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The Constitutionality of Civil Disobedience in the World
Nantapol Khaimuk1
Civil disobedience has been in existence since the beginning of human civilization.
In the governance of people, not all subjects rejoice under the rule of law and therefore
protest. Civil disobedience can be defined as the refusal to obey governmental demands
or commands especially as a nonviolent and usually collective means of forcing
concessions from the government. In the history of many nations, for example, Gandhi
led the resistance against British rule while Martin Luther King fought for civil rights in
America. Acts of civil disobedience have actually established the foundations of
governments and autonomy of nations.
Moreover, in more recent years, acts of civil disobedience are also done against
the tyranny of one’s government. Modern day actions have been made to check upon
uncontrolled power and institutional corruption. Edward Snowden, a whistleblower,
leaked top-secret information about NSA information-gathering programs to tell the
public how the agency and the government exceeded its mandate and abused its power.
With respect to the legal contexts of their protests, the leaders of their movements
were certainly acting against the law. Ultimately, however, why are these leaders
considered heroes and why have their acts of civil disobedience created impact in today’s
society? Actions that even authorities today embrace and celebrate the civil disobedient
acts. If not for justice, then are seemingly legitimate reasons such as transparency, security,
stability, privacy, integrity, and autonomy justifiable? According to history, it can be seen
that formerly rebellious acts can become nationalistically proud movements. Let us
explore instances of the constitutionality of civil disobedience in the world. We delve
into examples of initially disobedient actions that eventually served to transform systems
of government or bring down corrupt institutional policies and laws that are
unconstitutional.
Mohandas Karamchand Gandhi or better known as Mahatmai Gandhi can easily
be considered the best-known figure for civil disobedience. His attempt to practice
1
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nonviolence, modesty, and self-sufficiency enabled him to employ civil disobedience
in the nationwide movement for Britain to withdraw from India and achieve independence.
In 1920, when Gandhi took leadership of the Indian National Congress (INC), one of India’s
two major political parties, he began steady escalations of demands for the independence
of India. To briefly elaborate on the political control administered by the United Kingdom,
we refer to Britain’s rule between 1858 until India’s independence in 1947 called the
British Raj. The Raj brought down The Mughal dynasty, which had ruled India for 300
years and its emperor, was exiled. Control of India was put under direct administration
in London via the Indian Councils Act 1861. This meant that Indian subjects were put
under British modes of thought and ultimately British imposed laws. If the Government
of India needed to enact new laws, the Legislative Council (with half of its members
consisting of British officials and the other half comprising Indians and domiciled Britons
who served only in advisory functions) the final consent from the Secretary of State in
London would still be required. Under such governance, any civil or constitutional rights
for the Indian population would be severely be withheld. Even when the Indian Statutory
Commission had been dispatched to India in 1928 to study constitutional reform, its
members did not include one single Indian person. Gandhi’s perseverance and civil
disobedience continued. The Salt March, also mainly known as the Salt Satyagraha on
12 March 1930 was an important factor in the Indian independence movement. It was
a direct action campaign of tax resistance and nonviolent protest against the British salt
monopoly in colonial India, and triggered the wider Civil Disobedience Movement. He
marched 388 kilometers from Ahmedabad to Dandi, Gujarat to make salt himself.
Thousands of Indians joined him on this march to the sea. This was the most significant
organized challenge to British authority and Britain responded by imprisoning over
60,000 people including Gandhi himself.
In another movement, The Quit India Act or the August Movement movement
was launched in August 1942 in response to Gandhi’s call for Satyagraha- “insistence on
truth” (satya ‘truth’; agraha ‘insistence’) or “truth force”. The All-India Congress
Committee proclaimed a mass protest demanding what Gandhi called “an orderly British
withdrawal” from India. Gandhi and Congress had withdrawn their support of the Raj
when the Viceroy declared war on Germany in September 1939 without consulting India.
Tensions escalated until Gandhi demanded immediate independence in 1942 and the
British responded by imprisoning him and tens of thousands of Congress leaders for the
duration. Almost the entire INC leadership, and not just at the national level, was
imprisoned without trial within hours after Gandhi’s speech. Finally, Britain gave in and
2
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after the end of World War II, the India Independence Act was declared on 15 August
1947. The Constitution of India came into effect on 16 January 1950 and has since been
declared as Republic Day. It is evident that the once illegal civil disobedient movement
culminated into the independence that Indians had lost to Europeans since the 18th
century. Today, there are 3 national holidays that commemorate those events:
Independence Day, Republic Day, and Mahatma Gandhi’s birthday on 2 October.
