ามีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชน	 สิทธิของบุคคลที่รวมตัวกัน 

เป็นชุมชน	ชุมชนท้องถิ่น	และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที่ดี	และสิทธิในการรักษาคุณภาพชีวิตได้มีขึ้นมากว่า	15	ปี	แต่ไม่มีกฎหมายเฉพาะออกมารองรับหรือ

สร้างความชัดเจนในเรื่องเหล่านี้	 ส่งผลให้บุคคลในชุมชนออกมาใช้สิทธิชุมนุมประท้วงและเดินขบวน 

ปิดถนน	 เพื่อเรียกร้องให้ผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมหยุดการด�าเนินการประกอบธุรกิจในภาค

อุตสาหกรรมในพื้นที่	โดยอ้างบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2550	มาตรา	66	

และมาตรา	67	เช่น	กลุ่มกรีนพีซร่วมกับชาวบ้านบ่อนอก	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	บุกส�านักงานใหญ่
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ศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงศ์

ของบริษัทกัลฟ์	 เพาเวอร์	 เจเนอเรชั่น	 เพื่อเรียกร้องให้ยกเลิกโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินที่เสนอสร้าง 

ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 เมื่อวันท่ี	 30	 ตุลาคม	 254410	 กลุ่มรักษ์บ่อวินกว่า	 500	 คน	 จากพื้นที ่

หมู่	6	และ	หมู่	8	ต.บ่อวนิ	และชาวบ้านจาก	ต.เขาคนัทรง	ได้มาร่วมประชมุคดัค้านการก่อสร้างบ่อขยะ

ระยะที่	 2	ของบริษัท	อีสเทิร์น	ซีบอร์ด	 เอนไวรอนเมนทอลคอมเพล็กซ์	 จ�ากัด	ณ.ริมถนนสาย	311	 

ขาเข้าสัตหีบ	 หมู่	 4	 ต.บ่อวิน	 อ.ศรีราชา	 จ.ชลบุรี	 เมื่อวันท่ี	 17	 ตุลาคม	 255311	 กรณีกลุ่มพลัง

มวลชนชาวอ�าเภอท่าศาลา	 จ.นครศรีธรรมราช	 และบรรดานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ	์

และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	 รวมจ�านวนนับพันคน	 ได้มารวมตัวมาร่วมขบวนรณรงค์

ไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน	 ที่บริเวณสนามหน้าท่ีว่าการอ�าเภอท่าศาลา	 จ.นครศรีธรรมราช	 เมื่อวัน

ที่	 22	 กุมภาพันธ์	 255412	 ชาวบ้านในอ�าเภอจะนะ	 จังหวัดสงขลา	 ปิดถนนเส้นทางสู่	 3	 จังหวัด

ชายแดนใต้	 นานกว่า	 8	 ช่ัวโมง	 ท่ีถนนเอเชียสายหาดใหญ่	 -	 ปัตตานี	 เพื่อประท้วงโรงไฟฟ้า	 

ทีส่่งผลกระทบต่อต้นยางพาราและการเลีย้งปลาในกระชงั	ในวันที	่6	กนัยายน	255413	เป็นต้น	และในอกี 

หลายกรณีที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น	

	 	 อย่างไรก็ตาม	 สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.2540	จนถึงปัจจุบัน	ซึ่งเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	ซึ่งถือ 

กฎหมายเป็นใหญ่	 ยึดหลักกฎหมายมหาชนในข้อที่ว่า	 “ถ้าไม่มีกฎหมายให้อ�านาจไว้	 ฝ่ายปกครอง 

จะกระท�ามิได้”	 โดยให้การรับรองสิทธิและเสรีภาพขั้นมูลฐานของประชาชน	 และหากมีความจ�าเป็น 

ที่จะต้อง	 ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนก็ต้องมีกฎหมายก�าหนดขึ้นและใช้บังคับเพ่ือประโยชน์ 

แก่สาธารณชน	 หากมีการกระท�าท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของประชาชนโดยรัฐ	 ประชาชนสามารถใช้ 

นิติวิธีที่กฎหมายรับรองไว้เข้าเยียวยาได้	 ส่งผลให้เกิดสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาภาค

อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน	ดังนี้	

      

10	 กลุ่มกรีนพีซร่วมกับชาวบ้านบ่อนอก	จังหวัดประจวบฯ	บุกส�านักงานใหญ่ของบริษัท	กัลฟ์ฯ	 วันนี้เพื่อเรียกร้องให้ยกเลิก 
	 โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินที่เสนอสร้างในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์,	 Online	 Aviabel	 http://www.greenpeace.org/ 
	 seasia/th/press/releases/40732/	
11 ปัญหาการคดัค้านโครงการศนูย์จดัการสิง่แวดล้อมครบวงจรระยะท่ี	2	บรษัิท	อสีเทิร์น	ซบีอร์ด	เอนไวรอนเมนทอลคอมเพลก็ซ์	 
	 จ�ากดั.	Online	Available	:	9	July	2013,	http://www.kpi2.playwebagency.com/index.php?name=event&file=
	 detail&orderpage=all&event_id=370	
12	 ชาวท่าศาลานับพันเดินขบวนประท้วงโรงไฟฟ้าถ่านหิน	วันที่	23	กุมภาพันธ์	2011	Online	Available	:	1	July	2013,	 
	 http://www.oknation.net/blog/kcn3/2011/03/02/entry-1	
13	 ปิดถนนประท้วงโรงไฟฟ้าจะนะ	6	กันยายน	2554	Online	Available	:	30	June	2013,	http://news.voicetv.co.th/ 
	 thailand/17788.html	
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ประชาธิปไตยต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในปัจจุบัน

  2.1  ปัญหาหน่วยงานรัฐไม่มีความชัดเจนในการให้ข้อมูลข่าวสารและการก�าหนดผังเมือง 

ของหน่วยงานรัฐ 

	 	 	 	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2540	และ	พ.ศ.	2550	ให้การรับรองสิทธิของ 

บคุคลในการได้รบัข้อมลูข่าวสารค�าชีแ้จง	และเหตุผลจากหน่วยราชการ	หนว่ยงานของรัฐ	รฐัวสิาหกจิ	 

หรือราชการส่วนท้องถิ่น	 ก่อนการอนุญาตหรือการด�าเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบ 

ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 สุขภาพอนามัย	 คุณภาพชีวิต	 หรือส่วนได้เสียส�าคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตน 

หรือชุมชนท้องถิ่น	 และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือน�าไปประกอบ 

การพิจารณาในเรื่องดังกล่าว	 ตามมาตรา	 57	 วรรคหนึ่ง	 และการวางแผนพัฒนาสังคม	 เศรษฐกิจ	 

การเมือง	และวัฒนธรรม	การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์การวางผังเมือง	การก�าหนดเขตการใช้ประโยชน์

ในทีด่นิ	และการออกกฎทีอ่าจมผีลกระทบต่อส่วนได้เสียส�าคญัของประชาชน	ให้รฐัจดัให้มกีระบวนการ

รับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างท่ัวถึงก่อนด�าเนินการ	 ตามมาตรา	 57	 วรรคสอง	 แต่ในหลาย 

สถานการณ์พบว่าหน่วยงานภาครฐัมไิด้ให้ข้อมลูข่าวสารหรอืรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชนในพืน้ที่

ก่อน	เมือ่หน่วยงานอนญุาตให้บริษทัประกอบธรุกจิในภาคอตุสาหกรรมในพืน้ทีท่ีไ่ด้รบัอนญุาต	จงึเกดิ

ความขัดแย้งกับประชาชนในพื้นที่	ดังตัวอย่างต่อไปนี้	

    ค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ ฟ.13/2547	 ผู ้ฟ้องคดีเป็น 

ผู้ประกอบอาชีพประมงเพาะเลี้ยงสัตว์น�้้าในต�าบลคลองด่าน	 อ�าเภอบางบ่อ	 จังหวัดสมุทรปราการ	 

ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	 (ผู ้ถูกฟ้องคดี)	 

ได้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมสมุทรปราการในเขตต�าบลคลองด่าน	 

ที่ก�าหนดเป็นที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย	 และท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมตาม

ผังเมืองเดิมเป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า	 ท�าให้มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์

ในที่ดินไปเพื่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้าซ่ึงจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อมและการประกอบอาชีพของผู้ฟ้องคดีและประชาชนที่ประกอบอาชีพดังกล่าว	 โดยที่ยัง 

ไม่ได้น�ามติคณะกรรมการฯ	ที่ให้ความเห็นชอบในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ม ี

ผู้ประกอบธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมรวม	 12	 รายร้องขอไปด�าเนินการจัดให้มีการปิดประกาศเพื่อให้ 

ผู้มีส่วนได้เสียได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น	จึงไม่ชอบด้วยขั้นตอนอันเป็นสาระส�าคัญตามที่บัญญัติไว้

ในมาตรา	23	มาตรา	24	และมาตรา	25	แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง	พ.ศ.	2518	จึงพิพากษา 

ให้เพิกถอนกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ	พ.ศ.	2544	ออกตามความในพระราช

บัญญัติการผังเมือง	พ.ศ.	2518	เฉพาะในส่วนที่ก�าหนดให้พื้นที่ต�าบลคลองด่าน	อ�าเภอบางบ่อ	จังหวัด

สมุทรปราการ	เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า	(สีม่วง)	
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ศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงศ์

    ค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดหมายเลขแดงที่ อ.244/2553 เนื่องจากรัฐธรรมนูญ 

เป็นกฎหมายสูงสุดที่ก�าหนดหลักการทั่วไปในการปกครองบริหารประเทศ	ส่วนรายละเอียด	ขอบเขต	 

เงื่อนไขการบังคับใช้จะอยู่ในรูปของกฎหมายที่ฝ่ายนิติบัญญัติจะได้ตราขึ้นบังคับใช้	ดังนั้น	การด�าเนิน 

โครงการหรอืกิจกรรมของรฐัหรอืเอกชนทีอ่าจก่อให้เกดิผลกระทบอย่างรนุแรงต่อคณุภาพสิง่แวดล้อม 

ซึ่งต้องมีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมก่อนมีการด�าเนินการโครงการ 

ตามมาตรา	 56	 วรรคสอง	 ของรัฐธรรมนูญฯ	 พ.ศ.	 2540	 จะต้องเป็นกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติให ้

ด�าเนินการตามกระบวนการดังกล่าว	 ประกอบกับขณะเกิดข้อพิพาทในคดีนี้ยังไม่มีการตรากฎหมาย

ตามที่มาตรา	 56	 วรรคสอง	 ก�าหนดไว้	 มีเพียง	 พ.ร.บ.	 ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่ง

ชาติ	 พ.ศ.	 2535	 ฉบับเดียวท่ีก�าหนดเรื่องการท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ใน 

มาตรา	46	วรรคหนึ่ง	

	 	 	 	 เมื่อโครงการก่อสร้างระบบก�าจัดขยะมูลฝอยของผู้ถูกฟ้องคดีท้ังสาม	 (อบต.ค�าม่วง 

ผู้ถูกฟ้องคดีที่	 1	 เทศบาลต�าบลน�้าพอง	 ผู้ถูกฟ้องคดีที่	 2	 และเทศบาลต�าบลเขาสวนกวาง	 ผู้ถูกฟ้อง 

คดีที่	 3)	 มิได้เป็นโครงการที่จะต้องจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	และสถานที่ตั้ง 

ของโครงการดังกล่าวก็มิได้ตั้งอยู่ในพื้นท่ีท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติก�าหนดให้โครงการทุกประเภทและ 

ทุกขนาดต้องจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 ประกอบกับโครงการดังกล่าว 

มวีตัถปุระสงค์เพือ่ปรบัปรงุระบบก�าจัดขยะร่วมของผู้ถกูฟ้องคดทีัง้สามให้ใช้วธิกีารทีถู่กหลกัสขุาภบิาล	

ตามบทบญัญตัมิาตรา	59	ของรฐัธรรมนญูฯ	พ.ศ.	2540	เกีย่วกบัการรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชน

มิใช่บทบังคับเด็ดขาดที่ให้การด�าเนินการของรัฐทุกโครงการจะต้องจัดให้มีประชาพิจารณ์	 เมื่อยัง 

ไม่มีกฎหมายอนุวัตการให้เป็นไปตามมาตราดังกล่าว	 การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที	่ 2	 และที่	 3	 ร่วมกับคณะ

สาธารณสุขศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 จัดท�าโครงการวิจัยมูลฝอยโดยจัดรายงานการประเมิน 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น	 และจัดให้มีการประชุมชี้แจงการด�าเนินโครงการสอบถามและรับฟัง 

ความคิดเห็นของราษฎรในพื้นท่ีด้วยแล้ว	 กรณีนี้ถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ด�าเนินการให้บุคคลในชุมชน

ท้องถิ่นมีสิทธิได้รับข้อมูล	 ค�าชี้แจงและเหตุผลก่อนการด�าเนินโครงการดังกล่าว	 และให้มีสิทธิแสดง 

ความคิดเห็นของตนในเรื่องดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมควรแก่กรณีแล้ว	 การก่อสร้าง 

โครงการระบบก�าจัดขยะมูลฝอยร่วมของผู้ถูกฟ้องคดีท้ังสามจึงไม่เป็นการกระท�าท่ีไม่ชอบด้วย 

มาตรา	59	ของรัฐธรรมนูญฯ	พ.ศ.	2540	

    ค�าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 180/2554 ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า	 ผู้ถูกฟ้องคดีที่	 2	 (รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการคลัง)	ผู้ถูกฟ้องคดีที่	3	(คณะกรรมการอ�านวยการโรงงานยาสูบ)	ผู้ถูกฟ้องคดีที่	4 

(ผูอ้�านวยการโรงงานยาสบู)	และผูถู้กฟ้องคดท่ีี	5	(คณะกรรมการก�ากบัดูแลโครงการย้ายโรงงานยาสบู)	

ได้ร่วมกันจัดท�าโครงการย้ายและก่อสร้างโรงงานยาสูบแห่งใหม่	ณ	 ศูนย์อุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา	 
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ประชาธิปไตยต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในปัจจุบัน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	และผู้ถูกฟ้องคดีที่	 1	 (คณะรัฐมนตรี)	 ได้มีมติอนุมัติโครงการดังกล่าวแล้ว 

เมื่อวันที่	 25	 ธันวาคม	 2550	 ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ร้อยแปดสิบหก	 เห็นว่าโครงการดังกล่าว	 เป็นโครงการ 

ที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 สุขภาพอนามัย	 คุณภาพชีวิต	 หรือส่วนได้เสียส�าคัญอื่นใด

เกี่ยวกับผู้ฟ้องคดีหรือชุมชนท้องถิ่น	ซึ่งผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับข้อมูล	ค�าชี้แจง	และเหตุผลจากผู้ถูกฟ้อง

คดีทั้งห้าก่อนการด�าเนินโครงการดังกล่าว	 และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้า 

เพื่อน�าไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว	 ตามมาตรา	 57	 วรรคหนึ่ง	 ของรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย	พทุธศกัราช	2550	ศาลปกครองสงูสดุเหน็ว่า	ผูฟ้้องคดีที	่486	เป็นสหภาพแรงงาน

รฐัวสิาหกจิยาสบู	ซึง่มฐีานะเป็นนติบุิคคล	มไิด้เป็นบคุคลทีม่ภีมูลิ�าเนาหรอืถิน่ทีอ่ยู	่หรือประกอบอาชพี

หรือกิจการอยู่ในบริเวณสวนอุตสาหกรรม	โรจนะอยุธยา	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	จึงมิอาจถือได้ว่า 

ผู้ฟ้องคดีท้ังสี่ร้อยแปดสิบหกได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย 

โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้	ดังนั้น	ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ร้อยแปดสิบหกจึงมิใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครอง	

	 	 	 	 จะเห็นได้ว่า	 ภาคอุตสาหกรรมมิได้มีเจตนาจะหลีกเลี่ยงกฎหมาย	 และได้พยายาม 

ด�าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย	 โดยการร้องขอจากหน่วยงานรัฐให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงการใช้ 

ประโยชน์ทีด่นิตามผงัเมอืงรวมสมทุรปราการในเขตต�าบลคลองด่านให้เป็นพืน้ทีป่ระเภทอตุสาหกรรม

และคลังสินค้า	 (สีม่วง)	 แต่หน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มีการออกกฎหมาย	 กฎเกณฑ์	 หรือ 

ข้อบังคับในการก�าหนดกฎเกณฑ์ให้ชัดเจนว่ากิจการหรือโครงการใดบ้างที่ศึกษาผลกระทบและรับฟัง 

ความคิดเห็นของประชาชน	 อีกทั้งหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 ยังไม่มีความชัดเจนถึงการปฏิบัติ

ตามขั้นตอนที่กฎหมายก�าหนด	 ส่งผลให้การประกอบธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมจึงมีปัญหาความ 

ขดัแย้งกบับคุคลในชมุชน	ประกอบกับความไม่เข้าใจในลกัษณะแห่งสทิธ	ิความเป็นผูท้รงสทิธ	ิและการ

ใช้สทิธใินการได้รบัข้อมลูข่าวสาร	และกระบวนการมส่ีวนร่วมในการแสดงความคดิเหน็	ตามมาตรา	57	

ของภาครัฐ	ภาคประชาชน	และภาคอุตสาหกรรม	ท�าให้ประชาชนบางกลุ่มต่างใช้สิทธิในการฟ้องร้อง 

เกดิปัญหาข้อพพิาททัง้ๆ	ทีไ่ม่ได้เป็นผูท้รงสิทธิตามมาตรา	57	ส่ิงเหล่านีล้้วนเป็นปัญหาและอปุสรรคต่อ

การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของไทย	

  2.2  หน่วยงานรัฐไม่ด�าเนินการให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

	 	 	 	 หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 บังคับใช้กฎหมายโดยไม่ได้ค�านึงถึงบทบัญญัติใน 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง	โดยให้การรับรองสิทธิในการมีคุณภาพ

ชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี	 โดยก�าหนดให้การด�าเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบ 

ต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ	 จะต้องท�า 

การศกึษาและประเมนิผลกระทบต่อคณุภาพสิง่แวดล้อมและสขุภาพของประชาชนในชมุชน	และจดัให้ 

มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน	 และให้การรับรองสิทธิของ
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ชุมชนที่จะฟ้องหน่วยราชการ	หน่วยงานของรัฐ	 รัฐวิสาหกิจ	 ราชการส่วนท้องถ่ินหรือองค์กรอื่นของ

รัฐที่เป็นนิติบุคคล	เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติดังกล่าวตามมาตรา	67	

	 	 	 	 แต่หน่วยงานรัฐหรือเจ ้าหน้าที่ของรัฐ	 ได้ออกใบอนุญาตให้ผู ้ประกอบธุรกิจใน 

ภาคอุตสาหกรรมด�าเนินกิจการหรือโครงการได้	 โดยมิได้แจ้งหรือมีกฎระเบียบท่ีชัดเจนว่าโรงงาน 

อุตสาหกรรมประเภทใดบ้างที่ต้องท�าการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชน	ท�าให้ผูป้ระกอบการในภาคอตุสาหกรรมมไิด้ด�าเนนิการตามทีบ่ทบญัญตัใินรฐัธรรมนญู

ก�าหนดไว้	ส่งผลให้ศาลสั่งระงับโครงการหรือเพิกถอนใบอนุญาต	ดังตัวอย่างต่อไปนี้	

	 	 	 	 -	ศาลปกครองกลาง	คดีหมายเลขแดงที่	1352/2553	(คดีมาบตาพุด)	เพิกถอนใบอนุญาต

ที่ออกให้แก่โครงการหรือกิจกรรมทั้ง	 76	 โครงการ	 เนื่องจากไม่ท�าการศึกษาและประเมินผลกระทบ 

ต่อคณุภาพสิง่แวดล้อมและสขุภาพของประชาชนในชมุชน	และจัดให้มกีระบวนการรับฟังความคดิเห็น 

ของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน	ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.2550	มาตรา	67	 

ซึ่งถูกก�าหนดให้เป็นประเภทโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง 

ทั้งทางด ้านคุณภาพสิ่งแวดล ้อม	 ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพตามประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เรื่อง	 ก�าหนดประเภท	 ขนาดและวิธีปฏิบัติส�าหรับโครงการ

หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง	 ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสขุภาพ	ทีส่่วนราชการ	รฐัวสิาหกจิ	หรือเอกชน	จะต้องจัดท�ารายงานการวเิคราะห์ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	2535	ฉบับลงวันที่	31	สิงหาคม	2553	ซึ่งออกมาบังคับใช้ในภายหลังที่ม ี

การฟ้องร้องคดี14 

	 	 	 	 -	ศาลปกครองเชียงใหม่คดีหมายเลขแดงที่	 278/2556	 พิพากษาให้คณะกรรมการ

ก�ากับกิจการพลังงาน	 (กกพ.)	 หรือเรคกูเลเตอร์	 เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิต

พลังงานไฟฟ้าชีวมวล	เนื่องจากเป็นกิจการที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนตามรัฐธรรมนูญ	แต่ไม่ได้ 

ด�าเนินการรับฟังความคดิเห็นจากประชาชนและผูม้ส่ีวนได้เสยีตามมาตรา	57	และ	67	ของรฐัธรรมนูญ15 

	 	 	 	 ตัวอย่างทั้งสองคดี	 ผู้ประกอบกิจการในภาคอุตสาหกรรมมิได้เป็นผู้ถูกฟ้องคดีโดยตรง	 

หากแต่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตโดยผลของค�าพิพากษาของศาลปกครองที่ฟ้องร้องหน่วยงานรัฐ 

ที่ด�าเนินการออกใบอนุญาตดังกล่าว	 จะเห็นได้ว่าความไม่ชัดเจนในกฎหมายและระเบียบ	 ข้อบังคับ	 

ท�าให้ผู้ประกอบการไม่ทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนในการท�าการศึกษาและประเมินผลกระทบ 

14	 โครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อม	:	ค�าพิพากษาศาลปกครองกลางคดีมาบตาพุด	(รัฐธรรมนูญมาตรา	67	วรรคสอง)	Online	 
	 Available	:	30	June	2013,	http://enlawthai.org.cp-8.webhostbox.net/node/18545	
15	 ศาลปกครอง	สั่งกกพ.เพิกถอนใบอนุญาตโรงไฟฟ้าชีวมวลเชียงราย.	24	มิถุนายน	2556.	Online	Available	 :	1	 July	 
	 2013,	http://www.thunhoon.com/highlight/133098/133098.html	
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ประชาธิปไตยต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในปัจจุบัน

ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน	 และกระบวนการรับฟังความคิดเห็น 

ของประชาชนและผู้มส่ีวนได้เสยีก่อน	ดงัจะเห็นได้ว่า	ในคดมีาบตาพดุ	ผูป้ระกอบการภาคอตุสาหกรรม

ต่างได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานรัฐให้ด�าเนินกิจการและโครงการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	 

ในขณะนั้นยังไม่มีประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	ก�าหนดประเภท	ขนาด

และวิธีปฏิบัติส�าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง	 ทั้งทาง 

ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ	 ที่ส่วนราชการ	 รัฐวิสาหกิจ	 หรือเอกชน	 

จะต้องจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	2535	ฉบับลงวันที่	31	สิงหาคม	2553	 

แต่อย่างใด	 จึงไม่ทราบว่าต้องด�าเนินการศึกษา	ประเมินผลกระทบและความคิดเห็นของประชาชน	

ความไม่ชัดเจนของกฎหมายและการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	 ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ม ี

ความหวาดระแวงการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมจะไปก่อให้เกิดผลเสียหายแก่คนในชุมชน	 ความ 

ไม่เข้าใจในข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจนท�าให้หลายพื้นที่ไม่ยินยอมให้มีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม	 และ 

กลายเป็นผลพวงของความขัดแย้งกับคนในชุมชน

  2.3  ปัญหาการใช้สิทธิโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

	 	 	 	 การไม่มีกฎหมายเฉพาะออกมารองรับการใช้สิทธิของบุคคลที่รวมตัวกันเป็นชุมชน 

ชุมชนท้องถิ่น	และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมที่ชัดเจน	ท�าให้เกิดปัญหาการใช้สิทธิโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

และความเข้าใจผิดของคนในสังคมได้เช่นกัน	

	 	 	 	 ตัวอย่างกรณี	 ศาลฎีกาพิพากษาให้นางจินตนา	แก้วขาว	ประธานกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด	 ต.ธงชัย	 อ.บางสะพาน	 จ.ประจวบคีรีขันธ์	 จ�าคุก	 4	 เดือน	 ในข้อหาบุกรุก 

และรบกวนการครอบครองทีดิ่นของเอกชนและน�าของโสโครกเปรอะเป้ือนบคุคลและทรพัย์	มคีวามผดิ

ตามประมวลกฎหมายอาญา	 หลังจากนางจินตนาได้น�าชาวบ้านกลุ่มเสื้อเขียวบุกรุกเข้าไปในงาน 

เลี้ยงโต๊ะจีน	จ�านวน	2,000	โต๊ะ	ของบริษัท	ยูเนี่ยน	พาวเวอร์	ดีวีลอปเม้นท์	จ�ากัด	เจ้าของโครงการ

โรงไฟฟ้าหินกรูด	ที่บ้านโคกตาหอม	ต.ธงชัย	เมื่อวันที่	13	มกราคม	2544	ท�าให้ทรัพย์สินเสียหายและ

บริษัทต้องยกเลิกการจัดงานดังกล่าว	

	 	 	 	 แต่ปรากฏว่ามูลนิธิส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้เขียนบทความ	 “ความเห็น 

ทางวิชาการคดีจินตนา	 แก้วขาว”	 ใน	 ‘ประชาไท’	 ยกย่องการท�าดีเพื่อสิ่งแวดล้อมจนติดคุก	 โดยได้ 

ตั้งค�าถามว่าการตัดสินนี้ถือเป็น	“การขัดกันของการบังคับใช้กฎหมาย	(อาญา)	กับหลักสิทธิมนุษยชน	

(ตามรัฐธรรมนูญ)”	 หรือไม่16	 และจัดท�าความเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนและ 

หลักนิติธรรมต่อค�าพิพากษาศาลฎีกา	คดีที่จินตนา	แก้วขาว	แกนน�ากลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

16	 ดร.โสภณ	พรโชคชัย.ความเห็นทางวิชาการ:	 คุณจินตนา	 แก้วขาว	 กับกฎหมู่.	 Online	 Available	 :	 9	 July	 2013,	 
	 www.bangkokbiznews.com/.../อุโมงค์ผาเมืองเรื่องจินตนา-แก้วขาว
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และสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด	 ถูกตัดสินจ�าคุก	 4	 เดือนโดยไม่รอลงอาญาในข้อหาบุกรุก	 โดยเสนอว่า 

การลงโทษจ�าคุก	จนิตนา	แก้วขาว	ในข้อหาบกุรกุเป็นการลงโทษทีไ่ม่ได้สดัส่วนกบัการกระท�าความผดิ	

เพราะจินตนาอ้างเหตุที่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ	 แต่ในเมื่อการกระท�านั้นผิดกฎหมาย 

บ้านเมอืง	แต่ได้รับการคุม้ครองตามรัฐธรรมนญู	ศาลย่อมต้องหาเหตุผลแห่งความยติุธรรมในการลงโทษ

ด้วยวิธีอื่น17	 อีกทั้ง	 น.พ.นิรันดร์	 พิทักษ์วัชระ	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 (กสม.)	 พร้อม

ด้วยนายหว่องไคชิง	ผู้อ�านวยการกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งเอเซีย	จากฮ่องกง	นายวสันต์	พานิช	 

ประธานกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน	 สภาทนายความ	 เดินทางมาที่เรือนจ�า	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 

เข้าเยี่ยมนางจินตนา	 แก้วขาว	 และให้สัมภาษณ์ว่าทุกฝ่ายควรจะมองถึงกฎหมายรัฐธรรมนูญและ 

กฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของกฎหมายเชิงซ้อนท่ีมองว่าคดีแพ่งและคดีอาญาท่ีเกิดข้ึน 

มีต้นตอจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนและชาวบ้านที่เป็นนักต่อสู้ก็ลุกขึ้นมาต่อสู้ปกป้องผืนแผ่นดิน	 

แต่ถูกหน่วยงานของรัฐหรือนายทุนฟ้องร้อง	 เพราะฉะนั้นในอนาคตการมองด้วยกฎหมายเชิงซ้อน 

จะมีผลในการปฏิบัติหรือไม่	 สังคมจะต้องจับตาดูว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบในกระบวนการยุติธรรม 

ทั้งต�ารวจ	 อัยการ	 ผู้พิพากษา	 ควรจะต้องมีมุมมองในเรื่องการใช้กฎหมายเชิงซ้อนไม่ได้มองแยกส่วน

เฉพาะกฎหมายแพ่งหรืออาญา18 

	 	 	 	 ดร.โสภณ	 พรโชคชัย	 ได้แสดงความคิดเห็นว่าไม่มีใครปฏิเสธว่าการอนุรักษ์ธรรมชาติ 

เป็นสิง่ทีด่	ีแต่การต่อสูข้องกลุม่คณุจนิตนา	แก้วขาว	เป็นการใช้สิทธเิกนิขอบเขตจนละเมดิอาญาแผ่นดิน	

ความผิดเพราะไม่มีกลุ่มหรือบุคคลใดสามารถใช้สิทธิชุมชนหรือสิทธิมนุษยชนจนผิดอาญาแผ่นดินได้	 

การใช้กฎหมู่และความรุนแรงเป็นสิ่งที่สังคมยอมรับไม่ได้	

	 	 	 	 ผู้เขียนมีความเห็นสอดคล้องกับดร.โสภณ	พรโชคชัย	 และเคารพในแนวค�าพิพากษาของ 

ศาลฎีกา	แม้ว่าการใช้สทิธิดงักล่าวจะเกดิจากการปกป้องสิทธติามบทบญัญติัในรัฐธรรมนญูฯ	มาตรา	67	

ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูดและสิทธิมนุษยชน	 แต่สิทธิในทรัพย์สินของบริษัท	 

ยูเนี่ยน	 พาวเวอร์	 ดีวีลอปเม้นท์	 จ�ากัด	 เป็นสิทธิที่ได้รับการรับรองตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ.2550	 มาตรา	 41	 เช่นกัน	 การบุกรุกเข้าไปในงานเล้ียงย่อมเป็นการ

ละเมิดสิทธิการครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ได้รับการรับรองตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ

และเป็นการกระท�าความผิดในประมวลกฎหมายอาญา	 โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 

17 ความเห็นทางวิชาการคดีจินตนา	 แก้วขาว	 ประชาไทย	 :	 2011-10-20	 Online	 Available	 :	 9	 July	 2013,	 
	 http://www.prachatai3.info/journal/2011/10/37509	
18 กสม.รุดเยี่ยม”จินตนาแก้วขาว”	ข่าวสดรายวัน	ปีที่	21	ฉบับที่	7631	วันที่	21	ตุลาคม	พ.ศ.	2554
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พ.ศ.2550	 มาตรา	 28	 ได้กล่าวไว้ชัดเจนว่า	 บุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ 

ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น	 ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ	 หรือไม่ขัดต่อศีลธรรม

อันดีของประชาชน	 ซึ่งรัฐธรรมนูญให้การรับรองไว้เช่นกัน	 การบุกรุกเข้าไปในที่ดินของผู้อื่นและ

น�าสิ่งของโสโครกเปรอะเปื้อนบุคคลและทรัพย์	 ย่อมเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น

ซึ่งสิทธิของบุคคลเหล่านี้ได้รับการรับรองตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

เช่นกัน	 เม่ือศาลฎีกาตัดสินลงโทษกับผู ้กระท�าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งเป็น

กฎหมายมหาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม	 ซ่ึงบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย	 มาตรา	 30	 ก�าหนดไว้ชัดเจนว่า	 บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับ 

ความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน	เมื่อนางจินตนากระท�าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

และละเมิดสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลที่ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญ	ศาลพิพากษาลงโทษเพื่อให้

กฎหมายมคีวามศกัดิส์ทิธิแ์ละหลกัความยติุธรรมตามกฎหมาย	โดยมไิด้เลอืกปฏบิติั	และเป็นการรกัษา

ความสงบเรยีบร้อยและป้องปรามการใช้สทิธเิกนิส่วน	จนละเมดิสิทธแิละเสรีภาพของบคุคล	ย่อมถือว่า

เป็นการใช้หลักนิติธรรม	

	 	 	 	 ดังนั้น	 หากแนวความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐ	 องค์กรอิสระ	 หรือภาคประชาชน 

ยังไม่มีความชัดเจนและขัดแย้งกันอยู่เช่นนี้	ย่อมส่งผลกระทบต่อความเชื่อถือในกระบวนการยุติธรรม 

และการยอมรับและบังคับใช้กฎหมายของศาล	 การต่อสู้เรียกร้องในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อมท่ีดี	 จะไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น	 จนในที่สุดจะไม่มี

การใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในการแก้ไขปัญหา	อันจะส่งผลให้ความเชื่อมั่นในการลงทุน 

ภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป	

3. แนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรม 

	 	 สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น	 หากมิได้เร่งด�าเนินการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง 

กับคนในชุมชนที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น	 อันจะส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ 

ในภาคอุตสาหกรรม	 หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 มีบทบาทส�าคัญที่ต้องสร้างความเข้าใจ	 

และความชัดเจนในหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นผู้ทรงสิทธิ	 การใช้สิทธิและการเรียกร้องสิทธิการได้รับ 

ข้อมูลข่าวสาร	 สิทธิการเข้ามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดกับโครงการหรืผกิจกรรมที่มีผลกระทบ	 

และสิทธิในการมีคุณภาพชีวิตที่ดี	 เพื่อมิให้มีการใช้สิทธิไปในทางที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย	 ควรให้ 

ประชาชนตระหนักถึงความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย	 หลักการบังคับใช้กฎหมาย	 โดยหน่วยงานของรัฐ

และเจ้าหน้าที่รัฐต้องเข้าใจและสร้างความชัดเจนในเรื่องกฎ	ระเบียบ	ว่ากิจกรรมหรือโครงการใดบ้าง

ที่ต้องท�า	EIA	หรือ	HIA	
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ศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงศ์

	 	 ส�าหรับในภาคอุตสาหกรรม	 คงไม่อาจรอให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีรัฐด�าเนินการไป 

แก้ไขไปฝ่ายเดียว	 เพื่อให้การพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมของไทยเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนสอดคล้องกับ 

หลักประชาธิปไตยของไทย	 คงต้องอาศัยหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน	 (Good	 

Governance	and	Public	Participation)	และการพัฒนาที่ยั่งยืน	(Sustainable	Development)	

ดังนี้	

  3.1  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

	 	 	 ภาคอุตสาหกรรมต้องน�าแนวคิดเรื่องทุนทางธรรมชาติ	 (Natural	 Capital)	 ในทาง 

เศรษฐศาสตร์มไิด้พจิารณาแค่ทนุในความหมายของเงนิทนุหรอืเครือ่งมอืในการผลติสนิค้าและบรกิาร	

แต่ยงัหมายถงึปรมิาณทนุทางระบบนเิวศ	(Stock	of	Natural	Ecosystems)	ทีม่นษุย์สามารถน�ามาใช้

ประโยชน์ได้	 ทุนธรรมชาติอาจอยู่ในรูปแบบที่ใช้แล้วหมดไป	 (Non-renewable	 Resource)	 หรือ 

อยู่ในรูปที่สามารถฟื้นฟูตนเองกลับมาใหม่ได้	 (renewable	 Resource)	 เนื่องจากระบบการผลิต 

อุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม	(Traditional	Industrial	Capitalism)	ใช้และท�าลายทุนธรรมชาติเกินกว่า 

อัตราที่เหมาะสม	 โมเดลของอุตสาหกรรมในยุคต่อไปจึงต้องค�านึงถึงความยั่งยืนของทุนธรรมชาติ	 

ทั้งประชาชนและองค์กรธุรกิจในฐานะผู้ใช้ทุนทางธรรมชาติและเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจ	จึงต้องปรับเปลีย่นวธิคีดิและโลกทศัน์ใหม่	โดยให้ความส�าคญักบัธรรมชาตใินฐานะทีเ่ป็นทนุ

ประเภทหนึ่งของการผลิตด้วย	 โดยการพัฒนากระบวนการผลิตจะค�านึงถึงสภาพแวดล้อมและความ

สะอาด	 (Environmental	Friendly	 -	Green	and	Clean)	ซึ่งในปัจจุบันได้มีการค�านึงถึงประเด็น 

เหล่านี้อย่างกว้างขวาง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างสังคมและอุตสาหกรรมที่มีปริมาณการปล่อย 

คาร์บอนต�่่า	 (Low	 carbon	 society)	 การสร้างสังคมที่มีความพร้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลง 

ของสภาพภูมิอากาศ	 (Climate	 resilience	 society)	 และอุตสาหกรรมที่ดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม	 

(Green	growth	industry)	อีกทั้งหน่วยงานรัฐต้องปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อการผลิตที่เป็นมิตร 

ต่อสิ่งแวดล้อม	และการบังคับใช้กฎหมายเพื่อก�ากับภาคการผลิต	มิให้สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 

จึงท�าให้องค์กรธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หลายองค์กรให้ความส�าคัญในเรื่องนี้	 และด�าเนินการ

อนุรักษ์ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ดังนี้	

	 	 	 	 -	กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	ได้รวมกลุ่มตั้ง	Responsible	

Care	Management	Committee	of	Thailand	 (RCMCT)	 ได้รับ	Responsible	Care	 เข้ามาใช้ 

ในประเทศไทย	 เมื่อปี	 พ.ศ.	 2539	 โดยสมาชิกในกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี	 เร่ิมน�าหลักการดูแลด้วย 

ความรบัผดิชอบ	(Responsible	Care)	ในการทีจ่ะปรับปรงุประสทิธผิลในด้านสขุภาพ	ความปลอดภัย	

ต่อสังคมส่วนรวม	 ในการด�าเนินการป้องกันในด้านสุขภาพอนามัย	 ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 

ของชุมชนแบบเชิงป้องกัน	 (Proactive)	 และภาพลักษณ์ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 แทนการแก้ปัญหา 
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ที่ปลายเหตุ	 (End	 of	 Pipeline	 Philosophy)	 โดยส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกในการน�าหลักการ 

ดูแลด้วยความรับผิดชอบไปใช้ในการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม	สุขอนามัย	 ความปลอดภัยของธุรกิจ	

และชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง	และยั่งยืน	ให้เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน19 

	 	 	 	 -	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัท	ปูนนครหลวง	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัท 

แอด็วานซ์อะโกร	จ�ากดั	(มหาชน)	จดัโครงการมอบรางวลัแก่สถานประกอบการทีม่กีารจดัการสิง่แวดล้อม 

ดีเยี่ยมของกรมควบคุมมลพิษ	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เป็นอีกหนึ่งโครงการ 

เพื่อจูงใจให้สถานประกอบการด�าเนินกิจการและควบคุมดูแลด้านสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายก�าหนด	

	 	 	 	 -	ปตท.	 ด�าเนินโครงการปลูกป่าทดแทนเพื่อเป็นการอนุรักษ์และรณรงค์ให้ช่วยกัน 

รกัษาป่าไม้ในประเทศไทย	สร้างและรณรงค์ให้คนในสังคมหันมาใช้พลังงานทดแทนเพ่ือเป็นการอนรัุกษ์

พลังงาน	

	 	 	 	 -	กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 ได้จัด 

โครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	(Green	Production)	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน 

ให้ผู้ประกอบการพัฒนากระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากข้ึน	 และเพิ่มทางเลือกให ้

ผู้บริโภคได้เขา้ถึงสินคา้ทีเ่ป็นมิตรต่อสิง่แวดลอ้มยิ่งขึ้น	ด้วยการมอบตราสญัลกัษณก์ารผลิตทีเ่ป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อมหรือตราสัญลักษณ์ตัวจี	 (G)	 ให้แก่สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การผลิตที่เป็นมิตร 

โดยเกณฑ์การประเมินจะพิจารณาจากการใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและใช้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	ลดหรือหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีหรือวัตถุมีพิษ	ใช้พลังงานอย่างประหยัดหรือใช้พลังงาน

สะอาด	มีการหมุนเวียนน�ากลับมาใช้ใหม่และมีระบบการจัดการมลพิษที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต

	 	 	 	 นอกจากนี	้ผูป้ระกอบกจิการในภาคอตุสาหกรรมต้องค�านงึถงึกระบวนการทีถ่กูก�าหนดไว้

ในบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	 2550	 มาตรา	 67	 ที่ถูกก�าหนดให้ต้องท�า 

การศึกษาผลกระทบ	 EIA	 และ	 HIA	 และกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีด้วย	 

โดยผู้ประกอบการต้องด�าเนินการให้ครบตามกระบวนการที่ก�าหนดไว้อย่างตรงไปตรงมา	 หรือการ 

ด�าเนินโครงการหรือกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ย่อมได้รับการคุ้มครอง	

  3.2  การพัฒนาอุตสาหกรรมในมิติด้านสังคม 

	 	 	 	 รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้การรับรองหลักสิทธิมนุษยชน	 คือศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์	 

หลักความเสมอภาค	หลักความเท่าเทียมกัน	สิทธิในชีวิต	 ร่างกาย	ทรัพย์สิน	และการมีคุณภาพชีวิต 

ทีด่	ีการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมโดยค�านงึถงึเศรษฐกจิเพยีงอย่างเดียว	โดยมไิด้ค�านงึถงึมติทิางสงัคม	 

19	 Responsible	 Care	Management	 Committee	 of	 Thailand	 (RCMCT).	 http://www.responsiblecare.or.th/ 
	 index.php
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ย่อมท�าให้สงัคมเกดิความไม่เท่าเทยีมกนัและเกดิช่องว่างทางสงัคม	จะเหน็ได้ว่า	ในปัจจบุนัจึงต้องเน้น

การพัฒนาและสร้างเครือข่ายการผลิตเชื่อมโยงกับชุมชน	 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 เพ่ือ

ลดช่องว่างและความเหลื่อมล�้้าที่เกิดขึ้น	 รวมถึงการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม	 การแข่งขันของ

อุตสาหกรรมจึงควรมุ่งเน้นการสร้างความยอมรับในเรื่องมาตรฐาน	 โดยยึดหลักความรับผิดชอบต่อ

สังคม	 (Adopt	Global	Standard	 /	Business	Ethic)	กรณีการประกาศเขตควบคุมมลพิษบริเวณ

มาบตาพุด	 จ.ระยอง	 ส่งผลให้ภาคประชาชนเกิดเครือข่ายในการดูแลส่ิงแวดล้อม	 ท่ีมีความเชื่อมโยง 

กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 องค์กรเอกชน	 ชุมชน	 ให้ช่วยกันเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบ 

ด้านมลพิษจากสถานประกอบการที่อยู่ในพื้นที่ตนเอง	 ในหลายชุมชนมีความกลัวต่อปัญหามลพิษ 

ที่เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรม	 ก่อให้เกิดปัญหาการต่อต้านการด�าเนินงานของภาค

อตุสาหกรรมในพืน้ท่ี	ดงันัน้	ภาคอตุสาหกรรมต้องเข้ามาสร้างเครอืข่าย	ช่วยเหลอืพฒันาชมุชนในพืน้ท่ี 

เพือ่ลดความเหลือ่มล�้า้และความไม่เสมอภาคกนัทางเศรษฐกจิและสงัคม	จะเห็นได้ว่าภาคอตุสาหกรรม 

ในหลายพืน้ทีท่ีม่กีารพฒันาช่วยเหลอื	และสร้างเครือข่ายเชือ่มโยงกับชมุชน	รวมทัง้มคีวามรบัผดิชอบ

ต่อสงัคม	จะท�าให้ภาคอตุสาหกรรมพฒันาร่วมกับชมุชนได้อย่างยัง่ยนื	จะท�าให้ลดปัญหาความขดัแย้ง

กับคนในพื้นที่ได้อย่างมาก	เช่น	

	 	 	 	 -	โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้ด�าเนินการแก้ไขปัญหามลภาวะอากาศโดยใช้มาตรการในการ

แก้ไขปัญหามลภาวะอากาศ	 โดยแบ่งตามหน้าที่นั้น	 สามารถแบ่งได้เป็น	 6	 บทบาทด้วยกัน	 ซึ่ง

ได้แก่	 บทบาทด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	 บทบาทด้านสิ่งแวดล้อม	 บทบาทด้านการผลิต

กระแสไฟฟ้า	 บทบาทต่อสังคมและชุมชน	 บทบาทต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบ	 และบทบาท

ต่อรัฐ	 เป็นต้น	 โดยก�าหนดให้มีมาตรการหยุดหรือลดการเดินเครื่องจักรในช่วงที่เกิดความกด

อากาศสูง	 ซึ่งเป็นภาวะที่เอื้ออ�านวยต่อการเกิดเหตุการณ์ปัญหามลภาวะอากาศ	 การจัดหน่วย

แพทย์เคลื่อนที่เข้าไปท�าการตรวจรักษาให้คนในชุมชนฟรี	 การอพยพเคลื่อนย้ายคนในชุมชน 

ออกจากพ้ืนทีโ่ดยจ่ายค่าชดเชยอย่างเป็นธรรม	มกีารส�ารวจความเสยีหายของผูไ้ด้รบัผลกระทบพชืผล 

ทางการเกษตรและสัตว์	 โดยมีการจ่ายค่าเสียหายอย่างเป็นธรรม	 รวมทั้งการจัดต้ังกองทุนพัฒนา 

ชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเพื่อสร้างสรรค์มิติใหม่ของการอยู่ร่วมกันระหว่างโรงไฟฟ้ากับชุมชนใน

พื้นที่รอบโรงไฟฟ้า	 อันจะเป็นแนวทางการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน	 และเป็นแบบอย่างที่ดีส�าหรับ 

อุตสาหกรรมอื่นๆ	ในอนาคต20 

20	 พิชญาพร	 สมเด็ด.	 บทบาทของโรงไฟฟ้าแม่เมาะกับการแก้ไขปัญหามลภาวะอากาศ	 ระหว่าง	 ปี	 พ.ศ.	 2535-2554.	 
	 การค้นคว้าอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	ส�านักวิชาศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัย	แม่ฟ้าหลวง	จังหวัดเชียงราย	2554	

_16-0036(179-197).indd   194 5/30/59 BE   11:06 AM



195วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 17 เล่มที่ 51 เดือนกันยายน-ธันวาคม พ.ศ.2558

ประชาธิปไตยต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในปัจจุบัน

	 	 	 	 -	ความร่วมมือกันระหว่าง	 กลุ่ม	 ปตท.กับชุมชนในพื้นที่	 เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวดีๆ	 ไม่ว่า 

วิถีชีวิตของชุมชนที่ต้องอยู่คู่กับโรงงาน	ประเพณีวัฒนธรรมท่ียังคงอยู่แม้ว่าสภาพแวดล้อมจะเปล่ียน 

ไปแล้ว	 รวมถึงการเกื้อกูลกันระหว่างชุมชนกับโรงงาน	 เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง	 โดยกลุ่ม	 

ป.ต.ท.ให้การสนับสนุนการถ่ายทอดเรื่องราวความภาคภูมิใจและวิถีชีวิตของชุมชนชาวระยอง 

สูส่าธารณชนเป็นส่วนหนึง่ในกจิกรรมตามนโยบายด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมและการสือ่ความของ	

กลุ่ม	ปตท.	เพื่อน�าเสนอสิ่งดีดีให้แก่ชุมชน	โดยมุ่งหวังที่จะมีส่วนช่วยพลิกฟื้นภาพให้	“จังหวัดระยอง

เป็นเมืองน่าอยู่”	อันน�ามาซึ่งความภาคภูมิใจของชาวระยองร่วมกัน21 

	 	 	 	 -	โครงการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	ปลูกต้นไม้ถนนสาย	336	แยกเนินส�าลี	ทางเข้าโรงงาน 

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน	ทั้งผู้ประกอบการ	ชุมชนเทศบาล

เมืองมาบตาพุด	ชุมชนเทศบาลต�าบลบ้านฉาง	ร่วมปลูกต้นไม้บริเวณเกาะกลางถนนสาย	363	ตั้งแต่ 

สี่แยกเนินส�าลี	 จนถึงทางเข้านิคมอุตสาหกรรม	 เพ่ือเป็นต้นแบบท่ีดีในการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม

และความปลอดภัย	 ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดให้มีมาตรฐาน 

ทัดเทียมกัน	โดยได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ	ผู้ประกอบการ	และชุมชน	ส่งเสริมโครงการที่มีความ

สอดคล้องกับแนวทางการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินเิวศ	ของการนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย	

โดยการปลูกต้นไม้ครัง้นีไ้ด้ใช้ต้นชงโค	1,400	ต้น	ซ่ึงสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ	

32	ตันต่อปี	และยังมีดอกที่สวยงามหอมสดชื่นด้วย22 

	 	 	 	 -	โครงการเปิดรัว้โรงงาน	ประสานชมุชน	เป็นโครงการของกรมส่งเสริมอตุสาหกรรม	(กสอ.)	 