Another stout practitioner of civil disobedience was Martin Luther King, a pastor
and leader in the African American Civil Rights movement. King was deeply inspired by
Gandhi’s teachings and travelled to India to see for himself that the most effective
weapon available to the people fighting for justice and human dignity was non-violent
resistance. To briefly mention the legal background in the US at that time, laws that
promoted civil rights for all citizens existed and include the Fifteenth Amendment of
the US Constitution which prohibits federal and state governments from denying a citizen
the right to vote based on that citizen’s “race, color, or previous condition of servitude”.
However, there were racial segregation laws under the Jim Crow laws that were enacted
between 1876 and 1965 that restricted the civil rights and civil liberties of African
Americans.
There were many occasions in which King used civil disobedient acts to change
the ongoing unfair treatment. An incident in 1955, which a 15 year-old girl refused to
give up her bus seat to a white man in compliance with Jim Crow laws in Montgomery,
Alabama, brought King’s attention as he was on the committee from the African American
community that looked into the case. Similarly later that year, in another incident, Rosa
Parks, an African American woman was arrested for not giving up her seat. As a result,
The Montgomery Bus Boycott was a campaign led by King to protest the policy of racial
segregation on the local public transit system. The campaign lasted over a year and King
was arrested. Consequently, a United States District Court ruling in the Browder vs Gayle
case led to a Supreme Court decision to declare the Alabama and Montgomery laws to
be unconstitutional. King’s role in the incident transformed him into a national figure.
Another important event that further escalated his movement for civil rights was
the March on Washington for Jobs and Freedom in 1963. The march, organized by a
group of civil rights, labor, and religious organizations, brought hundreds of thousands
of people to protest and call for civil and economic rights for African Americans. At the
Lincoln Memorial, King delivered his I Have a Dream speech. It is strongly believed that
the march was a turning factor in President John F. Kennedy to push for this bill (before
his assassination on 22 November 1963) and the endorsement of the Civil Rights Act
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1964 by President Lyndon B. Johnson. The legislation outlawed major forms of
discrimination against racial, ethnic, national and religious minorities, and women. Congress
asserted its authority to legislate under several different parts of the United States
Constitution, mainly its power to regulate interstate commerce under Article One (section
8), its duty to guarantee all citizens equal protection of the laws under the Fourteenth
Amendment and its duty to protect voting rights under the Fifteenth Amendment.
Not only have civil disobedient acts pushed for independence and civil rights but
also to fight against corruption and abuse of power. In a modern-day act of disobedience,
Edward Snowden, a former Central Intelligence Agency (CIA) employee and former
National Security Agency (NSA) contractor revealed top- secret NSA documents to several
media outlets. In his act of whistleblowing, Snowden’s declared motive was to inform
the public about NSA’s global surveillance programs and tapping of telephone
conversations. His actions brought to light issues related to mass government surveillance,
secrecy, and the balance between national security and information privacy. Whether
Snowden’s civil disobedience has labeled him to be a patriot or a traitor can be debated.
Nevertheless, a federal judge ruled that the government had “almost certainly” violated
the US Constitution. On 16 December 2013, Justice Richard J. Leon ruled that bulk
collection of American telephone metadata most likely violated the Fourth Amendment
of the US Constitution (part of the Bill of Rights that prohibits unreasonable searches
and seizures and requires any warrant to be judicially sanctioned and supported
by probable cause). As another federal judge ruled that the programs were legal, this
indicated that the Supreme Court would most likely decide the constitutionality of this
matter. On 28 December 2013, Justice William Pauley dismissed a lawsuit filed by the
American Civil Liberties Union alleging that the NSA’s phone records program was
unconstitutional. The purpose of the program was within bounds of section 215 of the
Patriot Act ((Access to records and other items under the Foreign Intelligence Surveillance
Act) to allow the Director of the FBI (or an official designated by the Director, so long as
that official’s rank is no lower than Assistant Special Agent in Charge) to apply for an
order to produce materials that assist in an investigation undertaken to protect against
international terrorism or clandestine intelligence activities. The act specifically gives an
example to clarify what it means by “tangible things”: it includes “books, records, papers,
documents, and other items”.) Furthermore, it has caused an uncomfortable situation
between US President Barrack Obama and German Chancellor Angela Merkel following
Snowden’s revelation that Europeans were also targets of the surveillance program
including Merkel’s mobile phone.
4
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The constitutionality of civil disobedient acts in the world can serve as precious
case studies for the ongoing protests in Thailand. If not real world examples, respected
philosophers such as John Rawls provide justification for civil disobedience as a public,
non-violent and conscientious breach of law undertaken with the aim of bringing about
a change in laws or government policies. However, his theory depends on the context
of a nearly just society leaving uncertainty about the justification in a less just society.
Similarly, political scientist and scholar John Harvey Wheeler states that civil
disobedience is as old as our species, as old as war and peace. Constitutionalism combines
two elements: the rule of law and democracy. The two often appear to be incompatible;
constitutionalism unifies them. Popular demand sometimes conflicts with the rule of
law.
Charles H. McIlwain, the great authority on constitutionalism, gave a formula for
the synthesis of the two in the form of a political equation:
Constitutionalism is “the institutionalization of civil disobedience”. Civil
Disobedience is constitutional populism; the rule of law is constitutional order. The
English and the Americans balanced this constitutional equation in characteristically
different ways but for both, Civil Disobedience is central to constitutionalism. Civil
Disobedience means that the people can nullify tyrannical governmental actions.
Constitutionalism requires that the capability for doing so must be protected.
In addition, American author and philosopher Henry David Thoreau argues that
individuals should not permit governments to overrule or atrophy (waste away a part
of their organ) their consciences, and that they have a duty to avoid allowing such
acquiesce (knowingly stand by without raising any objection to the infringement of their
rights) to enable the government to make them the agents of injustice.
Lastly, Thailand’s Constitution of the Kingdom of Thailand 2007 permits peaceful
protests as stated in Chapter III Rights and Liberties of the Thai People, Part 11 Liberties
in connection with Assembly and Association, Section 63:
A person shall enjoy the liberty to assemble peacefully and without arms. The
restriction on such liberty under paragraph one shall not be imposed except by virtue
of the law specifically enacted for the case of public assembling and for securing public
convenience in the use of public places or for maintaining public order during the time
when the country is in a state of war, or when a state of emergency or martial law is
declared.

*****
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การปฏิรูปการเมืองภายใต้หลักนิติธรรม1
ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ2
การบรรยายพิเศษเรื่อง “การปฏิรูปการเมืองภายใต้หลักนิติธรรม” เป็นหัวข้อที่ทันสมัยทั้งใน
ประเทศไทยและในโลก กรณีประเทศไทยเป็นข้อเรียกร้องของ กปปส. และเป็นความต้องการของรัฐบาล
เช่นเดียวกัน วันนี้จึงน�ำเสนอ 2 ประเด็นหลัก คือ การปฏิรูปการเมืองในโลกเป็นประเด็นแรก และ
การปฏิรูประลอกสองในประเทศไทยเป็นประเด็นที่ 2

ก. การปฏิรูปการเมืองและหลักนิติธรรมในโลก
ในโลก 20 ปีมานี้มีกระแสปฏิรูปแรงมาก ถ้าเราพิจารณาประชาธิปไตยตั้งแต่ก่อก�ำเนิดขึ้นมา
พัฒนาการประชาธิปไตยเคียงคู่กับหลักนิติธรรมมาโดยตลอด ทั้งยังมีปัญหา และการปฏิรูปหาทางออก
มาโดยตลอดในประวัติศาสตร์อันยาวนาน

I. ในยุคก�ำเนิดประชาธิปไตย
เมื่อมีการประกาศเอกราชสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1776 และจัดท�ำรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1787 ตลอดจน
เกิดการปฏิวัติใหญ่ในฝรั่งเศส ค.ศ. 1789 ประชาธิปไตยก็เริ่มเกิดในตะวันตกทั้งในอเมริกาและยุโรป
โดยเน้ น การจั ด ท� ำ รั ฐ ธรรมนู ญ ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร การมี รั ฐ บาลมาจากการเลื อ กตั้ ง ของประชาชน
การคุ้มครองความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพทางการเมือง ในยุคนี้การปฏิรูปเน้นที่ การสร้างหลัก
นิตธิ รรมและความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อกั ษร ทีม่ สี หรัฐอเมริกาเป็นต้นแบบ
ตามมาด้วยการควบคุมกฎหมายที่รัฐสภาออก ไม่ให้ขัดรัฐธรรมนูญโดยศาลฎีกาสหรัฐในปี 1803 ในคดี
Marbury V. Madison และการสร้างทฤษฎีทวี่ า่ “อ�ำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ คือ อ�ำนาจก่อตัง้ ระบอบ
และองค์กรทางการเมือง” อยูเ่ หนือ และเป็นทีม่ าของอ�ำนาจขององค์กรอืน่ ทีร่ ฐั ธรรมนูญก่อตัง้ ขึน้ เช่น
อ� ำ นาจนิ ติ บั ญ ญั ติ ข องรั ฐ สภา โดย Siéyès ได้ น� ำ เสนอให้ จั ด ตั้ ง “ลู ก ขุ น รั ฐ ธรรมนู ญ ” (Jurie
1
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การบรรยายพิเศษ เนื่องในวาระครบรอบ 16 ปี ศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง การปฏิรูปการเมืองภายใต้หลักนิติธรรม, วันพฤหัสบดี
ที่ 24 เมษายน 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร, เรียบเรียงโดย ดร.ปัญญา อุดชาชน ที่ปรึกษา
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 11 ชช.