ซึ่งส�านักพัฒนาผู ้ประกอบการ	 (ส่วนสร้างสังคมการประกอบการ)	 ด�าเนินการร่วมกับสถาบัน 

สิ่งแวดล้อมไทย	 เป็นโครงการที่ด�าเนินการต่อยอดจากโครงการ	 1	 โรงงาน	 1	 ชุมชน	 เมื่อปี	 2551	 

เพื่อหาแนวทางการด�าเนินงาน	 เชื่อมความสัมพันธ์	 3	ภาคที่เกิดประโยชน์ร่วมกันคือ	 โรงงาน	ชุมชน	

และสิ่งแวดล้อม	 วัตถุประสงค์หลักของโครงการฯ	 คือ	 การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการ 

	รวมทัง้ช่วยเปิดมมุมองให้เข้าใจหลกัการของการเริม่ต้นธรุกิจ	และแนวทางการพัฒนาธรุกจิอย่างยัง่ยนื	

โดยจะมีการให้ค�าปรึกษาแนะน�า	 และพัฒนายกระดับประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการภายใน

เพื่อสิ่งแวดล้อมให้กับโรงงาน	 วิเคราะห์ค้นหาแนวทางการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมที่เหมาะสม	

21	 กลุ่ม	ปตท.เชื่อมใจชุมชน	พลิกภาพลักษณ์	‘มาบตาพุด’	ผ่าน	สารคดี	‘ยลระยอง’.	ข่าว	CSR	26	สิงหาคม	2554	Online	
	 Available	:	2	July	2013,	http://www.csrcom.com/news_show.php?id_show=228	
22	 โรงงานอุตสาหกรรมมาบตาพุด	 ร่วมกับเพื่อนชุมชนปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว.	 ASTV	 ผู้จัดการออนไลน์.	 19	 มิถุนายน	 
	 2556.	 Online	 Available	 :	 2	 July	 2013,	 http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID= 
	 9560000074140	

_16-0036(179-197).indd   195 5/30/59 BE   11:06 AM



วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 17 เล่มที่ 51 เดือนกันยายน-ธันวาคม พ.ศ.2558196

ศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงศ์

ให้การอบรมเรียนรู้กระบวนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงงานกับชุมชน	 เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรม

ที่เป็นประโยชน์และร่วมกันพัฒนาสังคมให้เจริญยั่งยืนย่ิงขึ้นต่อไป	ภายใต้ยุทธศาสตร์การเพิ่มมูลค่า 

การลงทุนและศักยภาพของผู้ประกอบการ	 ซึ่งจะช่วยน�าทางและสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้ประกอบการ	 

ทั้งที่เป็นรายใหม่และรายเดิม	 ให้สามารถด�ารงอยู่และเติบโตได้แม้ในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ	 ซึ่งมีเครือ

ข่ายส�าหรับอุตสาหกรรมเพื่อชุมชนอยู่หลายบริษัท23 

	 	 	 	 นอกจากนี้	 การสร้างจิตส�านึกที่ดีให้ผู ้ประกอบกิจการ	 อันจะน�าไปสู่การดูแลรักษา 

สิ่งแวดล้อมระหว่างภาคีต่างๆ	การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ	(Collaborative	Network/Cluster)	 

ในแต่ละอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันในการช่วยเหลือและพัฒนาของแต่ละ

อตุสาหกรรม	โดยการสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืนีจ้ะเน้นการปรบัปรงุกฎระเบยีบต่างๆ	ทีเ่ป็นอปุสรรค

ในการพฒันาอตุสาหกรรม	รวมทัง้การสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืทีม่คีวามเชีย่วชาญพเิศษเฉพาะด้าน	

ทั้งนี้	 การสร้างเครือข่ายดังกล่าวไม่เพียงแต่การผลักดันให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิต 

ร่วมกันของเครอืข่ายผูป้ระกอบการเท่านัน้	แต่ยงัเป็นการกระตุน้ให้เกดิการแข่งขนักนัยกระดบัศกัยภาพ

ของแต่ละสถานประกอบการให้ทัดเทียมกับสถานประกอบการอื่นๆ	 ในเครือข่ายซ่ึงจะสามารถเชื่อม

โยงเข้าสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป	

  3.3  การพัฒนาอุตสาหกรรมในมิติพัฒนาศักยภาพมนุษย์ (มิติทางด้านทุนมนุษย์) 

	 	 	 	 ด้านการใช้ศักยภาพของทุนมนุษย์	(Human	Wisdom)	โดยให้ความรู้และท�าความเข้าใจ

กับภาคประชาชนในพื้นท่ีถึงความจ�าเป็นในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม	 และให้ภาคประชาชน 

มีความเข้าใจในสิทธิ	 หน้าท่ี	 ท่ีมีอยู่ตามกฎหมาย	 มีความเข้าใจถึงหลักนิติธรรมและกระบวนการ 

เข้าสูส่ทิธ	ิการใช้สทิธแิละการต่อสูเ้รยีกร้องสทิธอิย่างแท้จริง	เพ่ือมใิห้เกิดการละเมดิกฎหมาย	มฉิะนัน้

อาจก่อให้เกิดความสับสน	รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจของคนในชุมชน	โดยการใช้ภูมิปัญญาเพื่อสร้าง

ให้เกิดนวัตกรรม	(Innovation)	และมูลค่าเพิ่ม	(Value	Creation)	เป็นการสร้างการเติบโตจากฐาน

ของภูมิปัญญา	ความรู้	 นวัตกรรม	 ในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน	การสร้าง 

ความสามารถหลกัเฉพาะด้านทีม่คีวามสามารถสงูสดุ	(Focus	on	Specialized	Core	Competency)	

โดยการปรับเปลี่ยนจากการจ้างผลิตที่ขึ้นอยู่กับก�าลังการผลิตของผู้ประกอบการแต่ละรายไปสู ่

การจ้างผลิตที่พิจารณาจากความเช่ียวชาญของผู้ประกอบการเป็นส�าคัญ	 ดังนั้นความได้เปรียบ 

ในการแข่งขัน	จึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการปรับตัว	(Economic	for	flexibility)	และการก�าหนด

มาตรฐานการผลิตจะขึ้นอยู่กับมาตรฐานสากล	 ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง 

ของโลกในการพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	

23	 เครอืข่ายอตุสาหกรรมเพือ่ชมุชน.	Online	Available	:	3July	2013,	http://teenet.tei.or.th/ISN/about/index.html
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ประชาธิปไตยต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในปัจจุบัน

  3.4  การพัฒนาอุตสาหกรรมในมิติทางด้านเศรษฐกิจ 

	 	 	 	 ด้านความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ	 (Economic	Wealth)	 เป็นการสร้างการเจริญเติบโตของ 

เศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง	 โดยต้องให้คนในชุมชนที่ภาคอุตสาหกรรมต้ังอยู่ได้รับผลประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจจากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่	และหากเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ผู้ประกอบธุรกิจภาคอุตสาหกรรมต้องรับผิดชอบต่อสังคม	 เช่น	 ในพื้นที่ที่ได้รับสัมปทานโรงโม่หิน	 

ต.หน้าพระลาน	อ.พระพุทธบาท	จ.สระบุรี	โรงงานโม่หินจะให้เงินสนับสนุนองค์การบริหารส่วนต�าบล

หน้าพระลานในการจัดท�าบริการสาธารณะ	 เช่น	 การท�าความสะอาดถนน	 ด้านสาธารณสุขชุมชน	 

และโครงการอื่นที่ขอความร่วมมือไป	 รวมทั้งเน้นการเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการผลิต	 

และการพัฒนาไปสู่รูปแบบการเชื่อมโยงการผลิตแบบห่วงโซ่อุปทาน	 เช่ือมโยงการผลิตการตลาด 

ระหว่างประเทศโดยสร้างรูปแบบการเข้าถึงตลาดใหม่	 การใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาในการเพิ่ม 

มูลค่าให้กับสินค้า	 โดยเน้นการสร้างความสามารถของประเทศผู้ผลิตแต่ละประเทศ	 โดยเฉพาะด้าน 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี	 และฐานความรู้	 (Apply	 Technology/Knowledge	 Based)	 ซ่ึงเป็น 

พืน้ฐานท่ีส�าคญัในการพฒันาต่อยอดอตุสาหกรรม	โดยอาศยัองค์ความรูท้ีม่อียูเ่ดมิในแต่ละอตุสาหกรรม

มาบูรณาการร่วมกับองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม	่ ท�าให้เกิดการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอย่าง

ยั่งยืน	และรองรับความเปลี่ยนแปลงตามกระแสความต้องการในยุคโลกาภิวัตน์ต่อไป	

4. บทสรุป 

	 	 ในการปกครองระบอบประชาธปิไตยในแบบนติิรฐัทีใ่ห้การรบัรองคุม้ครองสทิธมินษุยชน	ทีต้่อง 

เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	บุคคลทุกคนต้องเสมอภาคและเท่าเทียมกัน	และลดการเหลื่อมล�้าทาง

สังคม	 เพื่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้มีความยั่งยืนและรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซยีน	หรอื	ASEAN	Economic	Community	(AEC)	อย่างสมบรูณ์แบบ	จึงควรพัฒนาอตุสาหกรรม

ในมิติด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	 มิติด้านสังคม	 มิติด้านการพัฒนามนุษย์	 และมิติด้านเศรษฐกิจไป

พร้อมกัน
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ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์*

*	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร	 “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย”	 (นธป.)	 รุ่นที่	 2	 
	 ของส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ประชาธิปไตยตามความหมายของศาลรัฐธรรมนูญ 

	 	 ประชาธิปไตย	 เป ็นระบอบการปกครองที่มีมาอย่างยาวนานต้ังแต่สมัยกรีกโบราณ	 

และได้มีวิวัฒนาการในประเทศต่างๆ	 ทั่วโลกมาจนมาถึงปัจจุบัน	 โดยการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยน้ี	 เป็นรูปแบบการปกครองท่ีผู้คนส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นการปกครองที่ดีและเหมาะสม

ที่สุดในโลกยุคปัจจุบัน	

	 	 ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งท่ีปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์

เป็นประมขุ	โดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสงูสดุในการปกครองประเทศ	ดงันัน้	เนือ้หาของรฐัธรรมนญู

แห่งราชอาณาจักรไทยจึงต้องมีความเป็นประชาธิปไตย	 โดยการเขียนหลักการต่างๆ	 ของหลัก 

ประชาธปิไตยในรฐัธรรมนญู	และเพือ่ให้คงสถานะความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนญู	จึงจ�าเป็น

ต้องมีองค์กรหนึ่งเพื่อท�าหน้าท่ีควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายในล�าดับชั้นที่ต�่าลงไป 

ไม่ให้ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ	องค์กรที่มาท�าหน้าที่ดังกล่าวก็คือ	ศาลรัฐธรรมนูญ	นั่นเอง	

	 	 เพราะฉะนั้นจึงถือได้ว่า	 เม่ือเนื้อหาแห่งหลักประชาธิปไตยนั้นถูกก�าหนดอยู่ในรัฐธรรมนูญ	 

ศาลรัฐธรรมนูญในฐานะผู้พิทักษ์รัฐธรรมนูญ	 จึงเป็นผู้พิทักษ์หลักการประชาธิปไตยของประเทศไทย

ไปด้วยนั่นเอง	

	 	 ดงันัน้	การศกึษาความหมายของประชาธปิไตยจากการให้ความหมายของนกัวชิาการท่านต่างๆ	

และการให้ความหมายของประชาธิปไตยผ่านค�าวนิจิฉยัของศาลรัฐธรรมนญู	จงึเป็นส่ิงท่ีจ�าเป็นอย่างยิง่	

เพือ่เข้าใจความหมายของประชาธปิไตยอย่างถ่องแท้	อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาประชาธปิไตย

ของไทยในอนาคตต่อไป	
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ประชาธิปไตยตามความหมายของศาลรัฐธรรมนูญ 

1. ความหมายและหลักการส�าคัญของประชาธิปไตย 

  1.1  ความหมายของหลักประชาธิปไตยตามความเห็นตามนักวิชาการ 

	 	 	 	 ท่ีผ่านมา	 ปรากฏนักวิชาการได้ให้ความหมาย	 ค�านิยาม	 และความเห็นต่อค�าว่า 

ประชาธิปไตยไว้มากหมายหลายท่าน	อาทิเช่น	

	 	 	 	 ปรดี	ีพนมยงค์	ให้ความหมายของประชาธปิไตยไว้ว่า1	ค�าว่า	“ประชาธิปไตย”	ประกอบด้วย 

ค�าว่า	 “ประชา”	 หมายถึงหมู่คนคือปวงชน	 กับค�าว่า	 “อธิปไตย”	 หมายถึงความเป็นใหญ่	 ค�าว่า	 

“ประชาธิปไตย”	จึงหมายถึง	“ความเป็นใหญ่ของปวงชน”	

	 	 	 	 พระเจ้าวรวงศ์เธอ	กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์	ให้ความหมายของประชาธิปไตยไว้ว่า2		

ประชาธิปไตย	เป็นค�าที่มีความหมายตรงกับค�าว่า	democracy	อยู่แล้ว	คือประชา	demos	ซึ่งแปล

ว่าประชาชนและอธิปไตย	Kratia	ซึ่งแปลว่าเป็นใหญ่	ประชาธิปไตยก็แปลว่าประชาชนเป็นใหญ่	

	 	 	 	 ม.ร.ว.	เสนีย์	ปราโมช	ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับประชาธิปไตยไว้ว่า3	แก่นของประชาธิปไตย 

เป็นเร่ืองของการปกครองโดยเสียงข้างมาก	 แต่ก็ไม่แน่ว่าเสียงของคนข้างมากจะดีเสมอไป	 ถ้าเอา 

โจร	 500	 คนกับพระ	 5	 องค์	 มาอภิปรายลงมติกันว่าปล้นเขาดีหรือไม่ดี	 การที่โจร	 500	 คน	 ผู้ม ี

เสียงข้างมากลงมติว่าปล้นเขาดี	 ไม่ได้แปลว่าเสียงข้างมากดีและถูกต้อง	 จะให้เป็นประชาธิปไตยที่ด	ี 

จึงต้องมากท้ังเสียง	 ความรู้	 ความจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมือง	 การเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อ

ประโยชน์ส่วนรวม	ไม่ใช่เสียงมากลากกันเข้าพง	

	 	 	 	 ปรดี	ีเกษมทรพัย์	ให้ความเหน็เกีย่วกบัประชาธปิไตยไว้ว่า4	“ประชาธิปไตย”	มาจากค�าว่า	 

ประชา	 +	 อธิปไตย	 ซึ่งแปลว่า	 “อ�านาจการปกครองเป็นของประชาชน”	 ซึ่งตามทฤษฎีการเมือง 

สมัยใหม่ยอมรับว่าเป็นระบบที่ดี	ประเทศที่เจริญแล้วยอมรับว่าเป็นระบบที่ดี	

	 	 	 	 สมยศ	 เชื้อไทย	 ให้ความหมายของประชาธิปไตยไว้ว่า5	 การปกครองแบบประชาธิปไตย	 

หมายถึงการปกครองตนเองของผู้อยู่ใต้การปกครอง	 หรือการมีรัฐบาลซึ่งเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

มาจากประชาชนหรือความยินยอมของประชาชน	

1	 ปรีดี	พนมยงค์,	ประชาธิปไตย	เบื้องต้นส�าหรับสามัญชน,	www.pridi-phoonsuk.org,	สืบค้นเมื่อ	28	กรกฎาคม	2557.	
2	 พระเจ้าวรวงศ์เธอ	 กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์,	 “ประชาธิปไตยแบบไทย”	 ใน	 100	 ปี	 พลตรีพระเจ้า	 วรวงศ์เธอ 
	 กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์,	อมรินทร์	ปริ๊นติ้ง	:	กรุงเทพ,	2534,	น.132.	
3	 ม.ร.ว.	เสนีย์	ปราโมช,	“การเมืองไทย,”	ใน	รัฐศาสตร์	ฉบับ	“ปฏิวัติและประชาธิปไตย,”	เจริญวิทย์การพิมพ์	:	กรุงเทพ,	 
	 2517,	น.116.	
4	 ปรีดี	เกษมทรัพย์,	ประชาธิปไตยกับชนชั้นกลาง,	วิญญูชน	:	กรุงเทพ,	2536,	น.11-14.	
5	 สมยศ	 เชื้อไทย,	 ค�าอธิบายหลักรัฐธรรมนูญทั่วไป,	 โครงการต�าราและเอกสารประกอบการสอน	 คณะนิติศาสตร์	 
	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,	กรุงเทพ	:	2535,	น.93.
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ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์

	 	 	 	 วิษณุ	 เครืองาม	 ให้ความหมายของประชาธิปไตยไว้ว่า6	ค�าว่า	“ประชาธิปไตย”	มีความ

หมายอยู่ในตัวว่าประชาชนเป็นใหญ่	 ในภาษาอังกฤษเรียกว่า	 Democracy	 ซึ่งมาจากภาษากรีกว่า	

demo	(ประชาชน)	กับ	kratein	(การปกครอง)	

	 	 	 	 วรเจตน์	ภาครีตัน์	ให้ความหมายของประชาธปิไตยไว้ว่า7การปกครองระบอบประชาธปิไตย	 

เป็นการปกครองทีถ่อืว่าประชาชนเป็นผูถ้อือ�านาจสูงสุดของรัฐและเป็นการปกครองโดยเสียงข้างมาก

ที่จะต้องเคารพเสียงข้างน้อย	

	 	 	 	 วิสุทธิ์	โพธิ์แท่น	ให้นิยามว่า8	ประชาธิปไตย	หมายถึง	ระบบการเมือง	(political	system)	

และระบอบการปกครอง	 (regime)	 รูปหนึ่งท่ีมีรัฐบาลซ่ึงรับผิดชอบและสนองตอบต่อความต้องการ

ของประชาชน	

  1.2  หลักการส�าคัญของประชาธิปไตย

	 	 	 	 มีผูใ้ห้ความเหน็เรือ่งนีไ้ว้หลายคน	แต่สมบตั	ิธ�ารงธญัวงศ์	ได้ให้ความเหน็ไว้อย่างชัดเจนว่า 

หลักประชาธิปไตยประกอบด้วยหลักการส�าคัญต่างๆ	โดยสามารถแบ่งออกเป็น	5	ประการ	ดังนี้9 

	 	 	 	 1.	 หลักอ�านาจอธิปไตยของปวงชน	(Popular	Sovereignty)	:	ในหลักการข้อนี้จะเป็น

เรื่องของการให้ความส�าคัญกับอ�านาจอธิปไตยที่จะต้องเป็นของประชาชน	 เพื่อให้การปกครองเป็น

ของประชาชนอย่างแท้จริง	โดยประชาชนมีอ�านาจในการเลือกผู้แทนที่จะเข้าไปปกครอง	และรวมไป

ถึงอ�านาจในการถอดถอนผู้แทนที่ตนเองเลือกเข้าไปอีกด้วย	

	 	 	 	 2.	 หลักเสรีภาพ	(Liberty)	 :	ในหลักการข้อนี้จะเป็นการให้ความส�าคัญกับเสรีภาพของ

ประชาชน	ซึ่งเสรีภาพเหล่านี้จะต้องมีการก�าหนดขอบเขตที่ชัดเจน	เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดซึ่ง

กันและกัน	อันจะน�าไปสู่ความเสมอภาคของประชาชน	

	 	 	 	 3.	 หลักความเสมอภาค	(Equality)	:	หลักการในข้อนี้ให้ความส�าคัญกับความเสมอภาค	

ถงึแม้ว่ามนษุย์เราจะเกดิมามคีวามแตกต่างกนั	แต่ความแตกต่างเหล่านีเ้ป็นเพยีงความแตกต่างกนัทาง

กายภาพ	ส�าหรับความเสมอภาคในระบอบประชาธิปไตยนั้นจะให้ความส�าคัญกับความเสมอภาคทาง

โอกาส	ซึ่งหมายถึงประชาชนจะมีโอกาสที่เท่ากันในทางการเมือง	เศรษฐกิจ	สังคม	และการศึกษา	

6	 วิษณุ	เครืองาม,	กฎหมายรัฐธรรมนูญ,	พิมพ์ครั้งที่	3,	นิติบรรณาการ,	กรุงเทพ	:	2530,	น.246.	
7	 วรเจตน์	 ภาคีรัตน์,	 ค�าสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชน,	 โครงการต�าราและเอกสารประกอบการสอน	 
	 คณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,	กรุงเทพ	:	2555,	น.184.	
8	 วิสุทธ์ิ	 โพธ์ิแทน,	 แนวคิดพ้ืนฐานของประชาธิปไตย,	 ส�านักฝึกอบรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	 สถาบันพระปกเกล้า,	 
	 2550,	น.2.
9	 สมบัติ	 ธ�ารงธัญวงศ์,	 การเมือง:	 แนวความคิดและการพัฒนา,	 พิมพ์ครั้งที่	 15,	 ส�านักพิมพ์	 เสมาธรรม,	 กรุงเทพฯ:	 
	 หน้า	258	–	273.
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	 	 	 	 4.	 หลักกฎหมาย	 (Rule	 of	 Law)	 :	 หลักการในข้อนี้จะให้ความส�าคัญกับการบัญญัติ 

กฎหมายท่ีค�านงึถึงประโยชน์ของประชาชน	โดยมคีวามชอบธรรม	บงัคบัใช้กบัประชาชนอย่างยติุธรรม

มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน	 โดยไม่เลือกปฏิบัติว่าจะใช้กับบุคคลใดหรือชนชั้นใด	 ผู ้ปกครอง 

ไม่สามารถใช้อ�านาจใดๆ	 ลิดรอนเพิกถอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้	 และไม่สามารถใช้อภิสิทธิ 

อยู่เหนือกฎหมาย	หรือเหนือกว่าประชาชนคนอื่นๆ	ได้	

	 	 	 	 5.	 หลักเสียงข้างมาก	 (Majority	 Rules)	 :	 ปัจจุบันประชากรของรัฐแต่ละรัฐนั้น 

มีจ�านวนมาก	 ซึ่งคงเป็นการยากท่ีจะให้ทุกคนในรัฐมีความคิดเห็นเหมือนกัน	 ดังนั้นการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยซึ่งเป็นการปกครองของประชาชน	 โดยประชาชน	 และเพื่อประชาชน	 

จึงมีความจ�าเป็นต้องอาศัยหลักการเสียงข้างมาก	 เพราะเสียงเอกฉันท์คงจะเป็นไปได้ยาก	 ส่วนการ

ใช้เสียงข้างมากแค่ไหนเป็นเกณฑ์นั้นข้ึนอยู่กับความส�าคัญของปัญหา	 ถ้าส�าคัญมากคงต้องใช้เสียง 

ข้างมากที่มากกว่าครึ่งหนึ่ง	 อย่างไรก็ดีหลักการเสียงข้างมากน้ันก็ไม่อาจจะละเลยสิทธิของเสียง 

ข้างน้อย	(Minority	Rights)ได้	ทัง้นีจ้ะต้องมหีลกัประกนัท่ีให้ความคุม้ครองกบัเสยีงข้างน้อย	เพือ่ป้องกนั

ไม่ให้เสยีงส่วนใหญ่กดขีข่่มเหงเสยีงส่วนน้อย	และเป็นหลักประกนัว่า	ฝ่ายเสียงข้างมากจะไม่ใช้วธิกีาร 

พวกมากลากไปตามผลประโยชน์ความเห็นหรือกระแสความนิยมของพวกตนอย่างสุดโต่ง	 แต่ต้อง 

ด�าเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งหมด	 เพ่ือสร้างสังคมที่ประชาชนเสียงข้างน้อย	 รวมท้ัง 

ชนกลุ่มน้อย	ผู้ด้อยโอกาสต่างๆ	สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข	

	 	 	 	 โดยสรุป	 ประชาธิปไตย	 จึงหมายถึงการปกครองโดยประชาชน	 ประชาชนเป็นผู้ถือ 

อ�านาจสูงสุดของรัฐ	 เป็นผู้ทรงอ�านาจอธิปไตย	 โดยอาจเป็นการปกครองตนเองหรือเป็นการปกครอง

โดยรัฐบาลท่ีมาจากตัวแทนของประชาชนก็ได้	 โดยเป็นการปกครองโดยอาศัยเสียงข้างมาก	 แต่ก็

ต้องมีหลักประกันที่จะเคารพและให้ความคุ้มครองแก่เสียงข้างน้อยด้วย	และต้องด�าเนินควบคู่ไปกับ 

หลักนิติธรรม	 กล่าวคือต้องปกครองโดยยึดถือกฎหมายเป็นใหญ่	 จะมีใครอยู่เหนือกฎหมายไม่ได้	 

อันเป็นไปเพื่อการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนนั่นเอง	

2. ความหมายของประชาธิปไตยตามค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 

  2.1  อ�านาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ 

	 	 	 	 ศาลรฐัธรรมนญูตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศกัราช	2550	มอี�านาจหน้าท่ี

ที่ส�าคัญอย่างน้อย	2	ประการ	ดังต่อไปนี้	

	 	 	 	 1)	 อ�านาจหน้าที่ในการควบคุมกฎหมายไม่ให้ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ	

	 	 	 	 	 	 รัฐธรรมนูญน้ันเป็นกฎหมายสงูสดุในการปกครองประเทศ	จงึจ�าเป็นต้องมกีารควบคมุ

เน้ือหาของกฎหมายในล�าดับชั้นที่ต�่าลงไปไม่ให้ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ	 เพ่ือคงสถานะความเป็น
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ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์

กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญเอาไว้	 ดังนั้น	 อ�านาจในการควบคุมกฎหมายไม่ให้ขัดหรือแย้งกับ

รัฐธรรมนูญจึงถือเป็นอ�านาจหน้าท่ีอันส�าคัญของศาลรัฐธรรมนูญ	 โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย	พทุธศักราช	2550	ได้ก�าหนดอ�านาจของศาลรฐัธรรมนญูในการควบคุมกฎหมายไม่ให้ขัดหรอืแย้ง

กับรัฐธรรมนูญไว้ดังต่อไปนี้	

	 	 	 	 	 	 1.1)	 การวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมายก่อนประกาศใช้บังคับ	

	 	 	 	 	 	 	 	 ศาลรฐัธรรมนญูมอี�านาจในการวนิจิฉยัว่าร่างกฎหมายต่างๆ	มเีนือ้หาทีข่ดัหรอื

แย้งกับรฐัธรรมนญูหรอืไม่ในหลายกรณ	ีไม่ว่าจะเป็นกรณขีองร่างพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู10 

10	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	
	 	 มาตรา	 141	 เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแล้ว	 ก่อนน�าขึ้นทูลเกล้า 
	 ทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย	ให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญซึ่งต้องกระท�าให้
	 แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง	
	 	 ค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดมีข้อความขัดหรือแย้งต่อ 
	 รัฐธรรมนูญ	 ให้ข้อความที่ขัดหรือแย้งนั้นเป็นอันตกไป	 ในกรณีที่วินิจฉัยว่าข้อความดังกล่าวเป็นสาระส�าคัญหรือ 
	 ร่างพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูตราขึน้โดยไม่ถกูต้องตามบทบญัญติัแห่งรฐัธรรมนญู	ให้ร่างพระราชบญัญตัปิระกอบ 
	 รัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป	
	 	 ในกรณีท่ีค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลท�าให้ข้อความที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญเป็นอันตกไปตามวรรคสอง	 
	 ให้ส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ันกลับคืนสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อพิจารณาตามล�าดับ	 ในกรณี 
	 เช่นว่านี้ให้สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้	โดยมติในการแก้ไข 
	 เพ่ิมเติมให้ใช้คะแนนเสียงมากกว่าก่ึงหน่ึงของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา	 แล้วให้นายกรัฐมนตรี 
	 ด�าเนินการตามมาตรา	90	และมาตรา	150	หรือมาตรา	151	แล้วแต่กรณี	ต่อไป
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ร่างพระราชบัญญัติ11	 หรือแม้แต่ร่างข้อบังคับการประชุมของฝ่ายนิติบัญญัติไม่ให้ขัดหรือแย้งต่อ

รัฐธรรมนูญ12 

	 	 	 	 	 	 	 	 อีกท้ัง	 ศาลรัฐธรรมนูญยังมีอ�านาจในการพิจารณาวินิจฉัยร่างพระราชบัญญัติ

ว่ามีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้หรือไม่13 

11	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	
	 	 มาตรา	154	ร่างพระราชบญัญตัใิดทีร่ฐัสภาให้ความเหน็ชอบแล้ว	ก่อนท่ีนายกรฐัมนตรจีะน�าขึน้ทลูเกล้าทลูกระหม่อม
	 ถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยตามมาตรา	 150	 หรือร่างพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภาลงมติยืนยัน 
	 ตามมาตรา	151	ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะน�าร่างพระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอีกครั้งหนึ่ง	
	 	 (1)	หากสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	สมาชกิวุฒสิภา	หรอืสมาชกิของทัง้สองสภารวมกัน	มจี�านวนไม่น้อยกว่าหนึง่ในสบิของ 
	 จ�านวนสมาชกิท้ังหมดเท่าทีม่อียูข่องทัง้สองสภา	เหน็ว่าร่างพระราชบญัญตัดิงักล่าวมข้ีอความขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญูนี้ 
	 หรอืตราขึน้โดยไม่ถกูต้องตามบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญนี	้ให้เสนอความเหน็ต่อประธานสภาผูแ้ทนราษฎร	ประธานวฒุสิภา	
	 หรือประธานรัฐสภา	แล้วแต่กรณี	แล้วให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าวส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
	 เพื่อวินิจฉัย	และแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า		
	 	 (2)	 หากนายกรัฐมนตรีเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้	 หรือตราขึ้น 
	 โดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้	 ให้ส่งความเห็นเช่นว่านั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย	 และแจ้งให ้
	 ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาทราบโดยไม่ชักช้า	
	 	 ในระหว่างทีศ่าลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยั	ให้นายกรฐัมนตรรีะงบัการด�าเนนิการเพือ่ประกาศใช้ร่างพระราชบญัญตัิ
	 ดังกล่าวไว้จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีค�าวินิจฉัย	
	 	 ถ้าศาลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัว่าร่างพระราชบญัญตันิัน้มข้ีอความขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญูนี	้หรอืตราขึน้โดยไม่ถกูต้อง
	 ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้	และข้อความดังกล่าวเป็นสาระส�าคัญ	ให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป	
	 	 ถ้าศาลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัว่าร่างพระราชบญัญตันิัน้มข้ีอความขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญูนีแ้ต่มใิช่กรณตีามวรรคสาม	
	 ให้ข้อความที่ขัดหรือแย้งนั้นเป็นอันตกไป	และให้นายกรัฐมนตรีด�าเนินการตามมาตรา	150	หรือมาตรา	151	แล้วแต่กรณี	 
	 ต่อไป
12	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	
	 	 มาตรา	 155	 บทบัญญัติมาตรา	 154	 ให้น�ามาใช้บังคับกับร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	 ร่างข้อบังคับ 
	 การประชุมวุฒิสภา	และร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา	ที่สภาผู้แทนราษฎร	วุฒิสภา	หรือรัฐสภา	แล้วแต่กรณี	ให้ความ 
	 เห็นชอบแล้ว	แต่ยังมิได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วยโดยอนุโลม	
13	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	
	 	 มาตรา	149	ในระหว่างทีม่กีารยบัยัง้ร่างพระราชบญัญตัใิดตามมาตรา	147	คณะรฐัมนตรหีรอืสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
	 จะเสนอร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้มิได้	
	 	 ในกรณีที่สภาผู ้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติที่เสนอหรือส่งให้พิจารณาน้ัน	 เป็นร่าง 
	 พระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้	 ให้ประธาน 
	 สภาผูแ้ทนราษฎรหรอืประธานวฒุสิภาส่งร่างพระราชบญัญตัดิงักล่าวให้ศาลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยั	ถ้าศาลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยั 
	 ว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว	้ 
	 ให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป
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ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์

	 	 	 	 	 	 1.2)		การวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายที่ประกาศใช้บังคับแล้ว	

	 	 	 	 	 	 	 	 หากมีผู้เห็นว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันอาจมีเนื้อหา 

ทีข่ดักับรฐัธรรมนญู	กส็ามารถยืน่ค�าร้องต่อศาลรัฐธรรมนญูในการวนิจิฉยัว่าบทบญัญตัแิห่งกฎหมายนัน้ 

ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่	 โดยศาลรัฐธรรมนูญมีอ�านาจในการวินิจฉัยผ่านทางช่องทางต่างๆ	

ดังต่อไปนี้	

	 	 	 	 	 	 	 	 (1)	 การพจิารณาวนิจิฉยัว่าบทบญัญติัแห่งกฎหมายท่ีศาลจะใช้บงัคบัแก่คดีขัด

หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่14 

	 	 	 	 	 	 	 	 (2)	 การพจิารณาวินิจฉยัความชอบด้วยรฐัธรรมนญูของบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย 

ตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้เสนอ15

	 	 	 	 	 	 	 	 (3)		การพจิารณาวินิจฉยัความชอบด้วยรฐัธรรมนญูของบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย

ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเป็นผู้เสนอ16

14	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	
	 	 มาตรา	 211	 ในการที่ศาลจะใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายบังคับแก่คดีใด	 ถ้าศาลเห็นเองหรือคู่ความโต้แย้งพร้อมด้วย 
	 เหตุผลว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายน้ันต้องด้วยบทบัญญัติมาตรา	 6	 และยังไม่มีค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วน 
	 ทีเ่กีย่วกบับทบญัญตันิัน้	ให้ศาลส่งความเหน็เช่นว่านัน้ตามทางการเพือ่ศาลรฐัธรรมนูญจะได้พจิารณาวนิิจฉยั	ในระหว่างนัน้ 
	 ให้ศาลด�าเนินการพิจารณาต่อไปได้	แต่ให้รอการพิพากษาคดีไว้ชั่วคราว	จนกว่าจะมีค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ	
	 	 ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าค�าโต้แย้งของคู่ความตามวรรคหนึ่งไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย	 
	 ศาลรัฐธรรมนูญจะไม่รับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณาก็ได้	
	 	 ค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ใช้ได้ในคดีทั้งปวง	แต่ไม่กระทบกระเทือนถึงค�าพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแล้ว
15	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550
	 	 มาตรา	245	ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองได้	เมื่อเห็นว่ามีกรณีดังต่อไปนี้
	 	 (1)	 บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเก่ียวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ	 ให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อ 
	 ศาลรัฐธรรมนูญ	 และให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า	 ทั้งนี้	 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า 
	 ด้วยวธิพีจิารณาของศาลรฐัธรรมนญู.......................................................................................................................................
	 .............................................................................................................................................................................................
16	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550
	 	 มาตรา	257	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอ�านาจหน้าที่	ดังต่อไปนี้
	 ...........................................................................................................................
	 	 (2)	 เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ	 ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่า	 บทบัญญัติแห่ง 
	 กฎหมายใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเก่ียวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ	ทั้งน้ี	 ตามพระราชบัญญัติประกอบ 
	 รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
	 ............................................................................................................................
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ประชาธิปไตยตามความหมายของศาลรัฐธรรมนูญ 

	 	 	 	 	 	 	 	 (4)	 การพจิารณาวนิจิฉยัค�าร้องของบคุคลซึง่ถกูละเมดิสทิธแิละเสรภีาพเพือ่มี

ค�าวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่17

	 	 	 	 	 	 1.3)	 การวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเงื่อนไขในการการตราพระราช

ก�าหนด18

	 	 	 	 	 	 	 	 การตราพระราชก�าหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัตินั้นรัฐธรรมนูญ 

ได้ก�าหนดเงื่อนไขไว้	ดังนี้	

	 	 	 	 	 	 	 	 (1)	 ตราขึ้นเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ	 ความ

ปลอดภัยสาธารณะ	ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศหรือป้องกันปัดภัยพิบัติสาธารณะ	

	 	 	 	 	 	 	 	 (2)		การตราพระราชก�าหนดตาม	 (1)	 ให้กระท�าได้เฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรี 

เห็นว่า	เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจ�าเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้	

17	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550
	 	 มาตรา	 212	 บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้มีสิทธิยื่นค�าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อม ี
	 ค�าวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้
	 	 การใช้สิทธิตามวรรคหนึ่งต้องเป็นกรณีที่ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้ว	ทั้งนี้	 ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัต ิ
	 ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
18 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550
	 	 มาตรา	184	ในกรณเีพือ่ประโยชน์ในอนัทีจ่ะรกัษาความปลอดภยัของประเทศ	ความปลอดภยัสาธารณะ	ความมัน่คง 
	 ในทางเศรษฐกิจของประเทศ	 หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ	 พระมหากษัตริย์จะทรงตราพระราชก�าหนดให้ใช้บังคับ 
	 ดังเช่นพระราชบัญญัติก็ได้
	 	 การตราพระราชก�าหนดตามวรรคหนึ่ง	 ให้กระท�าได้เฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจ�าเป็น 
	 รีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้
	 	 ในการประชุมรัฐสภาคราวต่อไป	 ให้คณะรัฐมนตรีเสนอพระราชก�าหนดนั้นต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาโดยไม่ชักช้า	 
	 ถ้าอยู ่นอกสมัยประชุมและการรอการเปิดสมัยประชุมสามัญจะเป็นการชักช้า	 คณะรัฐมนตรีต้องด�าเนินการให้มี 
	 การเรยีกประชมุรฐัสภาสมยัวสิามญัเพือ่พจิารณาอนมุตัหิรอืไม่อนมุตัพิระราชก�าหนดโดยเรว็	ถ้าสภาผูแ้ทนราษฎรไม่อนมุตั	ิ 
	 หรอืสภาผูแ้ทนราษฎรอนมัุตแิต่วฒุสิภาไม่อนมุตัแิละสภาผูแ้ทนราษฎรยนืยนัการอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงไม่มากกว่ากึง่หนึง่ 
	 ของจ�านวนสมาชกิทัง้หมดเท่าทีม่อียูข่องสภาผูแ้ทนราษฎร	ให้พระราชก�าหนดนัน้ตกไป	แต่ทัง้นีไ้ม่กระทบกระเทอืนกจิการ 
	 ที่ได้เป็นไปในระหว่างที่ใช้พระราชก�าหนดนั้น
	 	 หากพระราชก�าหนดตามวรรคหนึ่งมีผลเป ็นการแก ้ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติแห ่งกฎหมายใด	 
	 และพระราชก�าหนดน้ันต้องตกไปตามวรรคสาม	 ให้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีอยู่ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก	 
	 มีผลใช้บังคับต่อไปนับแต่วันที่การไม่อนุมัติพระราชก�าหนดนั้นมีผล
	 	 ถ้าสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาอนุมัติพระราชก�าหนดนั้น	 หรือถ้าวุฒิสภาไม่อนุมัติและสภาผู้แทนราษฎรยืนยัน 
	 การอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงมากกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนสมาชกิทัง้หมดเท่าทีม่อียูข่องสภาผูแ้ทนราษฎร	ให้พระราชก�าหนด 
	 นั้นมีผลใช้บังคับเป็นพระราชบัญญัติต่อไป
	 	 การอนมัุตหิรือไม่อนมุติัพระราชก�าหนด	ให้นายกรฐัมนตรปีระกาศในราชกจิจานเุบกษา	ในกรณไีม่อนมุตั	ิให้มผีตัง้แต่
	 วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
	 	 การพจิารณาพระราชก�าหนดของสภาผูแ้ทนราษฎรและของวฒุสิภาในกรณยีนืยนัการอนมุตัพิระราชก�าหนด	จะต้อง 
	 กระท�าในโอกาสแรกที่มีการประชุมสภานั้นๆ	
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	 	 	 	 2)	 อ�านาจหน้าที่ในการคุ้มครองหลักประชาธิปไตยโดยตรง	

	 	 	 	 	 	 นอกเหนือจากการควบคุมกฎหมายไม่ให้ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญแล้ว	รัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2550	 ยังบัญญัติให้อ�านาจศาลรัฐธรรมนูญในการคุ้มครอง 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้โดยตรง	 โดยสามารถ 

วินิจฉัยว่าการกระท�าใดขัดหรือแย้งกับ	 “การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข”	หรือไม่	ดังต่อไปนี้	

	 	 	 	 	 	 (1)	 การวินิจฉัยมติหรือข้อบังคับของพรรคการเมืองว่าขัดต่อสถานะและการปฏิบัต ิ

หน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้หรือขัดหรือแย้งต่อหลักการพื้นฐานแห่ง 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่	 โดยหาก 

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติหรือข้อบังคับดังกล่าวขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	ให้มติหรือข้อบังคับนั้นเป็นอันยกเลิกไป19 

	 	 	 	 	 	 (2)	 การวินิจฉัยว่าการใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ	 เป็นไปเพื่อล้มล้าง 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 หรือเพ่ือให้ได้มาซ่ึงอ�านาจ 

ในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญหรือไม่	 

19	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	
	 	 มาตรา	65	บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองเพื่อสร้างเจตนารมณ์ทางการเมืองของประชาชน 
	 และเพื่อด�าเนินกิจกรรมในทางการเมืองให้เป็นไปตามเจตนารมณ์นั้นตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
	 พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้	
	 	 การจัดองค์กรภายใน	 การด�าเนินกิจการ	 และข้อบังคับของพรรคการเมือง	 ต้องสอดคล้องกับหลักการพื้นฐานแห่ง 
	 การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	
	 	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองกรรมการบริหารของพรรคการเมือง	 หรือสมาชิก 
	 พรรคการเมืองตามจ�านวนท่ีก�าหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง	 ซึ่งเห็นว่ามติหรือ 
	 ข้อบังคับในเรื่องใดของพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกอยู ่นั้นจะขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก 
	 สภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญน้ี	 หรือขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
	 พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	มีสิทธิร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย	
	 	 ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติหรือข้อบังคับดังกล่าวขัดหรือแย้งกับหลักการพ้ืนฐานแห่งการปกครอง 
	 ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	ให้มติหรือข้อบังคับนั้นเป็นอันยกเลิกไป
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ประชาธิปไตยตามความหมายของศาลรัฐธรรมนูญ 

โดยศาลรฐัธรรมนญูมอี�านาจในการสัง่การให้เลิกการกระท�าดังกล่าว	และหากศาลรัฐธรรมนญูวนิจิฉัย 

สั่งการให้พรรคการเมืองใดเลิกกระท�าการศาลรัฐธรรมนูญอาจส่ังยุบพรรคการเมืองดังกล่าวได้	 โดย

หากศาลรฐัธรรมนญูมคี�าสัง่ยบุพรรคการเมอืงให้เพิกถอนสทิธเิลอืกตัง้ของหวัหน้า	พรรคการเมอืงและ

กรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบในขณะที่กระท�าความผิดเป็นระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่

ศาลรัฐธรรมนูญมีค�าสั่งดังกล่าวด้วย20

	 	 	 	 	 	 อนึ่ง	นอกจากอ�านาจหน้าที่ทั้ง	2	ประการดังกล่าวข้างต้นแล้ว	ศาลรัฐธรรมนูญยังมี

อ�านาจหน้าที่ในการวินิจฉัยข้อพิพาททางรัฐธรรมนูญอื่นอีกหลายประการ	เช่น

	 	 	 	 	 	 -	การวินิจฉัยปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับอ�านาจหน้าที่ระหว่างรัฐสภา	คณะรัฐมนตรี	

หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มิใช่ศาลตั้งแต่สององค์กรขึ้นไป21

20	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550
	 	 มาตรา	 68	 บุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพ่ือล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
	 พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้	 หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอ�านาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้ 
	 เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้	มิได้
	 	 ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระท�าการตามวรรคหนึ่ง	 ผู้ทราบการกระท�าดังกล่าวย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องให้ 
	 อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นค�าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระท�าดังกล่าว	 แต่ท้ังนี้	 
	 ไม่กระทบกระเทือนการด�าเนินคดีอาญาต่อผู้กระท�าการดังกล่าว
	 	 ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้พรรคการเมืองใดเลิกกระท�าการตามวรรคสอง	ศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบ 
	 พรรคการเมืองดังกล่าวได้
	 	 ในกรณทีีศ่าลรฐัธรรมนญูมคี�าสัง่ยบุพรรคการเมอืงตามวรรคสาม	ให้เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของหวัหน้าพรรคการเมอืง 
	 และกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบในขณะที่กระท�าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที ่
	 ศาลรัฐธรรมนูญมีค�าสั่งดังกล่าว
21	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550
	 	 มาตรา	214	ในกรณีที่มีความขัดแย้งเกี่ยวกบัอ�านาจหน้าทีร่ะหว่างรัฐสภา	คณะรฐัมนตรี	หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
	 ท่ีมิใช่ศาลตั้งแต่สององค์กรขึ้นไป	 ให้ประธานรัฐสภา	 นายกรัฐมนตรี	 หรือองค์กรนั้น	 เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อ 
	 ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
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	 	 	 	 	 	 -	การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและการยุบพรรคการเมือง22