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constitutionnaire) ขึ้น เพื่อควบคุมกฎหมายไม่ให้ขัดรัฐธรรมนูญในปี 1795 และศาลรัฐธรรมนูญไทย
ก็เคยวินิจฉัยไว้โดยใช้หลักเดียวกันนี้ในค�ำวินิจฉัยที่ 18-22/2555 ว่า “อ�ำนาจในการก่อตั้งองค์กรสูงสุด
ทางการเมืองหรืออ�ำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญเป็นอ�ำนาจของประชาชนอันเป็นที่มาโดยตรงในการให้
ก�ำเนิดรัฐธรรมนูญ โดยถือว่ามีอำ� นาจเหนือรัฐธรรมนูญทีก่ อ่ ตัง้ ระบบกฎหมายและองค์กรทัง้ หลายในการ
ใช้อ�ำนาจทางการเมืองการปกครอง เมื่อองค์กรที่ถูกจัดตั้งมีเพียงอ�ำนาจตามที่รัฐธรรมนูญให้ไว้และอยู่
ภายใต้รัฐธรรมนูญ จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะให้องค์กรนั้นใช้อ�ำนาจที่ได้รับมอบมาจากรัฐธรรมนูญนั้นเอง
กลับไปแก้รัฐธรรมนูญ เหมือนการใช้อ�ำนาจแก้ไขกฎหมายธรรมดา”
นี่เองคือที่มายุคใหม่ของสิ่งที่ John Adams ประธานาธิบดีคนที่ 2 แห่งสหรัฐอเมริกากล่าวว่า
รัฐบาลสหรัฐอเมริกา “เป็นรัฐบาลของกฎหมาย ไม่ใช่รฐั บาลของมนุษย์” (a government of laws,
and not of men) หรือที่ยุโรปเรียกว่า “นิติรัฐ” นั่นเอง
1.1 การปกครองแบบประชาธิปไตยทีร่ ฐั บาลต้องมาจากความยินยอมเห็นชอบของประชาชน
โดยเฉพาะมาจากการเลือกตัง้ แต่เป็นการเลือกตัง้ ทีจ่ ำ� กัดตามฐานะเศรษฐกิจ (การเสียภาษี) และให้ผชู้ าย
ลงคะแนนได้เท่านั้น
1.2 การเน้นความเสมอภาคของบุคคลโดยปฏิเสธเหล่าก�ำเนิด และให้ความส�ำคัญกับการ
คุม้ ครองสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล และการเมือง ไม่ให้ความสนใจฐานะทางเศรษฐกิจและความเหลือ่ ม
ล�้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ในยุคนี้ สิทธิเสรีภาพทางเศรษฐกิจสังคมจึงยังไม่เป็นที่ยอมรับ
1.3 และเพื่อให้สิทธิเสรีภาพของประชาชนได้รับความคุ้มครองอย่างมีประสิทธิผลเต็มที่
ก็ต้องมีการแบ่งแยกการใช้อ�ำนาจอธิปไตย (Separation of Powers) ดังนั้น แนวคิดของการจ�ำกัด
อ�ำนาจผู้ปกครองทั้งโดยกฎหมาย (นิติธรรม) และโดยการแบ่งแยกการใช้อ�ำนาจ ก็เกิดขึ้น
ด้วยเหตุดังนี้ ในยุคเริ่มแรก ประชาธิปไตย (Democracy) กับหลักนิติธรรม (The rule of
law) หรือทีย่ โุ รปเรียกว่า นิตริ ฐั (Etat de droit – Rechtsstaat) ก็เกิดขึน้ พร้อมๆกัน และเปรียบเสมือน
เหรียญเดียวกันแต่คนละด้าน ด้านหนึ่งของเหรียญเป็นมิติทางการเมืองที่เรียกว่า “ประชาธิปไตย”
(Democracy) อีกด้านหนึ่งของเหรียญ คือการปกครองโดยกฎหมายที่ทรงธรรม หรือ เป็นไปตาม
หลัก“นิติธรรม” (The rule of law)
หลักนิติธรรมในยุคนี้ จึง
1. ให้ความส�ำคัญกับการปกครองโดยกฎหมายทีท่ รงธรรมมากกว่าอ�ำเภอใจมนุษย์ และในใจกลาง
การปกครอง มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่ทรงธรรมสูงสุดที่คุ้มครองมนุษย์ทุกคนในสังคม และกฎหมาย