	 	 	 	 	 	 -	การวินิจฉัยสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา23

22	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550
	 	 มาตรา	237	ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ผูใ้ดกระท�าการ	ก่อ	หรอืสนบัสนนุให้ผูอ้ืน่กระท�าการอนัเป็นการฝ่าฝืนพระราชบญัญตั ิ
	 ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา	หรือระเบียบหรือ 
	 ประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ซึ่งมีผลท�าให้การเลือกต้ังมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม	 ให้เพิกถอน 
	 สทิธเิลอืกตัง้ของบคุคลดงักล่าวตามพระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและ 
	 การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
	 	 ถ้าการกระท�าของบคุคลตามวรรคหนึง่	ปรากฏหลกัฐานอนัควรเชือ่ได้ว่าหวัหน้าพรรคการเมอืงหรอืกรรมการบรหิาร 
	 ของพรรคการเมืองผู้ใด	 มีส่วนรู้เห็น	 หรือปล่อยปละละเลย	หรือทราบถึงการกระท�านั้นแล้ว	 มิได้ยับยั้งหรือแก้ไขเพื่อให ้
	 การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม	 ให้ถือว่าพรรคการเมืองนั้นกระท�าการเพื่อให้ได้มาซึ่งอ�านาจในการปกครอง 
	 ประเทศโดยวิธีการซ่ึงมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ตามมาตรา	 68	 และในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ 
	 มีค�าส่ังให้ยุบพรรคการเมืองนั้น	 ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง 
	 ดังกล่าวมีก�าหนดเวลาห้าปีนับแต่วันที่ค�าสั่งให้ยุบพรรคการเมือง	
23	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550
	 	 มาตรา	 91	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจ�านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ�านวนสมาชิกทั้งหมด 
	 เท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา	มีสิทธิเข้าชื่อร้องต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกว่า	 สมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่ง 
	 แห่งสภานั้นสิ้นสุดลงตามมาตรา	106	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	หรือ	(11)	หรือมาตรา	119	(3)	(4)	(5)	(7)	หรือ	(8)	 
	 แล้วแต่กรณี	 และให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับค�าร้องส่งค�าร้องนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของ 
	 สมาชิกผู้นั้นสิ้นสุดลงหรือไม่
	 	 เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีค�าวินิจฉัยแล้ว	 ให้ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งค�าวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแห่งสภาที่ได้รับค�าร้องตาม 
	 วรรคหนึ่ง
	 	 ในกรณทีีค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้เหน็ว่าสมาชกิภาพของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืสมาชกิวฒุสิภาคนใดคนหน่ึง 
	 มเีหตสุิน้สดุลงตามวรรคหนึง่	ให้ส่งเรือ่งไปยงัประธานแห่งสภาทีผู่น้ัน้เป็นสมาชกิ	และให้ประธานแห่งสภานัน้ส่งเรือ่งไปยงั 
	 ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
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ประชาธิปไตยตามความหมายของศาลรัฐธรรมนูญ 

	 	 	 	 	 	 -	การวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงหรือไม่24 

	 	 	 	 	 	 -	การวนิจิฉยัว่าหนงัสอืสนธสิญัญาใดต้องได้รบัความเหน็ชอบจากรฐัสภาก่อนหรอืไม่25 

24	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	
	 	 มาตรา	182	ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว	เมื่อ	
	 	 (1)		ตาย	
	 	 (2)		ลาออก	
	 	 (3)	 ต้องค�าพิพากษาให้จ�าคุก	 แม้คดีน้ันจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ	 เว้นแต่เป็นกรณีที่คดียังไม่ถึงที่สุด 
	 หรือมีการรอการลงโทษในความผิดอันได้กระท�าโดยประมาท	ความผิดลหุโทษ	หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท	
	 	 (4)	สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่ไว้วางใจตามมาตรา	158	หรือมาตรา	159	
	 	 (5)	ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา	174	
	 	 (6)	มีพระบรมราชโองการให้พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีตามมาตรา	183	
	 	 (7)	กระท�าการอันต้องห้ามตามมาตรา	267	มาตรา	268	หรือมาตรา	269	
	 	 (8)	วุฒิสภามีมติตามมาตรา	274	ให้ถอดถอนออกจากต�าแหน่ง	
	 	 นอกจากเหตุที่ท�าให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามวรรคหนึ่งแล้ว	 ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี 
	 สิ้นสุดลงเมื่อครบก�าหนดเวลาตามมาตรา	171	วรรคสี่	ด้วย	
	 	 ให้น�าบทบัญญัติมาตรา	91	และมาตรา	92	มาใช้บังคับกับการสิ้นสุดของความเป็นรัฐมนตรีตาม	(2)	(3)	(5)	หรือ	(7)	 
	 หรือวรรคสอง	โดยให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ด้วย
25	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	
	 	 มาตรา	 190	 พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ�านาจในการท�าหนังสือสัญญาสันติภาพ	 สัญญาสงบศึก	 และ 
	 สัญญาอื่น	กับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศ	
	 	 หนังสือสัญญาใดมีบทเปล่ียนแปลงอาณาเขตไทย	 หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือ 
	 มีเขตอ�านาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ	หรือจะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตาม 
	 หนังสือสัญญา	 หรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง	 หรือมีผลผูกพัน 
	 ด้านการค้า	การลงทนุ	หรืองบประมาณของประเทศ	อย่างมนียัส�าคญั	ต้องได้รบัความเหน็ชอบของรฐัสภา	ในการนี	้รฐัสภา 
	 จะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องดังกล่าว	
	 	 ก่อนการด�าเนนิการเพือ่ท�าหนงัสอืสญัญากบันานาประเทศหรอืองค์การระหว่างประเทศตามวรรคสอง	คณะรัฐมนตร ี
	 ต้องให้ข้อมูลและจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	 และต้องชี้แจงต่อรัฐสภาเก่ียวกับหนังสือสัญญานั้น	 
	 ในการนี้	ให้คณะรัฐมนตรีเสนอกรอบการเจรจาต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบด้วย	
	 	 เมื่อลงนามในหนังสือสัญญาตามวรรคสองแล้ว	 ก่อนที่จะแสดงเจตนาให้มีผลผูกพัน	 คณะรัฐมนตรีต้องให้ประชาชน 
	 สามารถเข้าถึงรายละเอียดของหนังสือสัญญานั้น	และในกรณีที่การปฏิบัติตามหนังสือสัญญาดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบ 
	 ต่อประชาชนหรือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม	 คณะรัฐมนตรีต้องด�าเนินการแก้ไขหรือเยียวยาผู้ได้รับ 
	 ผลกระทบนั้นอย่างรวดเร็ว	เหมาะสม	และเป็นธรรม	
	 	 ให้มีกฎหมายว่าด้วยการก�าหนดขั้นตอนและวิธีการจัดท�าหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
	 หรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง	 หรือมีผลผูกพันด้านการค้า	 หรือการลงทุน	 อย่างมีนัยส�าคัญ	 รวมทั้งการแก้ไข 
	 หรอืเยยีวยาผูไ้ด้รบัผลกระทบจากการปฏบิตัติามหนงัสอืสญัญาดงักล่าวโดยค�านงึถงึความเป็นธรรมระหว่างผูท้ีไ่ด้ประโยชน์ 
	 กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติตามหนังสือสัญญานั้นและประชาชนทั่วไป	
	 	 ในกรณีที่มีปัญหาตาม	 วรรคสอง	 ให้เป็นอ�านาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยช้ีขาด	 โดยให้น�าบทบัญญัติ 
	 ตามมาตรา	154	(1)	มาใช้บังคับกับการเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยอนุโลม
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ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์

  2.2  ค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับประชาธิปไตย 

    ศาลรัฐธรรมนูญได้ให้ความหมายของค�าว่าประชาธิปไตยไว้ในค�าวินิจฉัยที่ 15-18/2556  

ดังนี้ 

   “ประเทศที่น�าเอาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยมาใช้ในการปกครองประเทศ  

ล้วนมีวัตถุประสงค์และมุ่งหมายที่จะออกแบบหรือสร้างกลไกในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ 

ประชาชนในอันที่จะท�าให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบ 

การใช้อ�านาจรัฐ อีกทั้งสร้างระบบตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างองค์กรหรือสถาบันทางการเมือง  

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดดุลยภาพในการใช้อ�านาจอธิปไตยซึ่งเป็นของประชาชน ตามหลักการแบ่งแยกอ�านาจ

ที่แบ่งช่องทางการใช้อ�านาจออกเป็น 3 ทาง คือ การใช้อ�านาจนิติบัญญัติทางรฐัสภา การใช้อ�านาจ 

บรหิารทางคณะรฐัมนตร ีและการใช้อ�านาจตลุาการทางศาล ดังจะเห็นได้จากความตอนหนึง่ท่ีปรากฏใน

ค�าปรารภของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 อนัเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ 

ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ว่า “ร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่จัดท�าใหม่นี้มีสาระส�าคัญเพื่อให้บรรล ุ

วัตถุประสงค์ร่วมกันของประชาชนชาวไทย ในการธ�ารงรักษาไว้ซึ่งเอกราชและความมั่นคงของชาติ  

การท�านุบ�ารุงรักษาศาสนาทุกศาสนาให้สถิตสถาพร การเทิดทูนพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและ 

เป็นมิ่งขวัญของชาติ การยึดถือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นวิถีทาง

ในการปกครองประเทศการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ให้ประชาชนมีบทบาทและ 

มีส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐอย่างเป็นรูปธรรม การก�าหนดกลไกสถาบัน 

ทางการเมืองทั้งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร ให้มีดุลยภาพและประสิทธิภาพตามวิถีการปกครอง

แบบรัฐสภา รวมทั้งให้สถาบันศาลและองค์กรอิสระอื่น

สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยสุจริตเที่ยงธรรม” 

    จากหลักการดงักล่าว ย่อมแสดงให้เหน็อย่างแจ้งชดัว่า เจตนารมณ์ของรฐัธรรมนญูฉบบันี้

มีความมุ่งหมายที่จะให้องค์กรหรือสถาบันการเมืองได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความถูกต้องชอบธรรม  

มีความเป็นอิสระและซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของปวงชนชาวไทย โดยปราศจาก 

การขัดกันแห่งผลประโยชน์ ไม่ประสงค์ที่จะให้องค์กรหรือสถาบันการเมืองใดบิดเบือนการใช้อ�านาจ 

โดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ปราศจากความชอบธรรมทุกรูปแบบ อีกท้ังไม่ประสงค์ท่ีจะให้องค์กรหรือ 

สถาบันการเมืองหยิบยกบทกฎหมายใดมาเป็นข้ออ้างเพ่ือใช้เป็นฐานสนับสนุน ค�้าจุน ในอันที่จะ

แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องจากการใช้อ�านาจนั้นๆ 

    ถึงแม้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะให้ถือเอามติฝ่ายเสียงข้างมากเป็นเกณฑ ์

ก็ตาม แต่หากละเลยหรือใช้อ�านาจอ�าเภอใจกดขี่ข่มเหงฝ่ายเสียงข้างน้อย โดยไม่ฟังเหตุผลและขาด

หลักประกัน จนท�าให้ฝ่ายเสียงข้างน้อยไม่มีท่ีอยู่ที่ยืนตามสมควรแล้วไซร้ จะถือว่าเป็นการปกครอง
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ประชาธิปไตยตามความหมายของศาลรัฐธรรมนูญ 

ในระบอบประชาธิปไตยได้อย่างไร หากแต่จะกลับกลายเป็นระบอบเผด็จการฝ่ายข้างมากขัดแย้ง

ต่อระบอบการปกครองของประเทศไปอย่างชัดแจ้ง ซ่ึงหลักการพ้ืนฐานส�าคัญนี้ได้รับการยืนยันมา 

โดยตลอดว่า จ�าเป็นต้องมีมาตรการในการป้องกันการใช้อ�านาจบิดเบือน หรืออ�านาจอ�าเภอใจของ

บุคคลหรือกลุ่มบุคคลฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เข้ามาใช้อ�านาจอธิปไตยของประชาชน โดยให้ต้ังมั่นอยู่บน

หลักการแบ่งแยกการใช้อ�านาจอธิปไตยอันเป็นอ�านาจของปวงชนชาวไทย เพื่อให้แต่ละองค์กรหรือ

สถาบนัการเมอืงทีใ่ช้อ�านาจดงักล่าวอยูใ่นสถานะทีจ่ะตรวจสอบและถ่วงดุลเพ่ือทดัทานและคานอ�านาจ 

ซึง่กนัและกนัได้อย่างเหมาะสม มิใช่แบ่งแยกให้เป็นพืน้ทีอ่สิระของแต่ละฝ่ายทีจ่ะใช้อ�านาจตามอ�าเภอใจ 

อย่างไรกไ็ด้ เพราะหากปล่อยให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่มอี�านาจเบด็เสรจ็เดด็ขาดโดยปราศจากการตรวจสอบ

และถ่วงดลุแล้ว ย่อมเป็นความเสีย่งอย่างยิง่ทีจ่ะท�าให้เกดิความเสียหายและน�าพาประเทศชาติให้เกิด

เสื่อมโทรมลง เพราะความผิดหลงและมัวเมาในอ�านาจของผู้ถืออ�านาจรัฐ 

    ในการนี้อาจกล่าวได้ว่า องค์กรที่ท�าหน้าที่แทนผู้ใช้อ�านาจอธิปไตย ไม่ว่าจะเป็นรัฐสภา

คณะรัฐมนตรี หรือศาล ล้วนถูกจัดตั้งขึ้นหรือได้รับมอบอ�านาจมาจากรัฐธรรมนูญทั้งสิ้น ดังนั้นการใช้

อ�านาจหน้าที่ขององค์กรเหล่านี้จึงต้องถูกจ�ากัดขอบเขตท้ังในด้านกระบวนการและเนื้อหา กรณีจึงมี

ผลให้การใช้อ�านาจหน้าที่ขององค์กรทั้งหลายเหล่านี้ไม่สามารถที่จะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้ 

    ด้วยเหตุนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จึงได้น�าหลักนิติธรรม 

มาก�ากับการใช้อ�านาจหน้าที่ของทุกฝ่าย ทุกองค์กร และทุกหน่วยงานของรัฐภายใต้หลักการที่ว่า 

นอกจากจะต้องใช้อ�านาจหน้าที่ให้ถูกต้องตามบทกฎหมายท่ีมีอยู่ทั่วไปแล้ว ยังจะต้องใช้อ�านาจ 

และปฏิบัติหน้าท่ีให้ถูกต้องตามหลักนิติธรรมด้วย กรณีจึงไม่อาจปฏิบัติตามบทกฎหมายท่ีเป็น 

ลายลักษณ์อักษรหรือหลักเสียงข้างมากเพียงด้านเดียวเท่านั้น หากแต่ยังจะต้องค�านึงถึงหลักนิติธรรม

ควบคู ่กันไปด้วยการอ้างหลักเสียงข้างมากโดยที่ไม่ได้ค�านึงถึงเสียงข้างน้อย เพื่อหยิบยกมา 

สนบัสนนุการใช้อ�านาจตามอ�าเภอใจเพือ่ให้บรรลเุป้าหมายหรอืวตัถปุระสงค์ของผูใ้ช้อ�านาจ ท่ามกลาง 

ความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนหรือกลุ่มบุคคลกับผลประโยชน์ของประเทศชาติและ 

ความสงบสขุของประชาชนโดยรวม ย่อมจะน�าไปสูค่วามเสยีหายและความเสือ่มโทรมของประเทศชาติ

หรอืการววิาทบาดหมางและแตกสามคัคกีนัอย่างรนุแรงระหว่างประชาชน และย่อมขดัต่อหลกันติธิรรม

ตามมาตรา 3 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งหมายถึง 

“รัฐธรรมนูญนี้” ตามนัยมาตรา 68 นั่นเอง การใช้กฎหมายและการใช้อ�านาจทุกกรณีจึงต้องเป็นไป

โดยสจุรติ จะใช้โดยทจุรติฉ้อฉลมีผลประโยชน์ทบัซ้อนหรือวาระซ่อนเร้นมไิด้ เพราะมเิช่นนัน้ จะท�าให้

บรรดาสจุรติชนคนส่วนใหญ่ของประเทศอาจสญูเสยีประโยชน์อนัพงึมพีงึได้ ให้ไปตกอยูแ่ก่บคุคลหรอื

คณะบุคคลผู้ใช้อ�านาจโดยปราศจากความชอบธรรม 
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ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์

    หลกันติธิรรมถอืเป็นแนวทางในการปกครองท่ีมาจากหลักความยติุธรรมตามธรรมชาติอนั

เป็นความเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ ปราศจากคติ โดยไม่มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องและแอบแฝง 

หลักนิติธรรมจึงเป็นหลักการพื้นฐานส�าคัญของกฎหมายท่ีอยู่เหนือบทบัญญัติท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร

ซึ่งรัฐสภาก็ดี คณะรัฐมนตรีก็ดี ศาลก็ดี รวมท้ังองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ 

ก็ดี จะต้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 

    ส่วนหลักการปกครองแบบประชาธิปไตย หมายถึง การปกครองของประชาชน 

โดยประชาชน และเพื่อประชาชน มิใช่การปกครองตามแนวคิดของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และมิใช ่

การปกครองท่ีอ้างอิงแต่เพียงฐานอ�านาจที่มาจากการชนะเลือกต้ังเท่านั้น ท้ังนี้ เนื่องจากหลักการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ยังมีองค์ประกอบส�าคัญอีกหลายประการ การที่องค์กรหรือสถาบัน

การเมือง ในฐานะผู้ใช้อ�านาจรัฐมักจะอ้างอยู่เสมอว่า คนมาจากการเลือกตั้งของประชาชนแต่กลับน�า

แนวความคิดของบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาปฏิบัติ หาใช่วิธีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีความ 

มุ่งหมายเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยส่วนรวมภายใต้หลักนิติธรรมไม่ เน่ืองจากประชาธิปไตย

มไิด้หมายถงึเพยีงการได้รบัเลอืกตัง้หรอืชนะการเลือกต้ังของฝ่ายการเมอืงเท่านัน้ เพราะเสียงส่วนใหญ่

จากการเลือกตั้งมีความหมายเพียงสะท้อนถึงความต้องการของประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง 

ในแต่ละครัง้เท่านัน้ หาใช่เป็นเหตใุห้ตวัแทนใช้อ�านาจได้โดยไม่ต้องค�านงึถึงความถูกต้องและชอบธรรม

ตามหลักนิติธรรม แต่อย่างใด 

    ในขณะเดยีวกนั รฐัธรรมนญูฉบับนีก้ไ็ด้ก�าหนดให้มศีาลรฐัธรรมนญู มอี�านาจหน้าทีส่�าคญั 

ในการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ�านาจเพื่อให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม ภายใต้หลักการควบคุม 

ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย อันเป็นปรัชญาของการปกครองในระบอzประชาธิปไตยใน 

อันที่จะท�าให้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว้ได้รับการคุ้มครองอย่างเป็น 

รูปธรรม ควบคู่ไปกับการธ�ารงและรักษาไว้ซึ่งความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ดังจะเห็น 

ได้จากบทบญัญตัริฐัธรรมนญู มาตรา 216 วรรคห้า ท่ีว่า ค�าวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญูให้เป็นเดด็ขาด

มผีลผกูพนัรฐัสภา คณะรฐัมนตร ีศาล และองค์กรอืน่ของรฐั ประกอบมาตรา 27 ทีว่่า สทิธแิละเสรภีาพ 

ที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้โดยชัดแจ้ง โดยปริยาย หรือโดยค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญย่อมได้รับ 

ความคุ้มครองและผกูพนัรฐัสภา คณะรฐัมนตร ีศาล รวมทัง้องค์กรตามรฐัธรรมนญู และหน่วยงานของ

รัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย และการตีความกฎหมายทั้งปวงเมื่อพิจารณา

โดยตลอดแล้ว เห็นว่า คดีนี้ผู้ร้องทั้งสี่ใช้สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 68 วรรคสอง 

ด้วยการยืน่ค�าร้องต่อศาลรฐัธรรมนูญ โดยอ้างว่าผูถ้กูร้องท้ังหมดได้กระท�าการเพ่ือล้มล้างการปกครอง

ระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ หรือเพ่ือให้ได้มาซ่ึงอ�านาจในการปกครอง

ประเทศโดยวิธีการซ่ึงมิได้เป็นไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอ�านาจ 

ที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้” 
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ประชาธิปไตยตามความหมายของศาลรัฐธรรมนูญ 

บทสรุป 

	 	 จากค�าวินิจฉัยดังกล่าว	 จะเห็นได้ว่า	 ศาลรัฐธรรมนูญได้ให้ความหมายและวางหลักการของ 

หลักประชาธิปไตยไว้ดังต่อไปนี้	

	 	 1.	ศาลรฐัธรรมนญูให้ความหมายของประชาธปิไตยเอาไว้ว่า	หลกัการปกครองแบบประชาธิปไตย	 

หมายถึง	 การปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชน	มิใช่การปกครองตามแนวคิด 

ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	 และมิใช่การปกครองที่อ้างอิงแต่เพียงฐานอ�านาจท่ีมาจากการชนะเลือกตั้ง 

เท่านั้น	 โดยประเทศที่ปกครองในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยมีวัตถุประสงค์และมุ่งหมาย 

ทีจ่ะออกแบบหรอืสร้างกลไกในการคุม้ครองสทิธิและเสรีภาพของประชาชนในอนัทีจ่ะท�าให้ประชาชน

เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐ	 อีกทั้งสร้างระบบ 

ตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างองค์กรหรือสถาบันทางการเมือง	 เพ่ือให้เกิดดุลยภาพในการใช้อ�านาจ

อธปิไตยซ่ึงเป็นของประชาชน	ตามหลกัการแบ่งแยกอ�านาจทีแ่บ่งช่องทางการใช้อ�านาจออกเป็น	3	ทาง	

คือ	 การใช้อ�านาจนิติบัญญัติทางรัฐสภา	 การใช้อ�านาจบริหารทางคณะรัฐมนตรี	 และการใช้อ�านาจ

ตุลาการทางศาล	

	 	 2.	ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าถึงแม้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะให้ถือเอามติฝ่าย 

เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ก็ตาม	 แต่ต้องประกันสิทธิและคุ้มครองเสียงข้างน้อยด้วย	 เพราะหากละเลย 

หรือใช้อ�านาจอ�าเภอใจกดข่ีข่มเหงฝ่ายเสียงข้างน้อย	 โดยไม่ฟังเหตุผลและขาดหลักประกัน	 ย่อมมิใช่

เป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	หากแต่เป็นระบอบเผด็จการฝ่ายข้างมากซ่ึงขดัแย้งต่อระบอบ

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างชัดแจ้ง	

	 	 3.	ศาลรัฐธรรมนูญชี้ให้เห็นว่า	 ประชาธิปไตยนั้นต้องเดินควบคู่ไปกับหลักนิติธรรมเสมอ	 

หลักนิติธรรมนั้นเป็นปรัชญาของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในอันท่ีจะท�าให้สิทธิและ 

เสรีภาพของประชาชนที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ได้รับการคุ ้มครองอย่างเป็นรูปธรรม	 เนื่องจาก 

ประชาธิปไตยมิได้หมายถึงเพียงการได้รับเลือกตั้งหรือชนะการเลือกตั้งของฝ่ายการเมืองเท่าน้ัน	 

เสียงส่วนใหญ่จากการเลือกตั้งมีความหมายเพียงสะท้อนถึงความต้องการของประชาชนผู้มีสิทธิ 

ออกเสียงเลือกตั้งในแต่ละครั้งเท่านั้น	 หาใช่เป็นเหตุให้ตัวแทนใช้อ�านาจได้โดยไม่ต้องค�านึงถึงความ 

ถูกต้องและชอบธรรมตามหลักนิติธรรมได้	

	 	 เมื่อพิจารณาการให้ความหมายกับประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญ	 จะเห็นได้ว่า	 ศาล

รัฐธรรมนูญได้ให้ความหมายของประชาธิปไตยไว้ได้อย่างสอดคล้องกับหลักวิชาการ	 โดยชี้ให้ 

เห็นถึงการปกครองโดยประชาชน	 โดยยึดเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์	 แต่ก็ต้องคุ้มครองและรับฟัง 

เสียงข้างน้อย	และการเดนิควบคูก่นัของประชาธปิไตยและหลกันติธิรรมเพือ่คุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ

ของประชาชน
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สมศักดิ์ จังตระกูล*

*	 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี	 ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร	 “หลักนิติธรรม	 เพื่อประชาธิปไตย”	 (นธป.)	 รุ่นที่	 1	 
	 ของส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ประชาธิปไตยแบบอียิปต์อียิปต์

	 	 คนไทยมักจะคุ้นเคยกับค�าว่า	“ประชาธิปไตยแบบไทยไทย”	แต่ถ้ามีผู้กล่าวว่า	“ประชาธิปไตย

แบบอียิปต์อียิปต์”	 ล่ะจะมีความเข้าใจกันเป็นเช่นไร	 จะมีหน้าตาและความหมายอย่างไร	 มีความ

คล้ายคลึงหรือแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด	 จึงน่าจะมีการศึกษาติดตามเพ่ือเป็นการสร้างองค์ความรู้

ใหม่	หรือเป็นกรณีศึกษาประชาธิปไตยแบบเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ

ลักษณะการปกครองแบบประชาธิปไตย

	 	 ค�าว่า	ประชาธิปไตย	หรือ	Democracy	มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกโบราณว่า	“ดีมอคระเทีย”	 

(กรกี	:	 , d mokratía)	หมายถึง	“การปกครองโดยประชาชน”	(popular	government)	 

เป็นค�าประสมระหว่างค�าว่า	“ดมีอส”	(กรกี	:	 	,	demos)	หมายถงึ	ประชาชน	และ	“คราทอส”	 

(กรีก	:	 	,	kratos)	หมายถึง	การปกครอง	หรือ	พละก�าลัง

	 	 ส่วนในภาษาไทย	ค�าว่า	ประชาธิปไตย	ประกอบด้วยค�าว่า	“ประชา”	ซึ่งหมายถึง	“ปวงชน”	 

และ	“อธิปไตย”	ซึ่งหมายถึง	“ความเป็นใหญ่”	เมื่อรวมกันจึงหมายถึง	“ความเป็นใหญ่ของปวงชน”	 

โดยพจนานกุรมของราชบัณฑิตยสถาน	ให้ความหมายว่า	“แบบการปกครองท่ีถอืมตปิวงชนเป็นใหญ่”	 

อดตีประธานาธบิดแีห่งสหรฐัอเมรกิา	อบัราฮมั	ลินคอล์น	มคี�ากล่าวว่า	ประชาธปิไตยเป็นการปกครอง

ของประชาชน	โดยประชาชน	และเพื่อประชาชน	(วิกิพีเดีย	ฯ,	2556ก)

	 	 หลักการพื้นฐานของประชาธิปไตย	 คือ	 “การยอมรับนับถือความส�าคัญและศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์ของบุคคล	 ความเสมอภาคและเสรีภาพในการด�าเนินชีวิต”	 และจากหลักการพื้นฐานดังกล่าว	

จึงสามารถประมวลลักษณะส�าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยได้ดังนี้
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ประชาธิปไตยแบบอียิปต์อียิปต์

	 	 1.	 ประชาชนเป็นเจ้าของอ�านาจอธิปไตย	 จึงกล่าวได้ว่า	 ประชาชนเป็นผู้ที่มีอ�านาจมากที่สุด 

ในรัฐ

	 	 2.	 ประชาชนทุกคนในรัฐมีความเท่าเทียมกันตามกฎหมาย	 ตลอดจนมีสิทธิเสรีภาพตาม

กฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน

	 	 3.	 การด�าเนินการของรัฐจ�าเป็นต้องถือตามมติเสียงข้างมากเป็นตัวตัดสิน	 แต่เสียงส่วนน้อย 

ในรัฐจะต้องได้รับการคุ้มครองความเป็นธรรมตามกฎหมายด้วยเช่นกัน

	 	 4.	 การปกครองแบบประชาธิปไตย	 จ�าเป็นจะต้องได้รับความยินยอมพร้อมใจจากประชาชน 

ส่วนใหญ่ในรัฐ

	 	 5.	 ด้วยเหตุที่ลักษณะเด่นของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยคือ	“การถือเสียงข้างมาก 

เป็นเกณฑ์”	 แต่หากรัฐบาลปราศจากความรับผิดชอบแล้ว	 การมีเสียงข้างมากก็อาจไม่ให้สิทธิของ 

กลุ่มเสียงข้างน้อย	ซึ่งจะท�าให้เกิดเป็น	“เผด็จการโดยเสียงข้างมาก”

	 	 ส่วนอุดมการณ์ประชาธิปไตยนั้นจะเน้นในเรื่อง	สิทธิ	 เสรีภาพ	และความเสมอภาคส่วนบุคคล	 

โดยมีรายละเอียด	ดังนี้	คือ

  สิทธิ (Right)	หมายถึง	อ�านาจอันชอบธรรมหรือความสามารถที่บุคคลที่จะกระท�าการใดๆ	ได้	 

โดยชอบธรรม	 โดยอ�านาจอ่ืนหรืออ�านาจรัฐจะก้าวก่ายในสิทธิของบุคคลไม่ได้	 เพราะสิทธิของบุคคล

ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายหรือธรรมเนียมประเพณี

  เสรีภาพ	(Liberty)	หมายถึง	การมอีสิระในการกระท�าการใดๆ	สามารถด�าเนนิชวีติได้ตามปรารถนา	 

แต่มีขอบเขตจ�ากัดว่า	การกระท�านั้นๆ	จะต้องไม่ละเมิดกฎหมายหรือไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น

	 	 สิทธิและเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตย	ประกอบด้วย

	 	 1.	 เสรีภาพในการพูด	 การพิมพ์	 เขียน	 โฆษณา	 มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น	 แต่ต้อง 

ไม่หมิ่นประมาทหรือละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น

	 	 2.	 เสรีภาพในการนับถือศาสนา

	 	 3.	 เสรีภาพในการสมาคมหรือรวมกลุ่ม	ต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของกฎหมาย

	 	 4.	 สิทธิในทรัพย์สิน	 ทุกคนมีสิทธิในทรัพย์สินของตนเอง	 รัฐจะต้องท�าหน้าท่ีป้องกันภัย 

อันอาจจะเกิดต่อทรัพย์ของประชาชนภายในรัฐ

	 	 5.	 สิทธิที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

	 	 6.	 สิทธิส่วนบุคคล	 เช่น	 เสรีภาพในชีวิตและร่างกาย	 การเลือกประกอบอาชีพ	 การสมรส	 

หย่าร้าง	หรือเสรีภาพที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย

  ความเสมอภาค (Equity)	 เป็นหลักส�าคัญของอุดมการณ์ประชาธิปไตย	ที่ถือว่าทุกคนมีความ

เท่าเทียมกัน	 ทุกคนจะต้องได้รับการปฏิบัติจากรัฐ	 และกฎหมายโดยปราศจากความล�าเอียง	 ไม่มี
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สมศักดิ์ จังตระกูล

การเลือกปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมาย	 หรืออย่างน้อยถ้าใครกระท�าความผิดก็ย่อมต้องได้รับโทษ 

เหมือนๆ	กัน

	 	 ความเสมอภาคในระบอบประชาธิปไตย

	 	 1.	 ความเสมอภาคทางการเมือง	 หมายถึง	 การท่ีบุคคลมีสิทธิท่ีจะเข้าร่วมในกิจกรรมทาง 

การเมือง	เช่น	สิทธิเลือกตั้งเมื่ออายุครบ	18	ปีบริบูรณ์

	 	 2.	 ความเสมอภาคในทางกฎหมาย	 หมายถึง	 บุคคลจะได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายโดย 

เท่าเทียมกัน	เมื่อกระท�าความผิด	การลงโทษหรือเหตุอันควรปรานีจะต้องใช้กฎหมายเดียวกัน

	 	 3.	 ความเสมอภาคในโอกาส	 หมายถึง	 จะต้องได้รับโอกาสที่จะใช้ความสามารถของเขาใน 

การศึกษา	การประกอบธุรกิจการ	และการแสวงหาความเจริญก้าวหน้า	หรือเลื่อนฐานะทางเศรษฐกิจ

	 	 4.	 ความเสมอภาคทางเศรษฐกจิ	หมายถงึ	สภาพความใกล้เคยีงในฐานะทางเศรษฐกจิ	แต่มไิด้ 

หมายความว่าทุกคนจะต้องมีรายได้เท่าเทียมกัน	 โดยจะต้อง	 มีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม	 

มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจพอสมควร

	 	 5.	 ความเสมอภาคทางสังคม	 คนทุกคนต้องได้รับการเคารพว่ามีศักด์ิศรีเท่าเทียมกันในฐานะ

ของความเป็นมนุษย์เหมือนกัน

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศอียิปต์

  สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ (อังกฤษ	:	Arab	Republic	of	Egypt;	อาหรับ	:	  

)	 หรือท่ีเรียกกันท่ัวไปว่า	 อียิปต์	 (อังกฤษ	 :	 Egypt;	 อาหรับ	 :	 )	 เป็นประเทศใน 

แอฟรกิาตะวนัออกเฉยีงเหนอืท่ีมปีระชากรมากทีส่ดุ	เป็นประเทศทีม่ชีือ่เสยีงในด้านอารยธรรมโบราณ

ที่น่าตื่นตาที่สุดในโลก	 ได้แก่	 พีระมิด	 อารามคาร์นัค	 และหุบเขากษัตริย์	 (Valley	 of	 the	 Kings)	 

อียิปต์ถือว่าเป็นศูนย์กลางทางการเมืองและวัฒนธรรมของโลกอาหรับ	 มีพื้นที่ประมาณ	 1,020,000	

ตารางกโิลเมตร	เป็นประเทศท่ีมแีผ่นดนิเชือ่มต่อระหว่างทวปีแอฟรกิากบัทวปีเอเชยีผ่านตะวนัออกกลาง

ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อท่ีมีความส�าคัญมาแต่โบราณ	 หลังจากได้มีการขุดและเปิดใช้คลองสุเอซ	 เมื่อป	ี 

พ.ศ.	2412	(ค.ศ.	1869)	เส้นทางผ่านคลองสเุอซของอยีปิต์ได้กลายเป็นเส้นทางเดนิเรอืทีส่�าคญัแห่งหนึง่

ของโลก	พืน้ทีส่่วนใหญ่ของประเทศตัง้อยูใ่นแอฟรกิาเหนอื	มพีรมแดนด้านตะวนัตกตดิกบัประเทศลเิบยี	

ด้านใต้ติดกับประเทศซูดาน	 ด้านตะวันออกเฉียงเหนือติดกับประเทศอิสราเอล	 ชายฝั่งทางเหนือ 

ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน	 และทางตะวันออกติดกับทะเลแดง	ประชากรอียิปต์ส่วนใหญ่อาศัยบน 

ทั้งสองฝั่งของแม่น�้้าไนล์	และคลองสุเอซ	พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเป็นส่วนของทะเลทรายสะฮารา	 

และมีผู้คนอาศัยอยู่เบาบาง	 (วิกิพีเดียฯ,	 2556ข)	 อียิปต์มีประชากรทั้งสิ้นประมาณ	 85.3	 ล้านคน	 
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ประชาธิปไตยแบบอียิปต์อียิปต์

ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ตามบริเวณสองฝั่งและที่ราบลุ่มแม่น�้าไนล์	 ประชากรประกอบด้วย	 3	 เชื้อชาติ	 คือ	 

แฮมิติก	 แซมิติก	 ประมาณร้อยละ	 99.6	 เบดูอินและนูเบียน	 ประมาณร้อยละ	 0.4	 มีคนยากจน 

ประมาณร้อยละ	 20	 ของจ�านวนประชากร	 อัตราการเพ่ิมของประชากร	 ประมาณร้อยละ	 1.88	 

อายุเฉลี่ย	 73	 ปี	 ความหนาแน่นประชากรโดยเฉลี่ยทั่วประเทศ	 ประมาณ	 83.62	 คนต่อ 

ตารางกิโลเมตร	 เมืองส�าคัญ	 คือ	 กรุงไคไร	 (เมืองหลวง)	 และเมืองอเล็กซานเดรีย	 โดยสองเมืองนี้ 

มปีระชากรรวมกนัประมาณ	16	ล้านคน	อยีปิต์มศีาสนาอสิลามเป็นศาสนาประจ�ารฐั	ประชาชนชาวอยีปิต์ 

มีเสรภีาพในการเลอืกนบัถอืศาสนา	โดยมผีูน้บัถอืศาสนาอสิลาม	(ส่วนใหญ่นบัถอืนกิายสหุนี)่	ร้อยละ	90	 

ศาสนาคอปติก	ร้อยละ	9	และศาสนาคริสต์	ร้อยละ	1	(CENTRAL	INTELLIGENCE	AGENCY,	2556)	 

มีภาษาอาระบิค	(Arabic)	เป็นภาษาประจ�าชาติ	และมีหลักกฎหมายอิสลามเป็นหลักในด้านกฎหมาย

ของประเทศ

	 อียิปต์มีรายได้หลัก	 5	 ด้าน	 ได้แก่	 การส่งออกน�้ามัน	 การท่องเที่ยว	 รายได้จากค่าธรรมเนียม 

การผ่านคลองสุเอซ	 การส่งเงินกลับจากแรงงานในต่างประเทศ	 และเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	 

ปัญหาเศรษฐกจิทีส่�าคญั	ได้แก่	หนีต่้างประเทศ	(ประมาณ	29.59	พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)	อตัราการเพ่ิม

ประชากรสูง	 การว่างงาน	 (ประมาณร้อยละ	 10)	 ความยากจน	 และการขาดดุลงบประมาณ	ปัญหา 

ระบบราชการและรัฐวิสาหกิจซึ่งมีขนาดใหญ่และเป็นอุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจ	 ทั้งนี้	 รัฐบาล

อียิปต์มีนโยบายที่จะแปรรูปกิจการของรัฐ	 และปรับปรุงประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ	 โดยได้ขอความ 

ช่วยเหลือทางการเงินจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศ	 อาทิ	 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ	

ธนาคารโลก	 กลุ่มประเทศผู้บริจาค	 (Paris	 Club)	 รวมท้ังจากกลุ่มประเทศอาหรับ	 (กรมเอเชียใต้ฯ,	

2556)

	 	 ตามรัฐธรรมนูญ	 ปี	 2555	 อียิปต์ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ	 โดยมี 

ประธานาธิบดีเป็นประมุข	มาจากการเลือกตั้ง	มีวาระการดารงต�าแหน่ง	4	ปี	และอยู่ได้ไม่เกิน	2	วาระ	

(STATE	 INFORMATION	 SERVICE,	 2556)	 รัฐสภาอียิปต์มี	 2	 สภา	 คือ	 -	 สภาประชาชน	 (Majilis	 

Al-Sha’ab	หรอื	The	House	of	Representatives)	มสีมาชกิสภาจ�านวน	350	คน	มาจากการเลือกต้ัง	

มีวาระ	 5	 ปี	 -	 สภาท่ีปรึกษา	 (Majilis	 Al-Shoura	 หรือ	 The	 Shura	 Council)	 มีสมาชิกสภา 

จ�านวน	 150	 คน	มาจากการเลือกตั้ง	 และประธานาธิบดีจะเป็นผู้แต่งตั้งจากบุคคลสาขาอาชีพต่างๆ	 

อีกจ�านวนไม่เกินหนึ่งในสิบของจ�านวนสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง	 มีวาระ	 6	 ปี	 โดยทุกสามป ี

จะมีการเลือกตั้งและแต่งตั้งสมาชิกสภาที่ปรึกษาทดแทนผู้ที่จะต้องพ้นจากหน้าที่ไปร้อยละ	 50	 ของ 

จ�านวนสมาชิก	 (CENTRAL	 INTELLIGENCE	 AGENCY,	 2556)	 ปัจจุบันมีพรรคการเมืองที่ได้รับ 

การรับรองจากทางการ	18	พรรค	(กรมเอเชียใต้ฯ,	2556)
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วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 17 เล่มที่ 51 เดือนกันยายน-ธันวาคม พ.ศ.2558218

สมศักดิ์ จังตระกูล

ความเป็นมาทางการเมืองการปกครองของอียิปต์

	 	 หลังจากสิ้นสุดการปกครองระบอบฟาโรห์	 (Pharoahs)	 ซ่ึงเป็นระบบการปกครองด้ังเดิมของ 

อียิปต์	มหาอ�านาจต่าง	ๆ	ก็เข้าปกครองอียิปต์	เช่น	อัสซีเรีย	บาบิโลน	เปอร์เซีย	เมซิโดเนีย	โรมัน	และ

อาหรับ	จนกระทั่งตกอยู่ภายใต้อาณาจักรออตโตมานมาจนถึงสงครามโลกครั้งที่	1

	 	 ในช่วงแรกของการปกครองอยีปิต์	สลุต่านแหง่แบกแดดไดส้ถาปนา	สอลาหุดดนี	นายทหารทีม่ี

ความสามารถในกองทัพให้เป็นสุลต่านเพื่อปกครองอียิปต์	และได้มีการสถาปนาเป็นราชวงค์	อัยยูบีย์	 

(Ayubi)	ขึน้ในอยีปิต์	หลงัจากนัน้สลุต่านราชวงค์มมัลคุ	ได้เข้ามาปกครองอยีปิต์	และต่อมาอยีปิต์ได้ตก 

อยู่ภายใต้ตุรกี	 อาณาจักรออตโตมาน	 และต่อมาฝรั่งเศสได้เข้ามาครอบครองอียิปต์บางส่วน	 แต่

อียิปต์ก็ยังคงอยู่ภายใต้การปกครองของตุรกี	 ในปี	 พ.ศ.	 2348	 มูฮัมหมัดอาลีได้ท�าการขับไล่ฝรั่งเศส 

ออกจากอียิปต์และได้เป็นผู้ปกครองอียิปต์พร้อมท้ังได้มีการจัดระเบียบการปกครองข้ึนใหม่ซ่ึงเป็น 

การเปลี่ยนโฉมหน้าความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรออตโตมานและอียิปต์	 โดยอ�านาจการปกครอง

ของอียิปต์ได้รวมอยู่ที่ราชวงศ์ของมูฮัมหมัดอาลีเพียงแห่งเดียว	 ในช่วงนี้ได้มีการเปล่ียนแปลงการ

ปกครองเพื่อน�าอียิปต์ไปสู่ความเป็นสมัยใหม่	 มีการแบ่งแยกการบริหารงานใหม่ด้วยความร่วมมือ

จากต่างประเทศ	มีการขอรับความช่วยเหลือและค�าแนะน�าจากกลุ่มประเทศยุโรป	โดยเฉพาะฝรั่งเศส	

เพ่ือช่วยเหลือการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ	เช่น	การชลประทาน	โดยได้มกีารสร้างเขือ่น	และมกีาร 

แนะน�าพัฒนาการปลูกฝ้ายระยะยาว	 พัฒนาการเพาะปลูกซึ่งได้กลายเป็นพื้นฐานเศรษฐกิจที่ส�าคัญ

ของอียปิต์	ด้านอดุมการณ์	มฮูมัหมดัอาลไีด้ขยายพืน้ฐานส�าหรบัชาตนิยิมอยีปิต์สมยัใหม่	โดยการสร้าง

อียิปต์แทนชาวเตอร์กเพื่อให้ด�ารงต�าแหน่งบริหารที่ส�าคัญในการบริหารงานประเทศ	 และได้มีการ 

ก�าจัดคอร์รัปช่ัน	 มูฮัมหมัดอาลีมีความเชื่อว่ากุญแจของความส�าเร็จที่จะน�าไปสู่การบริหารราชการ

ประเทศ	คือ	การศึกษา	ดังนั้นจึงได้มีความพยายามในการให้การศึกษากับประชาชนโดยตลอด	ต่อมา

หลังจากมูฮัมหมัดอาลี	ได้สิ้นชีวิตลง	อียิปต์ก็ถูกแทรกแซงจากมหาอ�านาจยุโรปมากขึ้น

	 	 ครั้นพอถึงสมัยอิสมาแอล	 เป็นผู้ปกครองอียิปต์ได้มีการขยายสภาแห่งรัฐขึ้นโดยได้มีการแก้ไข 

สมาชิกจากการแต่งตั้งให้มาจากการเลือกตั้งแทน	 โดยผู้สมัครจะต้องเป็นชายอายุ	 25	ปีบริบูรณ์และ 

ไม่เป็นข้าราชการทหาร	หรือต�ารวจ	สภาแห่งรัฐนี้ประกอบด้วยสมาชิก	75	คน	โดยได้รับการเลือกตั้ง 

จากการลงคะแนนเสียงทางอ้อม	 มีวาระอยู่ในต�าแหน่ง	 3	 ปี	 รูปแบบการปกครองนี้อิสมาแอล 

ได้อ้างคมัภร์ีอลักรุอานว่า	ผูป้กครองทีเ่ป็นชาวมสุลิมจะปกครองโดยค�าแนะน�าของประชาชน	จึงได้จัด

ตัง้สภาแห่งรฐัจนกระทัง่ถงึสมยักษตัรย์ิฟารคุ	ขึน้มาปกครองประเทศ	ในช่วงนีอ้งักฤษได้เข้ามามบีทบาท

มากในการปกครองอยีปิต์	โดยในปี	พ.ศ.	2425	องักฤษได้เข้ายดึครองอยีปิต์	และให้	Sir	Evelyn	Baring	

เป็นกงสุลใหญ่ปกครอง	ต่อมาหลงัสงครามโลกครัง้ที	่1	ได้เกดิขบวนการกลุม่รกัชาตเิพือ่เรยีกร้องให้คืน
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219วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 17 เล่มที่ 51 เดือนกันยายน-ธันวาคม พ.ศ.2558

ประชาธิปไตยแบบอียิปต์อียิปต์

เอกราชแก่อยีปิต์	และในเวลาต่อมาอังกฤษกไ็ด้คนืเอกราชให้แก่อยีปิต์	และได้จดัตัง้ราชอาณาจกัรอยีปิต์	

โดยมีกษัตริย์เป็นผู้ปกครอง	แต่อังกฤษก็ยังคงมีกองทัพเพื่อรักษาการอยู่จนถึงปี	พ.ศ.	2479	กองทัพ

อังกฤษจึงได้ถอนออกไป	 ยังคงเหลือกองก�าลังบางส่วนที่ประจ�าการอยู่ตาม	 Suez	 canal	 Zone	 

เพื่อรักษาเส้นทางเดินเรือเท่านั้น

	 	 ในปี	 พ.ศ.	 2495	 คณะนายทหารหนุ่ม	 Free	 officers	 ได้ท�าการยึดอ�านาจการปกครองจาก 

รฐับาลกษตัรย์ิฟารคุ	ท�าให้การปกครองระบอบกษตัรย์ิสิน้สุดลง	และนายพลนาญฟี	ผูน้�ากองทพัได้เป็น 

นายกรัฐมนตรี	 และได้มีการจัดตั้งสภาคณะปฏิวัติข้ึน	 ซ่ึงประกอบด้วยสมาชิกของ	 Free	 officers	 

สภาน้ีได้ออกกฎหมายปฏิรูปการปกครองหลายอย่างที่ส�าคัญ	 โดยมีการเปล่ียนแปลงการปกครอง 

ของประเทศ	 โดยประกาศล้มเลิกระบอบการปกครองแบบราชาธิปไตยและได้สถาปนาระบอบ 

การปกครองแบบสาธารณรฐั	โดยมปีระธานาธบิดีเป็นประมขุ	ท�าให้ประเทศอยีปิต์	มนีายพลมฮูมัหมดั

นาญีฟ	 เป็นประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐอียิปต์	 และรักษาการต�าแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วย	 

โดยมี	ยามาล	อับดุล	นาเซร	(นัซเซอร์)	เป็นรองนายกรัฐมนตรี	และในปี	พ.ศ.	2497	ได้เกิดการปฏิวัติ	

นายพลนาญีฟ	ขึ้น	และนัซเซอร์	ก็ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแทน

	 	 นัซเซอร์	 เป็นนักชาตินิยม	 และเป็นผู้น�าในการรวม	 อาหรับ	 แอฟริกา	 และอิสลามให้เป็น 

อันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อให้เกิดพลังแห่งอ�านาจโดยมุ่งรวมอาหรับให้เป็นชาติเดียวกัน	 เพ่ือต่อต้าน

จักรวรรดินิยม	 นัซเซอร์ได้รวมอ�านาจในอียิปต์และสร้างชาตินิยมอาหรับขึ้นในหลายประเทศใน

ตะวันออกกลางโดยได้พยายามสร้างสมาพันธรัฐประชาชาติอาหรับภายใต้การน�าของนัซเซอร์ขึ้น

	 	 ต่อมาในปี	พ.ศ.	2513	ประธานาธบิดนีซัเซอร์	ได้ถงึแก่อสญักรรม	รองประธานาธบิดอีลัวาซาดตั	 

จึงได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีแทน	 แต่ต่อมา	 ซาดัต	 ก็ถูกลอบสังหาร	 เนื่องจากการไปสร้างสันติภาพ 

กับอิสราเอล	 ตามข้อตกลงแคมป์เดวิดในปี	 ค.ศ.	 2522	 ท�าให้รองประธานาธิบดี	 ฮุสนี	 มูบารัค	 

ได้เข้ามาด�ารงต�าแหน่งประธานาธิบดีแทน

	 	 ประธานาธิบดี	 มูบารัค	 ได้ด�ารงต�าแหน่งประธานาธิบดีมาตั้งแต่	 ปี	 พ.ศ.	 2524	 รวม	 5	 สมัย	 

เป็นระยะเวลากว่าสามสิบปี	 ประธานาธิบดีมูบารัค	 พยายามด�าเนินการปฏิรูปทางการเมือง	 สังคม	 

และเศรษฐกิจโดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ	ในทางการเมืองรัฐบาลมีนโยบาย

ปฏิรปูแบบค่อยเป็นค่อยไป	(Gradualism)	เช่น	เมือ่เดอืนพฤษภาคม	พ.ศ.	2548	ประธานาธบิดมีบูารคั	

ได้ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้ง	 เพื่อให้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรง	 

และสามารถมีผู้สมัครได้มากกว่า	 1	 คน	 จากเดิมท่ีก�าหนดให้รัฐสภาเสนอชื่อผู้สมัครได้เพียงคนเดียว	 

ซึ่งในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อวันที่	7	กันยายน	พ.ศ.	2548	ประธานาธิบดีมูบารัค	ก็ได้รับการ

เลือกตั้งกลับเข้ามาบริหารประเทศอีกสมัยหนึ่ง	(ธีระยุทธ	หาสะอาด,	2553)
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วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 17 เล่มที่ 51 เดือนกันยายน-ธันวาคม พ.ศ.2558220

สมศักดิ์ จังตระกูล

ประชาธิปไตยแบบอียิปต์อียิปต์

	 	 ตั้งแต่ช่วง	 ปี	 พ.ศ.	 2554	 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนั้น	 ประเทศอียิปต์ต้องเผชิญกับการปฏิวัติ 

รัฐประหารถึงสองคร้ังสองครา	 โดยครั้งแรกเมื่อราวเดือนกุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 2554	 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีเกิด 

ปรากฎการณ์การปฏิวัติดอกมะลิ	หรือที่เรียกว่าปรากฎการณ์	“อาหรับ	สปริง”	(วิกิพีเดียฯ,	2556ค)	

	 	 (อังกฤษ:	 Arab	 Spring,	 อาหรับ:	 	 al-Thawr t	 al-‘Arabiyyah)	 

ซึ่งเป็นคลื่นปฏิวัติ	 การเดินขบวน	 การประท้วงและสงครามที่เกิดขึ้นในโลกอาหรับ	 เริ่มตั้งแต ่

วันที่	 18	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 2553	 เป็นต้นมา	 อาหรับสปริงเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝัน	 

มีผลกระทบเป็นลูกโซ่ที่ไม่มีวี่แววว่าจะจบลง	โดยเริ่มจากเหตุการณ์เล็กๆ	ที่เกิดในตูนิเซีย	เมื่อวันที่	18	

ธันวาคม	 2553	 มุหัมมัด	 โบอะซิซิ	 เด็กหนุ่มชาวตูนิเซียได้เผาตัวเองเพ่ือประท้วง	 ความคดโกงและ 

ความไม่เป็นธรรมที่เขาได้รับจากการกระท�าของต�ารวจ	 ซ่ึงในท่ีสุดได้น�าไปสู่การล้มอ�านาจของ

ประธานาธบิด	ีไซน์	อาบดีนี	บนิ	อาล	ี( )	และต้องล้ีภยัในประเทศซาอดีุอาระเบยี

ในวันที่	14	มกราคม	2554	(ชัยรัตน์	ศิริพัธนะ,	ม.ป.ป.)