นีอ้ ยูเ่ หนือทุกองค์กรในรัฐไม่วา่ ประมุขของรัฐ องค์กรนิตบิ ญ
ั ญัติ หรือบริหาร หรือตุลาการ ต่อไปนี้ มนุษย์
ไม่ใช่อธิปัตย์อีกต่อไป กฎหมายต่างหากที่เป็นอธิปัตย์ (Supremacy of Law)
2. กฎหมายที่ทรงธรรมต้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ใต้ปกครอง โดยเฉพาะสิทธิเสรีภาพ
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ส่วนบุคคลและทางการเมือง
3. เพื่อให้การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างจริงจัง ต้องมีการแบ่ง
แยกองค์กรผู้ใช้อ�ำนาจสูงสุดออกจากกัน
จุดอ่อนที่ส�ำคัญของยุคนี้ อันจะน�ำไปสู่การปฏิรูปในยุคต่อมา คือ
1. ความเสมอภาคที่เลือกปฏิบัติ
1.1 การให้สิทธิเลือกตั้งแบบจ�ำกัด (ตามแนวคิดพลเมือง active กับ พลเมือง passive)
เกิดจากทฤษฎีอ�ำนาจอธิปไตยของชาติซึ่งถือว่าแม้ประชาชนก็เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ไปเลือกตั้ง ดังนั้น
การให้สิทธิเลือกตั้งจึงต้องดูความเหมาะสมของประชาชนที่จะไปท�ำหน้าที่ คือ
		 1.1.1 ต้องเสียภาษีเท่าที่กฎหมายก�ำหนด จึงจะมีสิทธิ
		 ในฝรั่งเศส รัฐธรรมนูญ ค.ศ.1791, ค.ศ.1815 - ค.ศ.1848 ก�ำหนดให้ต้องเสียภาษี
300 ฟรังก์ จึงจะมีสิทธิเลือกตั้ง และเสียภาษี 1,000 ฟรังก์ เพื่อให้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.
ท�ำให้มผี มู้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ มีนอ้ ยมากเพียง 246,000 คน ซึง่ ต่อมาก็ยกเลิก แล้วเปลีย่ นเป็นให้สทิ ธิแก่พลเมือง
ทุกคน (universal suffrage) ในปี 1848 (สมัยสาธารณรัฐที่ 2)
		 ในเบลเยียม ตั้งแต่ได้เอกราชในปี 1830-1894 ใน ค.ศ. 1848 รัฐธรรมนูญก�ำหนดให้
ผู้เสียภาษี 42.2 ฟรังก์ มีสิทธิเลือกตั้ง และในปี1894 ก็เปลี่ยนเป็น Plural votes คือ ให้มีสิทธิลงคะแนน
เพิ่มตามจ�ำนวนภาษีที่จ่ายมากขึ้น และยกเลิกระบบดังกล่าวในปี 1919 โดยให้สิทธิแก่พลเมืองทุกคน
		 ในปรัสเซีย ตั้งแต่ปี 1849 มีการใช้ระบบเสียภาษี 3 ชั้นในการเลือกสภามลรัฐ ปรัสเซีย
จนกระทั่ง 1918 โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องเป็นชาย อายุ 24 ปี และเสียภาษีในชั้นใดชั้นหนึ่ง คือ
		 ชั้นแรก รวยสุด 1/3 ในปี 1849 มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 4.7%
		 ชั้นที่ 2 รองลงมา 1/3
„
มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 12.7%
		 ชั้นที่ 3 จนสุด 1/3
„
มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 82.6%
		 ผลคะแนนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เสียภาษีชั้นแรก เลือกผู้แทนได้ 17.5 คน ในขณะที่ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งที่เสียภาษีชั้นที่ 3 มีผู้แทนเพียง 1 คน !