	 	 ปรากฎการณ์การลุกฮือของมวลชนยังได้ขยายตัวไปสู ่ประเทศอียิปต์	 ลิเบีย	 และเยเมน	 

และน�าไปสู่การโค่นล้มผู้น�าได้ส�าเร็จอีก	 โดยการลงจากอ�านาจของผู้น�าในแต่ละประเทศต่างก็มี 

ความแตกต่างกันออกไป	กล่าวคือ	อดีตประธานาธิบดีฮุสนี	มูบารัค	ของอียิปต์	ถูกกองทัพยึดอ�านาจ	 

พันเอกมุอัมมาร	 กัดดาฟี	 ของลิเบียต้องพ่ายแพ้ในสงครามกลางเมืองท่ีมีมหาอ�านาจเข้าไปแทรกแซง 

ก่อนจะถกูสงัหารในเวลาต่อมา	และอดตีประธานาธบิดีอะลี	อบัดุลลอฮ์	ซอและห์	ของเยเมน	ถูกสหรัฐฯ	

และซาอุดีอาระเบียกดดันให้ถ่ายโอนอ�านาจให้รองประธานาธิบดีอับดุรร็อบบุฮ์	มันศูร	ฮาดี	และจัดตั้ง

รัฐบาลแห่งชาติร่วมกับฝ่ายค้าน	 (อบู	 ยะมีนะฮ์,	 2556)	 นอกจากนั้นยังมีการก�าเริบของพลเมืองขึ้น 

ในประเทศบาห์เรน	และซเีรยี	การประท้วงใหญ่เกดิขึน้ในประเทศอลัจเีรยี	อริกั	จอร์แดน	คเูวต	โมรอ็กโก	

และซดูาน	และการประท้วงเลก็ๆ	เกดิข้ึนในประเทศเลบานอน	มอริเตเนยี	โอมาน	ซาอดิุอาระเบยี	จบิตีู	

และเวสเทิร์นสะฮารา	การประท้วงในลักษณะนี้มีเทคนิคใช้การดื้อแพ่งร่วมกันกับการรณรงค์ต่อเนื่อง	

มีการนัดหยุดงาน	การเดินขบวน	การเดินแถว	และการชุมนม	มีการใช้โซเชียลมีเดีย	(Social	media)	

ในการจัดระเบยีบ	การสือ่สารและสร้างความตระหนกั	เมือ่ต้องเผชญิกับการปราบปรามและการตรวจ

พจิารณาหรอืควบคมุการใช้อนิเทอร์เนต็เครอืข่ายของรัฐ	การเดินขบวนอาหรับสปริงในหลายประเทศ

เผชญิกบัการใช้การปราบปรามอย่างรนุแรงจากทางการ	ซึง่กม็กีารตอบโต้จากกลุม่ผูช้มุนุมประท้วงด้วย

ความรุนแรงในบางกรณีเช่นกัน

	 	 ปรากฎการณ์อาหรบัสปรงิเป็นเสมอืนกับปฏกิริิยาลูกโซ่	ท่ีเกดิข้ีนอย่างไม่คาดฝัน	และมผีลกระทบ 

อย่างต่อเน่ืองจนครอบคลุมโลกมุสลิม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกลุ่มอาหรับ	 ที่ประชาชนของ 

ประเทศเหล่าน้ีถกูมองว่าอ่อนแอเกนิกว่าทีจ่ะไปต่อรองกบัอ�านาจรฐัไม่ว่าจะเป็นแบบรฐัเผดจ็การหรอื
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ประชาธิปไตยแบบอียิปต์อียิปต์

รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชก็ตาม	และต่างมีความเชื่อว่าประชาธิปไตยไม่สามารถเติบโตในโลกอาหรับได้	 

อาหรับสปริงจึงถูกมองว่าเป็นผลพวงของความกดดันท่ีเกิดจากการกดข่ีเอารัดเอาเปรียบของกลุ่มคน 

ผู้มีอ�านาจ	 ความล้มเหลวในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจของรัฐ	 หรือการขาดสิทธิเสรีภาพพ้ืนฐาน 

ที่ประชาชนพึงมี	(ชัยรัตน์	ศิริพัธนะ,	ม.ป.ป.)	จากเหตุการณ์อาหรับสปริง	หรือการลุกฮือกันขึ้นต่อต้าน

เผด็จการของประเทศอาหรับ	 ท�าให้มีความเชื่อว่าต่อไประบอบการปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตย

ของผู้น�าคนเดียวหรือกลุ่มเดียวจะต้องหายไป	 และประเทศต่างๆ	 คงจะกลายเป็นการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยกันไปทั่วโลก	แต่แล้วประเทศแรกๆ	ที่เป็นเสมือนตัวน�าร่องของการปฏิวัติประชาธิปไตย	

เช่น	ประเทศอียิปต์	กลับต้องสะดุดลงไปจากการปฏิวัติรัฐประหารได้

	 	 ส่วนการปฏิวัติครั้งท่ีสองของอียิปต์	 ซึ่งถือว่าเป็นกรณีการท�ารัฐประหารครั้งล่าสุดในโลก	 

ในทศวรรษนี้	 (พระบาท	 นามเมือง,	 2556)	 เกิดขึ้นหลังจากท่ีมีการโค่นล้ม	 ประธานาธิบดีมูบารัค	 

อดตีประธานาธบิด	ีเมือ่กมุภาพนัธ์	2554	ซึง่น�าไปสูก่ระบวนการถ่ายโอนอ�านาจและจดัการเลอืกตัง้ใหม่	

และในที่สุด	 โมฮัมเหม็ด	 มอร์ซี	 ผู้สมัครจากพรรคการเมืองที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มภราดรภาพ

มุสลิม	 (Muslim	 Brotherhood	 (MB))	 ก็ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคนใหม่	 เมื่อวันที่	 29	

มิถุนายน	 2555	 ด้วยคะแนนเสียงกว่าร้อยละ	 50	 ซึ่งท�าให้ชาวอียิปต์ต่างดีใจว่าประเทศได้ก้าวเป็น	 

“ประชาธิปไตย”	แล้ว	แต่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีที่ประธานาธิบดีมอร์ซีเข้ามาบริหารประเทศ

	 	 ช่วงแรกหลังจากการเข้ารับต�าแหน่งประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่	 30	 มิถุนายน	 

2555	 มอร์ซีได้สร้างความหวังให้แก่ชาวอียิปต์ว่าจะเป็นผู้น�าความเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้นมาสู่ประเทศ	 

ด้วยการประกาศว่า	 เขาจะเป็นประธานาธิบดีที่รับใช้ชาวอียิปต์ทุกกลุ่ม	 ทุกฝ่าย	 พร้อมกับแสดง 

ความจริงใจด้วยการลาออกจากการด�ารงต�าแหน่งประธานพรรค	 FJP	 และสัญญาว่าจะแต่งต้ัง 

รองประธานาธิบดีจากชาวคริสต์	 1	 คน	 และสตรีอีก	 1	 คน	 เพื่อให้มั่นใจได้ว่า	 สิทธิของชนส่วนน้อย 

ทางศาสนาและสิทธิสตรีจะได้รับการรับรองและมีปากมีเสียงในรัฐบาล	 แต่หลังจากนั้นในเดือน

กรกฎาคม	 2555	 มอร์ซีได้ออกกฤษฎีกาให้สมาชิกสภาล่าง	 (ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

จากพรรค	 FJP	 ซึ่งเป็นพรรคการเมืองเดิมของมอร์ซี)	 ให้กลับไปท�าหน้าที่นิติบัญญัติตามเดิม	 ซึ่งเป็น 

การท้าทายอ�านาจตลุาการของศาลรฐัธรรมนญูทีเ่คยตดัสนิให้สภาล่างถกูยบุไปแล้วตัง้แต่เดอืนมถินุายน	

2555	 และศาลรัฐธรรมนูญได้มีค�าตัดสินว่า	 มอร์ซีไม่มีอ�านาจที่จะแต่งตั้ง	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ที่พ้นสภาพไปแล้วเหล่านี้ให้กลับสู่ต�าแหน่งได้	 มอร์ซีจึงต้องจ�ายอมถอย	 ก่อนท่ีจะรุกคืบใหม่ด้วยการ 

จัดตั้งคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญที่มีสัดส่วนของผู้แทนจากกลุ่ม	MB	 และกลุ่มมุสลิมเคร่งจารีต 

กลุ่มอื่นๆ	มากกว่าผู้แทนจากภาคส่วนอื่นๆ	ในสังคม	ท�าให้กลุ่มที่มีแนวคิดเสรีนิยมตัดสินใจบอยคอต	 

(Boycott)	 การยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้และกลายเป็นการเปิดโอกาสให้	 MB	 สามารถครอบง�า

กระบวนการยกร่างได้อย่างเต็มที่	 มอร์ซียังฉวยโอกาสเพ่ิมอ�านาจในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว
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สมศักดิ์ จังตระกูล

ให้ตนเองมีอ�านาจเหนือฝ่ายตุลาการ	 เพื่อปูทางให้พรรคพวกของตนสามารถรวบรัดเดินหน้า 

จัดท�ารัฐธรรมนูญถาวรได้	 โดยมั่นใจว่าจะไม่ต้องเผชิญอุปสรรคจากขบวนการตุลาการภิวัตน ์

เข้าแทรกแซงอีก	 ซึ่งการกระท�าดังกล่าวได้กลายเป็นชนวนที่ท�าให้ผู้ท่ีแนวคิดสายเสรีนิยมไม่พอใจ 

การบรหิารประเทศแบบรวบอ�านาจของมอร์ซ	ีจนน�าไปสูก่ารจัดการชมุนมุต่อต้านรฐับาลครัง้ใหญ่ทีส่ดุ

นับตั้งแต่โค่นล้มมูบารัคและเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดตั้ง	National	Salvation	Front	(NSF)	ซึ่งเป็น 

แนวร่วมของกลุ่มพลังที่ต่อต้านอ�านาจของมอร์ซี	 คร้ันเมื่อถึงเวลาการจัดให้มีการลงประชามติว่าจะ 

รับรองหรือไม่รับรองร่างรัฐธรรมนูญถาวรฉบับของกลุ่ม	MB	หรือของพรรค	FJP	คนเหล่านี้กลับไม่ได้

ออกมาแสดงพลังของตนผ่านหีบบัตรลงประชามติ	โดยมีผู้ออกไปลงประชามติเพียงร้อยละ	33	ท�าให้

ร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวผ่านการรับรองเป็นผลส�าเร็จ	(อบู	ยะมีนะฮ์,	2556)

	 	 นับต้ังแต่มอร์ซีเข้ารับต�าแหน่งประธานาธิบดีผ่านไป	 ชาวอียิปต์จานวนมากเริ่มตระหนักว่า	 

ชีวิตของตนไม่ได้มีอะไรดีข้ึน	 ปัญหาเศรษฐกิจตกต�่าที่มีมาต้ังแต่ช่วงก่อนการยึดอ�านาจจากมูบารัค 

ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข	 ขณะที่มอร์ซีก็ใช้อ�านาจแต่งตั้งพรรคพวกเข้าสู่อ�านาจทางการเมืองมากขึ้น	 

ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มสัดส่วนของสมาชิก	MB	 ในคณะรัฐมนตรี	 และแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ	 

มากขึ้น	ท�าให้มีประชาชนออกมาต่อต้านมากขึ้นเรื่อยๆ	 เพราะถูกกล่าวหาว่ามีพฤติการณ์รวบอ�านาจ	 

และท�าทุกอย่างเพ่ือกลุ่มภราดรภาพมุสลิมเป็นหลัก	 ไม่ได้ท�าเพื่อประชาชนส่วนใหญ่อย่างแท้จริง	

การแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศก็ล้มเหลว	 การแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชน

กลับถูกละเลย	 เกิดภาวะข้าวยากหมากแพง	 โจรผู้ร้ายชุกชุม	 บ้านเมืองไร้ความปลอดภัย	 รวมทั้ง

การมีการปกครองแบบเผด็จการ	 และเริ่มพยายามจะน�าเอาหลักศาสนาเข้ามาใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญ	 

โดยมีนโยบายที่จะท�าให้ประเทศอียิปต์เป็น	 “รัฐอิสลาม”	 ประธานาธิบดีมอร์ซี	 ยังไปมีความขัดแย้ง 

กับสถาบันหลักๆ	อื่นอีก	ไม่ว่าจะเป็น	ศาลยุติธรรม	ต�ารวจ	สื่อมวลชน	นักวิชาการ	ไปจนถึงพวกศิลปิน	

ท�าให้กลุ่มคนเหล่านี้ไปร่วมกับกลุ่ม	 “ทามาร็อด”	 (Tamarod)	 ซึ่งเป็นกลุ่มพรรคการเมืองฝ่ายซ้าย	

ฝ่ายเสรีนิยม	และฝ่ายที่ต้องการแยกศาสนจักรออกจากการเมือง	(Secularism)	และได้ท�าการก่อการ

ประท้วงขับไล่ให้ประธานาธิบดีมอร์ซี	ลาออกและจัดการเลือกตั้งใหม่	(บวร	โทศรีแก้ว,	2556)

	 	 การรณรงค์ของกลุ่มคนที่เรียกว่า	 Tamarod	 Campaign	 (Rebellion	 Campaign)	 เป็นการ 

รวบรวมรายช่ือประชาชนท่ีไม่เหน็ด้วยกับการบรหิารประเทศของมอร์ซ	ีโดยเบือ้งต้นผูร้ณรงค์ต้องการ

จะรวบรวมรายชื่อให้ได้อย่างน้อย	 15	 ล้านรายชื่อ	 เพ่ือให้มากกว่า	 13	 ล้านเสียงที่มอร์ซีได้รับตอน 

เลือกตั้งประธานาธิบดี	 แต่ปรากฏว่าประชาชนที่เคยเป็นกลุ ่มพลังเงียบได้ออกมาร่วมลงนาม 

อย่างล้นหลาม	 จนท�าให้สามารถรวบรวมรายชื่อได้มากถึง	 22	 ล้านรายชื่อ	 ก่อนจะจัดชุมนุมใหญ่ 

เมื่อวันที่	 30	 มิถุนายนที่ผ่านมา	 ซึ่งเป็นวันครบรอบ	 1	ปีการเข้ารับต�าแหน่งมอร์ซี	 โดยมี	 NSF	 เป็น 

หัวขบวนในการจัดการชุมนุมครั้งนี้
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ประชาธิปไตยแบบอียิปต์อียิปต์

	 	 นอกจากความไม่พอใจของประชาชนที่มีต่อมอร์ซีแล้ว	 ความสัมพันธ์ระหว่างมอร์ซีกับกองทัพ 

ซึ่งเคยเป็นสถาบันท่ีมีบทบาททางการเมืองมาโดยตลอด	 ก็มีปัญหากันเป็นระยะๆ	 เช่นกัน	 ตั้งแต่ 

การบีบให้จอมพลฏอนฏอวี	 ซึ่งเป็นผู้ยึดอ�านาจจากมูบารัคให้ต้องเกษียณอายุจากราชการเมื่อเดือน 

สงิหาคม	2555	มาจนถงึการปฏเิสธทีจ่ะเข้าร่วมการเจรจาเพ่ือยติุความแตกแยกทางการเมอืงกบั	NSF	

ตามข้อเสนอของรองจอมพลอับดุลฟะตาห์อัซซีซี	 ผู้บัญชาการทหารและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

กลาโหมคนใหม่	 ซึ่งเมื่ออัซซีซีเห็นว่า	 Tamarod	 Campaign	 สามารถดึงประชาชนออกมาร่วมได้

เป็นจ�านวนมาก	 จึงประกาศเมื่อวันที่	 1	 กรกฎาคม	 2556	 ก�าหนดเส้นตายให้มอร์ซีเร่งแก้ปัญหา

เพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าระหว่างกลุ่มคนที่ต่อต้านและสนับสนุนให้เสร็จภายใน	 48	 ชั่วโมง	 

แต่ฝ่ายประธานาธิบดีมอร์ซีและกลุ่มภราดรภาพมุสลิมยืนกรานที่จะไม่ลาออกจนกว่าจะอยู่ครบ

วาระ	 4	 ปี	 เพราะถือว่าตนเองได้อ�านาจมาจากการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยที่เสรีและยุติธรรม	 

ซ�า้ยงัว่าฝ่ายต่อต้านเป็นตวัแทนของทุนนยิมสหรฐัอเมริกา	และพวกข้ัวอ�านาจเก่าของอดีตประธานาธบิด ี

มูบารัคที่สูญเสียอ�านาจและผลประโยชน์	 จากท่าทีท่ีแข็งกร้าวของทั้งสองฝ่าย	 ท�าให้การประท้วง 

มีความรุนแรงและขยายตัวออกไปทั่วประเทศ	มีการละเมิดต่อสตรีผู้ประท้วง	มีการปะทะกันระหว่าง 

ฝ่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐและของฝ่ายประชาชนผู้สนับสนุนคนละข้ัวการเมือง	 และมีการลอบสังหารผู้น�า 

การต่อต้านรัฐบาล	การปะทะกันมีหนักขึ้นเรื่อยๆ	 สถานการณ์ลุกลามบานปลาย	 เป็นความแตกแยก 

อย่างรุนแรง	 เมื่อมอร์ซีไม่ยอมรับเส้นตายดังกล่าว	 อัซซีซีจึงตัดสินใจประกาศยึดอ�านาจจากมอร์ซ	ี 

เมื่อวันที่	 3	 กรกฎาคม	 2556	 หลังครบก�าหนดเส้นตาย	 และชี้แจงต่อสาธารณชนถึงเหตุที่จ�าเป็น 

ต้องตัดสินใจยึดอ�านาจว่าเป็นเพราะประธานาธิบดีมอร์ซีไม่ยอมฟังเสียงประชาชน	 และหากปล่อยให้ 

มอร์ซีอยู่ในต�าแหน่งต่อไป	 ก็อาจน�าไปสู่การเผชิญหน้าอย่างรุนแรงระหว่างกลุ่มผู้สนับสนุนมอร์ซี 

กับ	 NSF	 ได้	 (อบู	 ยะมีนะฮ์,	 2556)	 และมีการระงับการใช้รัฐธรรมนูญ	 พร้อมทั้งแต่งตั้ง 

นายอัดลี	 อัล-มานซูร์	 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลรัฐธรรมนูญสูงสุด	 เป็นประธานาธิบดีรักษาการ	 จนกว่า 

จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีใหม่	 แม้ชาวอียิปต์บางส่วนจะยินดีที่มอร์ซีถูกโค่นล้ม	 แต่การเข้ามา 

ยึดอ�านาจของกองทัพก็สร้างความวิตกให้ชาวอียิปต์จ�านวนมาก	 และนานาชาติที่เชิดชูระบอบ	 

“ประชาธิปไตย”	 รวมทั้งสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักด้านการเงินให้กองทัพอียิปต์มาตลอด	 

เพราะยังคงเกิดเหตุการณ์ปะทะนองเลือดกันอย่างควบคุมไม่ได้	 ระหว่างฝ่ายผู ้สนับสนุนอดีต

ประธานาธิบดีมอร์ซี	และฝ่ายทหารของรัฐบาลใหม่	หรือประชาชนที่สนับสนุนฝ่ายรัฐบาลใหม่	ความ

วุ่นวายยังด�ารงกันต่อไป	ประชาคมโลกยังได้เรียกร้องให้กองทัพอียิปต์คืนอ�านาจให้แก่พลเรือนโดยเร็ว

ที่สุด	เพื่อให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

	 	 เพราะกลัวว่า	 กลุ่มภราดรภาพมุสลิม	 ซ่ึงในระยะหลังถูกมองว่าเป็นมุสลิมสายกลาง	 จะเลิก 

ศรัทธาระบบเลือกต้ัง	 และหันไปยึดแนวทางการต่อสู้แบบ	 “ใต้ดิน”	 ที่มุ่งใช้ความรุนแรง	 ตามลัทธ	ิ 
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สมศักดิ์ จังตระกูล

“อ�านาจต้องช่วงชิงมาด้วยก�าลังเท่านั้น”	 ทั้งน้ีเพราะขบวนการภราดรภาพมุสลิมมีก�าลังพลและ 

อาวุธอยู่ไม่น้อย	โดยเฉพาะบริเวณฐานที่มั่นใหญ่ที่ภูมิภาคไซนาย	และยังมีเครือข่ายแนวร่วมในหลาย 

ประเทศท้ังในโลกอาหรับและตะวันออกกลาง	 ซึ่งหากกลุ่มภราดรภาพมุสลิมหันไปยึดแนวทาง

ความรุนแรงก็คงท�าให้อียิปต์และภูมิภาคนี้คงปั่นป่วนวุ ่นวายไปอีกนานได้	 กรณีคล้ายกันเช่นนี้

เคยเกิดขึ้นในประเทศ	 “แอลจีเรีย”	 ในปี	 พ.ศ.	 2534	 เมื่อพรรคอิสลามเคร่งศาสนา	 “เอฟไอเอส”	

ชนะการเลือกตั้งรอบแรกอย่างถล่มทลาย	 แต่ต่อมาประธานาธิบดีกลับประกาศให้ผลการเลือกต้ัง 

เป็นโมฆะและสั่งยุบรัฐสภา	 ท้ังนี้เพราะถูกกดดันจากกองทัพซ่ึงมีนโยบายแยกศาสนาจากการเมือง	 

เมื่อเป็นอย่างนั้น	 ขบวนการมุสลิมหัวรุนแรงจึงใช้วิธีการก่อการร้ายและยุทธศาสตร์กองโจรสู้กับ 

รัฐบาลและกองทัพนานนับ	10	ปี	และมีผู้เสียชีวิตมากกว่า	250,000	ศพ	จนถึงบัดนี้กองก�าลังมุสลิม 

หัวรุนแรงท่ีเหลือเหล่านี้ได้กลายสภาพไปเป็นนักค้าของเถื่อน	 ขู่กรรโชกทรัพย์	 ลักพาตัวเหยื่อไป 

เรียกค่าไถ่และฆ่าทิ้ง	

	 	 การที่กองทัพอียิปต์ท�าการก่อการรัฐประหารยึดอ�านาจจากกลุ่มภราดรภาพมุสลิม	 ยังส่ง 

ผลกระทบไปทั่วโลกอาหรับและตะวันออกกลางด้วย	เพราะหลายประเทศ	อาทิเช่น	ตูนิเซียและลิเบีย	

ที่ผู้น�าเผด็จการถูกโค่นล้มจากกระแส	 “อาหรับ	 สปริง”	 และส่งผลให้ฝ่ายมุสลิมเคร่งศาสนาได้ขึ้นมา 

ครองอ�านาจแทนจากการเลือกตั้ง	 ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกันกับประเทศอียิปต์	 ท�าให้รัฐบาลใน 

ประเทศต่างๆ	 เหล่าน้ีเริ่มหวาดระแวงว่าจะมีชะตากรรมไปในทิศทางเดียวกันกับประเทศอียิปต	์ 

(บวร	โทศรีแก้ว,	2556)

วงจรประชาธิปไตยแบบอียิปต์อียปต์

ที่มา :	อบู	ยะมีนะฮ์.	(2556).	โศกนาฏกรรมประชาธิปไตยในอียิปต์	:	รัฐประหาร	สูญเสีย	ใครรับผิดชอบ	?.
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ประชาธิปไตยแบบอียิปต์อียิปต์

สรุป

	 	 ประชาธิปไตยแบบอียิปต์อียิปต์	 เป็นบทเรียนส�าคัญที่สะท้อนให้เห็นว่า	 ประชาธิปไตยไม่ใช ่

เพียงแค่มีการเลือกตั้งข้ึนเท่านั้น	 เพราะการเลือกตั้งก็สามารถเลือกเอา	 “เผด็จการ”	 เข้ามาได้	 

แถมเป็นเผด็จการท่ีห้ามโต้แย้งด้วย	 หากยังคิดเพียงว่าการเลือกต้ังเป็นที่มาอันชอบธรรมสูงสุดที่ใคร 

จะละเมิดไม่ได้	หรือผู้ใดก็ตามที่ได้อ�านาจมาจากการเลือกตั้ง	ผู้นั้นคือผู้มาปกครองแบบประชาธิปไตย

โดยไม่ต้องเลือกวิธีการ	 เพราะว่าการเลือกต้ังนั้น	 หลายกรณีก็ไม่ใช่เป็น	 “เสียงข้างมากท่ีสุดของ

สังคม”	เช่น	กรณีของมอร์ซีที่ชนะไปราวๆ	ร้อยละ	51	ของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทั้งหมดประมาณ	

50	 ล้านคน	 แต่มีผู้ออกไปใช้สิทธิเลือกต้ังประมาณ	 26	 ล้านคน	 โดยเป็นผู้ที่เลือกมอร์ซีประมาณ	

13.2	 ล้านคน	 กับผู้ที่เลือกฝ่ายตรงข้ามกับมอร์ซีประมาณ	 12.3	 ล้านคน	 ซ่ึงจากตัวเลขดังกล่าว 

จะเห็นได้ว่า	 ผู้ที่เลือกมอร์ซีมีจ�านวนแค่ประมาณ	 1	 ใน	 4	 ของผู้มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดเท่านั้น	 

แต่ผลการเลือกตั้งครั้งนี้ท�าให้มอร์ซีสามารถน�าไปใช้อ้างถึงความชอบธรรมในการเป็นประธานาธิบดี 

ทีม่าจากการเลอืกตัง้ของตนเองได้	(อบู	ยะมนีะฮ์,	2556)	ถงึแม้ว่าในการปกครองประเทศนัน้	จะต้องถอื

เสียงข้างมากเป็นสาคัญ	แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการมีเสียงข้างมากนั้นจะ	“ดี”	หรือจะเป็นเครื่องมือ 

ทีร่บัรองว่าการกระท�าของฝ่ายเสยีงข้างมากจะท�าอะไรได้ทุกอย่าง	หรือการกระท�าทุกอย่างจะเป็นเร่ือง 

ที่ถูกต้องเพียงเพราะว่าเป็นฝ่ายเสียงข้างมาก	 ฝ่ายที่มีเสียงข้างน้อยก็ยังคงมีสิทธิท่ีจะตรวจสอบ 

การกระท�าต่างๆ	ได้ด้วยเช่นกัน	(พระบาท	นามเมือง,	2556)	ซึ่งสอดคล้องกับที่เพลโตกล่าวเอาไว้ว่า	 

“การปกครองแบบประชาธิปไตยเป็นการปกครองท่ีไม่เหมาะสม	เพราะเป็นการปกครองโดยผู้ปกครอง

ที่ใช้ฝูงชนเป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์แก่ตัวเองและพวกพ้อง	ซึ่งไม่เหมาะกับสภาพสังคมที่

ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรู้	 ความรับผิดชอบ	 และยากจน”	 ซ่ึงก็สอดคล้องกับอริสโตเติล	 ซ่ึง

เป็นบิดาของวิชารัฐศาสตร์	 ที่กล่าวถึงรูปแบบการปกครองที่ผู ้ปกครองใช้อ�านาจเพื่อประโยชน ์

ส่วนตวัและพรรคพวก	ถอืว่าเป็นรปูแบบการปกครองทีไ่ม่ด	ีได้แก่	ระบอบทรราชย์	ระบอบคณาธิปไตย	

และระบอบประชาธิปไตย

	 	 บทเรียนที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งจากประชาธิปไตยแบบอียิปต์อียิปต์	 คือ	 การรัฐประหาร	 

ซึง่กไ็ม่ใช่วธิกีารแก้ปัญหาท่ียัง่ยนื	เหตกุารณ์รัฐประหารในอยีปิต์ดงักล่าวไปแล้วนี	้ถอืว่าเป็นด้านลบของ

“อาหรับสปริง”	 (จรัญ	 มะลูลีม,	 2556)	 เพราะการรัฐประหารนั้นจะไปก่อให้เกิดสภาพความวุ่นวาย 

ในระหว่างที่มีสูญญากาศทางกฎหมายหรือการใช้อ�านาจ	 และก็ไม่มีหลักประกันอะไรว่าคณะปฏิวัติ 

จะไม่เป็นเผดจ็การ	การยดึอ�านาจในอยีปิต์ถอืว่าเป็นบทเรยีนประชาธปิไตยทีส่�าคญัให้แก่ประเทศอืน่ๆ	

เป็นอย่างดว่ีา	กระบวนการประชาธปิไตยมไิด้ส้ินสุดลงแค่การหย่อนบตัรเลือกต้ัง	แต่ยงัมกีระบวนการ

ต่อเนื่องที่ต้องมีการตรวจสอบและถ่วงดุลอ�านาจของผู้ที่ได้รับมอบอ�านาจไปจากประชาชนให้เข้าไป 

บริหารประเทศด้วย	โดยหากพบว่าผู้ที่ได้รับมอบอ�านาจได้มีการใช้อ�านาจในทางมิชอบหรือมีแนวโน้ม 
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สมศักดิ์ จังตระกูล

ว่าจะลุแก่อ�านาจจนเกินไป	 ประชาชนก็มีสิทธิที่จะออกมาแสดงพลังเพื่อทวงคืนอ�านาจได้เช่นกัน	 

ขณะเดียวกัน	ผู้ที่ได้รับมอบอ�านาจไปจากประชาชนก็ต้องพร้อมที่จะถูกตรวจสอบ	โดยพึงตระหนักไว้ 

ว่าวันใดที่มีการบริหารงานผิดพลาด	 หรือมีการใช้อ�านาจไปในทางมิชอบแล้ว	 ก็ย่อมที่จะหมด 

ความชอบธรรมท่ีจะอยูใ่นอ�านาจ	และหากเมือ่ใดท่ีประชาชนไม่สามารถถอดถอนอ�านาจของผูม้อี�านาจ

ด้วยกระบวนการตามระบอบประชาธิปไตยได้แล้ว	 วิธีการที่ไม่เป็นประชาธิปไตยก็อาจจะถูกน�ามาใช้

เพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้	(อบู	ยะมีนะฮ์,	2556)

	 	 ประชาธิปไตยแบบอียิปต์อียิปต์	 จึงเป็นเคร่ืองสะท้อนที่ดีของปัญหาซ�้าซากที่เกี่ยวกับระบอบ 

ประชาธิปไตยแบบอ้างความชอบธรรมเพยีงเพราะชนะการเลอืกต้ังกบัผลร้ายของการเข้ามาแทรกแซง

ด้วยวิธีการรัฐประหาร	 ซึ่งก็ไม่ได้สามารถแก้ไขปัญหานี้ให้จบลงไปได้โดยง่าย	 และเป็นบทเรียนให ้

ผู้น�าที่ได้รับมอบอ�านาจจากประชาชนว่าหากเจอสถานการณ์ที่ท�าให้ตนเองขาดความชอบธรรมจน 

ประชาชนที่เป็นผู้มอบอ�านาจให้มาบริหารประเทศนั้นออกมาต่อต้านกันทุกหย่อมหญ้าแล้ว	 จะต้อง 

ตดัสนิใจในการรกัษาระบบไว้ด้วยการยอมรบัและวางมอืออกไปเอง	หรอืจะดือ้แพ่งจนเกดิการแทรกแซง

ที่ท�าลายระบบและทุกอย่างลงไป
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สุรพล ภาษิตนิรันดร์*

*	 ผู้เชี่ยวชาญประจ�าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ	ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร	“หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย”	(นธป.)	รุ่นที่	2	 
	 ของส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
1	 ธานินทร์	กรัยวิเชียร,	“ระบอบประชาธิปไตย,”	(กรุงเทพมหานคร	:	โรงพิมพ์กรมแผนที่ทหาร,	2518),	หน้า	7.	

การพัฒนาคุณภาพคนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย 

1. บทน�า 

	 	 ประเทศไทยได้เปลีย่นแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสทิธริาชย์มาสูร่ะบอบทีเ่รียกว่า 

ระบอบรัฐธรรมนูญเป็นเวลากว่า	 80	 ปี	 แต่ก็ยังไม่พัฒนาไปสู่ระบอบการปกครองที่เรียกได้ว่าเป็น 

ประชาธิปไตยในระดับที่เทียบเคียงได้กับประชาธิปไตยตะวันตก	 เรามีรัฐธรรมนูญมาแล้ว	 18	 ฉบับ	 

ซึ่งถ้าหากรวมบทแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยแล้วก็จะมีจ�านวนประมาณ	 32	 ฉบับ	 จนมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า 

ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมากฉบับที่สุดประเทศหนึ่งของโลก	

	 	 สาเหตทุีท่�าให้ประเทศไทยของเรามคีวามจ�าเป็นต้องเลิกใช้รัฐธรรมนญูฉบบัเก่าและประกาศใช้ 

รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ถึง	 18	 คร้ังนั้น	 มักจะมีข้ออ้างในท�านองเดียวกันว่า	 เป็นเพราะรัฐธรรมนูญ 

ทีใ่ช้อยูไ่ม่เหมาะสมกบัสถานการณ์ของประเทศในขณะนัน้	เมือ่สภาวการณ์แปรเปลีย่นไปแนวนโยบาย

แห่งรฐัย่อมแปรเปลีย่นไปด้วย	รฐัธรรมนูญซึง่วางรปูการปกครองของประเทศและแนวนโยบายแห่งรฐั

ก็ย่อมต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วยดุจกัน1	ซึ่งตลอดเวลากว่า	80	ปีที่ผ่านมาประเทศไทยให้ความส�าคัญกับ

การพัฒนากฎหมายรัฐธรรมนูญมากกว่าการพัฒนาคน	ซึ่งการสนใจแต่การพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย 

รัฐธรรมนูญ	 ซึ่งเปรียบเสมือนตัวบ้านมากกว่าสนใจคนซ่ึงเปรียบเสมือนฐานรากหรือเสาเข็มของบ้าน	

เมื่อคน	 ซึ่งเปรียบเสมือนเสาเข็มของบ้านไม่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้เข้มแข็งเป็นคนดีมีคุณธรรม 

ก็ท�าให้บ้านมีปัญหาการทรุดแตกร้าว	และจะพังในที่สุด	
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การพัฒนาคุณภาพคนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย 

2	 หลวงวิจิตรวาทการ,	 “มนุสสปฏิวัติ”	 รวมปาฐกถาของหลวงวิจิตรวาทการ,	 (กรุงเทหมหานคร	 :	 องค์การค้าของ 
	 คุรุสภา,	2518),	หน้า	245

2. มนุสสปฎิวัติ 

	 	 หลวงวิจิตรวาทการได้กล่าวว่า	 งานปฏิวัติเป็นงานท่ีดีแต่เป็นงานท่ีท�ายากและเป็นงาน 

ที่ต้องใช้เวลานาน	 งานปฏิวัติอาจเริ่มต้นด้วยรัฐประหารซ่ึงท�าเสร็จในช่วงเวลา	 2-3	 ชั่วโมง	 ส่วนงาน 

มนุสสปฏิวัตินั้นมิใช่งานที่เสร็จง่ายๆ	 เพราะเป็นงานท่ีต้องท�ามิใช่เฉพาะเปลี่ยนแปลงระบอบ 

การปกครอง	 เปลี่ยนระบอบเศรษฐกิจ	 การคลังและการศึกษาเท่านั้น	 แต่ยังต้องท�าให้ตลอดถึง 

การเปลีย่นแปลงนสิยัใจคอของคนด้วย2	หลวงวจิติรวาทการอ้างค�าพดูของ	“ซาโตบรยิงัค์”	นกัปราชญ์

ชาวฝร่ังเศสท่ีว่า	 “ผู้ท่ีท�าการปฏิวัติเพียงครึ่งเดียวก็เท่ากับขุดหลุมฝังศพของตนเอง”	 ประวัติศาสตร์ 

ได้พสิจูน์ความจรงิข้อนีม้าหลายเรือ่งม	ีโอลิเวอร์	ครอมเวลส์	เป็นอาท	ิการทีอ่งักฤษมอี�านาจใหญ่หลวง

ที่สุดทางทะเลก็เพราะครอมเวลส์ริเริ่มไว้	 แต่ครอมเวลส์	 ท�าการปฏิวัติเพียงคร่ึงเดียว	 ภายหลัง 

ต้องถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏเม่ือเขาตายไปแล้ว	 การปฏิวัติฝรั่งเศสเมื่อปี	 ค.ศ.	 1789	 ก็เรื่องเดียวกัน	 

มีการปฏิวัติเพียงครึ่งหนึ่งเหมือนกัน	 จึงได้เกิดผันแปร	 รัฐบาลปฏิวัติต้องล้มลุกคลุกคลานมาตั้ง 

กึ่งศตวรรษ	 สรุปความได้ว่า	 งานปฏิวัตินั้น	 ถ้าจะท�าต้องท�าให้ตลอด	 การท�าเพียงครึ่งๆ	 กลางๆ	 นั้น	 

เป็นอันตรายตลอดไปจนถึงบ้านเมืองและประชาชนโดยส่วนรวม	การปฏิวัติทุกๆ	ครั้งมักจะได้ผลลัพธ์

ที่เหมือนๆ	กัน	คือ	ครึ่งหนึ่งที่ไม่ได้ท�าหรือลืมท�าเสียนั้น	มักเป็นเรื่องของคน	เป็นธรรมดาของนักปฏิวัติ

ทุกคนย่อมจะเริ่มงานด้วยการเปล่ียนแปลงระบอบการปกครอง	 ต่อมาก็ระบอบเศรษฐกิจและอ่ืนๆ	 

ซึง่เป็นเครือ่งจกัรเกีย่วกบังานของประเทศ	ส่วนเรือ่งของคนแท้ๆ	หรอืมนสุสปฏวิตันิัน้มกัจะไม่ค่อยได้ท�า	

เหตุที่ไม่ได้ท�าก็มักจะด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้	

	 	 1)	 เชือ่มัน่ในวิธกีารมากเกนิไป	กล่าวคอื	มคีวามเข้าใจว่าเมือ่ใช้วธิกีารอย่างนัน้ๆ	แล้ว	กจ็ะบรรลุ 

ความส�าเร็จ	เป็นเรื่องของการบูชาทฤษฎีหรือเชื่อมั่นในทฤษฎี	โดยลืมคิดไปว่า	ส่วนประกอบที่ส�าคัญ 

ทีส่ดุของประเทศชาตนิัน้กค็อื	คน	คนมคีวามรูสึ้กนกึคดิ	คนแต่ละชาตแิต่ละเผ่าพนัธ์ุกม็คีวามแตกต่างกนั	

วธิกีารอนัหนึง่ซึง่ใช้ได้กบัคนพวกหนึง่อาจใช้ไม่ได้กบัคนอกีพวกหนึง่	นกัปฏวิติัมกัลืมเร่ืองนีม้วัไปสนใจ

เรื่องของวิธีการจนลืมเรื่องของคนไป	

	 	 2)	 เกรงว่าจะได้รับความเกลียดชัง	 เพราะการที่จะเปลี่ยนลักษณะนิสัยของคนนั้นจ�าเป็นจะ

ต้องแสดงออกมาให้เห็นเด่นชัดว่าประชาชนยังมีลักษณะนิสัยไม่ดีพอจึงต้องเปลี่ยนการแสดงออกมา

เช่นนี้เป็นการล่อแหลมและเสี่ยงต่อการได้รับความเกลียดชัง	 ยิ่งเป็นรัฐบาลปฏิวัติก็ยิ่งต้องระมัดระวัง 

ในเรือ่งนีใ้ห้มาก	เพราะความเกลยีดชงันัน้อาจเกดิขึน้โดยสัญชาตญาณของประชาชนเอง	หรือเกดิจาก

ศัตรูของรัฐบาลปฏิวัติ	ยุยงส่งเสริมให้เกลียดชังรัฐบาลนั้น	
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	 	 3)	 ความห่วงใยเกียรตศิกัดิข์องประเทศชาติไม่อยากให้ประเทศอืน่เหน็ว่าประชาชนในประเทศ

ของตนยังไม่มีอารยะธรรมเพียงพอจึงต้องท�าการสอน	 ต้องจูงใจเสียทุกอย่าง	 รัฐบาลบางรัฐบาลรู้ 

อยู่เต็มอกว่า	 ประชาชนในประเทศของตนยังไม่รู้ในเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่กลัวขายหน้าต่างชาติ	 ไม่กล้า 

แสดงออกมา	ปล่อยให้เป็นโรคเรื้อรังในท้ายที่สุดก็เป็นภัยอันใหญ่หลวงต่อประเทศชาติ	

	 	 4)		ความกลวัผลสะท้อนย้อนกลบั	นกัปฏวิติัทุกคนหรือรัฐบาลปฏวิติัทุกรัฐบาล	เมือ่ก่อนท�าการ

ปฏิวตัหิรอืเม่ือท�าการปฏวิติัเปลีย่นแปลงการปกครองแล้วใหม่ๆ	มกัชอบอ้างเหตวุ่าทีต้่องท�าการไปนัน้	

ก็เพราะระบอบเก่าหรือวิธีการเก่าไม่เหมาะสมกับสภาพและมาตรฐานของประชาชน	ด้วยเหตุนี้	จึงมี

การเปลีย่นแปลงการปกครอง	เพ่ือให้เข้าสูร่ะบอบทีเ่หมาะสมกบัสภาพมาตรฐานและความเป็นอยูข่อง

ประชาชน	เม่ืออ้างไว้เช่นนีแ้ล้วกไ็ม่กล้าทีจ่ะแตะต้องปัญหาเรือ่งคน	ไม่กล้าจะพดูว่าคนไม่เหมาะสมกบั

ระบอบใหม่	

	 	 ความเชื่อมั่นในวิธีการมากเกินไป	 ความเกรงว่าจะได้รับความเกลียดชัง	 ความห่วงใยใน 

เกียรติศักดิ์ของประเทศชาติในกรณีที่ไม่ควรห่วง	 และความกลัวผลสะท้อนย้อนกลับเช่นว่านี้เอง 

ที่เป็นเหตุให้รัฐบาลปฏิวัติหลายรัฐบาลละเว้นงานปฏิวัติอันส�าคัญที่สุดไป	คือ	มนุสสปฏิวัติ	 เมื่อไม่ได้ 

ท�างานอนัส�าคญัยิง่น้ีแล้ว	ถึงจะท�างานอย่างอ่ืนมากสกัเพยีงไร	งานปฏวิตันิัน้ก็หาได้ผลตามทีต่ัง้มัน่ไว้ไม่	 

แม้จะได้เปลี่ยนระบอบการปกครอง	 ระบอบเศรษฐกิจ	 รวมทั้งเปลี่ยนแปลงอื่นๆ	 อีกมากมาย	 แต่ถ้า 

ไม่เปลี่ยนลักษณะนิสัยของคน	 งานอื่นๆ	 ท่ีได้ลงมือท�าไปก็เป็นอันสูญเปล่า	 และผู้ที่ท�าการปฏิวัต ิ

เพียงครึ่งเดียวนั้นก็เป็นดังที่ปราชญ์ฝรั่งเศสชื่อ	ซาโตบริยังค์	ว่าคือ	เท่ากับขุดหลุมฝังศพตนเอง	

	 	 สิ่งที่หลวงวิจิตรวาทการกล่าวอ้างในข้างต้นเป็นเรื่องที่น่าคิด	และอาจจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

ถ้าท�าได้	ปัญหาอยู่ที่ว่าเป็นเรื่องยากที่จะด�าเนินการให้ตลอดรอดฝั่ง	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวการณ์