		 ต่อมา เมื่อมีการเลือกตั้ง Reichstag ในยุคจักรวรรดิ ก็มีการยกเลิกระบบดังกล่าวไปใน
ปี 1871 แต่ยงั ใช้ในระดับมลรัฐจนถึงการสถาปนาสาธารณรัฐไวมาร์ ก็มกี ารยกเลิกระบบนีไ้ ปอย่างสิน้ เชิง
ในปี 1918
		 นี่คือ กระบวนการก�ำหนด power sharing ของคนกลุ่มต่างๆในสังคมซึ่งท�ำให้ใน
เยอรมนี นายทุนที่เป็นกลุ่มอนุรักษ์นิยม (conservative) คุมอ�ำนาจการเมืองในจักรวรรดิปรัสเซียได้
ตลอดกาล
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		 1.1.2 ชายเท่านั้นที่มีสิทธิเลือกตั้ง มาจากความคิดประชาธิปไตยโบราณของกรีก ว่า
พลเมืองกรีกต้องเป็นทหารจึงจะเข้าประชุมสภาประชาชนได้ ดังนัน้ ประชาธิปไตยยุคแรกที่ Huntington
บอกว่ามี 29 ประเทศ ต่างก็ให้ชายเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ทั้งสิ้น อาทิ
		 อังกฤษ ต้นแบบเริ่มให้สตรีมีสิทธิเลือกตั้ง (ปี 1918) โดยต้องมีอายุ 30 ปี และส�ำเร็จ
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย แต่ชายอายุ 21 ปี ก็ มีสิทธิเลือกตั้งได้ มาให้สิทธิเท่ากันจริง ในปี 1928
และประเทศต่างๆ ก็ทยอยกันให้สิทธิสตรีในการเลือกตั้ง ดังนี้
		 สหรัฐอเมริกา ปี 1920
		 ออสเตรเลีย
ปี 1902
		 นิวซีแลนด์
ปี 1893
		 เยอรมนี
ปี 1918
		 ฝรั่งเศส
ปี 1944
		 สวิสเซอร์แลนด์ ปี 1971
		 ไทย		
ปี 1932
		 ญี่ปุ่น		
ปี 1947
		 อิตาลี		
ปี 1946
2. ความเสมอภาคเฉพาะทางกฎหมาย แต่ความเหลื่อมล�้ำและเอาเปรียบในความเป็นจริง
ประชาธิปไตยในศตวรรษที่ 18 และ 19 เน้นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล เช่น สิทธิเสรีภาพใน
ชีวิต ร่างกาย เสรีภาพในความเชื่อทางศาสนา หรือสิทธิเสรีภาพทางการเมือง เช่น เสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็น ไม่ให้ความสนใจกับความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจสังคม ระหว่าง “คนไม่มี” กับ “คน
มั่งมี” และ “คนชั้นกลาง” ยิ่งปรัชญาเศรษฐศาสตร์แบบเสรีนิยมของ Adam Smith ซึ่งห้ามรัฐแทรกแซง
ทางเศรษฐกิจมีอิทธิพลอย่างสูงด้วย ดังนั้น นายทุนซึ่งทางกฎหมายเท่าเทียมกับกรรมกร แต่ในความเป็น
จริงมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมเหนือกว่ามหาศาล ก็อาศัยช่องว่างของรัฐธรรมนูญและความได้เปรียบกดขี่
ขูดรีดกรรมกร/ชาวนา ซึ่งเป็นที่มาของนวนิยายส�ำคัญของโลก ที่แสดงความไม่เป็นธรรมนี้ เช่น Oliver
Twist ของ Charles Dickens; Germinal ของ Emile Zola เป็นต้น
ความไม่เสมอภาคนี้ ท�ำให้เกิดกระแสปฏิรูปกระจายไปทั่วโลก 3 กระแส ซึ่งถือว่าท้าทาย
ประชาธิปไตยทางการเมืองในศตวรรษที่ 19 คือ
กระแสแรกคือ Marxism ซึง่ ชีใ้ ห้เห็นว่า การปกครองแบบประชาธิปไตยเป็นรูปแบบทีพ่ ฒ
ั นา
ขึ้นของการกดขี่ที่ถูกยกเลิกไปก่อนหน้านั้น คือ ระหว่างเจ้าของที่ดิน กับทาสติดที่ดินที่สิ้นสุดลงพร้อมๆ
กับการปฏิวัติฝรั่งเศส และเกิดประชาธิปไตย/ทุนนิยม ขึ้น เพื่อให้นายทุนใช้การเลือกตั้งเข้าสู่อ�ำนาจรัฐ
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มากดขี่กรรมกรและชาวนาอีก ดังนั้น ต้องสถาปนารัฐสังคมนิยมคอมมิวนิสต์เพื่อท�ำลายนายทุน
โอนกิจการทรัพย์สินมาเป็นของกรรมกร/ชาวนา และสถาปนา “ประชาธิปไตยประชาชน” (People’s