ของสังคมไทย	 แม้ในประเทศอื่นสังคมอื่นก็คงมีสภาพที่ไม่แตกต่างกันนักขอให้ดูการปฏิวัติวัฒนธรรม 

ของเหมาเจ๋อตงุเป็นตวัอย่างก็คงจะประจกัษ์ชดั	เมือ่เราไม่สามารถท�ามนสุสปฏวิตัไิด้แต่ในขณะเดียวกนั

เราก็ตระหนักดีว่า	 คนเป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่สุดถ้าเราไม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาคนให้ดีแล้ว 

ปัญหาของเรากจ็ะไม่มวีนัแก้ไขได้	และนบัวนัปัญหานีจ้ะสาหสัสากรรจ์มากยิง่ข้ึนซ่ึงแนวทางการพัฒนา

คนในประเทศซ่ึงใช้การปกครองระบอบประชาธิปไตยมีแนวทางอย่างไรจึงท�าให้ประเทศของตนเอง

ประสบความส�าเร็จในการปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นเรื่องที่เราควรจะศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

3. แนวทางการพัฒนาคนของอังกฤษ

	 	 อังกฤษเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่มากเมื่อ	100	กว่าปีที่แล้วเป็นชาติที่ดวงอาทิตย์ไม่ตกดินมีอาณานิคม

ตัง้แต่ตะวนัออกสดุในเอเชยีถงึตะวันตกสดุในทวปีของอเมริการวมทัง้เกาะในมหาสมทุรแปซิฟิค	องักฤษ 

รู้จักวิธีการสร้างคนเพราะอังกฤษรู้เคล็ดลับว่า	 ส่ิงส�าคัญท่ีสุดของเขาไม่ได้อยู่ท่ีทรัพยากรธรรมชาติ 
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การพัฒนาคุณภาพคนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย 

เพราะเกาะองักฤษเลก็นดิเดยีวองักฤษทราบดีว่าส่ิงส�าคญัของเขาอยูท่ีท่รัพยากรมนษุย์	โดยองักฤษให้

ความส�าคัญต่อการพัฒนาอุปนิสัยที่ดีของเด็กและเยาวชนผ่านระบบการศึกษาที่เรียกว่า	 ปับลิคสกูล	

(PUBLIC	SCHOOL)	เพราะเด็กและเยาวชนจะเป็นผู้รับผิดชอบประเทศชาติในอนาคต

	 	 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	 7	 ได้ทรงมีพระราชด�าริเกี่ยวกับแนวทาง 

การพัฒนาเด็กและเยาวชนตามแนวทางปับลิคสกูล	 (PUBLIC	SCHOOL)	ของอังกฤษเมื่อกว่า	80	ปี 

มาแล้วดังปรากฏในพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในวันงานประจ�าปีของวชิราวุธวิทยาลัย 

เมื่อวันที่	 12	 พฤศจิกายน	 พ.ศ.2475	 อันเป็นเวลาภายหลังจากท่ีได้เปล่ียนแปลงการปกครองแล้ว	 

4	 เดือนเศษด้วยเหตุท่ีวชิราวุธวิทยาลัยซ่ึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	 6	 

ทรงสถาปนาข้ึนนั้นจัดตั้งตามแบบอย่างปับลิคสกูลของอังกฤษเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่พระบาทสมเด็จ 

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จมาท่ีวิทยาลัยแห่งนี้ก็จะทรงมีพระบรมราโชวาทที่แสดงถึงคุณประโยชน ์

ของการ	“ฝึกหัดน�้าใจ”	ตามแนวทางของปับลิคสกูลส�าหรับการเสด็จพระราชด�าเนินวชิราวุธวิทยาลัย

ในปี	 พ.ศ.	 2475	 นั้นได้ทรงเน้นย�้าเป็นพิเศษถึงเหตุผลของระเบียบการและวิธีการของปับลิคสกูล 

อังกฤษซึ่งวชิราวุธวิทยาลัยถือเป็นเยี่ยงอย่างด้วยประเทศสยามได้เปลี่ยนแปลงการปกครองไปสู่ 

ระบอบประชาธิปไตยในรูปแบบรัฐสภา	 ซึ่งประเทศอังกฤษก็เป็นแม่แบบเช่นเดียวกันการที่ประเทศ 

อังกฤษสามารถใช้ระบอบนี้อย่างได้ผลต่างกับอีกหลายๆ	 ประเทศที่เอาแบบอย่างไปใช้แต่ไม่ได้ผลดี 

เพราะน�าหลักการไปใช้ไม่ถูกวิธี	และไม่ค�านึงถึงคุณสมบัติของประชาชน	ทรงชี้ให้เห็นว่าการปกครอง 

ระบอบรัฐสภาจะได้ผลต้องอาศัยน�้าใจและนิสัยของประชาชนเป็นส�าคัญ	 ซ่ึงการฝึกฝนน�้าใจคนของ 

องักฤษนัน้ใช้วธิกีารของปับลคิสกลูเป็นแบบอย่างดังจะเหน็จากข้อความตอนหนึง่ในพระบรมราโชวาท

ที่จะขออัญเชิญมาดังนี้

	 	 “...โรงเรียนนี้ข้าพเจ้าได้มาทีไรได้ชี้เหตุผลของระเบียบการและวิธีการของปับลิคสกูลอังกฤษ 

ที่ได้ถือเป็นเยี่ยงอย่างมากล่าวเป็นล�าดับมา	 เวลานี้ข้าพเจ้ายิ่งเห็นว่ายิ่งส�าคัญยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนที่เรา 

จะต้องพยายามด�าเนินตามแบบอย่างเหล่าน้ันให้ดียิ่งข้ึนอีกเพราะเวลานี้ประเทศสยามเราจะ

ก้าวหน้าต่อไปเราจะใช้วิธีปกครองที่เราใช้ในประเทศที่เจริญทั้งหลายก็วิธีการปกครองอย่าง

แบบเดโมคราซีพระมหากษัตริย์และรัฐสภาปกครองประเทศร่วมกันนั้น	 ประเทศอังกฤษเขาเป็น

เจ้าของแบบเหมือนอย่างแบบปับลิคสกูลเหมือนกัน	 ประเทศอังกฤษได้มีการปกครองเช่นนั้น

มาช้านาน	 และปกครองได้เป็นอย่างดียิ่ง	 ใครๆ	 ก็ยกย่องว่าดีกว่าที่อื่น	 จนมีชื่อว่า	 รัฐสภาของ

อังกฤษเป็นมารดาของรัฐสภาท้ังหลายเพราะเป็นผู้ให้แบบอย่างในการปกครองที่ประเทศอังกฤษ 

ใช้วิธีการปกครองแบบเดโมคราซีได้ดีอย่างยิ่งนั้น	เราน่าจะค�านึงให้มากว่าเป็นด้วยเหตุใด	แบบวิธีใดๆ	

ก็ตาม	 ถึงแม้ว่าวิธีการและหลักการจะดีเพียงไร	 แต่ถ้าเอาไปใช้ไม่ถูก	 อาจจะ	 มีผลไม่ดีก็ได้	 เช่น	 

จะยกตัวอย่างให้เห็นพอเป็นเลาๆ	 คือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเขามีรัฐธรรมนูญอย่างหนึ่ง	 ซ่ึงเขาใช ้

_16-0036(228-255).indd   231 5/30/59 BE   11:06 AM



วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 17 เล่มที่ 51 เดือนกันยายน-ธันวาคม พ.ศ.2558232

สุรพล ภาษิตนิรันดร์

ปกครองประเทศของเขาได้เรียบร้อย	 ท�าให้บ้านเมืองเจริญมั่งคั่งสมบูรณ์	 ประเทศเม็กซิโกก็เอาแบบ 

รฐัธรรมนูญน้ันเอาไปใช้บ้าง	แต่จะเป็นโดยเหตใุดกต็าม	แบบนัน้ไม่สูจ้ะเป็นผลดเีท่าในประเทศอเมรกิา	

เพราะฉะน้ันเราจะถอืว่าเมือ่เราได้แบบมาแล้ว	เราจะดเีหมือนประเทศทีเ่ป็นเจ้าของแบบในทนัททีนัใด

นัน้หาได้ไม่	การปกครองท่ีจะดข้ึีนยิง่เป็นแบบรฐัสภาหรอืแบบปาลเิมนต์ด้วยแล้วต้องอาศยัความดีของ

ประชาชน	 ต้องอาศัยน�้าใจและนิสัยของประชาชนเป็นใหญ่	 ถ้าประเทศใดมีประชาชนมีน�้าใจดี	 รู้จัก 

วธิกีารทีจ่ะปกครองตนเองโดยแบบมรีฐัสภาจรงิๆ	แล้ว	การปกครองนัน้กจ็ะเป็นประโยชน์แก่ประเทศ

เป็นอันมาก	วิธีที่จะให้พลเมืองมีน�้าใจนั้นอยู่ที่การศึกษาฝึกฝน	ก็การฝึกฝนน�้าใจของอังกฤษนั้นเขาถือ

วิธีของปับลิคสกูลเป็นตัวแบบที่ใช้ทั่วไป3

	 	 ส�าหรับวิธีการฝึกฝนเด็กนักเรียนตามแบบอย่างปับลิคสกูลของประเทศอังกฤษได้ทรง

พระราชทานค�าอธิบายไว้	ดังนี้

	 	 ประการแรก	 ปับลิคสกูลจะสอนให้รักขนบธรรมเนียมของโรงเรียนและของประเทศ	 

ขนบธรรมเนียมใด	 ที่มีมาแต่เดิม	 แม้จะคร�่าครึไม่มีประโยชน์	 แต่ถ้าหากไม่เสียหายก็รักษาไว้เพื่อให ้

นักเรียนภาคภูมใิจ	ให้นกึถงึความรุง่เรอืงของโรงเรยีนทีมี่มาแล้วตัง้แต่ในอดตี	เมือ่เดก็องักฤษเตบิโตขึน้

ก็จะมีน�้าใจรักขนบธรรมเนียมของบ้านเมืองเป็นอย่างยิ่ง	 การรักขนบธรรมเนียมไม่ได้ท�าให้ประเทศ 

อังกฤษมีความเจริญล้าหลังประเทศอื่นๆ	 เลย	 การที่ประเทศอังกฤษสามารถเปล่ียนแปลงแบบแผน 

การปกครองได้อย่างเรยีบร้อย	โดยไม่มกีารจลาจลมากนกั	ส่วนหนึง่เป็นเพราะการรักษาขนบธรรมเนยีม

ประเพณี	แม้อังกฤษจะมีรัฐบาลที่มาจากพรรคกรรมกรซึ่งเป็นสังคมนิยม	แต่ก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง

จากหน้ามือเป็นหลงัมอื	เพราะกรรมกรองักฤษก็รกัขนบธรรมเนยีมประเพณเีช่นกนั	ทรงมพีระราชด�าริ

ว่าประเทศไทยควรยดึถือเป็นแบบอย่างให้แน่นแฟ้น	ถ้าเหน็ว่าสิ่งใดจะท�าให้เกิดความเจรญิในอนาคต

ก็ท�าไป	แต่ไม่ควรที่จะละทิ้งสิ่งที่ดีงามในอดีตเสีย

	 	 ประการที่สอง	 ในโรงเรียนปับลิคสกูลของอังกฤษนั้น	 มีการปกครองที่เข้มงวดมากเป็นล�าดับ

ชั้นไป	ตั้งแต่ครู	เด็กชั้นใหญ่	เด็กชั้นเล็ก	จะให้ปกครองกันเป็นล�าดับชั้นและมีวินัยเคร่งครัด	ทั้งนี้	เพื่อ

ฝึกหัดให้รู้จักปกครองกันเองตามล�าดับชั้น	เพราะระบอบการปกครองไม่ว่าจะเป็นแบบใด	ก็ล้วนแต่มี

การปกครองกันเองตามล�าดับชั้น	ถ้าไม่มีย่อมปกครองกันไม่ได้	 เพราะฉะนั้นอังกฤษจึงฝึกสอนเด็กมา

ตั้งแต่เล็กๆ	ให้รู้จักเคารพ

	 	 ผู้น�าของตน	 เมื่อโตข้ึนเป็นเด็กนักเรียนชั้นใหญ่แล้วก็ให้รู ้จักปกครองเด็กเล็กโดยยุติธรรม	 

ทรงมีพระราชด�าริว่า	 ถ้าจะให้ประเทศไทยมีการปกครองท่ีดีงามต่อไป	 เราต้องฝึกหัดเด็กของเรา 

ให้รู้จักเคารพนับถือผู้ใหญ่	และให้รู้จักรับผิดชอบที่จะปกครองผู้น้อยต่อไปโดยยุติธรรม	

3	 พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั,	“พระบรมราโชวาทพระราชทานในวนังานประจ�าปีของวชริาวธุวทิยาลยั	เมือ่วนัที	่12	 
	 พฤศจิกายน	2475”,	ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชด�ารสัพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั	(กรงุเทพมหานคร	:	 
	 วัชรินทร์การพิมพ์,	2536),	หน้า	257
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การพัฒนาคุณภาพคนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย 

4	 Ibid,	หน้า	259

	 	 ประการที่สาม	 ต้องฝึกหัดให้นักเรียนมีน�้าใจเป็นนักกีฬาแท้	 ทรงเห็นว่า	 การฝึกหัดน�้าใจนั้น 

เป็นของส�าคญั	ยิง่เราจะปกครองในระบอบประชาธปิไตยกย็ิง่จะส�าคญัมากขึน้ไปอีก	ทรงให้อรรถาธบิาย 

ค�าว่า	 “นักกีฬาแท้”	 ว่าจะเล่นเกมอะไรก็ต้องเล่นให้ถูกต้องตามกฎข้อบังคับของเกมนั้นไม่ใช ้

วิธีโกงเล็กโกงน้อย	 ถ้าเกมนั้นเล่นกันหลายคนก็ต้องเล่นเพื่อชัยชนะของฝ่ายตนไม่ใช่เล่นเพ่ือแสดง 

ความเก่งของตัวคนเดียว	ข้อส�าคัญก็คือนักกีฬาแท้ต้องรู้แพ้รู้ชนะ	ทรงมีพระราชด�าริว่า	หลักการของ 

ความเป็นนกักฬีาแท้นีเ้ป็น	ประโยชน์ทางด้านการเมอืงด้วย	โดยเฉพาะเมือ่ประเทศของเราจะปกครอง

ในระบอบรัฐสภาข้อความในพระราชด�าริตอนนี้	มีว่า	

	 	 “...เมื่อเราจะปกครองแบบรัฐสภาแล้วก็ต้องมีคณะการเมือง	 เป็นธรรมดาเกมการเมืองก็ย่อม 

ต้องมีกฎของเกมเหมือนกัน	ถ้าเราเล่นผิดกฎการเมืองก็ย่อมจะมีผลเสียหายได้มากทีเดียว	เพราะการ 

ปกครองแบบ	 เดโมคราซีย่อมต้องมีการแพ้และชนะ	 ซ่ึงถือเอาตามเสียงของหมู่มากว่าฝ่ายใดแพ ้

และชนะ	เพราะคณะการเมืองย่อมมีความเห็นต่างๆ	กันเป็นธรรมดา	ต่างฝ่ายก็ต้องมุ่งที่จะให้หมู่มาก 

เห็นด้วยกับตนและเลือกตนเข้าเป็นรัฐบาล	 ฝ่ายไหนประชาชนส่วนมากเห็นด้วยฝ่ายนั้นก็เป็นผู้ชนะ	 

เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเมื่อเวลาจะพูดชักชวนให้ประชาชนลงความเห็นด้วยกับตนนั้นถ้าเราใช้วิธีโกงต่างๆ	 

เช่น	ตดิสนิบนหรอืข่มขนืน�า้ใจกต้็องเรยีกว่าเล่นผิดเกมการเมอืงโดยแท้	ต้องพูดให้คนอืน่เหน็ตามโวหาร

และโดยชอบธรรมจึงจะถูกกฎของเกม	การปกครองแบบเดโมคราซีนั้น	ผู้ที่ชนะแล้วได้เข้ามาปกครอง

บ้านเมอืงกค็วรจะต้องนกึถึงน�า้ใจของ	ฝ่ายน้อยทีแ่พ้เหมอืนกนั	ไม่ใช่ว่าเราชนะแล้วกห็าวธิกีดขีข่่มเหง

ผู้ที่เป็นฝ่ายแพ้ต่างๆ	 นานาหาได้ไม่	 ย่อมต้องมุ่งปกครองเพื่อประโยชน์ของคณะต่างๆ	 ทั้งหมด	 

ส่วนผู้ที่แพ้ก็เหมือนกันเมื่อแพ้แล้วก็ต้องยอมรับว่าตนแพ้ในความคิดในโวหารแพ้เพราะประชาชน 

ส่วนมากไม่เห็นด้วย	 เมื่อแพ้แล้วถ้าตั้งกองวิวาทเรื่อย	บอกว่าถึงแม้คะแนนโหวตแพ้ก�าหมัดยังไม่แพ ้

เช่นนั้นแล้ว	ความเรียบร้อยจะมีไม่ได้คงได้เกิดตีกันหัวแตกเต็มไป	ฝ่ายแพ้ควรต้องนึกว่าคราวนี้เราแพ้

แล้วต้องไม่ขดัขวางหรอืขดัคอพวกทีช่นะอย่างใดเลย	ต้องปล่อยให้เขาด�าเนนิการตามความเหน็ของเขา	

ต่อไปภายหน้าเราอาจเป็นฝ่ายที่ชนะได้เหมือนกัน...”4 

	 	 พระบรมราโชวาทที่เชิญมาในข้างต้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า	พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า 

เจ้าอยู่หัวทรงมีความปรารถนาดีและทรงสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่จะน�าไปสู่ระบอบ 

ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง	และการที่พระราชทานพระบรมราโชวาทนี้แก่ครูและนักเรียนของวชิราวุธ

วิทยาลัยก็เพราะทรงเห็นว่าโรงเรียนนี้ตั้งขึ้นตามแบบอย่างปับลิคสกูลของอังกฤษ	ซึ่งในประเทศนั้นใช้

ปับลคิสกลูเป็นแบบอย่างทัว่ไปในการฝึกฝนเด็กนกัเรียนให้มนี�า้ใจดี	จึงทรงหวงัท่ีจะให้วชริาวธุวทิยาลัย

เป็นต้นแบบของการศึกษาฝึกฝนเด็กนักเรียนให้มีน�้าใจดีส�าหรับประเทศไทยบ้าง	
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สุรพล ภาษิตนิรันดร์

	 	 อาจมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า	พระบรมราโชวาทนี้พระราชทานในวันที่	 12	พฤศจิกายน	พ.ศ.	 2475	 

อันเป็นเวลาภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้ว	 4	 เดือนเศษ	 เพราะฉะนั้นความต่างๆ	 

ในพระบรมราโชวาท	 จึงต้องด�าเนินไปตามประเพณีการปกครองที่เปลี่ยนไปเป็นธรรมดา	 ซึ่งถ้าหาก 

ได้พิจารณาข้อเท็จจริงต่างๆ	 โดยถี่ถ้วนแล้วก็จะเห็นว่าน่าจะมิใช่เช่นนั้น	 เพราะพระบรมราโชวาท	 

วันที่	 12	 พฤศจิกายน	 พ.ศ.	 2475	 มิใช่พระบรมราโชวาทครั้งแรกและครั้งเดียวที่แสดงให้

เห็นถึงพระราชด�าริท่ีจะฝึกฝนเด็กนักเรียนให้	 “มีน�้าใจดี”	 ทั้งนี้	 เนื่องจากทุกครั้งนับต้ังแต่ต้น

รัชกาล	 เม่ือพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู ่หัวเสด็จโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยพระองค์จะ

พระราชทานพระบรมราโชวาทที่ประเด็นเนื่องด้วยพระราชด�ารินี้	 โดยจะทรงหยิบยกลักษณะของ 

ปับลิคสกูลประการใดประการหนึ่งขึ้นมาเป็นอุทาหรณ์เสมอ	 เป็นต้นว่า	 พระราชด�ารัสพระราชทาน

แก่อาจารย์	 ครู	 และนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยในวันงานรื่นเริงประจ�าของโรงเรียนเมื่อวันที่	 10	

พฤศจิกายน	 พ.ศ.	 2471	 มีหัวเรื่องว่า	 “ว่าด้วยความเป็นนักกีฬา”	 พระราชด�ารัสในวันนี้เร่ิมต้น

ด้วยการเตือนให้อาจารย์	 ครู	 และนักเรียนของโรงเรียนนี้ระลึกถึงพระเดชพระคุณในพระบาท

สมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงสร้างโรงเรียนนี้ขึ้นมา	 ทรงพระราชด�าริว่าการที่จะฉลอง

พระเดชพระคุณได้ดีท่ีสุดก็คือ	 การท�าให้โรงเรียนนี้เป็นอย่างที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้า 

เจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด�าริและมีพระราชประสงค์ให้เหมือนกับโรงเรียนปับลิคสกูลของอังกฤษ	 

เพราะทรงเหน็ว่าโรงเรยีนปับลคิสกลูน้ันมวิีธกีารอบรมทีด่กีว่าโรงเรยีนอย่างอืน่ๆ	จงึทรงสร้างโรงเรยีนน้ี 

ขึ้นมา	 ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชด�ารัสถึงวิธีการอบรมใน 

โรงเรียนแบบปับลิคสกูลว่า	 ในประการแรก	 เขาใช้วิธีให้เด็กนักเรียนปกครองกันเองมากท่ีสุด	

ต่อจากนั้นได้ทรงชี้ให้เห็นว่า	 เขาถือว่าการกีฬาเป็นของส�าคัญ	 เขาเห็นประโยชน์ของการเล่น

กีฬามาก	 เพราะการกีฬานั้นให้ประโยชน์ในทางฝึกหัดนิสัย	 ซึ่งโรงเรียนของอังกฤษจะมุ่งฝึกหัด

นิสัยเป็นประการส�าคัญที่สุด	 การเล่นเกมนั้นมักเลือกเกมที่ต้องเล่นกันหลายคน	 เช่น	 ฟุตบอล	 

คริกเก็ต	 เป็นต้น	 เพื่อจะฝึกให้เด็กรู้จักการรักเหล่ารักคณะให้รู้จักช่วยเพื่อน	การเล่นเกมนั้นไม่ใช่เล่น 

โดยนึกถงึคน	คนเดียว	ต้องนกึถงึส่วนใหญ่	เช่น	ฟตุบอลไม่ควรแย่งยงิประตคูนเดยีว	ตรงกันข้ามถ้าเหน็ 

คนอื่นอยู่ในที่ดีกว่า	 เราต้องส่งลูกไปให้	 นี่เป็นการฝึกหัดให้รู้จักประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ยิ่งกว่า 

พยายามแสดงความเก่งของตวัคนเดยีว	เรือ่งเล่นเกมนีจ้งึทรงเหน็ว่า	“เขากวดขนัทีส่ดุต้องเล่นเกมให้ถกู 

ข้อบังคับจริงๆ	 และจะโกงไม่ได้เลย	 เพราะฉะนั้นจึงมีศัพท์ที่เมืองอังกฤษว่า	 คนไหนที่มีน�้าใจซื่อสัตย์	 

สุจริต	 ท�าอะไรตรงไปตรงมาที่เขาเรียกว่า	 เป็นผู้รู้จักเล่นเกม	HE	 PLAYS	 THE	 GAME	 นี่เป็นศัพท ์

ทีอ่งักฤษใช้เสมอ	แปลว่า	เล่นเกมถกูต้อง	รูจ้กัรกัและนกึถงึการช่วยเหลือเพ่ือนของตน	ไม่ใช่เอาเปรียบ	 

เป็นของส�าคญัมาก	เป็นการอบรมนสัิยอย่างดี”	ทรงหวงัว่าครโูรงเรยีนวชริาวธุวทิยาลยัจะมคีวามตัง้ใจ

อบรมนกัเรยีนให้เป็นผูม้นีสิยัรู้จักเล่นเกม	พระองค์ยงัทรงชีใ้ห้เหน็ว่า	ด้วยเหตุนีท้ีม่นีสิยั	“รูจ้กัเล่นเกม”	
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การพัฒนาคุณภาพคนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย 

นี้เอง	แม่ทัพคนส�าคัญของอังกฤษคือ	ดุ๊ก	ออฟ	เวลลิงตัน	ผู้ชนะพระเจ้านโปเลียนนีที่	1	ในการยุทธที่ 

วอเตอร์ล	ูจงึได้กล่าวว่า	“ข้าพเจ้าชนะการยทุธทีว่อเตอร์ลบูนสนามกฬีาทีโ่รงเรียนอีตนั”	ซึง่หมายความ

ว่าเขามคีวามสามารถชนะการยทุธส�าคญัคราวนัน้ได้	เพราะการอบรมทีไ่ด้รบัจากโรงเรยีนอีตัน	อนัเป็น

ปับลคิสกลูทีม่ชีือ่เสยีงแห่งหนึง่ของประเทศองักฤษ	ในท้ายท่ีสุดของพระบรมราโชวาท	พระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงตัง้ความหวงัว่า	นกัเรยีนของโรงเรยีนนีท้ัง้ปวงคงจะตัง้ใจประพฤตตินให้เป็น	

“ผู้รู้จักเล่นเกม”	อย่างที่ได้อธิบายมาแล้ว5

	 	 พระบรมราโชวาทในโอกาสเดียวกันในปีถัดมา	คือ	ในวันที่	12	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2472	มีหัวข้อ

เรื่องว่า	 “ว่าด้วยเด็กในโรงเรียนมีหน้าที่ดูแลกันเองเพียงไร”	 ซ่ึงก็เป็นคุณลักษณะที่ส�าคัญของปับลิค

สกูล	อีกประการหนึ่ง	ส�าหรับพระบรมราโชวาทในวันที่	12	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2473	ก็ได้ทรงกล่าวถึง 

เรื่องขนบธรรมเนียมในปับลิคสกูลของประเทศอังกฤษ	 เพราะฉะน้ันจะเห็นได้ว่า	 พระบรมราโชวาท 

วันที่	12	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2475	แท้ที่จริงแล้วเป็นการน�าเนื้อหาของพระบรมราโชวาทในปีก่อนๆ	คือ

ปี	พ.ศ.	2471,	2472	และ	พ.ศ.	2473	มาใช้	ที่ทรงน�ามากล่าวซ�้าอีกในวันที่	12	พฤศจิกายน	2475	

ก็เพราะทรงพระราชด�าริว่า	 ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ส�าคัญ	 เพราะประเทศของเราก�าลังด�าเนินไปสู่

ระบอบประชาธิปไตยในรูปรัฐสภาตามแบบอย่างประเทศอังกฤษ	ซึ่งเป็นแม่บทของการปกครองใน 

รปูนีเ้ช่นเดยีวกบัปับลคิสกลู	ทรงมพีระด�าริว่า	การปกครองแบบรัฐสภาจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ

ก็ต่อเม่ือประชาชนมนี�า้ใจด	ีรูจ้กัการปกครองอย่างแท้จรงิ	ด้วยเหตท่ีุการฝึกฝนน�า้ใจของคนองักฤษนัน้

ใช้วิธีการของปับลิคสกูลเป็นแบบอย่าง

	 	 พระบรมราโชวาทที่ได้อันเชิญมาใช้ข้างต้น	 ย่อมเป็นเคร่ืองแสดงให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จ 

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราโชบายอันลึกซ้ึงในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยมิได้ 

ทรงค�านึงเฉพาะแต่ในด้านโครงสร้างเท่านั้น	หากแต่ทรงพิจารณาลึกลงไปถึงคุณสมบัติของประชาชน

ซึ่งเป็นรากฐานอันส�าคัญของระบอบนี้ด้วย	 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงแสดง 

พระบรมราโชวาทนีม้าเป็นเวลากว่า	80	ปีแล้ว	แต่วธิกีารทีท่รงได้แสดงให้เหน็เพ่ือปลูกฝังให้ประชาชน	

“มีน�้าใจดี”	 ยังคงทันสมัยและอาจน�ามาประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน	 และน่าจะเป็นแนวทางที่ส�าคัญ 

ประการหนึ่งที่น�าพาประเทศของเราไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยยิ่งๆ	ขึ้นไป

	 	 ศาสตราจารย์ธานินทร์	กรัยวิเชียร	องคมนตรี	กล่าวว่า	สังคมอังกฤษเป็นสังคมที่ประกอบด้วย 

ผู้คนส่วนใหญ่ที่ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม	เพราะอังกฤษปลูกฝังคติธรรมให้แก่ลูกหลานของเขา 

ตั้งแต่เล็กแต่น้อย	เขาปลูกฝังคติธรรมอย่างน้อยที่สุด	7	ประการ	ตั้งแต่เด็กคือ

5	 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว,	เรื่องเดียวกัน,	หน้า	125.
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สุรพล ภาษิตนิรันดร์

	 	 1)	สัจจะ	พูดความจริง	(TRUTH)

	 	 2)	ความซื่อสัตย์สุจริต	(HONESTY)

	 	 3)	ความระลึกในหน้าที่	(SENSE	OF	DUTY)

	 	 4)	ความอดกลั้น	(PATIENCE)

	 	 5)	ความเป็นธรรม	(FAIR	PLAY)

	 	 6)	ความเอาใจเขามาใส่ใจเรา	(CONSIDERATION	FOR	OTHERS)

	 	 7)	เมตตาธรรม	(KINDNESS)

	 	 คติธรรมท้ัง	 7	 ประการนี้	 ปลูกฝังกันมาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งเป็นอุปนิสัยประจ�าชาติ	 ถ้าคนม ี

คติธรรมทั้ง	7	ประการแล้วก็จะมี	“INTEGRITY”	ตามมา	ส�าหรับ	“INTEGRITY”	นี้มีความหมายว่า	 

ความหนกัแน่น	น่าเชือ่ถอื	ยดึมัน่ในหลกัการและความถกูต้องชอบธรรม	โดยใช้ค�ารวมนีเ้ป็นค�าแปลว่า	

“การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม”	

	 	 การยดึมัน่ในความถูกต้องชอบธรรมนีเ้ป็นคณุธรรมทีม่คีวามส�าคญัอย่างยิง่และเป็นพลังแห่งชาติ

ของอังกฤษอย่างแท้จริง6 

	 	 ศาสตราจารย์ธานินทร์	 กรัยวิเชียร	 องคมนตรี	 กล่าวว่า	 วินัยทางการเมืองของอังกฤษ 

เขาเข้มงวดมากจนเราเองกค็ดิไม่ถึง	โดยยกตวัอย่าง	2	กรณคีอื	กรณ	ีMR.	JOHN	BELCHER	รฐัมนตรว่ีา

การกระทรวงพาณิชย์ในรัฐบาลชุด	MR.	CLEMENT	ATTLEE	ถูกข้อครหาว่า	เขาคลุกคลีสนิทสนมกับ	

MR.	STANLEY	ซึง่เป็นพ่อค้าทีม่ชีือ่เสยีงไม่ดนีกั	ทัง้สองคนเป็นนกัเรยีนร่วมรุน่กนัมาตัง้แต่เดก็และเป็น 

เพ่ือนกันมาจนกระทั่งคนหนึ่งได้เป็นรัฐมนตรี	 ข้อครหามีว่า	 MR.	 JOHN	 BELCHER	 คงจะให้สิทธ ิ

ประโยชน์แก่	MR.	STANLEY	ในทางทีไ่ม่ควรจะให้	จงึได้มกีารตัง้คณะกรรมการขึน้สอบสวน	ปรากฏว่า	

MR.	 JOHN	 BELCHER	 ไม่เคยให้อะไรเป็นช้ินเป็นอันแก่	 MR.	 STANLEY	 แต่ในทางตรงกันข้าม	 

MR.	 STANLEY	 เคยตัดเสื้อผ้าชุดสากลให้กับ	MR.	 JOHN	BELCHER	 เพื่อนรักของเขาเป็นของขวัญ

วันเกิดชุดหนึ่ง	เพียงเท่านั้น	MR.	JOHN	BELCHER	ก็ต้องลาออกจากต�าแหน่งรัฐมนตรีไป	ด้วยเหตุที่

ประพฤติมิชอบ	

	 	 อีกกรณีหนึ่ง	 คือ	 กรณีของ	 MR.	 JOHN	 PROFUMO	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

ในรัฐบาลชุด	MR.	HAROLD	MACMILLAN	มีเรื่องอื้อฉาวว่าไปมีความสัมพันธ์สวาทกับโสเภณีชั้นสูง 

ของอังกฤษ	ชื่อ	CHRISTINE	KEELER	และเธอก็ไปมีสัมพันธ์สวาทกับทูตทหารเรือของโซเวียตรัสเซีย 

ประจ�าประเทศอังกฤษ	 จึงมีข้อกริ่งเกรงกันว่าความลับของทางราชการทหารอาจจะรั่วไหลจาก	 

6	 ศาสตราจารย์ธานินทร์	กรัยวิเชียร	องคมนตรี,	“คุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร”,	(นนทบุรี	:	ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม 
	 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน,	2547),	หน้า	12	-	14.	
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การพัฒนาคุณภาพคนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย 

MR.	JOHN	PROFUMO	ผ่าน	CHRISTINE	KEELER	ไปสู่ทูตทหารเรือของโซเวียตรัสเซีย	แต่เมื่อได้ม ี

การสอบสวนแล้วไม่ปรากฏว่าความลับของทางราชการทหารอังกฤษรั่วไหลแต่อย่างใด	 ได้ความ 

แต่เพียงว่า	 MR.	 PROFUMO	 มีสัมพันธ์สวาทกับ	 CHRISTINE	 KEELER	 อย่างที่มีข้อครหากันจริง	 

MR.	PROFUMO	อยู่ไม่ได้ต้องลาออก	

	 	 ในวงการเมืองของอังกฤษนั้น	 ถ้าออกจากรัฐสภาเพราะมีมลทินมัวหมองแล้ว	 ไม่มีทางท่ีจะได้ 

หวนกลับเข้าสู่รัฐสภาอีกเลย	 ไม่ว่าจะเคยมีความดีความชอบมาก่อนสักเพียงไหน	 ไม่ว่าจะเป็นที่ 

ปราดเปรื่อง	 สักปานใดก็ตาม	 นี่คือการคว�่าบาตรแบบท่ีเรียกว่า	 “PROFESSIONAL	 SOLIDARITY”	 

ซึ่งได้แก่	 การผนึกก�าลังเพื่อรักษาไว้ซ่ึงเกียรติภูมิแห่งวิชาชีพนักการเมือง	 คือ	 ออกแล้วออกเลย	 

มีการก�าจัดคนช่ัวโดยไม่มีการล้มหลักการหรือให้โอกาสท�าชั่วอีก	 มาตรการทางวิชาชีพในวงการเมือง

นี้เองที่ท�าให้เขารักษาเกียรติภูมิแก่วิชาชีพไว้ได้เสมอมา7 

4. ธรรมาธิปไตยเป็นแกนของประชาธิปไตย8 

	 	 ก่อนการรัฐประหารเดือนกันยายน	พ.ศ.	2549	มีการชุมนุมประท้วงขับไล่รัฐบาลซึ่งผู้ประท้วง	 

อ้างว่ามีการทุจริตคอรัปชั่นและใช้อ�านาจหน้าที่โดยมิชอบหลายกรณี	 เกิดปัญหาความขัดแย้ง 

ทางการเมืองอย่างรุนแรง	 มีการแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายอย่างชัดเจน	 ได้มีคณะบุคคลในเครือข่ายองค์กร 

พระพุทธศาสนาไปกราบนมัสการพระพรหมคุณาภรณ์	 (ป.อ.ปยุตฺโต)	ที่วัดญาณเวศกวัน	 เมื่อตอนค�่า 

วันท่ี	 26	 กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 2549	 ถึงปัญหาที่รุมเร้าของประเทศอันเนื่องมาจากการปกครองของ 

ประเทศเราที่เรียกว่า	 “ประชาธิปไตย”	 ซ่ึงพระพรหมคุณาภรณ์ได้แสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับ 

ระบบการปกครอง	 ปัญหาของบ้านเมืองรวมท้ังแนวทางแก้ไขปัญหาเพ่ือให้บ้านเมืองสงบสุขเป็น

ประชาธิปไตยที่แท้จริง	

	 	 พระพรหมคุณาภรณ์	กล่าวในการปกครองทุกระบอบมีองค์ประกอบส�าคัญคือ	อ�านาจตัดสินใจ	

หมายความว่าอ�านาจตัดสินใจสูงสุดอยู่ที่ไหน	การปกครองก็คือระบอบนั้นจะเป็นระบอบการปกครอง

แบบไหนก็ดูว่าอ�านาจตัดสินใจสูงสุดอยู่ที่ใด	

	 	 -	ถ้าอ�านาจตัดสินใจอยู่ที่บุคคลผู้เดียว	ก็เป็นเผด็จการ	

	 	 -	ถ้าอ�านาจตัดสินใจอยู่ที่คณะบุคคล	ก็เป็นคณาธิปไตย	

	 	 -	ถ้าอ�านาจตัดสินใจอยู่ที่ประชาชน	ก็เป็นประชาธิปไตย	

7	 Ibid,	หน้า	9	-	10.	
8	 พระพรหมคุณาภรณ์	 (ป.อ.ปยุตฺโต),	 “ธรรมธิปไตยไม่มา	 จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ”,	 (กรุงเทพมหานคร	 :	 บริษัท 
	 พิมพ์สวย	จ�ากัด,	2549)	
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สุรพล ภาษิตนิรันดร์

	 	 บ้านเมืองของเราตกลงกันว่าให้เป็นประชาธิปไตยอ�านาจตัดสินใจก็มาอยู่ที่ประชาชน	 ปัจจุบัน 

เรามรีะบอบประชาธปิไตยทีม่ตีวัแทน	ประชาชนมอบอ�านาจตัดสินใจให้แก่ตัวแทนทีต่นเลือกต้ังไปนัน้	

แล้วตวัแทนหรอืผูแ้ทนเหล่านีไ้ปประชมุเพือ่เลอืกผูน้�าหรอืหวัหน้าผูบ้รหิารให้เป็นนายกรฐัมนตรคีนหนึง่	

ก็เลยมอบอ�านาจตัดสินใจให้กับคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีนั้น	ดังนั้น	นายกรัฐมนตรีจึงเป็นผู้มีอ�านาจใน 

การตัดสินใจและท�าการตัดสินใจในนามของประชาชน	 การตัดสินใจจึงเป็นหัวใจของการปกครอง	 

ส่ิงส�าคัญ	 คือ	 บุคคลผู้ตัดสินใจจะใช้อ�านาจตัดสินใจนั้นด้วยเอาอะไรเป็นตัวก�าหนดหรือเอาอะไร 

เป็นเกณฑ์ตัดสินใจ	

	 	 *	ถ้าเอาตัวเอง	เอาความยิง่ใหญ่ของตน	เอาความทะนงตัว	เอาทิฐิความเหน็ความเชือ่ยดึถือส่วนตัว	 

เอาผลประโยชน์ของตนเป็นเกณฑ์ตัดสินใจ	ก็เป็นอัตตาธิปไตย 

	 	 *	ถ้าตดัสนิใจไปตามกระแสนยิม	เสยีงเล่าลอืหรอืแม้แต่ไม่เป็นตวัของตวัเอง	คอยฟังว่าใครจะว่า

อย่างไร	อย่างทีว่่าแล้วแต่พวกมากลากไป	หรือตามแรงกดดนั	จะเอาใจเขา	จะหาคะแนนหรอืตอบแทน

การเอื้อประโยชน์	ก็เป็นโลกาธิปไตย 

	 	 *	ถ้าเอาความจริง	ความถูกต้องดีงาม	หลักการ	กฎ	กติกา	เหตุผล	ประโยชน์ที่แท้จริงของชีวิต

และสังคม	 เป็นเกณฑ์ตัดสินใจโดยใช้ปัญญาหาข้อมูลตรวจสอบข้อเท็จจริงและความคิดเห็นที่รับฟัง	

อย่างกว้างขวาง	ให้ถ่องแท้	ชัดเจน	และพิจารณาอย่างดีที่สุดเต็มขีดแห่งสติปัญญาจะมองเห็นได้ด้วย

ความบริสุทธิ์ใจก็เป็นธรรมาธิปไตย 

	 	 การตัดสินใจตามหลักธรรมาธิปไตยต้องมีปัญญารู้ว่าอะไรคือความจริง	อะไรถูกต้อง	อะไรดีงาม	

แล้วจึงตัดสินใจลงคะแนนอย่างจริงใจไปตามมติของปัญญานั้น	 การศึกษาจึงส�าคัญมากส�าหรับ 

ระบอบประชาธิปไตย	 เพราะคนจะตัดสินใจด้วยธรรมาธิปไตยได้จะต้องมีการศึกษาให้เกิดความรู	้ 

ความเข้าใจ	 ตั้งแต่รู้ข้อมูล	 รู้ความจริงความถูกต้องในเรื่องนั้นๆ	 ว่าเป็นอย่างไร	 เริ่มตั้งแต่ต้องศึกษา 

คนที่มาสมัครรับเลือกตั้งว่าบุคคลนี้เป็นอย่างไร	 มีประวัติอย่างไร	 เป็นคนดี	 เป็นคนที่เชื่อถือไว้วางใจ 

ได้ไหม	เป็นคนมอีดุมคต	ิมฉีนัทะท่ีจะท�างานเพือ่ส่วนรวมจรงิหรอืไม่	แล้วก็ดูตัวเองว่าทีเ่รามาเลอืกต้ังน้ี	

เรามาท�ากจิกรรมน้ีไม่ใช่เพือ่ประโยชน์ส่วนตน	การปกครองนีเ้พ่ือประเทศชาติ	เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม	

เพื่อความถูกต้อง	ดีงาม	เพื่อความเป็นธรรมในสังคม	เป็นต้น	เมื่อพิจารณาธรรมะทั้งหมดแล้วตัดสินใจ

บนเกณฑ์ของธรรมนั้น	เรียกว่า	ธรรมาธิปไตย	

  เม่ือเป็นประชาธิปไตยอ�านาจตัดสินใจอยู่ที่ประชาชนก็ต้องให้ประชาชนตัดสินใจอย่างถูกต้อง	 

มีธรรมาธิปไตย	 จึงต้องมีการพัฒนาคุณภาพของประชาชนเพื่อให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอ�านาจ 

ในการตัดสินใจนั้นท�าการตัดสินใจด้วยปัญญา	โดยมีเจตนาที่เป็นธรรม	คือความจริงถูกต้องดีงามและ

ประโยชน์สุขที่แท้จริงที่มั่นคงยั่งยืน	

	 	 ปัญญาเชื่อมโยงมนุษย์ให้ถึงธรรมที่เป็นความจริงของธรรมชาติ	ถ้ารู้จริงทั่วตลอดชัดแล้วก็เจาะ 

กฎแห่งธรรมได้	
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การพัฒนาคุณภาพคนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย 

	 	 เจตนาชี้น�ามนุษย์ไปสู่จุดหมายท่ีตนปรารถนา	 ถ้าชี้น�ามุ่งตรงไปยังจุดหมายท่ีแท้ก็อาจสัมฤทธิ ์

ประโยชน์	แต่ถ้าเจตนาไม่ตรงกค็งวุน่วาย	เจตนาจงึเป็นแกนหรอืเป็นตวัแทนของจรยิธรรม	ธรรมาธปิไตย	

ก็ส�าเรจ็ด้วยเจตนาทีเ่ลอืกเอาธรรมเท่าทีปั่ญญาจะบอกให้ได้	ปัญญาและเจตนาจงึเป็นจดุศนูย์กลาง	ใน

การพัฒนามนุษย์	

	 	 พระพรหมคุณาภรณ์	 กล่าวว่า	 ธรรมของผู้ปกครองต้องท�าเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน	 

ต้องท�าให้แก่บ้านเมือง	จนกระทั่งแม้แต้ประโยชน์ส่วนตนก็สละได้	มีเจตนาที่มุ่งธรรม	มุ่งเอาความจริง	

ความถูกต้องดีงาม	ท�าเพื่อประเทศชาติ	เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง	

	 	 ธรรมมีหลายระดับ	เช่น	ธรรมของคฤหัสถ์	ธรรมของภิกษุ	ธรรมของแพทย์	ธรรมของนักธุรกิจ	 

ธรรมของผู้ปกครองประเทศ	 ฯลฯ	 ในหลายเรื่อง	 พระจะไปท�าอย่างชาวบ้านก็ไม่ได้อาจจะถึงกับ 

มองว่าไม่เป็นพระ	

	 	 หลกัการของนกัธุรกจินัน้	ถอืผลประโยชน์ของตัวเองเป็นใหญ่	โดยทีว่่าแม้จะไม่ถกูธรรมมากนกั	

ได้แค่ว่ามันไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นชัดๆ	 เขาก็เอา	 แต่เมื่อนักธุรกิจท่ีมาเป็นผู้ปกครองประเทศ	 ถ้าเขา 

ละเลยธรรมของผูป้กครองประเทศ	เขาจะถอืหลกัการของนกัธรุกจิแบบนัน้	มนักผ็ดิธรรมของผู้ปกครอง	

	 	 ธรรมซึง่เป็นคณุสมบัตแิละหน้าท่ีของคนทีอ่ยูใ่นสถานะและบทบาทต่างๆ	เช่น	ธรรมของผู้ปกครอง	 

ธรรมของสมณะ	ธรรมของแพทย์	 เป็นต้น	คนปัจจุบันที่อยู่ในแนวคิดตะวันตกโดยเฉพาะพวกฝรั่งเอง 

ก็พูดถึงค�านึงกันมาก	แต่เขามักใช้ค�าว่า	“จริยธรรม”	ฝรั่งมองว่า	นักปกครองต้องมีจริยธรรมบางอย่าง 

พิเศษหรือเคร่งครัดเหนือกว่าคนท่ัวไป	 เพราะความคิดวินิจฉัย(JUDGEMENT)	 ของนักปกครอง 

อาจช้ีน�าผันแปรชะตากรรมตลอดจนตัดสินความเป็นความตายของประเทศชาติ	 เขาจึงจะต้องงด 

ความประพฤติบางอย่าง	 และเว้นจากความเก่ียวข้องกับกิจการบางประเภท	 เช่น	 ที่มีผลประโยชน ์

ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความคิดวินิจฉัยนั้น	ด้วยเหตุนี้	นักปกครองและนักการเมืองจึงต้องมีมาตรฐาน

ทางจริยธรรมบางอย่างสูงกว่าเกณฑ์ทั่วไป	 ซ่ึงเขาใช้ค�าว่า	 “HIGHER	 STANDARD”	 คือใช้มาตรฐาน 

ที่สูงกว่าแต่ก็ชอบธรรมไม่ถือว่าเป็นมาตรฐานสองชั้น	 (DOUBLE	 STANDARD)	 ดังนั้น	 จึงปรากฏว่า 

นักการเมืองฝรั่งบางทีทั้งที่มีความประพฤติเสียหายในชั้นที่ไม่ถือเป็นเรื่องส�าคัญมากส�าหรับ 

คนทั่วไปแต่ก็ถูกลงโทษหรือถูกถอดถอนสถานะ	ตัวอย่าง	 เมื่อปี	 1989	 (พ.ศ.	 2532)	ประธานาธิบดี	

GEORGE	BUSH	(คนพ่อ)	พอเข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่ๆ	ก็เสนอชื่อ	นาย	JOHN	TOWER	เป็นรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วกต้็องเสยีหน้า	เพราะวฒุสิภาตีข้อเสนอนัน้ตกไป	โดยอ้างเหตุผลข้อส�าคญั