democracy) ขึ้น ต่อมาเรียกว่า “ประชาธิปไตยรวมศูนย์” (Democracy – centralism)
ทั้งนี้ ได้มีการน�ำแนวความคิดดังกล่าวไปใช้ และมีการยึดอ�ำนาจส�ำเร็จในรัสเซีย (ปี1917)
โดยเลนิน และขยายไปยังยุโรปกลาง และยุโรปตะวันออกทั้งหมด ต่อมาในปี 1949 (2492) เหมาเจ๋อตุง
ก็ยึดจีนได้ และขยายมายังเกาหลีเหนือ เวียดนาม ลาว กัมพูชา ในเวลาต่อมา เกิด Socialist Block ขึ้น
กระแสที่สอง คือ การเกิดขึ้นของลัทธิสังคมชาตินิยม ฟาสซิสม์ และนาซี โดยเฉพาะ
เกิดในอิตาลีหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 น�ำโดยมุสโสลินี ซึ่งเป็นพวกต้องการแก้ระบบทุนนิยมด้วยสังคม
ชาตินยิ ม (Social nationalism) ทีเ่ น้นบทบาทคนส่วนใหญ่ทเี่ ป็นกรรมกรและสหภาพโดยดูแลกรรมกร
ในเรื่องที่พักอาศัย บ�ำเหน็จบ�ำนาญ แต่ไม่ได้เน้นการต่อสู้ทางชนชั้นเหมือน Marxism แต่เป็นการต่อสู้
ทางเชื้อชาติ (เช่น เยอรมันกับยิว) และให้ความส�ำคัญกับชาตินิยมของชาติตนว่าเหนือกว่าชาติอื่น และ
ต่อต้านทั้งประชาธิปไตยเสรีและคอมมิวนิสต์ ให้ความส�ำคัญกับผู้น�ำที่เข้มแข็งและพัฒนาจนกลายเป็น
เผด็จการในที่สุด กระแสนี้สิ้นสุดลงเมื่อเยอรมัน-อิตาลี ซึ่งเป็นฝ่ายอักษะแพ้สงครามโลกครั้งที่ 2 และ
ปรากฏอยู่อย่างจ�ำกัดในสเปนยุคฟรังโก

II. ยุครัฐสวัสดิการ (welfare state)
กระแสทีส่ ามเกิดในตะวันตกโดยสหรัฐอเมริกาและยุโรปตะวันตกไม่ตอ้ งการเป็นสังคมนิยมและ
ฟาสซิสม์ก็ต้องมีการปฏิรูปจากรัฐทุนนิยมไปสู่รัฐสวัสดิการ โดยเน้นว่ารัฐต้องเป็นผู้มีบทบาทหลักใน
การสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม โดยยึดความเสมอภาคในโอกาสและการกระจาย
ความมั่งคั่งใหม่ เน้นที่การคุ้มครองผู้ด้อยโอกาสและอ่อนแอซึ่งเป็นคนจน กรรมกร
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประธานาธิบดี Roosevelt ได้ด�ำเนินโครงการ New Deal ;ในยุโรป
บิสมาร์ค (Bismarck) เริ่มให้สวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาสในปี 1880 ทั้งบ�ำนาญผู้สูงอายุ ประกันอุบัติเหตุ
และสุขภาพ อังกฤษก็เริ่มใช้นโยบายนี้ในปี 1906-1914 ภายใต้รัฐบาลพรรค Liberal โดยให้บ�ำนาญสูง
อายุ อาหารฟรีในโรงเรียน ต่อมาก็ขยายไปยังการประกันสุขภาพในปี 1948 ฝรั่งเศส หลังจากเกิดการยึด
Paris โดย Commune de Paris ในปี 1871 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผูใ้ ช้แรงงาน แนวคิดรัฐสวัสดิการก็เริ่มขยาย
จนพรรคแนวร่วมประชาชน (Front Populaire ซึ่งเป็นพันธมิตรของพรรคฝ่ายซ้าย) ได้เป็นรัฐบาลและ
ท�ำการปฏิรูประบบแรงงาน โดยให้ตั้งสหภาพและนัดหยุดงานได้ เพิ่มค่าจ้างขั้นต�่ำ ก�ำหนดเวลาท�ำงาน
(ไม่เกิน 40 ชั่วโมง / สัปดาห์) ส่งเสริม SME และรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสฉบับ 1946 ก็บัญญัติเรื่องสิทธิทาง
เศรษฐกิจ-สังคมของประชาชนไว้ในค�ำปรารภ
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ภาพแสดงค่า GDP ในรัฐที่เป็นสมาชิกกลุ่ม OECD ในค.ศ. 2013
(ภาพจาก http://en.wikipedia.org/wiki/Welfare_state)

นักนิติศาสตร์เยอรมันจึงเรียกรัฐใหม่นี้ว่า “นิติสังคมรัฐ” หรือนิติรัฐ ที่เน้นความเท่าเทียมกันทาง