ว่า	 JOHN	TOWER	 เป็นคนขี้เหล้า	ถึงแม้ว่าประธานาธิบดี	GEORGE	BUSH	จะสู้เต็มที่และ	 JOHN	

TOWER	เองกถ็งึกบักล่าวค�าปฏญิาณว่าถ้าได้รบัฉนัทานมุตัดิ�ารงต�าแหน่งจะเลกิสรุา	วฒุสิภากห็ายอมไม่	 

กลายเป็นกรณีแรกใน	30	ปี	ที่บุคคลซึ่งประธานาธิบดีขอตั้งในต�าแหน่งส�าคัญไม่ได้รับฉันทานุมัติจาก

วุฒิสภา	ต้องเปลี่ยนคนใหม่เป็น	RICHARD	B.CHENEY	
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สุรพล ภาษิตนิรันดร์

	 	 พระพรหมคุณาภรณ์	 ได้กล่าวถึง	 หลักธรรมส�าคัญในการปกครองที่ประกาศในพระราชพิธ ี

บรมราชาภิเษก	ได้แก่	ราชธรรม	10	(ทศพิธราชธรรม)	จักรวรรดิวัตร	12	ราชสังควัตถุ	4	และราชพละ

หรอืขตัตยิพละ	5	ทัง้หมดนีม้สีาระทีส่รปุอยูใ่นพระปฐมบรมราชโองการ	ในพระราชพิธบีรมราชาภเิษก	 

(5	พฤษภาคม	2493)	ที่ว่า	“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม	เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”	

	 	 ส�าหรับทางออกของวิกฤตปัญหาความขัดแย้งอย่างรุนแรงในสังคมไทย	 พระพรหมคุณาภรณ์ 

กล่าวว่า	 ต้องใช้วิธีทางปัญญา	 คือ	 การมุ่งเอาธรรมและไม่มีความรุนแรง	 ไม่ใช้วิธีการเบียดเบียนเป็น 

ขั้นพื้นฐานก่อน	 ซึ่งเป็นหลักการท่ัวไปของประชาธิปไตยและของธรรมะด้วย	 และด้วยการใช้วิธีการ 

ทางปัญญาก็จะน�าไปสู่การพูดจากันโดยท�าข้อมูลต่างๆ	 ให้กระจ่างชัดไม่ปกปิด	 พูดกันโดยเปิดเผย	

อะไรคือ	ความจริง	ความถูกต้องดีงาม	และประโยชน์ที่แท้ของชีวิตและสังคมก็ว่ากันไป	แล้วก็ตัดสินใจ 

บนฐานของความจริง	ความถูกต้องดีงามและประโยชน์สุขของส่วนรวม	

	 	 การที่เราเป็นประชาธิปไตยนั้น	 เราก็มีองค์ประกอบอย่างหนึ่ง	 คือ	 สมานฉันท์	 ซ่ึงเป็นปัจจัย 

อย่างหนึ่งของสามัคคีแต่ใม่ใช่ตัวความสามัคคี	 “สมานฉันท์”	 แปลว่า	 มีความต้องการตรงกัน	 ถ้าคน 

ไม่มคีวามต้องการตรงกนัมนักไ็ปกนัไม่ได้	ในสงัคมประชาธปิไตยนัน้	คนมคีวามต้องการตรงกันร่วมกนั	

คือ	 ต้องการธรรม	 ต้องการความถูกต้องดีงาม	 ต้องการประโยชน์สุขของสังคม	 ต้องการอยู่ร่วมกัน	 

ในสังคมอย่างสมบูรณ์	แม้แต่ในด้านรูปธรรมก็ต้องการระบบที่จะให้ทุกคนมีส่วนร่วม	

	 	 ถ้าคนมีธรรมาธิปไตยก็หมดปัญหาการแบ่งพรรค	แบ่งพวก	ถือกลุ่ม	ถือสถาบัน	แต่มุ่งหา	มุ่งรู้	 

มุ่งให้ถงึธรรม	เพือ่เอาธรรมเป็นหลกัเป็นเกณฑ์ในการตดัสนิใจเลยข้ามพ้นการถอืตวั	ถอืพวกไปได้หมด	

เพราะฉะนั้น	 เกณฑ์ตัดสินใจจึงส�าคัญที่สุด	 ต้ังแต่ชาวบ้านเร่ิมด้วยการเลือกต้ังก็เอาผลประโยชน์

ที่ผู้สมัคร	 ส.ส.	 มาให้เป็นเกณฑ์ตัดสินใจ	 เม่ือเป็นอย่างนี้เกณฑ์ตัดสินใจในการเลือก	 ส.ส.	 ก็ไม่เป็น

ธรรมาธิปไตย	 แต่จมกันอยู่แค่อัตตาธิปไตยและโลกาธิปไตยไปไม่ถึงธรรมาธิปไตยที่เป็นหัวใจของ

ประชาธิปไตย	

	 	 แม้เป็นถึงจักรพรรดิซึ่งปกครองโดยคนเดียวยังต้องเป็นธรรมาธิปไตย	ถ้าจักรพรรดิใช้เกณฑ ์

การตัดสินใจเป็นอัตตาธิปไตยก็จบเหมือนกัน	เกณฑ์ตัดสินใจของจักรพรรดิก็ต้องเป็นธรรมาธิปไตย	

	 	 เม่ือประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในสังคมประชาธิปไตย	 ประชาชนแต่ละคนก็ต้องตัดสินใจด้วย 

ธรรมาธิปไตย	 เพื่อให้ประชาธิปไตยเป็นจริงข้ึนมา	 แต่สังคมไทยทุกวันน้ีเสื่อมทรุดไปจากธรรมะ 

อย่างหนัก	ในสภาพที่เสื่อมอย่างนั้นก็ถือว่าคนแทบไม่เอาธรรมาธิปไตยกันแล้ว	และก็เป็นเครื่องบอก

ด้วยว่าการฟื้นฟูหรือการก้าวไปสู่ประชาธิปไตยจะเป็นงานที่หนักหนาสาหัส	

	 	 ประชาธิปไตยท่ีถูกต้อง	 ต้องเป็นประชาธิปไตยที่เป็นธรรมเท่านั้น	 แล้วในประชาธิปไตยที่ 

เป็นธรรมน้ันต้องมธีรรมาธปิไตยเป็นแกน	คนในสงัคมประชาธิปไตยต้องยดึหลกัธรรมาธปิไตยเป็นเกณฑ์ 

ในการตัดสินใจในการด�าเนินกิจการทางการเมือง	 การปฏิรูปการเมืองก็เพ่ือแก้ปัญหาประชาธิปไตย 
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การพัฒนาคุณภาพคนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย 

ที่ไม่เป็นธรรม	 โดยจะท�าให้มันเป็นประชาธิปไตยท่ีเป็นธรรม	 ปัญหาประชาธิปไตยไม่เป็นธรรม	 

แล้วจะท�าอย่างไรให้เป็นธรรม	 ถ้าสมมติว่านายกรัฐมนตรีที่เราบอกว่าไม่ดี	 ใช้ไม่ได้ออกไปจริง	 แล้วมี

หลักประกันอะไรไหมว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่จะไม่เป็นอย่างนายกรัฐมนตรีคนเก่า	

	 	 หวัใจของการปกครอง	คอืเรือ่งการใช้อ�านาจตดัสนิใจ	ซึง่มจีดุส�าคญัอยูท่ีว่่า	ใครมอี�านาจตดัสนิใจ 

คนนั้นต้องตัดสินใจด้วยธรรมาธิปไตย	 เมื่อเป็นประชาธิปไตยอ�านาจตัดสินใจก็อยู่ท่ีประชาชน	 เมื่อ

อ�านาจตดัสนิใจอยูท่ีป่ระชาชนกต้็องให้ประชาชนตดัสินใจอย่างถกูต้อง	คอื	ตดัสนิใจด้วยธรรมาธิปไตย	

	 	 ในด้านการปฏิรูปการเมือง	พระพรหมคุณาภรณ์เห็นว่า	ต้องมีการปฏิรูป	2	ด้าน	พร้อมกันคือ	

	 	 หน่ึง	 ด้านการจัดตั้งวางระบบ	ต้องจัดการกลไกอะไรต่างๆ	 ที่จะให้มั่นใจที่สุดว่า	 การตัดสินใจ 

จะเป็นไปด้วยธรรมาธิปไตย	มีการถ่วงดุลและไม่ให้มีการครอบง�า	เป็นต้น	

	 	 สอง	 ด้านตัวคน	 ได้แก่	 การศึกษาที่จะพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพที่จะใช้เจตนาหรือเจตจ�านง	 

ที่ถูกต้องที่จะตัดสินใจโดยเอาธรรมเป็นเกณฑ์ที่เรียกว่า	ธรรมาธิปไตย	ถ้าคนมีการศึกษาที่ถูกต้องหรือ

การศึกษาที่แท้แล้วก็จะเป็นคนมีคุณภาพ	คือ	ดีทั้งด้านปัญญาและดีทั้งด้านเจตนา	คือ	

	 	 -	มีปัญญาดี	คือ	รู้เข้าใจเท่าทันข้อมูล	ข่าวสาร	สถานการณ์	รู้จักคิด	มีเหตุผล	มีวิจารณญาณ	 

แยกแยะได้ว่า	อะไรเป็นความจริง	ถูกต้องดีงาม	ประโยชน์มิใช่ประโยชน์	เป็นต้น	

	 	 -	 มีเจตนาดี	 คือ	 คิดสุจริต	 ตั้งใจดี	 มุ่งพูดจาสื่อสารและท�าการในทางที่จะช่วยเหลือเกื้อกูล	 

สร้างสรรค์	เริ่มแต่หมายมั่นท�าหน้าที่ของตนให้บริสุทธิ์	บริบูรณ์	

	 	 พระพรหมคุณาภรณ์	 กล่าวว่า	 การให้การศึกษามีคุณภาพจะน�าธรรมาธิปไตยมาให้แก่ 

ประชาธปิไตย	ในสงัคมไทยคนมกับอกว่า	การศกึษาเวลานีเ้น้นด้านปัญญาให้คนมคีวามรู	้แต่พอดกูนัจรงิ

ที่ว่าปัญญาก็ไม่ค่อยตรง	มักเอาแต่ความรู้ข้อมูลในวงจ�ากัด	บวกกับทักษะจ�าเพาะส่วนหนึ่งที่จะเอาไป 

ท�างานอาชีพ	แต่ความมีเหตุผล	มีวิจารณญาณ	เป็นต้น	บางทีไม่ได้ฝึกกัน	

	 	 ส่วนด้านที่สอง	 คือ	 เจตนาหรือเจตจ�านงมักจะเลือนลางหรือขาดพร่อง	 ขาดจิตส�านึกที่จะให ้

เจตนานั้นตั้งแนวมุ่งไปในทางดี	 แทนที่จะมีเจตนาเป็นกุศล	 กลับตรงข้ามคือ	 มักไปในทางคิดจ้อง	 

หาผลประโยชน์ให้แก่ตน	 มุ่งจะเสพบริโภคบ�ารุงบ�าเรอ	 ฟุ้งเฟ้อหลงความโก้เก๋	 ฮือฮาไปตามกระแส	 

มีความคิดผิวเผินแค่สนองค่านิยม	ตอกย�้ากันแต่อัตตาธิปไตยและโลกาธิปไตย	

	 	 ถ้าตรวจสอบวัดผลออกมาอย่างนี้ก็ไม่ใช่แค่ว่าเด็กจะสอบตกในการศึกษาเท่านั้น	แต่ระบบการ

ศึกษาเองได้สอบตกเสียก่อนแล้ว	

	 	 ถ้าคนเป็นผู้ที่พัฒนาแล้วด้านการศึกษา	มีทั้งปัญญาและเจตนาที่ดีก็มั่นใจได้ว่าเขาจะใช้อ�านาจ 

ตัดสินใจที่เขามีในระบบประชาธิปไตยด้วยการตัดสินใจที่เป็นธรรมาธิปไตย	 แต่ถ้ามีพลเมืองที่ขาดๆ	 

พร่องๆ	 ทางปัญญาบ้าง	 ทางเจตนาบ้าง	 ประชาธิปไตยก็ขาดๆ	 พร่องๆ	 ไม่มีหลักประกัน	 แล้วก็คง 

เวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารอย่างที่เป็นอยู่นี้	
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สุรพล ภาษิตนิรันดร์

	 	 ถ้าเจตนาดีแล้ว	 มีปัญญาด้วยก็ตัดสินใจได้ผลดี	 ถ้ามีปัญญาแต่เจตนาไม่ดี	 ก็เอาปัญญาไปใช้

หาผลประโยชน์ให้แก่ตัวและท�าร้ายผู้อื่น	 ถ้าเจตนาดีแต่ปัญญาไม่มีก็จบเหมือนกันเพราะจะตัดสินใจ 

ผิดพลาด	โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์แล้วก็ไปไม่รอด	

	 	 ฉะนั้น	 จึงต้องพัฒนาคุณภาพของประชาชนเพ่ือให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอ�านาจตัดสินใจนั้น	

ท�าการตัดสินใจด้วยปัญญาโดยมีเจตนาที่เป็นธรรม	แล้วตรงนี้แหละคือ	ธรรมาธิปไตย	

	 	 พระพรหมคณุาภรณ์ได้กล่าวย�า้ว่า	“ประเทศไทยจะเป็นประชาธปิไตยไม่ได้	ถ้านายกรฐัมนตรไีม่มี

ธรรมาธิปไตย”	และกล่าวอกีว่า	“เมือ่เกิดเหตรุ้ายแม้จะเป็นความขดัแย้งทีรุ่นแรงถงึขัน้วกิฤต	นกับริหาร	 

ที่มุ่งธรรมก็จะมองเป็นโอกาสที่จะก้าวไปสู่ความสมบูรณ์ในการเข้าถึงบูรณภาพแห่งธรรม	เพราะจะได ้

สามารถส�ารวจตรวจสอบมองเห็นแง่ที่ยังขาดยังพร่องที่จะได้แก้ไขจัดปรับให้สมบูรณ์	 เขาจึงไม่ปฏิบัติ 

การเชิงลบที่จะสูญเสียหรือท�าลายพลังงานด้วยการวิวาทต่อกรพยายามเอาชนะภายนอก	

	 	 เมื่อตั้งสติและด�ารงขันติได้	 ผ่านพ้นอารมณ์ความรู้สึกขุ่นเคืองเป็นต้นไปแล้ว	พอก้าวสู่การใช้

ปัญญา	เขาจะขอบใจพวกคนที่มาชี้โทษให้	แล้วใช้โอกาสและพลังงานในทางสร้างสรรค์ให้เต็มที่	แล้ว

เขาจะก้าวสูงขึ้นไป	 พร้อมด้วยชัยชนะแท้ที่ทุกฝ่ายได้ด้วยกัน	 และความเป็นฝ่ายละลายหายไปและ 

ทุกอย่างดีขึ้น	คือชัยชนะแห่งธรรม	

	 	 ถ้าต่อสูเ้พือ่เอาชนะกนัด้วยความรนุแรงหรอืเล่ห์กลภายนอก	จะไม่มทีางได้ชยัชนะแท้จรงิ	เพราะ	

ชัยชนะที่สูญเสียธรรมไม่อาจเป็นชัยชนะท่ีแท้	 ตราบาปจะคงอยู่และคอยอยู่ยืนยาวนานกว่าชีวิตและ

แม้แต่ชาติวงศ์ของคนที่คิดว่าตนชนะนั้น	

	 	 “ชัยชนะที่แท้และยั่งยืน	ต้องเป็นชัยชนะแห่งธรรมและชัยชนะโดยธรรมเท่านั้น”	

	 	 ส�าหรบัสถานการณ์ความขัดแย้งอย่างรนุแรงในสงัคมไทย	ซึง่กล่าวกนัว่าถงึขัน้วกิฤตของสงัคมไทย	 

พระพรหมคุณาภรณ์	 กล่าวว่า	 ที่จริงควรเรียกวิกฤตนี้ว่าเป็นวิกฤตร้อน	 เพราะว่าที่แท้นั้นสังคมไทย 

เข้าสู่ภาวะวิกฤตมานานแล้ว	

	 	 มีปัญหาเลวร้ายมากมายกัดกร่อนสังคมไทยอยู่ตลอดเวลาซึ่งควรใส่ใจคิดแก้ไขกันอย่างจริงจัง

ไม่น้อยกว่าปัญหาวิกฤตร้อนนั้นหรือยิ่งกว่าเสียอีก	เพราะมันเป็นรากเหง้าของวิกฤตร้อนนั้น	ตัวอย่าง	

เช่น	

  ●	 สงัคมไทยเกลือ่นไปด้วยพฤตกิรรมหวงัลาภลอย	นอนคอยโชค	รอผลดลบนัดาล	ไม่หวงัผลจาก 

การกระท�าด้วยเรี่ยวแรงความเพียรพยายามของตน	

  ●	 สังคมไทยเต็มไปด้วยค่านิยมฟุ้งเฟ้อ	ชอบโก้เก๋อวดกัน	ฉาบฉวย	อ่อนแอ	ขาดความใฝ่รู้	ไม่มี

วัฒนธรรมแสวงปัญญา	

  ●	 สังคมไทยลุ่มหลงบริโภคนิยม	คนเอาแต่เสพบริโภค	ไม่มีนิสัยเป็นนักผลิต	
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การพัฒนาคุณภาพคนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย 

  ●	 คนไทยมักตื่นอยู่แค่คอยตามกระแสความเจริญของประเทศที่พัฒนาแล้ว	 เช่น	 ตามฝรั่ง	 

เห่อญี่ปุ่น	มีโลกทัศน์แคบและวิสัยทัศน์จ�ากัด	ขาดความรู้เท่าทันและความมุ่งมั่นที่จะก้าวขึ้นไปสู่การ

แก้ปัญหาของโลกและการสร้างสรรค์เพื่อมนุษยชาติ	

  ●	 คนไทยมากมายหมกมุ่นในกาม	ปล่อยตัวมัวเมาในเรื่องเพศและประดาอบายมุข	จนสุดโต่ง

ยิ่งกว่าวัฒนธรรมนอกที่ตนชอบตามอย่าง	

  ●	 วัฒนธรรมไทยเสื่อมถอยรวดเร็ว	 จิตใจคนเหี้ยมหินลงไป	 อาชญากรรมรุนแรงแพร่ระบาด

อย่างที่แทบจะคาดคิดไม่ถึง	

  ●	 ปัญหาวัยรุ่นหนักหนา	ทั้งเรื่องเพศ	เรื่องความรุนแรง	ความเสื่อมถอยในด้านการศึกษา	เกิด

ปัญหาสุขภาพจากความหมกมุ่นมัวเมาด�าเนินชีวิตผิด	เช่น	เป็นโรคอ้วนแต่เด็กมากขึ้นๆ	

  ●	 คนไทยมักไม่รู้จักใช้เทคโนโลยี	 เอาประโยชน์จากข่าวสารมูลไม่ได้	 แต่ใช้เทคโนโลยีและ 

เสพข้อมูลในทางที่เกิดโทษ	

  ●	 การทจุรติฉ้อราษฎร์บงัหลวงในรูปแบบหลากหลาย	นบัวนัยิง่ระบาดแพร่ขยายจนกลายเป็น

เหมือนของปกติสามัญ	

	 	 ต้องยอมรับว่า	 สภาพผุโทรมของสังคมอย่างนี้เป็นมูลเหตุอยู่เบื้องหลังวิกฤตร้อน	 ที่เราก�าลัง 

เผชิญอยู่	 มันเป็นวิกฤตทางสังคมท่ียืดเยื้อและเป็นวิกฤตลึกลงไปในชีวิตจิตใจของคน	 เป็นวิกฤตแห่ง 

คุณภาพของคน	 ท้ังท่ีสภาพปัญหาเหล่านี้เกาะกินสังคมของเราอย่างหนัก	 แต่มันก็ถูกละเลย	 อย่างดี 

ก็แค่แตะปัญหากันอย่างผ่านๆ	ผิวเผิน	ปล่อยให้มันสะสมตัวจนกลายเป็นวิกฤตลึกที่แก้ไขได้ยาก	

	 	 ไม่ช้านานนักวิกฤตร้อนจะต้องจบลง	 แล้วไม่ว่าเมืองไทยจะมีรัฐบาลใด	 วิกฤตลึกก็จะยังคงอยู่	 

แล้วเรากจ็ะต้องเดอืดร้อนกบัมนัต่อไป	บางรัฐบาลแม้ในยามปกติกอ็าจจะคดิและท�าการโดยไม่แยบคาย	 

แล้วเสริมเติมวิกฤตลึกให้ซ�้าหนักลงไปอีก	

	 	 ถ้ายังไม่มีการแก้ไขวิกฤตลึกน้ันอย่างจริงจัง	 มันก็จะน�าเราไปสู่วิกฤตร้อนคร้ังใหม่	 ท�าให้สังคม 

หมนุเวยีนอยูใ่นวงจรบาป	ถงึจะมีวนัทีพ่ดูได้ว่าวกิฤตร้อนจบแล้วประชาธิปไตยฟ้ืนคนืมา	แต่ถ้าวกิฤตลกึ 

ยังอยู่เราจะมีประชาธิปไตยท่ีน่าภูมิใจได้จริงหรือ	 มันจะเป็นเพียงประชาธิปไตยคุณภาพต�่าของสังคม 

ที่เป็นเหยื่อในโลกแห่งทุนนิยม	 ที่ถูกซัดพัดพาลอยไปในกระแสโลกาภิวัฒน์	 เป็นสังคมที่ถูกกระท�า 

ไม่สามารถเป็นผู้น�าที่มีอะไรให้แก่อารยธรรมโลก	

	 	 ถ้าใส่ใจที่จะแก้ไขปัญหาและเข้มแข็งในการสร้างสรรค์จริง	 ไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาล	 คนไทย 

จะต้องเรียกร้องแนะน�าอย่างเอาจริงเอาจังให้รัฐบาลและสังคมต้องมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาวิกฤตลึกนี้	 

จะต้องเรียกร้องและเร่งรัดให้มีการพัฒนาคุณภาพคนไทยอย่างจริงจัง	ที่จะช่วยให้สังคมไทยไม่ต้องมา 

หวาดหวั่นเสี่ยงภัยกับปัญหาวิกฤตร้อนอย่างนี้อีก	กับทั้งให้สามารถมีความภูมิใจ	มั่นใจในประเทศชาต ิ

ของตนว่ามีสังคมที่เจริญมั่นคงอันเอื้อต่อการพัฒนาของชีวิต	จิตปัญญา	 โดยมีประชาธิปไตยที่ควรแก่

ความหมายอย่างแท้จริง	
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5. ปัญหาการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทย 

	 	 การพัฒนาคนให้เป็นคนดีมีคุณภาพเป็นสิ่งที่ส�าคัญและจ�าเป็นส�าหรับการปกครองในระบอบ 

ประชาธิปไตย	 เพราะหากเราไม่พัฒนาพลเมืองของประเทศให้เป็นคนดีที่มีคุณภาพ	 พลเมืองของ 

ประเทศก็จะเป็นเหมือนกาฝากท่ีคอยเกาะกินหาผลประโยชน์จากประเทศแผ่นดินเกิดของตนเอง 

มากกว่าที่จะท�าผลประโยชน์ให้เกิดกับประเทศชาติของตน	 พลเมืองเหล่านี้เปรียบเสมือนเสาเข็ม 

ที่ผุกร่อนไม่แข็งแรงของบ้าน	ซึ่งไม่ช้าบ้านหรือประเทศชาติก็จะพังในที่สุด	

	 	 การพัฒนาคนให้เป็นคนดีมีคุณภาพต้องเร่ิมพัฒนาต้ังแต่เด็กและเยาวชน	หลวงปู่ชา	 สุภัทโท	 

พระโพธญิาณเถร	ท่านสอนว่า	“จะดข้ีางหน้า	ก	็(เพราะ)	ดเีดีย๋วนี	้จะผดิข้างหน้า	ก	็(เพราะ)	ผดิเด๋ียวนี”้9 

	 	 DR.	DOROTHY	LAW	NOLTE	นักเขียนและที่ปรึกษาปัญหาครอบครัวได้เขียนบทความชื่อว่า	 

“CHILDREN	LEARN	WHAT	THEY	LIVE”	(เด็กๆ	อยู่กับอะไรก็เป็นอย่างนั้น)	โดยเขากล่าวว่า	

	 	 “ถ้าเด็กอยู่กับค�าวิพากษ์วิจารณ์	เขาก็เรียนรู้ที่จะประนามโทษผู้อื่น	

	 	 ถ้าเด็กอยู่กับความเป็นปฏิปักษ์	เขาก็เรียนรู้ที่จะรบตบมือ	

	 	 ถ้าเด็กอยู่กับความกลัว	เขาก็เรียนรู้ที่จะวิตกกังวลกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น	

	 	 ถ้าเด็กอยู่กับความสงสาร	เขาก็เรียนรู้ที่จะรู้สึกเศร้าสร้อยกับตัวเอง	

	 	 ถ้าเด็กอยู่กับการเยาะเย้ย	เขาก็เรียนรู้ที่จะประหม่าเอียงอาย	

	 	 ถ้าเด็กอยู่กับความอิจฉา	เขาก็เรียนรู้การอยากได้ของผู้อื่น	

	 	 ถ้าเด็กอยู่กับความละอาย	เขาก็เรียนรู้ที่จะรู้สึกส�านึกผิด	

	 	 ถ้าเด็กอยู่กับการให้ก�าลังใจ	เขาก็เรียนรู้ที่จะมั่นใจ	

	 	 ถ้าเด็กอยู่กับขันติความอดทนได้ในสิ่งที่ไม่ชอบ	เขาก็เรียนรู้ที่จะอดทน	

	 	 ถ้าเด็กอยู่กับการยกย่อง	เขาก็เรียนรู้ที่จะชื่นชมและรู้คุณค่า	

	 	 ถ้าเด็กอยู่กับการยอมรับ	เขาก็เรียนรู้ที่จะรัก	

	 	 ถ้าเด็กอยู่กับการเห็นด้วย	เขาก็เรียนรู้ที่จะพอใจในตนเอง	

	 	 ถ้าเด็กอยู่กับการยอมรับในตัวตนหรือผลงาน	เขาก็จะเรียนรู้ว่าการมีเป้าหมายนั้นดี	

	 	 ถ้าเด็กอยู่กับการแบ่งปัน	เขาก็เรียนรู้ที่จะเป็นคนมีน�้าใจ	

	 	 ถ้าเด็กอยู่กับความซื่อสัตย์	ยุติธรรม	เขาก็เรียนรู้จักความจริงและความเป็นธรรม	

	 	 ถ้าเด็กอยู่กับความมั่นคง	ปลอดภัย	เขาก็เรียนรู้ที่จะมีศรัทธาในตนเองและในสิ่งที่เขาเป็น	

	 	 ถ้าเด็กอยู่กับความเป็นมิตร	เขาก็เรียนรู้ว่าโลกนี้เป็นที่ที่น่าอยู่	

	 	 ถ้าคุณอยู่ด้วยความสงบเย็น	เด็กของคุณจะเป็นอยู่ด้วยสันติสุขในเรือนใจ”10 

9	 ประภาภทัร	นยิม	โรงเรยีนรุ่งอรณุ,	“มปัีญญายิง่กว่าฉลาด	BE	WISE	MORE	THAN	SMART”,	(กรงุเทพมหานคร	:	โรงพมิพ์ 
	 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	จ�ากัด,	2553),	หน้า	69.	
10	 Ibid,	หน้า	34	-	35.	
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การพัฒนาคุณภาพคนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย 

	 	 ท่านพุทธทาสภิกขุ	 กล่าวว่า	 “โพธิ	 คือ	 ความรู้	 หมายถึง	 สติปัญญาที่จะช่วยให้รอดได้	 โพธินี ้

เป็นคุณสมบัติดั้งเดิมของจิตใจ	คือ	จิตใจทุกๆ	ชนิดจะมีเชื้อของความเป็นโพธิ	คือ	อย่างน้อยมันก็รู้จัก 

อะไรตามที่ควรจะรู้จักในขั้นแรก	แล้วมันจะค่อยๆ	 เจริญงอกงามไปจนรู้จักสิ่งที่ยาก	ที่ลึก	ที่สูงขึ้นไป	 

ธรรมชาติได้ให้เชื้อแห่งโพธิมาแล้วท้ังนั้น	 แต่เราไม่ปลูกไม่ฝังหรือเพาะหว่านมันให้เจริญงอกงาม	 

มันก็เลยเป็นช่องว่างส�าหรับกิเลสอันเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามจะงอกงาม	 เราเกิดมาแทนท่ีโพธิจะงอกงาม

กลับหดหู่ลงไป	 ให้ช่องแก่กิเลสที่จะงอกงามเจริญยิ่งขึ้น	 เราจึงกลายเป็นไม่มีโพธิทั้งที่มีเชื้อแห่งโพธ	ิ 

ทัง้ทีธ่รรมชาตไิด้มอบหมายให้มาแล้วเสรจ็	ส่วนโพธแิท้ๆ	นัน้มนัเป็นเรือ่งของสตปัิญญาทีไ่ด้เชือ้มาแล้ว

จะต้องอบรมด้วยการศึกษา	 ด้วยการประพฤติกระท�าให้เจนจัดในส่ิงเหล่านั้น	 ท่ีเรียกว่าเป็นส่ิงท่ีต้อง

อบรมขึน้มา	นอกจากจะต้องอบรมข้ึนมาแล้ว	มนัยงัเป็นสิง่ทีท่�าได้ยากด้วย	อบรมได้โดยยาก	แล้วมนัยงั

มลีกัษณะเหมือนกระแสโลกมนัไม่คล่องหรือสะดวก	หรือล่ืนไปตามกระแสโลก	มนัฝืนกระแสโลก	เพราะ

ว่าโลกนีม้นัต้องการแต่จะไปในทางทีง่่าย	คอื	ตกไปในทางทีต่�า่	ส่วนส่ิงนีม้นัฝืนกระแสโลก	คอื	ต้องการ 

จะไปในทางที่สูงที่เราเรียกกันว่าดี	นี่แหละสติปัญญา	หรือที่เรียกว่าโพธินั้น	มีลักษณะอย่างนี้”11 

	 	 ดังนั้น	 การท่ีจะท�าให้พลเมืองของประเทศไทยซ่ึงปกครองในระบบที่เรียกว่า	 ประชาธิปไตย	 

เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพ	 เป็นคนดีมีน�้าใจ	 มีระเบียบวินัย	 รู้จักการปกครองโดยยุติธรรม	 รู้แพ้รู้ชนะ 

รู้อภัย	 รู้จักการท�างานร่วมกันเป็นทีมหรือเป็นหมู่คณะ	 เป็นคนที่ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม	 

(INTEGRITY)	 คือ	 มีสัจจะ	 พูดความจริง	 มีความซื่อสัตย์สุจริต	 มีความส�านึกในหน้าที่ความรับผิด

ชอบ	มีความอดกลั้น	 รักความเป็นธรรม	 (มีอุเบกขา)	 เป็นผู้ที่เอาใจคนอื่นเขามาใส่ใจตนเอง	มีเมตตา

ธรรม	 รวมทั้งมีปัญญาและมีหลักธรรมาธิปไตยในการด�าเนินกิจกรรมทางการเมืองและกิจกรรมใน

สังคม	 ซ่ึงคุณสมบัติเหล่านี้	 เป็นคุณสมบัติที่ส�าคัญและจ�าเป็นส�าหรับพลเมืองในระบบประชาธิปไตย	

ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะไม่เกิดข้ึนโดยธรรมชาติของคน	 แต่จะเกิดขึ้นโดยการอบรมปลูกฝังจนเกิดเป็น

อุปนิสัยท่ีดีของคน	 และอุปนิสัยท่ีดีของคนต้องเริ่มพัฒนาต้ังแต่เด็กและเยาวชนจนเกิดเป็นอุปนิสัย 

ทีด่ปีระจ�าตวัและจะต้องมกีารอบรมพฒันาอยูส่ม�า่เสมอเพือ่มใิห้กเิลสเข้ามาครอบง�าจติของคน	เพราะ

จติของคนเสมือนน�า้ทีจ่ะไหลลงสูท่ีต่�า่ตามแรงดงึดดูของโลก	จติใจของคนจะไหลลงสูท่ีต่�า่ตามแรงดงึดดู

ของกิเลสอยู่เสมอหากรู้ไม่เท่าทันกิเลส	

	 	 ครอบครัว	 สื่อ	 สิ่งแวดล้อมรอบตัว	 และระบบการศึกษา	 จะมีส่วนส�าคัญในการอบรมปลูกฝัง 

สิ่งดีและไม่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน	 การปลูกฝังบุคคลที่ดีที่สุดต้องเริ่มการอบรมปลูกฝังตั้งแต่เด็ก	 

ดังค�ากล่าวที่ว่า	“ไม้อ่อนดัดง่าย	ไม้แก่ดัดยาก”	สิ่งที่น่าเป็นห่วง	คือ	สถาบันที่มีบทบาทในการอบรม

ปลกูฝังเดก็และเยาวชนไม่ได้ท�าหน้าทีข่องตนเองให้ดทีีส่ดุ	ซึง่อาจจะเป็นเพราะไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่

11	 พุทธทาสภิกขุ,	 “(หน้าที่ของมนุษย์),	 งานบันลือธรรม	100	ปี	ท่านพุทธทาส”,	 (กรุงเทพมหานคร	 :	 โรงพิมพ์ธรรมสภา),	 
	 หน้า	11.
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ของตน	ละเลยและไม่สนใจ	ในบทบาทของตนเองทีจ่ะสร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชนของชาตใิห้เติบโต

เป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม	 มีความรู้ความสามารถ	 มีจิตใจ

เสียสละ	มจีิตส�านกึเพื่อส่วนรวมหรือจิตสาธารณะ	(PUBLIC	MINDNESS)	และเป็นผูท้ีม่ีคณุสมบตัเิป็น

พลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย	

  ครอบครัว	 เป็นสถาบันแรกท่ีคนทุกคนต้องเกี่ยวข้องและเป็นสถาบันที่มีบทบาทอย่างมาก 

ต่อพฤติกรรมของเด็ก	 เด็กที่เกิดมาในครอบครัวที่มีคุณธรรมจริยธรรม	 ใช้เหตุและผลในการอบรม 

สั่งสอนเด็ก	 เป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติเพราะ	“ตัวอย่างที่ดี	ดีกว่าค�าสอน”	 เด็กเหล่านี้ 

ก็จะเติบโตอย่างผู้มีคุณธรรมจริยธรรม	มีเมตตา	 มีจิตใจท่ีเสียสละ	 อ่อนน้อมถ่อมตน	 มีระเบียบวินัย	 

รู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง	 ตรงกันข้ามกับเด็กที่เติบโตในครอบครัวที่ขาดคุณธรรม 

จริยธรรม	 มีการทะเลาะ	 เบาะแว้ง	 ใช้อารมณ์ในการอบรมสั่งสอนเด็กโดยไม่อธิบายเหตุและผลของ 

การสัง่ให้เดก็กระท�าหรอืละเว้นการกระท�าทีต่นเองคดิว่าไม่ดไีม่ควรกระท�าแต่จะใช้อ�านาจขูบ่งัคบัเดก็	

ท�าให้เด็กเหล่านี้เติบโตมาอย่างคนไร้คุณธรรมจริยธรรม	 มีลักษณะก้าวร้าว	 เห็นแก่ตัว	 เอาแต่ใจ	 

ไม่รู้จักการเสียสละ	 และไม่มีจิตส�านึกเพื่อส่วนรวม	 โดยเฉพาะครอบครัวที่มีพ่อแม่วัตถุนิยมชอบ 

แสวงหาแต่สิง่ท่ีเป็นวตัถ	ุไม่ว่าจะได้สิง่นัน้มาโดยสจุรติหรอืไม่กต็าม	เมือ่พ่อแม่ไม่เป็นตวัอย่างทีด่ใีห้ลกู	

ลูกก็จะได้แบบอย่างไม่ดีจากพ่อแม่	และจะเติบโตอย่างบุคคลที่ไร้คุณธรรมจริยธรรม	เป็นปัญหาให้กับ

สังคมและประเทศชาติในอนาคต	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ	 ครอบครัวจ�านวนมากจะวัด 

ความส�าเร็จในการเลี้ยงลูก	คือ	การหาเงินให้ลูกใช้ไม่ขาดมือ	และลูกสามารถสอบเข้าเรียนในสถาบัน

อุดมศึกษาในคณะท่ีเป็นวิชาชีพท่ีสามารถหาเงินสร้างรายได้ความมั่นคงทางการเงินในอนาคต	 เช่น	 

แพทย์	วศิวกร	นักกฎหมาย	โดยครอบครวัเหล่านีไ้ม่สนใจในการปลกูฝังอบรมลกัษณะนสิยัท่ีดใีห้กับเดก็	

เช่น	 ความซ่ือสัตย์สุจริต	 ความกตัญญู	 ความมีคุณธรรมจริยธรรม	 ความมีระเบียบวินัย	 มีสัจจะ	 

ตรงต่อเวลา	รกัความยตุธิรรม	ฯลฯ	จงึไม่น่าแปลกใจท่ีจะได้เห็นข่าวว่า	แพทย์	วศิวกร	ก่อคดอีาชญากรรม

ร้ายแรง	หรือนักกฎหมายที่ขาดคุณธรรมจริยธรรม	และหลายครั้งที่จะพบว่าผู้กระท�าความผิดไม่รู้สึก

ว่าสิ่งที่ตนกระท�าเป็นเรื่องที่ผิด	

  กลุ่มเพื่อน	 เป็นสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชนถัดจากสถาบันครอบครัว	การที่เด็ก	 

คบเพือ่นทีด่กีจ็ะมโีอกาสเตบิโตเป็นคนดมีากกว่าเดก็ทีค่บเพ่ือนไม่ด	ีเช่น	ครอบครวัทีพ่่อแม่ปฏบิตัธิรรม

จะสอนให้ลกูปฏบิตัธิรรม	ลกูกจ็ะให้ความสนใจอยูก่บักลุ่มเพ่ือนท่ีปฏบิติัธรรม	ส่วนครอบครัวท่ีไม่สนใจ

ดแูลสัง่สอนลกู	ลกูอาจจะไปคบเพือ่นกลุม่เสพยาเสพติดหรือแข่งรถมอเตอร์ไซค์	เพ่ือสร้างความเดือดร้อน 

ร�าคาญให้ผู้อื่นและอาจจะก่ออาชญากรรมร้ายแรงโดยไม่รู้สึกตัวว่าตนเองกระท�าผิด	การให้ความรู้แก่

เดก็ในการรูจ้กัแยกแยะและคบหาสมาคมกบัเพือ่นจงึเป็นสิง่ส�าคญั	ดังค�าสอนของพระพทุธองค์ในเรือ่ง	

“มงคลสูตร”	ซึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสถึงข้อพึงปฏิบัติที่จะท�าให้มนุษย์และเทวดามีความสุขความเจริญ	
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การพัฒนาคุณภาพคนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย 

38	ประการ	โดยทรงกล่าวถงึสิง่พงึปฏบัิตใินการคบหาคน	คอื	การไม่คบคนพาล	การคบแต่บณัฑติหรอื

คนดีและการบูชาบุคคลที่ควรบูชา	

  สื่อ	 ในปัจจุบันมีอิทธิพลต่อความคิด	 ความประพฤติและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน 

เป็นอย่างมากโดยพ่อแม่แทบจะไม่มีโอกาสรับรู้ถึงความประพฤติและพฤติกรรมของเด็กที่เปล่ียนไป 

จากอิทธิพลของสื่อ	โดยเฉพาะ	SOCIAL	MEDIA	ในสังคมยุคปัจจุบัน	

	 	 เม่ือประมาณสิบปีก่อนขณะท่ีผู้เขียนรับราชการในกระทรวงมหาดไทยได้ไปรอรับบุตรชาย 

ที่โรงเรียนอัสสัมชัญประถมศึกษา	 ถนนสาธร	 เห็นครูคนหนึ่งก�าลังวิ่งไล่จับนักเรียนชั้นประถมคนหนึ่ง	 

ทราบภายหลงัว่าเดก็นกัเรยีนคนนีม้พีฤตกิรรมเป็นมาเฟียใช้ก�าลงัข่มขูเ่พือ่นทีอ่่อนแอกว่าและนกัเรยีน

รุ่นน้องเพื่อมอบเงินให้ตนเอง	 ซึ่งเด็กที่มีพฤติกรรมเช่นนั้นไม่ใช่เกิดจากครอบครัวที่ยากจน	 ผู้เขียนจึง

ได้น�าเรื่องดังกล่าวไปเล่าให้ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยคนหนึ่งฟัง	 ซึ่งข้าราชการผู้นั้นมีบุตรชาย 

เรยีนอยูท่ีโ่รงเรยีนสวนกุหลาบวทิยาลยั	ข้าราชการผูน้ัน้ได้บอกว่า	ลกูตนเองก็ท�าตวัเป็นมาเฟีย	โดยเล่า

ให้ฟังว่า	 ตนเองมีบ้านอยู่ท่ีอ�าเภอนครชัยศรี	 จังหวัดนครปฐม	 ทุกวันลูกจะโดยสารรถตู้พร้อมกับเด็ก

นักเรียนเพื่อนบ้านแถวเดียวกันเพื่อเข้ามาเรียนในกรุงเทพฯ	 มีอยู่วันหนึ่งเพื่อนบ้านได้พาลูกชายมา

ฟ้องตนว่า	ลูกชายของเพื่อนบ้านไม่อยากไปโรงเรียน	เนื่องจากลูกของข้าราชการกระทรวงมหาดไทย

ผู้น้ันได้ข่มขู่เอาเงินจากลูกเพื่อนบ้านทุกวัน	 จนไม่มีเงินไปกินข้าวในโรงเรียน	 ข้าราชการกระทรวง

มหาดไทยผู้นั้นได้เรียกลูกของตนเองมาสอบถาม	โดยเด็กยอมรับสารภาพว่ากระท�าผิดจริง	และเล่าถึง 

สาเหตมุพีฤตกิรรมเช่นนัน้เพราะจ�าจากส่ือโทรทศัน์	จึงตีลูกตนเอง	ทัง้น�า้ตาเพราะเสียใจในการกระท�า

ของลูกตนเอง	ผู้เขียนจึงได้แนะน�าให้สอนลูกสวดมนต์	ไหว้พระ	แผ่เมตตา	เพื่อเด็กจะได้มีเมตตาและ

พระรัตนตรัยจะได้น�าทางชีวิตลูกไปในทางที่ดี	 โดยได้เล่าให้ฟังถึงประสบการณ์ตนเองซึ่งก่อนหน้านี้ 

ก็ไม่ได้สวดมนต์เพราะเรียนหนงัสอืในโรงเรยีนคาธอลกิ	จงึไม่รูว่้าพระพทุธศาสนาสอนอะไร	คนชกัชวน

ให้ท�าบุญก็ไม่สนใจเพราะว่าคิดว่าตนเองไม่ท�าความเดือดร้อนให้ใครก็พอแล้ว	 จนเมื่ออายุประมาณ 

สี่สิบปีเริ่มรู้สึกว่า	 ชีวิตตนเองมีแต่ความทุกข์และปัญหาและเร่ิมรู้ว่าชีวิตของคนหมดบุญเป็นอย่างไร	 

จึงได้เริ่มท�าบุญและสวดมนต์โดยเร่ิมจากการสวดมนต์พระคาถา	 “ชินบัญชร”	 ของสมเด็จ 

พระพฒุาจารย์โต	พรหมรงัส	ีโดยสวดมนต์ทกุวนั	เมือ่ปฏบิติัได้ระยะหนึง่จึงได้รู้สึกถงึการเปล่ียนแปลง

ของตนเอง	 ซึ่งก่อนหน้านั้นเป็นคนเจ้าอารมณ์	 โกรธง่ายหายยาก	 ไม่รู ้จักการให้อภัย	 กลับเป็น

คนที่สงบนิ่งใช้สติในการด�ารงชีวิตมากข้ึน	 มีเมตตาและรู ้จักให้อภัยคนมากขึ้น	 มองโลกในแง่ดี

มากขึ้น	 และมีสิ่งดีๆ	 เข้ามาในชีวิตของตนเองมากขึ้น	 ข้าราชการผู้นั้นได้ฟังและแนะน�าให้ลูกชาย

ของตนเองท่ีท�าตัวเป็นมาเฟียเริ่มสวดมนต์แผ่เมตตาทุกวัน	 มีเวลา	 ก็พาลูกไปท�าบุญให้ทานจน

เด็กคนนั้นกลับกลายเป็นคนมีความประพฤติดีมีเมตตาต่อผู ้อื่น	 เมื่อเรียนอยู ่ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่	 6	 ได้รับเลือกจากนักเรียนในโรงเรียนให้เป็นหัวหน้านักเรียนและสอบเข้าเรียนต่อคณะ

_16-0036(228-255).indd   247 5/30/59 BE   11:06 AM



วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 17 เล่มที่ 51 เดือนกันยายน-ธันวาคม พ.ศ.2558248

สุรพล ภาษิตนิรันดร์

แพทย์ศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ปัจจุบันจบแพทย์ศาสตร์บัณฑิต	 และได้รับทุนเจ้าฟ้า

มหิดลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้ไปเรียนต่อแพทย์เฉพาะทางใน 

ต่างประเทศ	 โดยข้าราชการผู้นั้นเล่าให้ฟังว่า	 การคัดเลือกแพทย์เข้ารับทุนเจ้าฟ้ามหิดลสมเด็จ 

พระเทพฯ	 ทรงมีพระราชด�าริว่า	 แพทย์ทุกคนที่สมัครเข้ารับทุนเป็นคนเรียนเก่งอยู่แล้ว	 จึงขอให้ 

คณะกรรมการคดัเลอืกได้คดัเลอืกแพทย์ทีม่คีณุธรรมจรยิธรรม	เป็นทีป่ระจกัษ์ให้เข้ารบัทนุ	จงึเหน็ได้ว่า 

การสอนให้ลกูสวดมนต์ปฏบัิตธิรรมและท�าบญุให้ทานสามารถเปล่ียนแปลงนสัิยเด็กมาเฟียกลับกลาย 

เป็นนายแพทย์ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมได้	

  ระบบการศึกษา ชีวิตคนเราส่วนใหญ่จะอยู่ในระบบการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงอุดมศึกษา

ประมาณเกือบยีส่บิปีหรอืมากกว่า	ดงันัน้	การศกึษาอบรมในระบบการศกึษาจงึมบีทบาทส�าคญัในการ

ให้การศึกษาอบรมปลกูฝังเดก็และเยาวชนทัง้ในเชงิบวกและเชงิลบขึน้อยูก่บัวิธีการให้การศกึษาอบรม

ความรูค้วามเข้าใจและการใช้ความพยายามของผู้บริหารสถานศกึษาและครูอาจารย์เป็นส�าคญั	ถ้าเรา

หวงัจะให้คนทีอ่ยูใ่นสงัคมเป็นผูท้ีย่ดึมัน่ในความถกูต้องชอบธรรม	เป็นคนดีมคีณุภาพ	ระบบการศกึษา

จะต้องให้การศึกษาอบรมปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้มีอุปนิสัยที่ดีงาม	เพราะถ้าไม่ปลูกฝังให้เด็ก

และเยาวชนเป็นผู้มีอุปนิสัยที่ดีงาม	 เมื่อโตขึ้นก็จะใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาเพื่อประโยชน์ของตนเองและ

พวกพ้อง	โดยไม่ค�านึงถึงความถูกต้องและความดีงามในสังคม	

	 	 ดร.อาจอง	ชมุสาย	ณ	อยธุยา12	เป็นผูท้ีเ่ลือ่มใสท่านไสบาบา	ซ่ึงเป็นอธกิารบดีของมหาวิทยาลัยท่ีมี 

ช่ือเสยีงมากในประเทศอนิเดยี	โดยคนทีน่บัถอืท่านไสบาบาถอืว่าท่านเป็นนกับญุทีย่ิง่ใหญ่	เป็นนกัการ

ศึกษาและที่ส�าคัญท่านเป็นผู้วิเศษ	มีปาฏิหาริย์มากมายเป็นเหมือนพระโพธิ์สัตว์	

	 	 ในเดือนมีนาคม	พ.ศ.	2526	ดร.อาจอง	ชุมสาย	ณ	อยุธยา	ได้มีโอกาสเดินทางไปอินเดีย	ได้รู้จัก 

กลุ่มผู้เลื่อมใสอีกกลุ่มหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่และพบท่านไสบาบาที่ประเทศอินเดีย	ซึ่งท่านไสบาบา

ได้กล่าวกับ	ดร.อาจอง	และลูกศิษย์คนอื่นๆ	เกี่ยวกับการศึกษาว่า	“การศึกษาที่ขาดอุปนิสัยที่งดงาม	 

ไม่เข้าใจถึงคุณค่าความเป็นมนุษย์	 ขาดคุณธรรมก็เป็นส่ิงที่ไม่มีประโยชน์และมีอันตราย”	 และท่าน 

ไสบาบาได้กล่าวต่อว่า	“ช่วงชวีติทีเ่หลอืต่อจากนีท้ั้งหมด	ขอให้หนัมาสนใจการศกึษาของเด็กกนัได้ไหม	

ถ้าเราน�าเร่ืองการศึกษาให้กับเด็กก็ไม่ต้องท�าอะไรอีกแล้วในชีวิต	 การใช้ชีวิตอยู่กับการสอนเด็กถือว่า

เป็นสิ่งท่ีประเสริฐที่สุด	 และชีวิตเราก็จะสมบูรณ์ทุกประการ”	 ซึ่ง	 ดร.อาจอง	 ได้ให้ค�ามั่นสัญญากับ 

12 อดีตอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจบการศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยมและปริญญาโท	 สาขา	 
	 MECHANICAL	SCIENCE	จาก	CAMBRIDGE	UNIVERSITY	ปริญญาเอก	สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม	จาก	IMPERLAL	 
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	 การส�ารวจ
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การพัฒนาคุณภาพคนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย 

ท่านไสบาบาว่า	 จะเดินบนเส้นทางของการศึกษาเพื่อสร้างคนที่มีความรู้คู่คุณธรรม	 มีอุปนิสัยที่ดีงาม

และจะต้องท�าให้ส�าเร็จให้จงได้	

	 	 กลับจากอินเดียในครั้งน้ัน	 ดร.อาจองและกลุ่มสมาชิกที่ไปด้วยกันประมาณ	 9	 คน	 ก็เลย 

ตกลงกันว่าจะเริ่มท�าเรื่องการศึกษาของเด็กกันอย่างไรดี	

	 	 “นั่งคุยกันอยู่ตั้งนานหลายเดือนแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเร่ิมกันยังไง	 เพราะไม่เคยมีใครท�ามาก่อนเลย	 

ในทีสุ่ด	กต็กลงกนัว่า	แทนทีจ่ะมาเสยีเวลานัง่คยุ	เราเริม่ทดลองสอนเดก็กนัเลยดกีว่า	คดัเลอืกเดก็สลมั

จากแหล่งชุมชนแออัดในกรุงเทพ	ฯ	เอามาลองสอน	แล้วดูว่าได้ผลหรือไม่	ถ้าได้ผลเราก็จะด�าเนินการ

ตามแนวทางนั้นต่อไป...”	

	 	 ดร.อาจองและกลุม่สมาชกิเริม่ส่งอาสาสมคัรเข้าไปคดัเลอืกเดก็จากสลมัต่างๆ	ทีอ่ยูใ่นกรงุเทพฯ	

โดยได้รับอนุญาตจากพ่อแม่ของเด็กด้วยความเต็มใจ	

	 	 การทดลองสอนเด็กในครั้งนั้นเป็นการสอนแบบสัปดาห์ละคร้ัง	 คร้ังละสองช่ัวโมง	 ซ่ึงจัดท่ี 

ธรรมสถานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 จากความช่วยเหลือของศาสตราจารย์	 ดร.ระวี	 ภาวิไล	 

ซึ่งเป็นหัวหน้าธรรมสถาน	โดยแบ่งเด็กๆ	ออกเป็น	3	กลุ่ม	คือ	กลุ่มอายุ	6-9	ปี	10-12	ปี	และ	13-15	ปี	

	 	 “พวกเราเริ่มใช้หลักการที่ได้ประชุมมาก็คือ	สวดมนต์	นั่งสมาธิ	เล่านิทาน	มีกิจกรรม	สมัยนั้น 

เราจะแบ่งเป็นเรื่อง	 เช่น	 วันนี้เราจะสอนเร่ืองความรักและความเมตตา	 เราก็เร่ิมด้วยการสวดมนต	์ 

นั่งสมาธิ	 จากน้ันก็เล่านิทานเกี่ยวกับความรักและความเมตตา	 แล้วเราก็ร้องเพลงเก่ียวกับความรัก 

และความเมตตา	เสร็จแล้วก็ท�ากิจกรรมอะไรสักอย่าง	เช่น	ให้วาดรูปและระบายสีออกมา	ว่าอะไรคือ

ความรักและความเมตตา	และก็จบด้วยการแผ่เมตตา	ท�าอย่างนี้ทุกครั้ง”	

	 	 เมื่อท�าการสอนไปได้ระยะหนึ่งก็ปรากฏว่าเด็กเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก	 มีคุณธรรม 

สูงขึ้น	ชีวิตดีขึ้น	ผู้ปกครองต่างก็รู้และยินดีกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	

	 	 “พวกเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของเด็กๆ	ได้อย่างชัดเจน	เช่น	ช่วงแรกๆ	ที่เข้ามาเรียน	รองเท้า 

ของผมที่ถอดไว้รวมกับรองเท้าของคนอื่นๆ	 หน้าห้องเรียนเกิดหายไป	 ตอนหลังเลิกเรียนผมก็ไม่ได ้

พูดอะไรกับเด็กๆ	 คิดว่าเด็กหยิบไปซักคนด้วยความอยากได้	 แต่พอเราสอนไปได้ไม่ถึงเดือน	 รองเท้า 

คู่นั้นก็กลับมาใหม่...”	

	 	 ทางกลุ่มเลยตกลงกันว่า	 ถึงเวลาแล้วที่จะต้องเผยแพร่หลักการออกไปสู่ครูทั่วไปประเทศ	 

จึงเริ่มต้นด้วยการเชิญระดับผู้บริหารของโรงเรียนเข้าร่วมอบรม	 เพ่ืออธิบายหลักการเรียนการสอน 

ในแนวทางดังกล่าว	 โดยมุ่งหวังที่จะให้ครูทั่วประเทศได้น�าเอาวิธีการอย่างนี้ไปใช้ในวิชาที่เกี่ยวกับ 

คุณธรรมจริยธรรมหรือศาสนาเพราะมองว่าหากการสอนแบบปกติ	 ซึ่งให้เด็กท่องจ�าในวิชาเหล่านี	้ 

เด็กก็จะไม่ซ้ึง	 ไม่เข้าใจ	 และไม่รู้จักการน�าไปใช้	 แต่ถ้าเด็กได้เรียนรู้แนวทางนี้จะให้เกิดความสนุก 

ในการเรียน	เกิดความกระตือรือร้นที่จะเรียน	เด็กจะเข้าใจ	และรู้จักน�าไปใช้ได้เป็นอย่างดี	
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สุรพล ภาษิตนิรันดร์

	 	 หลังจากที่ตระเวนเดินสายอบรมครูทั่วประเทศจนได้ประมาณ	15,000	คน	พวกครูก็เรียกร้อง 

บอกว่าอยากดูโรงเรียนที่ใช้วิธีการแบบนี้จริงๆ	ในปี	พ.ศ.	2533	ดร.อาจองและผู้ที่เกี่ยวข้องตกลงกัน 

ว่าจะตัง้โรงเรยีนตวัอย่างขึน้มาและด้วยความช่วยเหลือของมลูนธิสัิตยาใสและผู้มจิีตศรัทธา	หาสถานท่ี 

ที่เหมาะสม	 ในท่ีสุดก็ได้สถานท่ีในจังหวัดลพบุรี	 มีสิ่งแวดล้อมดี	 มีภูเขาอยู่ตรงกลาง	 อากาศบริสุทธิ์	 

เม่ือได้สถานทีแ่ล้วกไ็ด้ขออนญุาตใช้ชือ่ของท่านไสบาบาเพือ่ตัง้เป็นชือ่โรงเรยีนว่า	“โรงเรยีนสตัยาใส”  

โรงเรียนเริ่มเปิดด�าเนินการสอนในปี	พ.ศ.	2535	ในลักษณะของโรงเรียนประจ�าและด�าเนินการสอน 

โดยใช้วิธีการสอดแทรกคุณธรรมเข้าไปในทุกวิชาที่สอน	 ดังท่ีท่านไสบาบาได้ให้หลักการของ 

การศกึษาไว้ว่า	“ปลายทางของการศกึษา คอือปุนสัิยทีดี่งาม” ซ่ึงกไ็ด้ต้ังเป็นปรัชญาของโรงเรยีนด้วย	

	 	 เด็กนักเรียนทุกคนที่เรียนที่โรงเรียนสัตยาใสไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน	 จะเสียเฉพาะค่าใช้จ่าย 

ในเรื่องของอาหารการกินและข้าวของเครื่องใช้บางส่วนเท่านั้น	 โดยทางมูลนิธิสัตยาใสจะท�าหน้าที่ 

ช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียนในเรื่องการเงินและเรื่องทั่วไป	

	 	 “พวกเราทุกคนปรารถนาที่จะให้เด็กนักเรียนรู้จักเสียสละ	หากเราเก็บค่าเล่าเรียนจากนักเรียน	 

ก็แปลว่าโรงเรียนนี้ไม่ได้มีการเสียสละ	 แล้วเราจะหวังให้นักเรียนรู้จักเสียสละได้อย่างไร	 เราต้องเป็น 

ตวัอย่างทีด่ขีองเดก็นกัเรยีนในทกุๆ	เรือ่ง	และทีส่�าคญัเด็กยากจนจะมโีอกาสได้เรียนหนงัสือเหมอืนเด็ก 

คนอื่นๆ	ด้วย	โรงเรียนจะมีทั้งคนรวยและคนจนเรียนอยู่ร่วมกัน”	

	 	 โรงเรียนสัตยาใสแห่งน้ีจะท�าการคละนักเรียนออกเป็น	 5	 บ้าน	 ในแต่ละบ้านที่ก�าหนดขึ้นน้ัน 

ทางโรงเรียนมุ่งหมายที่จะให้เด็กนักเรียนต่างระดับชั้นได้อยู่ร่วมกันและดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ระหว่างพี่น้อง	โดยแยกนักเรียนชายและหญิงอยู่กันคนละหลัง	

	 	 “บ้านแต่ละหลังจะประกอบไปด้วยนักเรียนหลายๆ	 ระดับชั้นมาอยู่ร่วมกัน	 แต่ละบ้านจะมี 

กิจกรรมของตัวเอง	 เสาร์อาทิตย์เค้าจะท�าอาหารรับประทานกันเอง	 เด็กๆ	 ดูแลบ้านกันเอง	 เวลามี 

การแข่งขันกีฬา	 ก็จะแข่งกันระหว่างบ้าน	 ผลที่ได้ก็คือเด็กทุกคนจะรักและสนิทสนมกันมากทีเดียว	 

ถึงแม้จะอยู่คนละระดับชั้น	แต่ทุกคนก็รู้สึกเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน”	

	 	 ครูของโรงเรียนสัตยาใสทุกคนได้รับการอบรมให้แทรก	 “คุณค่าความเป็นมนุษย์”	 เข้าไปใน 

ทกุวชิาทีส่อน	“คณุครสู่วนใหญ่มกัจะสอนให้เดก็ท่องจ�าเพ่ือจะได้แก้ปัญหาในโจทย์ต่างๆ	ได้	แต่อย่าลืมว่า	 

เราไม่ได้สอนวิชาคณติศาสตร์ วชิาวทิยาศาสตร์หรอืวชิาใดๆ แต่เราใช้วชิาเหล่านัน้ในการสอนเดก็ 

ต่างหาก	ตัวอย่างเช่น	ในวิชาวิทยาศาสตร์	เราจะสอนเด็กว่า	น�้าเมื่อถูกท�าให้เย็นจะกลายเป็นน�้าแข็ง	 

แต่ถ้าท�าให้น�า้มอีณุหภมูสิงูขึน้	น�า้จะระเหยเป็นไอ	ในท�านองเดยีวกนัชวีติเราถ้าเรามแีต่ความเยอืกเยน็	 

เราก็จะเป็นคนที่มีความมั่นคงเข้มแข็งเหมือนน�้าที่กลายเป็นน�้าแข็ง	แต่ถ้าเราเป็นคนโมโหง่ายก็เท่ากับ 

เราเผาผลาญตัวเอง	ท�าให้พลังงานสูญเสียไปเรื่อยๆ	เหมือนกับน�้าที่ระเหยเป็นไอ	เราก็จะรู้สึกเหนื่อย

และไม่สบาย”	
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การพัฒนาคุณภาพคนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย 

	 	 ทุกๆ	เช้าก่อนรับประทานอาหารเช้า	เวลาประมาณตีห้าครึ่ง	เด็กๆ	ทุกคนก็จะมานั่งในห้องพระ 

กนัอย่างพร้อมเพรียง	เพือ่สวดมนต์	นัง่สมาธ	ิแผ่เมตตา	และฟังนทิานหรอืค�าสัง่สอนต่างๆ	ที	่ดร.อาจอง

ได้สรรหามาเล่าให้เด็กๆ	ฟังด้วยความเพลิดเพลินและได้ข้อคิดที่ดีๆ	ส�าหรับชีวิต	

	 	 ในการเรยีนการสอนของโรงเรยีนสตัยาใสจะเริม่ต้นด้วยการนัง่สมาธก่ิอนเสมอ	เพือ่ให้เดก็มจีติใจ	

ที่สงบ	และเมื่อมีจิตใจที่สงบก็จะท�าให้เด็กมีความจ�าที่ดี	เรียนรู้ได้ดีขึ้น	โดยมีครูเป็นผู้สร้างแรงบันดาล

ใจ	ให้เด็กเกิดความรู้สึกว่าอยากเรียนรู้โดยอาศัยความรักและความเมตตาเป็นหลัก	

	 	 ดร.อาจอง	กล่าวว่า	“การทีจ่ะให้เกดิผลดใีนการเรยีนรู	้เราต้องสร้างสงัคมรอบตวัเราให้เป็นสงัคม 

ของการเรียนรู้	เราเข้าไปช่วยสังคมและสังคมก็ช่วยเหลือเรา	เราส่งเด็กออกไปเรียนรู้สิ่งต่างๆ	รอบตัว 

เราจากภูมิปัญญาท้องถ่ิน	 เช่น	 แพทย์แผนโบราณ	 แพทย์แผนไทย	 เรียนรู ้เกี่ยวกับสมุนไพร	 

ในขณะเดยีวกนัเรากช่็วยเหลอืสงัคม	เช่น	ต�ารวจว่าเค้ามคีณุธรรมน้อย	เรากจ็ะไปอบรมเรือ่งคณุธรรมให้

เค้าฟัง	หรืออย่างไปโรงเรียนที่อยู่ใกล้ๆ	ไม่มีครูต่างประเทศมาช่วยสอนภาษาอังกฤษเพราะไม่สามารถ

จ้างได้	เรากส่็งครตู่างประเทศของเราไปช่วยสอน	นอกจากนี	้ผู้ปกครองกถ็อืว่าเป็นส่วนหนึง่ของชมุชน	

เช่น	น�้ายาล้างจานที่โรงเรียนเราก็ท�ากันเองได้	ก็เพราะมีผู้ปกครองของเด็กเป็นคนสอนให้	เราก็อบรม

ผูป้กครองในเรือ่งเกีย่วกบัการเลีย้งดบุูตรหลานเป็นการตอบแทน	และในทีสุ่ดเรากไ็ด้ออกไปแลกเปล่ียน

กบัโลกภายนอก	เช่น	เมือ่เรารับครตู่างประเทศเข้ามาอบรมทีน่ี	่เค้ากย็นิดรีบัเดก็ของเราไปอยูท่ีป่ระเทศ

ของเขาในช่วงปิดเทอมฤดูร้อน	 โดยที่ครูเหล่านั้นสนับสนุนทุกอย่างยกเว้นค่าเดินทาง	 ซ่ึงผู้ปกครอง 

สามารถเกบ็เงนิส่งลกูของตวัเองไปเก็บเกีย่วประสบการณ์ในต่างประเทศได้	เด็กของเราได้ไปทศันศกึษา

ที่ต่างประเทศกันแทบทุกคน	 เช่น	 ญี่ปุ ่น	 ออสเตรเลีย	 แคนาดา	 นิวซีแลนด์	 หมู่เกาะฟิจิ	 ฯลฯ	 

เพราะเราเคยอบรมครูที่มาจากประเทศต่างๆ	เหล่านี้”	

	 	 ดร.อาจอง	ได้กล่าวถงึวัตถปุระสงค์ในการเรยีนการสอนของโรงเรยีนสตัยาใสว่า	“เราต้องการคนดี 

เหนือสิ่งใด	เราต้องการสร้างคนที่มีคุณธรรมสูง	ไม่ใช่สร้างคนเก่งเพราะคนเก่งแล้วเห็นแก่ตัว	อันตราย	 

แต่ถ้าเขาดีแล้วเขาจะเก่งเอง	มีสมาธิดี	ความจ�าดี	ทุกอย่างดีขึ้น”	

	 	 ในปี	 พ.ศ.	 2547	 โรงเรียนสัตยาใสได้รับการยกย่องจากส�านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้เป็น 

โรงเรียนวิถีพุทธดีเด่นของประเทศ	 โดยท่ีผู้อ�านวยการโรงเรียนก็ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้บริหาร 

โรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น	 และ	 ดร.อาจอง	 ก็ได้รับการยกย่องให้เป็นคุณครูสอนโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น	 

ด้วยเช่นกัน13 

13	 สานพุนัธ์	ตนัตศิิรวิฒัน์,	“อจัฉรยิะบนทางสีขาว	:	ดร.อาจอง	ชมุสาย	ณ	อยธุยา”,	(นนทบุร	ี:	ส�านกัพมิพ์ฟรมีายด์,	2549),	 
	 หน้า	145	-	190.	
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สุรพล ภาษิตนิรันดร์

	 	 จากข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการ	 ปัจจุบันมีโรงเรียนรัฐบาลสายสามัญ	 31,116	 โรงเรียน	 

อาชีวะศึกษา	421	โรงเรียน	โรงเรียนเอกชนสายสามัญ-อาชีวะและนานาชาติ	4,338	โรงเรียน	ไม่นับ 

โรงเรียนสอนศาสนา	โรงเรียนกวดวิชาและโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	จึงมีค�าถามว่า	

มโีรงเรยีนท้ังหมดกีแ่ห่งทีผู่บ้รหิารโรงเรยีนและครูผู้สอนมีหลักการและวธิกีารสอนแบบโรงเรียนสัตยาใส

ที่มีหลักการของการศึกษาว่า	“ปลายทางของการศึกษา คือ อุปนิสัยที่ดีงาม”	โดยมีวัตถุประสงค์ใน 

การสอน	“เพื่อสร้างคนที่มีคุณธรรมสูง ไม่ใช่สร้างคนเก่ง”	 ค�าตอบคือ	 คงจะมีอยู่บ้างแต่คงจะเป็น

ส่วนน้อยมากที่โรงเรียนนั้นให้ความส�าคัญกับการสร้างอุปนิสัยที่ดีงามให้แก่เด็ก	เช่น	โรงเรียนวชิราวุธ

วิทยาลัย	ซึ่งรัชกาลที่	6	ทรงสถาปนาโรงเรียนขึ้นตามแบบอย่าง	PUBLIC	SCHOOL	ของอังกฤษ	หรือ

โรงเรียนรุ่งอรุณ	 (ซอยวัดยายร่ม	 ถนนพระรามสอง	 ซอย	 33	 ดาวคะนอง	 กรุงเทพฯ)	 และโรงเรียน 

สยามสามไตร	(สขุมุวทิ	89/1	บางจาก	กรงุเทพฯ)	ซ่ึงเป็นโรงเรียนวถิพุีทธเช่นเดียวกบัโรงเรียนสัตยาใส	

แต่โรงเรียนของไทยส่วนใหญ่ไม่ให้ความส�าคัญเกี่ยวกับการสร้างอุปนิสัยท่ีดีงามหรือสร้างคนที่มี

คุณธรรมสูง	 มุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการศึกษาจากจ�านวนนักเรียนที่สามารถเข้าเรียนต่อใน 

ชั้นอุดมศึกษาโดยเฉพาะ	 คณะวิชาชีพท่ีเป็นท่ีต้องการของสังคม	 เพราะเป็นอาชีพท่ีมั่นคง	 มีรายได้ด	ี 

เช่น	แพทย์	วศิวกร	นกับญัช	ีนกักฎหมาย	เป็นการสอนตามความต้องการของพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็ก	

โดยไม่ค่อยให้ความส�าคัญในการสร้างอุปนิสัยที่ดีงามและความมีคุณธรรมสูงให้กับเด็กและเยาวชน 

เพราะการวัดผลทางการศึกษาเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและอุปนิสัยที่ดีงามมีลักษณะนามธรรมและ 

วัดยาก	 รวมทั้งเป็นเรื่องท่ีสอนยากต้องใช้ความพยายามและเวลาในการสอนมาก	 ไม่เหมือนการ

สอนหนังสือ	 จึงท�าให้ครูส่วนใหญ่	 “สอนหนังสือ แต่ไม่สอนคน”	 สังคมเองก็มีส่วนสนับสนุน

ให้ครูสอนแต่หนังสือไม่สอนคน	 เพราะมีการชื่นชมคนเก่งมากกว่าคนดี	 เช่น	 ชื่นชมความส�าเร็จ 

ของเด็กนักเรียนที่ส่งไปแข่งโอลิมปิกวิชาการแล้วได้เหรียญรางวัลกลับมา	 ขณะเดียวกันเราก็ไม่เคย 

ติดตามดูว่าเด็กเก่งที่ได้เหรียญรางวัลโอลิมปิกวิชาการกลับมาเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ประกอบอาชีพ 

และท�าอะไรให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติบ้าง	 หรือมีแต่หารายได้สร้างความมั่นคง 

ให้กับตนเองและครอบครัว	 โดยไม่มีจิตส�านึกเพ่ือส่วนรวม	 จากประสบการณ์ของผู้เขียนเอง 

ขณะรับราชการอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีมีผู้บริหารสถานศึกษาหลายแห่งทั้งรัฐและเอกชนบ่นให้ฟังว่า 

จะจัดค่ายอบรมธรรมะให้กับเด็ก	 3-4	 วัน	 ปรากฏว่าครูส่วนใหญ่ของโรงเรียนพากันคัดค้านบอกว่า 

เสยีเวลาเรยีนหนงัสอื	และมนีายทหารหนึง่นายซึง่รบัราชการอยูป่ราจนีบรุไีด้เล่าให้ฟังว่ามบีตุรชายเรยีน 

อยู่โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยได้พาลูกลาออกจากโรงเรียนมาเรียนที่โรงเรียนประจ�าจังหวัดปราจีนบุรี 

เพราะตนเองคิดว่าโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยเด็กส่วนใหญ่จะอ่อนวิชาการเพราะมุ่งสร้างอุปนิสัยท่ีดี 

แก่เด็ก	 ตนเองกลัวว่าลูกจะมีปัญหาเมื่อจ�าเป็นต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยจะสอบเรียนต่อไม่ได้ 

ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีเป็นตัวบ่งชี้ว่าผู ้ปกครองและครูส่วนใหญ่ต้องการสอนวิชาการให้แก่เด็กมากกว่า 
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การพัฒนาคุณภาพคนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย 

เรื่องคุณธรรมจริยธรรมและการสร้างอุปนิสัยที่ดีงาม	 โรงเรียนจึงท�าหน้าที่เหมือนโรงเรียนกวดวิชา	 

ปัญหาท่ีตามมาเด็กเหล่านี้ก็จะเติบโตแบบคนเก่งแต่ไม่มีคุณธรรมจริยธรรม	 จะคิดถึงแต่ตัวเอง	 

ท�าเพ่ือตวัเอง	อยูเ่พือ่ตวัเอง	ไม่มจีติส�านกึเพือ่ส่วนรวม	หากแต่โตขึน้เราจะหวงัให้เดก็เหล่านัน้เป็นคนมี

คณุธรรมจรยิธรรม	ยดึมัน่ในความถกูต้องชอบธรรมคงจะเป็นเรือ่งยาก	เดก็ทีเ่ตบิโตมาโดยขาดคณุธรรม

จริยธรรมก็ท�าตัวเป็นเสมือนปลวกมอดคอยกัดกินบ้านเรือนของตนเองโดยไม่คิดจะท�าประโยชน์อะไร

ให้กับบ้านเรือนของตนเอง	

6. บทสรุป 

	 	 ขณะนี้สถานการณ์บ้านเมืองก�าลังเผชิญปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองอย่างรุนแรง	 ซ�้ารอย 

เหตุการณ์เมื่อปี	 พ.ศ.	 2549	 แต่ขณะนี้สถานการณ์มีความรุนแรงและซับซ้อนยิ่งกว่าวิกฤตของ 

บ้านเมืองขณะนี้ประชาชนในประเทศถือว่าเป็นวิกฤตร้อน	 ซึ่งวิกฤตร้อนนี้เป็นเพียงอาการของปัญหา

เท่านั้น	 เพราะสาเหตุของปัญหาซึ่งถือว่าเป็นวิกฤตลึกเป็นรากเหง้าของปัญหาที่สะสมมานานและ 

ไม่ได้รับการแก้ไข	เช่น	

  ● ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น	 ซึ่งแพร่หลายระบาดอย่างรุนแรง	 ซ่ึงประเทศไทยถูกจัดล�าดับ	 

ในเรื่องการคอรัปชั่นจากล�าดับที่	88	ไปอยู่ล�าดับที่	102	จาก	177	ประเทศ	โดยได้คะแนน	35	คะแนน

ใน	100	คะแนน	โดยระบุว่า	“ไทยก�าลังเข้าสู่มหาคอรัปชั่น”	

  ● ปัญหาความยากจน	 เพราะประชาชนขาดความมุ่งมั่น	 ขาดความอดทนและความ 

ขยันหม่ันเพียร	 ไม่รู้จักการประหยัดและอดออม	 ขาดการรวมกลุ่มลักษณะการท�างานเป็นทีมและ 

ขาดการเสียสละ	

  ● ปัญหาสังคม	คนในสงัคมเน้นวตัถนุยิมตามแบบตะวนัตก	ซึง่เป็นวฒันธรรมเชงิลบของสังคม 

ตะวันตก	 ขณะเดียวกันวัฒนธรรมตะวันตกในเชิงบวกไม่สนใจรับมาปฏิบัติ	 เช่น	 ความมีระเบียบวินัย	 

ความซือ่สตัย์สจุรติ	ความขยนัหมัน่เพยีร	อดทนและเสยีสละ	การยดึมัน่ในสิง่ทีถ่กูต้องชอบธรรม	เป็นต้น	

สังคมไทยเป็นสังคม	 DOUBLE	 STANDARD	 คนมีอ�านาจวาสนามีเงินจะได้รับการปฏิบัติอย่างหนึ่ง	 

คนไม่มีอ�านาจวาสนาไม่มีเงินจะได้รับการปฏิบัติอีกอย่างหนึ่ง	สถาบันครอบครัวอ่อนแอ	เพราะพ่อแม่

ส่วนใหญ่เลี้ยงลูกไม่เป็น	 มุ่งวัตถุนิยมมากกว่าการปลูกฝังอุปนิสัยที่ดีให้กับบุตรหลาน	มีการหย่าร้าง 

เพิ่มมากขึ้น	และผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งมากขึ้น	

  ● ปัญหาความเสือ่มโทรมของคณุธรรมจรยิธรรมและศลีธรรม เดก็นกัเรยีนชัน้ประถมข่มขนื 

เพื่อนนักเรียน	 เด็กวัยรุ่นเด็กนักเรียนก่อคดีต่างๆ	 เด็กผู้หญิงขอเงินแม่บอกว่าจะเอาไปซื้ออุปกรณ ์

การเรียนแต่กลับเอาเงินไปเป็นค่าโรงแรมพาผู้ชายไปนอนด้วย	ค่านิยมวัยรุ่นชอบมีเพศสัมพันธ์ต้ังแต่

อายุไม่ถึง	10	ปี	แถมชอบมีเพศสัมพันธ์แบบเอื้ออาทรกลุ่ม	ลูกฆ่าพ่อแม่และพี่น้องตนเองแบบยกครัว	

ปัญหานักเรียนและเด็กผู้หญิงมีครรภ์ก่อนวัยอันควร	
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สุรพล ภาษิตนิรันดร์

  ● ปัญหาโรคเอดส	์ขณะนี้คนไทยเป็นเอดส์ไม่ต�่ากว่าหนึ่งล้านคน	ส่วนใหญ่ได้รับเชื้อทางเพศ

สัมพันธ์	และส่วนหนึ่งมีเพศสัมพันธ์ขณะเมาสุรา	สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือวัยรุ่นอายุ	15-24	ปี	ติดเชื้อเอดส์

โดยเฉพาะผู้หญิงเหตุเพราะค่านิยมทางเพศชอบเปลี่ยนคู่นอนในแบบสวิงกิ้ง	

  ● ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด	 ซึ่งท�าให้คนปัญญาอ่อน	 สาเหตุจากคนขาย 

ขาดจิตส�านึกเพื่อส่วนรวม	เจ้าหน้าที่ทุจริตและสถาบันครอบครัวอ่อนแอ	

  ● ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ป่าไม้	 แหล่งน�้า	 ดิน	 มีสภาวะเสื่อมโทรม	 

ขาดคนดูแลและมีปัญหาการบุกรุก	ปัญหาจากมลพิษขยะ	น�้าเสีย	และมลพิษในอากาศ	

  ● ปัญหาแรงงานต่างด้าว ทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย	 เป็นปัญหาความมั่นคงของ 

ประเทศ	การแพร่ระบาดยาเสพติดและโรคภัยไข้เจ็บ	

  ● ปัญหาการใช้เทคโนโลยีในทางที่เป็นโทษ	 เช่น	 การเล่มเกมส์	 การใช้เทคโนโลยีเพื่อก่อ

อาชญากรรม	เสพสื่อลามกอนาจาร	

  ● ปัญหาเร่ืองจติส�านกึของคนในชาต ิในเรือ่งความซือ่สตัย์สจุรติ	ความรกัในเกยีรตแิละศกัดิศ์ร	ี 

ขาดความละอายและเกรงกลัวต่อบาปและการกระท�าความผิด	 การเสียสละและมีจิตส�านึก	 เพ่ือ 

ส่วนรวม	ซึ่งเป็นปัญหาส�าคัญที่สุดและเป็นต้นเหตุของทุกปัญหา	

	 	 ปัญหาต่างๆ	เหล่านีเ้ป็นเพยีงตวัอย่างส่วนหนึง่ของปัญหาในสงัคมไทยซึง่ชีใ้ห้เหน็ว่า	การพฒันา

ของเราย่ิงพัฒนาก็ยิ่งสร้างปัญหา	 เพราะนโยบายการพัฒนาที่ผ่านมามีแต่การพัฒนาทางวัตถุ	 ไม่มี 

การพัฒนาคนเพื่อให้เป็นคนดีมีคุณภาพ	 สถาบันครอบครัว	 สื่อและระบบการศึกษาของไทยไม่ได้ให้ 

ความส�าคัญกับการอบรมปลูกฝังอุปนิสัยที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน	เช่น	ความมีน�้าใจดี	มีระเบียบวินัย	

ความขยัน	 การประหยัดและอดออม	 ความมีน�้าใจนักกีฬา	 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม	 

(INTEGRITY)	 อันได้แก่	 ความมีสัจจะพูดความจริง	 มีความซ่ือสัตย์สุจริต	 มีความส�านึกในหน้าที่ 

ความรับผิดชอบ	 มีความอดกลั้น	 รักความเป็นธรรม	 (มีอุเบกขา)	 ความเอาใจของผู้อื่นมาใส่ใจตนเอง	 

ความมีเมตตาธรรม	รวมทั้งการมีธรรมาธิปไตยเป็นหลักในการด�าเนินชีวิตทั้งในครอบครัว	สังคมและ 

ประเทศชาติ	

	 	 การที่เราไม่ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนท�าให้การพัฒนาประชาธิปไตยของเรา 

นอกจากจะไม่ก้าวหน้าแล้วยังมีลักษณะถอยหลัง	 เพราะปัญหาที่เป็นวิกฤตลึกไม่ได้รับการแก้ไข	 

และนบัวันวกิฤตของปัญหาเหล่านีจ้ะยิง่รนุแรงมากยิง่ขึน้	จงึถงึเวลาแล้วทีเ่ราจะต้องเร่งพัฒนาคณุภาพ 

คนในสังคมด้วยระบบการศึกษาท่ีมุ่งปลูกฝังอุปนิสัยที่ดีงามและความมีคุณธรรมจริยธรรมสูงให้ 

เกิดขึ้นแก่คนในสังคมโดย	

	 	 (1)	 เริ่มต้นจากการพัฒนาตนเอง	 คนในครอบครัว	 และคนรอบข้างให้มีอุปนิสัยที่ดีงาม	 เป็นผู้ 

ที่ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม	และมีธรรมาธิปไตยเป็นหลักในการด�าเนินชีวิต	
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การพัฒนาคุณภาพคนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย 

	 	 (2)	เร่งปฏริปูระบบการศึกษาของประเทศโดยเร่ิมต้นท่ีผู้บริหารของกระทรวงศกึษาธิการ	ผู้บริหาร

สถานศกึษาและครอูาจารย์ผูส้อนเรือ่งการสร้างอปุนสิยัทีด่งีาม	การยดึมัน่ในส่ิงทีถ่กูต้องชอบธรรม	และ 

หลกัธรรมาธปิไตยให้เกดิข้ึนกบัเดก็และเยาวชน	รวมทัง้คนในสงัคมมากกว่าการสร้างคนเก่งแต่เหน็แก่ตัว	 

โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาคนในสังคมไทย	 จากสังคมของคนที่มีจิตใจต�่าให้เป็นสังคมของมนุษย์ 

ที่มีจิตใจสูง	 ทั้งนี้คงจะต้องให้การศึกษาอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครูอาจารย์ผู้สอนให้เข้าใจว่า	 

การสร้างคนเก่งแต่เห็นแก่ตัว อันตรายและการศึกษาที่ขาดอุปนิสัยที่ดีงามไม่เข้าใจคุณค่าความ 

เป็นมนุษย์ขาดคุณธรรมเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์และมีอันตราย

	 	 ระบบการฝึกอบรมของหน่วยราชการและสถาบันต่างๆ	ต้องมุ่งเน้นการสร้างจิตส�านึกเพื่อ 

ส่วนรวมอปุนสิยัทีด่งีาม การยดึมัน่ในส่ิงทีถ่กูต้องชอบธรรมและหลกัธรรมาธปิไตยมากกว่าฝึกอบรม

เรื่องวิชาการหรือการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเพื่อผลประโยชน์ของผู้เข้ารับการอบรม

	 	 (3)	ต้องเร่งสร้างทศันคติทีถ่กูต้องให้กบัคนในสังคมไทยว่า“อปุนิสยัทีดี่งามและความมคีณุธรรม

จริยธรรมมีความส�าคัญยิ่งกว่าความรู้ทางวิชาการ”	 เพราะถ้าเด็กเก่งแต่เห็นแก่ตัวเอาแต่ได้ก็จะน�า 

ความรู้ของตนเองสร้างผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้องโดยไม่ค�านึงถึงผลเสียท่ีจะเกิดข้ึนแก่

ส่วนรวมและประเทศชาติเมื่อประเทศชาติเสียหายคนในสังคมก็จะได้รับความเดือดร้อนทุกคนและ 

เด็กเก่งที่เห็นแก่ตัวก็จะไม่มีใครอยากคบหาสมาคมโตขึ้นมีครอบครัวๆ	 ก็จะล่มสลายเพราะจะ

ท�าให้คนในครอบครัวไม่มีความสุขผลสุดท้ายเด็กคนน้ันก็จะเป็นคนท่ีไม่มีความสุขเองด้วย	 สถาบัน

ครอบครัวต้องล่มสลาย	 จึงต้องเร่งสร้างทัศนคติของคนในประเทศตามค�ากล่าวของอัลเบริต	 ไอสไตน์	 

(ALBERTINSTEIN)	ที่ว่า	“การมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นเท่านั้น จึงมีชีวิตที่มีคุณค่า”

	 	 การพัฒนาคุณภาพคนด้วยระบบการศึกษาอบรมและการสร้างทัศนคติที่ถูกต้องให้เกิดขึ้น 

กบัคนในสงัคมจะเกดิข้ึนไม่ได้ถ้าเราไม่มีผูน้�าประเทศและผูน้�าองค์กรทีเ่ป็นคนดีมีคณุธรรมจรยิธรรมสงู 

มีอุปนิสัยที่ดีงามเป็นผู้ที่ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและมีหลักธรรมาธิปไตยในการท�างานและ 

การด�าเนินชีวิตเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนในประเทศมีจิตใจที่มุ่งมั่นเสียสละซ่ึงเป็นปัญหาว่าเราจะหา 

คนอย่างนีไ้ด้อย่างไรจงึเป็นหน้าทีข่องพลเมอืงดทีกุคนในสงัคมไทยทีจ่ะต้องน้อมน�าพระบรมราโชวาท

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า	 “ในบ้านเมืองน้ันมีทั้งคนดีและคนไม่ดี	 ไม่มีใครที่จะท�าให ้

คนเป็นคนดไีด้ทัง้หมดการท�าให้บ้านเมอืงมคีวามปกติสุขเรียบร้อย	จึงเป็นการมใิช่ท�าให้ทุกคนเป็นคนดี

หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอ�านาจไม่ให้ก่อ 

ความเดือดร้อนวุ่นวายได้14	มาท�าให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยเร็วและหากประเทศไทยมีพลเมืองดี 

ที่มากพอคงจะท�าให้ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น

14	 พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติณค่ายลูกเสือวชิราวุธจังหวัดชลบุร	ี 
	 เมื่อวันที่	11	ธันวาคม	2512
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เอกชัย ชินณพงศ์*

*	 ผูพ้พิากษาอาวโุสศาลอทุธรณ์	ผูเ้ข้ารบัการอบรมหลกัสตูร	“หลกันติธิรรมเพือ่ประชาธปิไตย”	(นธป.)	รุน่ที	่2	ของส�านกังาน 
	 ศาลรัฐธรรมนูญ

ประชาธิปไตย : หลักประชาธิปไตย

บทน�า

	 	 ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองระบบหนึ่งในหลายระบอบซึ่งปัจจุบันกล่าวกันว่า 

เป็นระบอบการปกครองที่เลวน้อยที่สุด	ประชาธิปไตยเกิดขึ้นในนครรัฐของกรีกโบราณ	ช่วงศตวรรษ 

ทีห้่า	ก่อนครสิตกาล	ในกรงุเอเธนส์หลงัเหตกุารณ์ความไม่สงบเมือ่	508	ปีก่อนครสิตกาล	ประชาธปิไตย 

แบบของกรีกโบราณนีเ้รยีกว่าประชาธิปไตยโดยตรงหรอืประชาธปิไตยทางตรงหมายความว่า	พลเมอืง

ในรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางการเมืองโดยตรงเช่นออกเสียงลงคะแนนเป็นต้น	แต่ปัจจุบัน 

เน่ืองจากจ�านวนประชากรของรัฐมากขึ้นย่อมเป็นการยากที่จะให้ประชากรในรัฐออกเสียงโดยตรง 

การปกครองแบบประชาธิปไตยทางตรงไม่อาจกระท�าได้	 หรือไม่เหมาะสมอีกต่อไปประชาธิปไตย 

ทางตรงจึงยังคงมีอยู่ในบางประเทศเท่านั้นและอยู่เพียงในระดับท้องถิ่น	 เช่น	 การเลือกตั้งสมาชิก 

สภาเทศบาล	 อาจมีการใช้การลงคะแนนเสียงแบบประชาธิปไตยทางตรงในระดับชาติบ้าง	 

ในกรณีการลงประชามติ	 การออกเสียงลงคะแนนรับหรือไม่รับกฎหมาย	 และการถอดถอน 

ผู้ได้รับเลือกต้ัง	 เป็นต้น	 เนื่องจากจ�านวนประชากรโลกเพิ่มมากขึ้น	 ไม่อาจให้ประชากรในรัฐทุกคน 

ไปใช้สิทธิใช้เสียงลงคะแนนโดยตรงได้	 ประชากรในรัฐจึงต้องออกเสียงของตนผ่านผู้แทนที่ตน 

เลือกเข้าไปเรียกว่าผู้แทนราษฎร	เรียกประชาธิปไตยแบบปัจจุบันว่า	ประชาธิปไตยแบบตัวแทน	หรือ

ประชาธิปไตยทางอ้อมเข้าไปออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมร่วมกันเรียกว่าสภาผู้แทนราษฎร	 หรือ

รัฐสภา	 ในรูปแบบการปกครองประชาธิปไตยแบบตัวแทนหรือประชาธิปไตยทางอ้อมนี้	 การได้สิทธิ

เป็นตัวแทนของประชาชนย่อมเป็นเรื่องส�าคัญอย่างยิ่ง	 หมายความว่าผู้เป็นผู้แทนของประชาชน 
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ประชาธิปไตย : หลักประชาธิปไตย

1	 ค�าพิพากษาฎีกาที่	7114/2544	คดีระหว่าง	พนักงานอัยการประจ�าศาลจังหวัดหล่มสัก	โจทก์	นายประสิทธิ์	บุญยืน	จ�าเลย	 
	 ตัดสินว่า	การกระท�าของจ�าเลยเป็นการซือ้สทิธเิลอืกตัง้โดยให้ผลประโยชน์ตอบแทนเป็นเงนิ	เป็นการแทรกแซงกระบวนการ 
	 เลือกตั้งให้ไม่เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมเกิดความเสียหายไม่เพียงแต่ผู้สมัครรับเลือกตั้งรายอื่น	 แต่ยังเป็นการท�าลาย 
	 หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	 และหากมีการซ้ือสิทธิเลือกต้ังแล้วได้เข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชน 
	 ในการปกครองบ้านเมืองก็น่าเชื่อว่าจะเกิดปัญหาการฉ้อราษฎรบังหลวงแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและพวกฟ้อง 
	 อีกต่อไป	อันเป็นการบ่อนท�าลายความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติอีกด้วย	ตามพฤติการณ์จึงเป็นเรื่องร้ายแรง	
	 ไม่สมควรที่จะรอการลงโทษให้จ�าเลย
	 	 ค�าพิพากษาฎีกาที่	 1258/2547	 คดีระหว่าง	 พนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี	 โจทก์	 นายเจะอารง	 กาเดร์	 จ�าเลย	 
	 ตัดสินว่า	 จ�าเลยกรอกวันที่ย้ายเข้าลงในทะเบียนบ้านอันเป็นเท็จ	 เป็นการกระท�าเพื่อให้ผู้อื่นมีรายการอย่างหนึ่งอย่างใด 
	 ในทะเบียนบ้านโดยมิชอบ	เมื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลน�าทะเบียนบ้านฉบับเจ้าของบ้าน 
	 ที่จ�าเลยกระท�าดังกล่าวไปใช้สมัครรับเลือกต้ังจนได้รับการเลือกตั้งทั้งๆท่ีขาดคุณสมบัติ	 ถือได้ว่าจ�าเลยช่วยส่งเสริมให้ 
	 การเลือกตั้งในระดับท้องถ่ินซึ่งเป็นรากฐานของระบอบประชาธิปไตยของประเทศเป็นไปโดยไม่บริสุทธิ์ยุติธรรม	อันเป็น 
	 การบ่อนท�าลายการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	 พฤติการณ์ในการกระท�าความผิดของจ�าเลยจึงเป็นเรื่องที่ร้ายแรง	 
	 การที่ศาลอุทธรณ์ภาค	9	ใช้ดุลพินิจไม่รอการลงโทษจ�าคุกให้แก่จ�าเลยนั้น	เหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว.	
	 	 ค�าพิพากษาฎีกาที่	226/2550	คดีระหว่าง	พนักงานอัยการจังหวัดก�าแพงเพชร	โจทก์	นายบุญมี	ค�าสุวรรณ์	จ�าเลย	 
	 ตดัสนิว่า	การทีจ่�าเลยให้เงนิแก่ผู้มสีทิธเิลอืกต้ังเพือ่จงูใจให้ลงคะแนนแก่ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้คนหนึง่คนใดนัน้	เป็นพฤติกรรม 
	 ที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อระบบการเลือกต้ังในระบอบประชาธิปไตย	 เป็นการแทรกแซงมติประชาชนผู้มีสิทธิ 
	 ลงคะแนนเสียง	 อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถคัดสรรบุคคลที่เหมาะสมจะเป็นตัวแทนที่แท้จริงของประชาชน	 ซึ่งการกระท�า 
	 ดงักล่าวนัน้ไม่เพยีงแต่จะสร้างความเสยีหายแก่ชมุชนของจ�าเลย	แต่ยงัเป็นการท�าลายรากฐานของการปกครองในระบอบ 
	 ประชาธิปไตย	พฤติการณ์ของจ�าเลยจึงเป็นเรื่องร้ายแรง	กรณีจึงยังไม่มีเหตุที่จะรอการลงโทษจ�าคุกให้แก่จ�าเลย

ต้องผ่านการเลือกตั้งจากประชาชนมาด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม	 ศาลฎีกาของไทยได้ตระหนักถึง 

การซื้อสิทธิขายเสียงเพี่อให้ได้รับการเลือกต้ังเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชน	 ในกรณีที่พบว่า 

มีการกระท�าความผิดเก่ียวกับการซื้อสิทธิขายเสียงหรือโกงการเลือกต้ัง	ศาลมักวางโทษอย่างรุนแรง1  

การลงคะแนนเสียงตัดสินกันด้วยคะแนนเสียงข้างมาก	

	 	 หลักการส�าคัญของประชาธิปไตยคือความเสมอภาคของพลเมืองทุกคน	พลเมืองมีสิทธิเข้าถึง

กระบวนการทางกฎหมาย	เช่น	ประชาธิปไตยแบบมีผูแ้ทนทุกคนจะมีคะแนนเสียงหนึ่งคะแนนเท่ากัน	

และกฎหมายที่ออกผ่านสภาผู้แทนจะใช้บังคับแก่ทุกคน	 บุคคลจะได้รับความคุ้มครองเสมอกันตาม

กฎหมาย	องค์การสหประชาชาติซึ่งเป็นองค์การแห่งสังคมมนุษยชาติได้ก�าหนดให้วันที่	15	กันยายน	

ของแต่ละปี	เป็นวันประชาธิปไตยสากล	

	 	 แม้จะไม่มีค�านิยามของค�าว่า	 ประชาธิปไตย	 อย่างชัดเจน	 แต่ก็เห็นกันว่าลักษณะส�าคัญของ

ประชาธิปไตยประกอบด้วย	

	 	 1.	 ประชาชนเป็นเจ้าของอ�านาจอธิปไตย	หรือประชาชนมีอ�านาจสูงสุดในรัฐ	

	 	 2.	 ประชาชนทุกคนในรัฐมีความเท่าเทียมกันตามกฎหมาย	และมีเสรีภาพโดยเท่าเทียมกัน	

	 	 3.	 ถอืมตเิสยีงข้างมากเป็นตวัตดัสิน	แต่เสียงส่วนน้อยต้องได้รับความคุม้ครองและได้รับความ

เป็นธรรมด้วยเช่นกัน
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เอกชัย ชินณพงศ์

	 	 อย่างไรก็ตามเชื่อกันว่าแม้ปกครองด้วยประชาธิปไตยแต่หากไม่กระจายอ�านาจทางการเมือง 

ด้วยการถ่วงดลุอ�านาจ	เช่นการแบ่งแยกอ�านาจการปกครองแล้วอาจส่งผลให้ฝ่ายบริหารสามารถสะสม

อ�านาจ	 อันจะเป็นอันตรายแก่การปกครองในระบอบประชาธิปไตย	ข้อกังวลคือหลักประการส�าคัญ 

ของการปกครองแบบประชาธิปไตยได้แก่การถือเสียงข้างมากเป็นใหญ่	 หากรัฐปราศจากความ 

รับผิดชอบ	 โดยถือว่าตนเองได้รับเสียงข้างมาก	 ไม่แยแสต่อเสียงข้างน้อย	 อาจกลายเป็นเผด็จการ 

โดยเสียงข้างมาก	 ข้อกังวลอันดับต่อมาคือกระบวนการส�าคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

แบบตวัแทนคือการเลอืกต้ัง	การเลอืกตัง้ควรเป็นไปโดยบรสิทุธ์ิยตุธิรรม	และเสรภีาพในการแสดงออก 

ทางการเมืองเป็นหลักเกณฑ์ส�าคัญของประชาธิปไตยเช่นกัน	 รัฐซ่ึงเป็นผู้ปกครองก้าวสู่อ�านาจด้วย 

เสยีงข้างมากควรยอมรบัเสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ของเสียงข้างน้อย	และยอมรับเสรีภาพของ

สือ่สารมวลชลเปิดทางให้ประชาชนได้เข้าถงึข้อมลูข่าวสารเป็นการตรวจสอบการใช้อ�านาจของรฐัด้วย	

	 	 ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักร	ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็น

ประมขุประชาธปิไตยของเราเป็นประชาธปิไตยในระบบรฐัสภา	เป็นประชาธปิไตยแบบมผีูแ้ทนมนีายก

รฐัมนตรเีป็นประมุขรฐับาลและประมขุฝ่ายบรหิาร	ภายใต้ระบบการปกครองแบบรัฐสภา	รฐับาลบรหิาร

ประเทศโดยมอบอ�านาจให้คณะรัฐมนตรีท�าหน้าที่ฝ่ายบริหาร	 โดยการตรวจสอบวิจารณ์และถ่วงดุล

จากฝ่ายนิติบัญญัติ	

	 	 หลักประชาธิปไตยที่สากลยอมรับประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส�าคัญดังต่อไปนี้	คือ	

  1. หลักอ�านาจอธิปไตยมาจากปวงชน (Popular Sovereignty) อ�านาจอธิปไตยหมายถึง	

อ�านาจสูงสุดในการปกครองรัฐ	 ดังนั้นสิ่งอื่นใดจะมีอ�านาจยิ่งกว่าหรือขัดต่ออ�านาจอธิปไตยไม่ได	้ 

หลกัการข้อน้ีเป็นเรือ่งการให้ความส�าคญักบัอ�านาจอธปิไตยทีจ่ะต้องเป็นของปวงชนเพือ่ให้การปกครอง

เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง	 ประชาชนมีอ�านาจในการเลือกผู้แทนเข้าไปปกครองและรวมไป 

ถึงอ�านาจในการถอดถอนผู้แทนที่ตนเลือกเข้าไปอีกด้วย	 อ�านาจอธิปไตยย่อมมีความแตกต่างกันไป 

ในแต่ละระบอบการปกครอง	ตวัอย่างเช่น	ในระบอบประชาธปิไตย	อ�านาจอธปิไตยเป็นของประชาชน

กล่าวคือประชาชนคอืผูม้อี�านาจสงูสดุในการปกครองประเทศ	ในระบอบสมบรูณาญาสิทธริาช	อ�านาจ

อธิปไตยเป็นของพระมหากษัตริย์	 คือ	 กษัตริย์เป็นผู้มีอ�านาจสูงสุดในการปกครองประเทศ	 เป็นต้น	

อ�านาจอธปิไตยน้ีนบัเป็นองค์ประกอบทีส่�าคญัทีส่ดุของความเป็นรัฐ	เพราะการจะเป็นรฐัได้นัน้	นอกจาก

ต้องประกอบด้วยอาณาเขต	ประชากรและรฐับาลแล้ว	ย่อมต้องมอี�านาจอธปิไตยด้วย	กล่าวคอื	ประเทศ

นั้นต้องเป็นประเทศที่สามารถมีอ�านาจสูงสุดในการปกครองตนเอง	จึงจะสามารถเรียกว่ารัฐได้	

	 	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศักราช	2550	มาตรา	3	บญัญตัว่ิา	อ�านาจอธปิไตยเป็นของ 

ปวงชนชาวไทยพระมหากษัตรย์ิผูท้รงเป็นประมขุทรงใช้อ�านาจนัน้ทางรัฐสภา	คณะรัฐมนตรี	และศาล

ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้	

_16-0036(256-265).indd   258 5/30/59 BE   11:07 AM



259วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 17 เล่มที่ 51 เดือนกันยายน-ธันวาคม พ.ศ.2558

ประชาธิปไตย : หลักประชาธิปไตย

	 	 มข้ีอสงสยักนัว่า	อ�านาจอธปิไตยซึง่เป็นอ�านาจสงูสดุนัน้ควร	“เป็นของ”	หรอื	“มาจาก”	ปวงชน 

เพราะเคยมีที่ในธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบางฉบับใช้ค�าว่า	 อ�านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน 

ชาวไทยมาแล้ว	 ได้แก่รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว	 พ.ศ.	 2475	 และรัฐธรรมนูญ	 ฉบับ	 พ.ศ.	 2517	 

แต่นอกจากนั้นล้วนใช้ค�าว่า	 “มาจาก”	 ทั้งส้ิน	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน	 คือ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	มาตรา	3	วรรคแรก	บัญญัติว่า	อ�านาจอธิปไตย

เป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อ�านาจนั้นทางรัฐสภา	 คณะรัฐมนตรี	 

และศาลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้	ท่านศาสตราจารย์พิเศษจ�านงค์	ทองประเสริฐ	ให้ความเห็น

ไว้ในเรื่องนี้ว่า	

	 	 .......สาเหตทุีร่ฐัธรรมนูญส่วนใหญ่ใช้ค�าว่า	“มาจาก”	น้ัน	คงมท่ีีมาจากข้อความใน	“อคัคญัญสูตร”	 

คัมภีร์ทีฆนิกาย	 แห่งพระสุตตันตปิฎก	 ที่ได้กล่าวถึงมูลเหตุท่ีท�าให้เกิดมีกษัตริย์หรือพระราชาขึ้นมา 

ในโลกไว้ว่า	เดิมทีเดียวมนุษย์ทุกคนต่างก็เท่าเทียมกัน	แต่ในหมู่มนุษย์นั้นก็มีทั้งคนดี	คนชั่ว	คนฉลาด	

คนโง่	คนขยนั	คนเกยีจคร้าน	ต่อมาคนบางคนทีเ่กียจคร้านก็ไปลกัขโมยทรพัย์สนิของผูอ้ืน่	เพราะขีเ้กยีจ

ท�ามาหากิน	 ประชาชนจึงได้ประชุมกันแล้วคัดเลือกบุคคลที่มีบุคลิกลักษณะดีที่สุด	 เฉลียวฉลาดและ 

มีคุณธรรมข้ึนเป็นหัวหน้า	 โดยมอบอ�านาจในการตัดสินคดีต่างๆ	 ได้เต็มที่	 บุคคลผู้นี้เรียกกันว่า	 

ผู้ที่ประชาชนสโมสรสมมุติให้เป็นผู้ปกครอง	 และมอบอ�านาจของตนให้หัวหน้าผู้นี้ใช้แทนตนได้อย่าง

เด็ดขาด	 เมื่อบุคคลท่ีประชาชนสโมสรสมมุติให้เป็นหัวหน้านี้ตัดสินคดีต่างๆ	 ได้โดยชอบธรรมและ 

ยุติธรรมเป็นที่ชื่นชมยินดีของประชาชน	จึงได้รับนามว่า	“ราชา”	แปลว่า	“ผู้ท�าให้ประชาชนพอใจ”	 

และมอบอ�านาจให้ดูแลจัดสรรที่ท�าไร่นาให้แก่ประชาชนโดยยุติธรรม	ต่อมาจึงได้นามว่า	 “กษัตริย์”	 

คือเป็น	“เจ้าแห่งเกษตร”	ซึ่งก็คือ	“พระเจ้าแผ่นดิน”	นั่นเอง	

	 	 การทีพ่ระราชาหรอืพระมหากษัตรย์ิทรงใช้อ�านาจได้อย่างสทิธขิาดน้ัน	กเ็พราะอ�านาจซ่ึงเดมิเป็น

ของประชาชนน้ัน	ประชาชนยกอ�านาจของตนให้แก่พระมหากษตัรย์ิ	เราจงึถอืว่า	“อ�านาจอธปิไตยมาจาก 

ปวงชน”	เพราะเดิมเป็นของประชาชน	แล้วประชาชนได้มอบถวายอ�านาจนั้นให้	โดยเหตุนี้บรรพบุรุษ

ของเราที่ร่างรัฐธรรมนูญจึงได้ใช้ค�าว่า	 “มาจาก”	 นอกจากรัฐธรรมนูญฉบับแรกซึ่งเป็นฉบับชั่วคราว 

เท่านัน้	คณะผูเ้ปลีย่นแปลงการปกครองจากระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธปิไตย	

จึงถือว่า	 “อ�านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน”	 คือชิงอ�านาจคืนมาจากพระมหากษัตริย์ตามแบบ 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยระบบสาธารณรัฐ	 จึงใช้ข้อความว่า“มาตรา	 1	 อ�านาจสูงสุดของ 

ประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลาย”	 แต่ต่อมาได้เกิดส�านึกขึ้น	 ดังนั้นในรัฐธรรมนูญฉบับถาวร	 

พ.ศ.	2475	นั่นเอง	จึงได้เปลี่ยนค�าว่า	“เป็นของ”	เป็น	“มาจาก”	ดังข้อความว่า	“มาตรา	2	อ�านาจ 

อธิปไตยย่อมมาจากปวงชนชาวไทย	พระมหากษตัรย์ิผูเ้ป็นประมขุ	ทรงใช้อ�านาจนัน้	แต่โดยบทบญัญตัิ

แห่งรฐัธรรมนญูน้ี”	และกใ็ช้	“มาจาก”	กนัเรือ่ยมา	ยกเว้นฉบบั	พ.ศ.	2517	ทีก่ลบัไปใช้ค�าว่า	“เป็นของ”	
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อีกคร้ังหนึ่ง	 ดังข้อความว่า	 “มาตรา	 3	 อ�านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย	 พระมหากษัตริย ์

ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อ�านาจนั้น	แต่โดยบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้”	

  2. หลักเสรีภาพ (Liberty)	หลักการข้อนี้ให้ความส�าคัญแก่เสรีภาพของประชาชน	เสรีภาพ 

เหล่านีม้กีารก�าหนดขอบเขตไว้ชดัเจนในรัฐธรรมนญูเพือ่ป้องกนัการเกดิละเมดิซ่ึงกนัและกนั	รฐัธรรมนญู 

แห่งราชอาณาจกัรไทยพทุธศกัราช	2550	รบัรองเรือ่งหลกัเสรภีาพของปวงชนชาวไทยไว้	ได้แก่	มาตรา	4	 

บญัญตัว่ิา	ศักดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์	สทิธ	ิเสรภีาพและความเสมอภาคของบคุคล	ย่อมได้รบัความคุม้ครอง	

	 	 	 มาตรา	26	บัญญัติว่า	การใช้อ�านาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร	ต้องค�านึงถึงศักดิ์ศรีความ

เป็นมนุษย์	สิทธิและเสรีภาพ	ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้	

	 	 	 มาตรา	28	บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่

ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืนไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน	

	 	 	 บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้	 สามารถยกบทบัญญัติแห่ง

รัฐธรรมนูญนี้เพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้	

	 	 	 บุคคลย่อมสามารถใช้สิทธิทางศาลเพ่ือบังคับให้รัฐต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติในหมวดนี ้

ได้โดยตรง	 หากการใช้สิทธิและเสรีภาพในเรื่องใดมีกฎหมายบัญญัติรายละเอียดแห่งการใช้สิทธิและ

เสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้แล้ว	ให้การใช้สิทธิและเสรีภาพในเรื่องนั้นเป็นไปตามที่กฎหมาย

บัญญัติ2 

  3. หลักความเสมอภาค (Equality)	 เป็นหลักพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์	 

มนุษย์ทุกคนย่อมได้รับการรับรองและคุ้มครองจากกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันทั้งในด้านการเมือง	 

เศรษฐกิจ	 และสังคมโดยมิต้องค�านึงถึงคุณสมบัติอื่น	 เช่น	 เชื้อชาติ	 ศาสนา	ถิ่นก�าเนิด	 ขณะเดียวกัน 

หลักความเสมอภาคเป็นหลักประกันควบคุมมิให้รัฐใช้อ�านาจตามอ�าเภอใจ	 โดยการใช้อ�านาจของรัฐ 

แก่กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งรัฐต้องสามารถอธิบายได้ว่าเพราะเหตุใดรัฐจึงกระท�าการอันก่อให้เกิด 

2	 คดีที่นายเรืองไกร	ลีกิจวัฒนะ	อดีตส.ว.สรรหา	นายสิงห์ทอง	บัวชุม	สมาชิกพรรคเพื่อไทย	นายกิตติ	อธินันท์	นายวิชาญ	 
	 นุ่มมาก	ยื่นค�าร้องรวม	7	ค�าร้อง	ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการกระท�าบุกยึดสถานที่ราชการ	เสนอตั้งสภาประชาชน	
	 ให้นายกรัฐมนตรีลาออกจากรักษาการ	 ให้หัวหน้าส่วนราชการมารายงานตัวของนายสุเทพ	 เทือกสุบรรณ	 เลขาธิการ 
	 คณะกรรมการประชาชนเพือ่การเปลีย่นแปลงประเทศไทย	หรอืกปปส.	และการกระท�าของพรรคประชาธปัิตย์ทีจ่ดัชมุนมุ
	 สนับสนุนการชุมนุมของ	กปปส.	เข้าข่ายการกระท�าอันเป็นการล้มล้างการปกครองและกระท�าการเพื่อให้ได้มาซึ่งอ�านาจ 
	 ในการปกครองประเทศโดยวิถีทางที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา	68	 หรือไม่	 ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า	 การชุมนุม 
	 ของกปปส.	ตามค�าร้องเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพกระท�าในนามประชาชน	 ทีร่ฐัธรรมนญูให้การรบัรองไว้	โดยมเีหตสุบืเนือ่ง 
	 มาจากการต่อต้านร่างพ.ร.บ.นริโทษกรรม	และมาจากความไม่ไว้วางใจในการบรหิารราชการแผ่นดนิของรฐับาล	เป็นเพยีง 
	 การเรียกร้องแสดงพลังด้วยการสนับสนุนของประชาชนจ�านวนมาก	ยังไม่มีมูลกรณีเป็นการกระท�าล้มล้างการปกครอง
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ประชาธิปไตย : หลักประชาธิปไตย

ผลประทบหรอืเป็นการให้ประโยชน์แก่บคุคลใดบุคคลหนึง่โดยเฉพาะ	หากการให้เหตุผลไม่อาจรับฟังได้	

แสดงว่าการใช้อ�านาจรัฐเป็นไปตามอ�าเภอใจ	หลักความเสมอภาคเป็นหลักส�าคัญในการรับรองและ 

คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและสามารถน�ามาตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐไม่ว่าจะเป็นฝ่าย

นิติบัญญัติ	ฝ่ายบริหาร	หรือฝ่ายตุลาการ	

	 	 	 ตวัอย่างค�าวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญูทีว่นิจิฉยัเกีย่วกบัหลกัความเสมอภาคคอื	ค�าวนิจิฉยั 

ศาลรัฐธรรมนูญที่	 15/2555	 ผู้ตรวจการแผ่นดินในฐานะผู้ร้อง	 เสนอเร่ืองให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 

ตามรฐัธรรมนญู	ว่าพระราชบัญญตัริะเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยติุธรรม	พ.ศ.	2543	มาตรา	26	

วรรคหนึ่ง	(10)	ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่	ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า	ตามรัฐธรรมนูญก�าหนดว่า	บุคคล 

ย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน	 ..	 ชายและหญิงมีสิทธิ 

เท่าเทยีมกนั	..การเลือกปฏบัิตโิดยไม่เป็นธรรมต่อบคุคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรือ่งถิน่ก�าเนดิ	

เช้ือชาต	ิภาษา	เพศ	อาย	ุความพกิาร	สภาพร่างกายหรอืสขุภาพ	สถานะของบคุคล	ฐานะทางเศรษฐกจิ 

หรือสังคม	 ความเชื่อทางศาสนา	 การศึกษาอบรม	 หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อ

บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ	จะกระท�ามิได้	การที่	พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม	

พ.ศ.	 2543	 มาตรา	 26	 วรรคหนึ่ง	 ก�าหนดว่า	 ผู้สมัครสอบคัดเลือก	 ผู้สมัครทดสอบความรู้	 หรือ

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกพิเศษ	 เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการและแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง

ผู้ช่วยผู้พิพากษา	 ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม	 ดังต่อไปนี้	 ..(10)	 ไม่เป็นคนไร้ความ

สามารถ	 คนเสมือนไร้ความสามารถ	 คนวิกลจริต	 หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ	 หรือมีร่างกาย

หรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการตุลาการหรือเป็นโรคที่ระบุไว้ในระเบียบของ	 ก.ต.	 เห็นว่า	 

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม	 พ.ศ.	 2543	 เป็นกฎหมายท่ีร่างขึ้นก่อนการ

ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	 2550	 ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่

รัฐธรรมนูญมุ่งคุ ้มครองคนพิการให้ได้รับสิทธิและความเสมอภาคเท่าเทียมกับบุคคลท่ัวไปไม่ว่า 

จะเป็นเรือ่งของการศกึษา	การท�างานและการประกอบอาชพี	ส่งผลให้ไม่เป็นธรรมต่อคนพกิาร	ในขัน้ตอน 

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นข้าราชการตุลาการ	 โดยให้เป็นดุลพินิจของ	 ก.ต.	 ในการ

พิจารณาความเหมาะสม	 เป็นการตัดสิทธิคนพิการตั้งแต่ต้น	 ทั้งภารกิจหลักของผู้พิพากษาคือการ

พิจารณาอรรถคดีให้เป็นไปโดยยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย	 และต้องนั่งพิจารณาโดย

ครบองค์คณะ	 ความพิการจึงมิได้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้จะเป็นข้าราชการตุลาการ	

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม	พ.ศ.	2543	มาตรา	26	วรรคหนึ่ง	(10)	ในส่วนที่ 

บัญญัติให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ 

ต้องห้ามว่า	 “มีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการตุลาการ”	 จึงขัดต่อสิทธิของคนพิการ

ในการเข้าท�างานบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการของ
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สหประชาชาติ	 และเป็นการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลโดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งความแตกต่าง 

ในเร่ืองความพิการ	 ตามรัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 30	 วรรคสาม	 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 30	 

วรรคสาม	 	 	 	 	

   1. หลักกฎหมาย หรือหลักนิติธรรม (Rule of Law)	 หลักนิติธรรมน้ีเป็นแนวความคิด 

เชิงประชาธปิไตยทีม่มีาช้านานแล้วตัง้แต่สมยักรกีโบราณ	เกดิจากการค้นหาหลกัการปกครองทีดี่ท่ีสุด

เพื่อน�ามาใช้และได้มีการพัฒนา	 ต่อมาเป็นที่รู ้จักแพร่หลายและยอมรับกันโดยศาสตราจารย์จาก 

ประเทศองักฤษ	เอ.ว.ี	ไดซย์ี	แห่งมหาวทิยาลยัอ๊อกซ์ฟอร์ด	ได้ให้ความหมายไว้	กลุ่มประเทศทีใ่ช้ระบบ

คอมมอนลอว์น�าหลักนี้ไปใช้กับประเทศของตน	 เป็นระบบที่ยึดถือความมีอ�านาจสูงสุดของรัฐสภา	 

ต่างจากระบบของประเทศในทวีปยุโรปซึ่งใช้กฎหมาย	 ที่เป็นลายลักษณอักษร	 (Code	 Law	 หรือ	 

Civil	Law)	กล่าวโดยรวมหลักนิติธรรมยึดถือหลักการแบ่งแยกอ�านาจนิติบัญญัติ	บริหารและตุลาการ

ออกจากกัน	 และเห็นว่าอ�านาจตุลาการเป็นอ�านาจสูงสุดเนื่องจากศาลตัดสินโดยอาศัยอ�านาจตาม

กฎหมายทีผ่่านการพจิารณาจากรฐัสภามาแล้ว	การคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของประชาชนกระท�าโดย

ศาลเป็นไปตามบทบญัญตัขิองกฎหมาย	ภายใต้หลกัการทีว่่านอกจากการใช้อ�านาจตามบทกฎหมายทีม่ี

อยูท่ัว่ไปแล้ว	ยงัต้องใช้อ�านาจและปฏิบัตหิน้าท่ีด้วยความถกูต้องตามหลกันิติธรรมด้วย	โดยปกติประเทศ 

ที่ยึดหลักนิติธรรมในการปกครองจะมีระบบศาลเดี่ยว	 ในกรณีมีปัญหาว่ากฎหมายขัดหรือแย้งกับ

รัฐธรรมนูญหรือไม่ก็จะให้ศาลยุติธรรมเป็นผู้วินิจฉัย	 ผู้พิพากษามีอิสระในการวินิจฉัยคดีอย่างเต็มที่

ความหมายของหลักนิติธรรมในแนวความคิดของศาสตราจารย์	เอ.	วี	ไดซีย์	ประกอบด้วยหลักส�าคัญ	

3	ประการคือ	

	 	 	 	 	 1.	ต้องไม่มีการใช้ระบบทรราชย์	 บุคคลทุกคนพึงได้รับการพิจารณาพิพากษาโทษโดย

ศาลยุติธรรม	ไม่มีบุคคลใดจะถูกลงโทษเว้นแต่ผู้นั้นกระท�าการอันขัดต่อกฎหมายเท่านั้น	

	 	 	 	 	 2.	บคุคลทกุคนเสมอภาคกนัในสายตาของกฎหมาย	ไม่มีบคุคลใดอยูเ่หนอืกฎหมายหรอื

มีอภิสิทธิ์ใดๆ	หากกระท�าความผิดย่อมได้รับการพิจารณาคดีโดยศาลยุติธรรม	

	 	 	 	 	 3.	เนือ่งจากประเทศองักฤษไม่มีรฐัธรรมนญูเป็นลายลกัษณ์อกัษร	แต่ใช้รฐัธรรมนญูแบบ 

จารีตประเพณี	รัฐธรรมนูญ	(ของอังกฤษ)	จึงมิใช่เป็นที่มาของกฎหมายแต่เป็นผลแห่งความศักดิ์สิทธิ ์

ของกฎหมาย	 การที่บุคคลมีสิทธิมีเสรีภาพหาใช่เพราะรัฐธรรมนูญยอมรับ	 แต่เพราะศาลยุติธรรม

ยอมรับบังคับให้3 

3	 ศาสตราจารย์พิเศษธานินทร์	กรัยวิเชียร	“	หลักนิติธรรม”	พิมพ์ที่	บริษัท	ชวนพิมพ์	50	จ�ากัด	พ.ศ.	2553
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	 	 	 	 	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	 ได้น�าหลักนิติธรรมไปบัญญัติไว้	 

ได้แก่	มาตรา	3	บัญญัติว่า	อ�านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย	พระมหากษัตริย์	ผู้ทรงเป็นประมุข

ทรงใช้อ�านาจนั้นทางรัฐสภา	คณะรัฐมนตรี	และศาลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้	

	 	 	 	 	 การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา	 คณะรัฐมนตรี	 ศาล	 รวมท้ังองค์กรตามรัฐธรรมนูญและ 

หน่วยงานของรัฐ	ต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม	

	 	 	 	 	 มีกรณีตัวอย่างท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไว้เกี่ยวกับเรื่องบทบัญญัติของกฎหมาย	 

ไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรม	 ท�าให้กฎหมายนั้นไม่อาจใช้บังคับได้	 ได้แก่	 ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ 

ที่	12/2555	ลงวันที่	28	มีนาคม	2555	ที่มีข้อเท็จจริงในคดีว่า	ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจ�าเลยที่	1	 

ซึ่งเป็นนิติบุคคล	 และจ�าเลยท่ี	 2	 ซึ่งเป็นกรรมการของจ�าเลยที่	 1	 ตามพระราชบัญญัติขายตรง

และตลาดแบบตรง	 พ.ศ.	 2545	 มาตรา	 19,	 46,	 54	 โดยให้ปรับจ�าเลยที่	 1	 และจ�าคุกและปรับ

จ�าเลยท่ี	 2	 และศาลอุทธรณ์ภาค	 3	 พิพากษายืน	 จ�าเลยทั้งสองฎีกา	 จ�าเลยที่	 2	 ยื่นค�าร้องขอให้ 

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง	 พ.ศ.	 2545	 มาตรา	 54	 ที่บัญญัติว่า	 

ในกรณีท่ีผู้กระท�าความผิดซึ่งต้องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล	 ให้กรรมการผู้จัดการ	

หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด�าเนินงานของนิติบุคคลนั้นต้องรับโทษตามที่กฎหมายก�าหนดไว ้

ส�าหรับความผิดนั้นๆ	 ด้วยเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระท�าความผิดของบุคคลนั้น	 

ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ	มาตรา	39	วรรคสอง	มาตรา	40	(5)	ประกอบมาตรา	30	กล่าวคือ	ในกรณี 

ทีโ่จทก์น�าสบืได้ว่านติบิคุคลซึง่เป็นจ�าเลยที	่1	กระท�าความผดิตามกฎหมายดงักล่าว	และศาลพพิากษา 

ให้นิติบุคคลน้ันต้องรับโทษแล้ว	 กรรมการผู้จัดการ	 ผู้จัดการ	 หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการ 

ด�าเนินงานของนิติบุคคลนั้นต้องรับโทษตามที่กฎหมายก�าหนดไว้ส�าหรับความผิดนั้นๆ	ด้วย	โดยโจทก์

ไม ่ต ้องน�าสืบว ่าจ�าเลยที่ 	 2	 ซึ่งเป ็นกรรมการผู ้ จัดการได ้ร ่วมกระท�าความผิดด้วยหรือไม่	 

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในประเด็นข้อนี้ว่า	 ข้อสันนิษฐานตามพ.ร.บ.ขายตรงฯ	 มาตรา	 54	 เป็น 

ข้อสันนิษฐานตามกฎหมายท่ีมีผลเป็นการสันนิษฐานความผิดของจ�าเลย	 โดยโจทก์ไม่ต้องพิสูจน์ 

ให้เห็นถึงการกระท�าหรือเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่งของจ�าเลยก่อน	 เป็นการน�าการกระท�าความผิด 

ของบุคคลอื่นมาเป็นเงื่อนไขของการสันนิษฐานให้จ�าเลยมีความผิดและต้องรับโทษทางอาญา	 

เป็นการผลักภาระการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ไปยังกรรมการผู้จัดการ	 ผู้จัดการ	 และบุคคลซึ่งรับผิดชอบ 

ในการด�าเนินงานของนิติบุคคลนั้นทั้งหมดทุกคน	บทบัญญัติดังกล่าวจึงเป็นการสันนิษฐานข้อเท็จจริง

ที่เป็นองค์ประกอบของความผิดเพียงบางข้อหลังจากที่โจทก์ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงการกระท�าอย่างใด 

อย่างหนึง่ทีเ่กีย่วข้องกบัความผดิทีจ่�าเลยถกูกล่าวหา	และยงัขัดต่อหลกันติธิรรมทีว่่าโจทก์ในคดอีาญา

ต้องมีภาระการพิสูจน์ถึงการกระท�าความผิดของจ�าเลยให้ครบองค์ประกอบของความผิด	 นอกจากนี้ 

บทบัญญัติดังกล่าวยังเป็นการน�าบุคคลเข้าสู่กระบวนการด�าเนินคดีอาญาให้ต้องตกเป็นผู้ต้องหาและ 

_16-0036(256-265).indd   263 5/30/59 BE   11:07 AM



วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 17 เล่มที่ 51 เดือนกันยายน-ธันวาคม พ.ศ.2558264

เอกชัย ชินณพงศ์

จ�าเลย	ท�าให้บุคคลดังกล่าวอาจถูกจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพ	เช่น	การถูกจับกุม	หรือถูกคุมขัง	โดยไม่มี 

พยานหลักฐานในเบื้องต้นว่าบุคคลนั้นได้กระท�าการหรือมีเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับความผิดตาม 

ที่ถูกกล่าวหา	 บทบัญญัติดังกล่าวในส่วนที่สันนิษฐานความผิดอาญาของผู้ต้องหาและจ�าเลยโดย 

ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ต้องหาหรือจ�าเลยได้กระท�าการหรือมีเจตนาประการใดเกี่ยวกับความผิดนั้น	

จึงขัดต่อหลักนิติธรรมและขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ	มาตรา	39	วรรคสอง	

	 	 	 	 	 หลักนิติธรรมถือเป็นแนวทางในการปกครองที่มาจากหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ	

เป็นความเป็นธรรมทีบ่รสิทุธ์ิปราศจากอคต	ิโดยไม่มผีลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกีย่วข้องและแอบแฝง	

หลักนิติธรรมจึงเป็นหลักการบนพื้นฐานส�าคัญ	 อยู่เหนือบทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งรัฐสภา	

คณะรัฐมนตรี	ศาล	และองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานต่างๆ	ของรัฐจะต้องยึดถือเป็นแนวทาง

ปฏิบัติ	

	 	 	 	 	 ปรัญชากฎหมายไทย	 ตามแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ยึดถือ 

ธรรมหรือความยุติธรรมเป็นใหญ่เหนือกฎหมาย	 อันเป็นความคิดคนละขั้วกับปรัชญา	ปฎิฐานนิยม 

ทางกฎหมาย	ทีเ่น้นย�า้แต่เรือ่งความยตุธิรรมตามกฎหมาย	(Legal	Justice)	หรอืถอืเอากฎหมายเป็นตวั

ความยุตธิรรม	ในพระราชด�ารขิองพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	กฎหมายมใิช่ตวัความยตุธิรรมโดยตรง

และผู้ใช้กฎหมายซึ่งค�านึงถึงความยุติธรรมเป็นใหญ่ต้องไม่ติดอยู่กับตัวอักษรกฎหมายอย่างเดียว 

ในการอ�านวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นจริง	 อาจพิจารณาได้จากพระบรมราโชวาทในหลายโอกาส	 

อาทิเช่น	

	 	 	 	 	 “กฎหมายทั้งปวงนั้น	 เราบัญญัติขึ้นเพื่อใช้เป็นปัจจัยส�าหรับรักษาความยุติธรรม	 กล่าว

โดยสรุปคือใช้เป็นแบบแผนแห่งความประพฤติปฏิบัติของมหาชนสถานหนึ่งกับใช้เป็นแม่บทในการ

พิจารณาตัดสินความประพฤติปฏิบัตินั้นๆ	ให้เป็นไปโดยถูกต้องเที่ยงตรงอีกสถานหนึ่ง	

	 	 	 	 	 โดยท่ีกฎหมายเป็นแต่เครื่องมือในการรักษาความยุติธรรมดังกล่าว	 จึงไม่ควรถือว่า 

มีความส�าคัญยิ่งไปกว่าความยุติธรรม	 หากควรจะต้องถือว่าความยุติธรรมมาก่อนกฎหมายและอยู่

เหนือกฎหมาย	 การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีใดๆ	 โดยค�านึงถึงแต่ความถูกผิดตามกฎหมายเท่านั้น	

ดูจะไม่เป็นการเพียงพอ	 จ�าต้องค�านึงถึงความยุติธรรมซึ่งเป็นจุดประสงค์ด้วยเสมอ	 การใช้กฎหมาย 

จึงจะมีความหมายและได้ผลที่ควรจะได้4”	

4	 พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง 
	 เนติบัณฑิตสภา	ณ	เนติบัณฑิตสภา	เมื่อวันที่	7	สิงหาคม	2515.	
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   2. หลักยึดเสียงข้างมาก (Majority Rule Minority Rights)	 ปกติเสียงข้างมากใน 

ระบอบประชาธิปไตยเป็นคะแนนเสียงที่ผู ้มีสิทธิใช้ลงมติสนับสนุนเร่ืองใดเรื่องหนึ่งหรือบุคคลใด 

บุคคลหนึ่ง	 เสียงข้างมากปกติหมายถึง	 เสียงข้างมากในการประชุมสภา	 รวมทั้งเสียงข้างมากใน 

การลงประชามติของประชาชน	 ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยแม้จะยึดเอามติฝ่าย 

เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์	 ระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองโดยประชนชนส่วนใหญ่	 จึงให้ความ

ส�าคัญกับหลักการเสียงข้างมาก	(Majority	Rule)	ในการตัดสินข้อขัดแย้งทุกระดับ	โดยหลักการเสียง

ข้างมากหมายความว่า	การตดัสนิใจใดๆ	ของกลุม่หรอืคณะบคุคลหลงัจากทีไ่ด้มกีารปรกึษาแลกเปลีย่น

ความคิดเห็นพอสมควรแล้ว	 ก็ให้ตัดสินเป็นข้อยุติโดยถือเสียงข้างมากเป็นเสียงช้ีขาดเพื่อให้สามารถ

ด�าเนินการต่อไปได้	เช่นการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับคะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ที่

ได้รบัเลอืก	หรอืในการออกเสยีงลงประชามตเิรือ่งทีม่ผีูเ้หน็ด้วยมากทีส่ดุจะได้รบัการน�าไปปฏบิตั	ิหรอื

การออกเสียงลงมติในการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรก็จะใช้เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ตัดสิน	

	 	 	 	 	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2550	 ได้บัญญัติเกี่ยวกับเสียงข้าง

มากไว้หลายมาตรา	 โดยส่วนใหญ่จะใช้เสียงข้างมากในการลงมติ	 วินิจฉัยข้อปรึกษา	หรือการวินิจฉัย

ชี้ขาด	ดังปรากฏในมาตรา	110,	มาตรา	140,	มาตรา	143,	มาตรา	165,	มาตรา	216,	มาตรา	278	 

มาตรา	291	เป็นต้น	

	 	 	 	 	 อย่างไรก็ตามหลักการเสียงข้างมาก	 (Majority	 Rules)	 ต้องด�าเนินการควบคู่ไปกับ 

การเคารพในสิทธิของเสียงข้างน้อย	 (Minority	 Rights)	 ท้ังนี้เพ่ือเป็นหลักประกันว่าเสียงข้างมาก 

จะไม่ใช้วิธีการใดๆ	 ที่เห็นแก่ประโยชน์ของกลุ่มพวกพ้องตน	 แต่ต้องด�าเนินการเพื่อประโยชน์ของ

ประชาชนทั้งหมด	 เพื่อสร้างสังคมทุกฝ่ายสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข	 โดยฝ่ายเสียงข้างน้อย	

(Minority	Right)	จะต้องได้รับความคุ้มครอง	ขณะที่ต้องยอมรับฟังเสียงส่วนใหญ่ไปพร้อมๆ	กัน5 

5	 ส่วนหนึ่งของค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ	กรณี	แก้ไขที่มา	ส.ว.ขัดกฎหมาย	แต่ไม่ถึงขั้นยุบพรรค
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กองบรรณาธิการวารสารศาลรัฐธรรมนูญ

ขอเชิญชวนส่งบทความทางวิชาการเพื่อลงพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศาลรัฐธรรมนูญ

 

	 ส�ำนักงำนศำลรฐัธรรมนูญ	เป็นหน่วยธุรกำรของศำลรฐัธรรมนญูมภีำรกจิหน้ำท่ีทีส่�ำคญัประกำร

หนึ่งคือกำรส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและศำลรัฐธรรมนูญ	 เพ่ือให้สำธำรณชน 

ได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ	 กฎหมำยมหำชน	 และอ่ืนๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 จึงได้จัดพิมพ์

วำรสำรศำลรัฐธรรมนูญเพื่อเผยเพร่ควำมรู้ควำมเข้ำใจซ่ึงวำรสำรศำลรัฐธรรมนูญเล่มแรก	 ได้จัดพิมพ์

ตั้งแต่ปี	พ.ศ	2542	เป็นต้นมำ

เป้าหมาย :		 	 ส�ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ	ขอเชิญชวนบุคลำกรในหน่วยงำนภำครัฐ/เอกชน	สถำบัน

กำรศึกษำ	เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ	และประชำชนทั่วไป	ที่มีองค์ควำมรู้ทำงด้ำนรัฐธรรมนูญ	คดีรัฐธรรมนูญ	

กฎหมำยมหำชน	 กฎหมำย	 และงำนทำงวิชำกำรที่เกี่ยวข้องกับศำลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงำน 

ศำลรัฐธรรมนูญของไทยและต่ำงประเทศ	 ส่งบทควำมทำงวิชำกำรเพ่ือลงพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำร 

ศำลรัฐธรรมนูญ

วัตถุประสงค์ :		 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนำองค์ควำมรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ	 คดีรัฐธรรมนูญ	

กฎหมำยมหำชน	 กฎหมำย	 และงำนทำงวิชำกำรที่เกี่ยวข้องกับศำลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงำน 

ศำลรัฐธรรมนูญของไทยและต่ำงประเทศ

ระยะเวลาการจัดพิมพ์ :  

	 	 	 	 วำรสำรศำลรัฐธรรมนูญก�ำหนดให้มีกำรจัดพิมพ์ปีละ	 3	 เล่ม	 ตำมก�ำหนดห้วง 

ระยะเวลำ	คือ

	 	 	 	 -	เล่มที่	1	ระหว่ำงเดือนมกรำคม	-	เมษำยน

	 	 	 	 -	เล่มที่	2	ระหว่ำงเดือนพฤษภำคม	-	สิงหำคม

	 	 	 	 -	เล่มที่	3	ระหว่ำงเดือนกันยำยน	-	ธันวำคม

ระยะเวลาการเผยแพร่ :  

	 	 	 	 วำรสำรศำลรัฐธรรมนูญก�ำหนดเผยแพร่หลังจำกสิ้นรอบระยะเวลำตำมก�ำหนดกำร

จัดพิมพ์ในแต่ละรอบนั้นๆ

แนวทางปฏบิตัใินการน�าเสนอบทความ :	ส�ำนกังำนศำลรฐัธรรมนญูก�ำหนดแนวทำงกำรเขยีนบทควำม

ทำงวิชำกำร	ดังนี้

	 	 	 	 1.	 ต้องเป็นบทควำมทำงวิชำกำรด้ำนรัฐธรรมนูญ	คดีรัฐธรรมนูญ	กฎหมำยมหำชน	

กฎหมำย	 และงำนทำงวิชำกำรที่เกี่ยวข้องกับศำลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญของไทย

และต่ำงประเทศ
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	 	 	 	 2.	 ลักษณะของบทควำมเพ่ือน�ำลงพิมพ์เผยแพร่	 ต้องเป็นบทควำมทำงวิชำกำร

ด้ำนรัฐธรรมนูญ	 คดีรัฐธรรมนูญ	 กฎหมำยมหำชน	 กฎหมำย	 และงำนทำงวิชำกำรท่ีเกี่ยวข้องกับ 

ศำลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญของไทยและต่ำงประเทศ	 บทควำมทำงวิชำกำรนั้น

ประกอบด้วย	ชื่อเรื่อง	บทน�ำ	เนื้อเรื่อง	บทสรุป	และกำรอ้ำงอิง

	 	 	 	 3.	 รูปแบบกำรอ้ำงอิงบทควำมทำงวิชกำร	ให้อ้ำงอิงในเนื้อเรื่องเป็นรูปแบบของกำร

ใส่เชิงอรรถตัวเลข	ดังนี้

	 	 	 	 	 ภำษำไทย	ชือ่-สกลุ//ชือ่เรือ่ง.//เมืองทีพิ่มพ์.//ผูพ้มิพ์.//ปีทีพ่มิพ์.//หน้ำทีอ้่ำงอิง.// 

	 	 	 	 	 ภำษำองักฤษ	ชือ่-สกลุ//ชือ่เรือ่ง.//ครัง้ทีพ่มิพ์.//เมอืงทีพ่มิพ์.//ผูพ้มิพ์.//ปีทีพ่มิพ์.

	 	 	 	 4.	 เงื่อนไขกำรรับบทควำมและกำรน�ำลงพิมพ์	มีดังนี้

	 	 	 	 	 (1)	 บทควำมทำงวิชำกำรที่น�ำเสนอต้องไม่เคยลงพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมำก่อน	 และ

ไม่อยู่ระหว่ำงกำรเสนอขอลงพิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ใดๆ

	 	 	 	 	 (2)	 บทควำมทำงวิชำกำรที่ลงพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรศำลรัฐธรรมนูญ	จะต้อง

ผ่ำนกำรตรวจสอบและประเมนิคณุภำพควำมสมบรูณ์ของเนือ้หำโดยคณะกรรมกำรพิจำรณำเผยแพร่

บทควำมวิชำกำรทำงสื่อสิ่งพิมพ์ของส�ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ	หำกคณะกรรมกำรฯ	มีควำมเห็นและ

ข้อสงัเกตเพ่ิมเตมิต่อบทควำมทีผ่่ำนกำรตรวจสอบและประเมนิคณุภำพแล้ว	กองบรรณำธกิำรวำรสำร

ศำลรฐัธรรมนญูจะแจ้งให้ผูเ้ขยีนบทควำมได้ด�ำเนนิกำรแก้ไขปรับปรุงต่อไป	และจะน�ำบทควำมลงพิมพ์

เผยแพร่ภำยหลังจำกที่ผู้เขียนบทควำมได้แก้ไขปรับปรุงแล้ว	 ส�ำหรับบทควำมที่ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ

จะแจ้งให้ทรำบและส่งคืนต่อไป

	 	 	 	 5.	 ส�ำนกังำนศำลรฐัธรรมนญูขอสงวนสทิธิใ์นกำรพิมพ์เผยแพร่บทควำมทำงวชิำกำร

ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำแล้ว	ในวำรสำรศำลรัฐธรรมนูญเล่มใดก็ได้ตำมควำมเหมำะสม

	 	 	 	 6.	 ผู้เขียนบทควำมทำงวิชำกำรสำมำรถส่งต้นฉบับบทควำมทำงวิชำกำรในช่องทำง

ต่ำงๆ	ดังนี้

	 	 	 	 	 (1)	 ส่งในรูปแบบเอกสำร	จ�ำนวน	1		ชุด	พร้อมแผ่นซีดีที่บรรจุเอกสำรบทควำม

ทำงวิชำกำร	 โดยส่งไปท่ี	 ส�ำนักงำนศำลรั ฐธรรมนูญ	 ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ	 80	 พรรษำ	 

อำคำรรำชบุรีดิเรกฤทธิ์	 (อำคำรเอ)	 เลขที่	 120	 หมู่	 3	 ถนนแจ้งวัฒนะ	 แขวงทุ่งสองห้อง	 เขตหลักสี่	

กรุงเทพมหำนคร	10210

	 	 	 	 	 (2)	 ส่งในรูปแบบไฟล์เอกสำรเวร์ิดทำง	E-mail	:	journal@constitutionalcourt.or.th

	 	 	 	 	 โดยสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมำยเลข	0	2414	7675	และ 

0	2141	7687	ในวันเวลำรำชกำร

ค่าตอบแทนในการเขียนบทความ :  

	 	 	 	 ผูเ้ขียนบทควำมทำงวิชำกำรจะได้รบัค่ำตอบแทนในกำรเขียนบทควำมเม่ือได้มกีำรน�ำ

บทควำมทำงวิชำกำรลงพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรศำลรัฐธรรมนูญ	ตำมอัตรำที่ก�ำหนดไว้
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สถานที่จัดส่งบทความ :  

	 	 	 	 ผู้สนใจส่งบทควำมทำงวิชำกำรได้ตำมที่อยู่ด้ำนล่ำงนี้

	 	 	 	 ส�ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ

	 	 	 	 ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ	80	พรรษำ	อำคำรรำชบุรีดิเรกฤทธิ์	(อำคำรเอ)

	 	 	 	 เลขที่	120	หมู่	3	ถนนแจ้งวัฒนะ	แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่	

	 	 	 	 กรุงเทพมหำนคร	10210		E-mail	:	journal@constitutionalcourt.or.th

การสมัครเป็นสมาชิกวารสารศาลรัฐธรรมนูญ :  

	 	 	 	 ผูส้นใจสำมำรถสมคัรเป็นสมำชกิวำรสำรศำลรฐัธรรมนญู	เพือ่รบัวำรสำรรฐัธรรมนญู	 

	 	 	 	 ได้ที่	กลุ่มงำนคลังและพัสดุ	ส�ำนักบริหำรกลำง	ส�ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ

	 	 	 	 หมำยเลขโทรศัพท์	0	2141	7680,	0	2141	7635

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :  

	 	 	 	 สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	 กลุ่มงำนวิจัยและพัฒนำรัฐธรรมนูญ	

สถำบันรัฐธรรมนูญศึกษำ	 ส�ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ	 ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ	 80	 พรรษำ	 

อำคำรรำชบุรีดิเรกฤทธ์ิ	 (อำคำรเอ)	 ชั้น	 5	 เลขที่	 120	 หมู่	 3	 ถนนแจ้งวัฒนะ	 แขวงทุ่งสองห้อง	 

เขตหลักสี่	 กรุงเทพมหำนคร	 10210	 หมำยเลขโทรศัพท์	 0	 2141	 7675	 และ	 0	 2141	 7687	 

ในวันเวลำรำชกำร	หรือดูรำยละเอียดทำงเว็บไซต์	www.constitutionalcourt.or.th
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ใบสมัครสมาชิก “วารสารศาลรัฐธรรมนูญ”

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ

เจ้าของ ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ	 ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ	80	พรรษำ	5	ธันวำคม	2550

	 อำคำรรำชบุรีดิเรกฤทธิ์	เลขที่	120	หมู่	3	ถนนแจ้งวัฒนะ

	 แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่	กรุงเทพมหำนคร	10210

สมัครสมาชิก	 ค่ำสมำชิก

	 (1	ปี	3	เล่ม	รวมค่ำจัดส่งทำงไปรษณีย์)

ราคาจ�าหน่าย	 เล่มละ	120	บำท	

พร้อมนี้ได้แนบธนาณัต ิ

 สั่งจ่ำย	ปณฝ.ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ	10215	/	เช็คธนำคำร	/	ตั๋วแลกเงิน	จ�ำนวนเงิน................................บำท

โดยสั่งจ่ายในนาม ผู้อ�านวยการกลุ่มงานคลังและพัสด ุ

ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ: ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
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