สังคมและเศรษฐกิจหรือรัฐสวัสดิการนั่นเอง นิติธรรมในยุคนี้จึงขยายไปสู่การพิทักษ์ความเสมอภาคที่
แท้จริงทั้งทางเพศ และความเท่าเทียมในโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม

III. ความไร้เสถียรภาพของรัฐบาลและเผด็จการรัฐสภากับการสร้างระบบรัฐสภาทีท่ ำ� ให้มี
เหตุผล (Rationalised Parliamentary system) และการเพิ่มอ�ำนาจศาลในการ
คุ้มครองรัฐธรรมนูญ
ในคลืน่ ประชาธิปไตยในยุคแรกทีเ่ ริม่ ในศตวรรษที่ 18 ตอนปลายมาตลอดศตวรรษที่ 19 มีประเทศ
ที่เป็นประชาธิปไตย 29 ประเทศ ส่วนใหญ่ใช้ระบบรัฐสภาแบบอังกฤษ แต่ไม่ประสบความส�ำเร็จและมี
ปัญหามากโดยเฉพาะเรื่องเสถียรภาพของรัฐบาล ในฝรั่งเศสสาธารณรัฐที่ 3 ตั้งแต่ปี 1870-1946 ซึ่งเป็น
ระยะเวลาเกือบ 80 ปีมีรัฐบาล 120 ชุด ท�ำให้ฝรั่งเศสอ่อนแอจากที่เคยเป็นประเทศมหาอ�ำนาจโลกใน
ต้นศตวรรษที่ 19 จนแพ้สงครามโลกครั้งที่ 2 ในเยอรมนียุคสาธารณรัฐไวมาร์ซึ่งเริ่มในปี 1919 ก็ประสบ
ทั้งปัญหาเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ทั้งปัญหาเงินเฟ้อ และว่างงานและความไร้เสถียรภาพจน
ฮิตเลอร์ได้เข้าสูอ่ �ำนาจในปี 1933 และแก้รฐั ธรรมนูญไวมาร์ก�ำหนดให้คณะรัฐมนตรีของฮิตเลอร์ มีอ�ำนาจ
ตรากฎหมายได้ โดยไม่ต้องผ่านรัฐสภา (Enabling Act 1933) รัฐบัญญัติมอบอ�ำนาจนี้ มีชื่อสวยหรูว่า
“กฎหมายเยียวยาทุกข์ของประชาชนและสาธารณรัฐ” ซึ่งให้อ�ำนาจรัฐบาลออกกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญ
ได้ โดยมาตรา 2 ของกฎหมายนี้บัญญัติว่า “กฎหมายที่ตราโดยคณะรัฐมนตรีของ Reich อาจแตกต่าง
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จากรัฐธรรมนูญได้เท่าทีไ่ ม่กระทบต่อสภาผูแ้ ทนราษฎร (Reichstag) และสภาผูแ้ ทนรัฐ (Reichsrat) และ
สิทธิของประธานาธิบดี” จริงอยู่แม้ว่ารัฐสภา (Reichstag และ Reichsrat) ยังอยู่ แต่ไม่ได้ออกกฎหมาย
และไม่มีการอภิปรายใดๆ เมื่อได้อ�ำนาจ ฮิตเลอร์ก็ออกกฎหมายก�ำหนดให้ยุบพรรคการเมืองทั้งหมด
ภายใน 3 เดือนยกเว้นพรรคนาซี ต่อมาภายหลังไฟไหม้รัฐสภา Reichstag ฮิตเลอร์ก็ออกรัฐกฤษฎีกาว่า
ด้วยอัคคีภัยของ Reichstag ให้อ�ำนาจรัฐบาลจ�ำกัดเสรีภาพสื่อมวลชน จ�ำกัดเสรีภาพในการชุมนุม
ให้รัฐบาลสามารถตรวจจดหมายและการสื่อสารได้ และยกเลิกการขอหมายปล่อย Habeas Corpus
จากศาล ดังนัน้ รัฐธรรมนูญไวมาร์ยงั อยูแ่ ต่ตวั อักษรบนเล่มสมุด แต่จติ วิญญาณตายไปแล้วในความเป็นจริง
เพื่อแก้ปัญหาไร้เสถียรภาพและเผด็จการรัฐสภา จึงมีการปฏิรูปเกิดขึ้น
แนวทางแรก คือ การปฏิรปู การเมืองของประเทศต่างๆในยุโรปทีเ่ ป็นไปเพือ่ ท�ำให้ระบบรัฐสภา
มีเสถียรภาพมากขึน้ ด้วยการบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญให้รฐั บาลเข้มแข็งขึน้ โดยให้ลม้ รัฐบาลยาก และลดบทบาท
ของรัฐสภาลงและแก้กฎหมายเลือกตัง้ เพือ่ เอือ้ ให้พรรคการเมืองได้เสียงข้างมากเด็ดขาดในการตัง้ รัฐบาล
เช่น Basic law ของเยอรมันก็ก�ำหนดให้มีการไว้วางใจแบบสร้างสรรค์ (constructive motion of no
confidence) ขึ้น และเพิ่มบทบัญญัติเพื่อให้รัฐบาลขอความไว้วางใจจากสภา และหากไม่ได้รับความไว้
วางใจก็อาจเลือกยุบสภาหรือประกาศภาวะฉุกเฉินทางนิตบิ ญ
ั ญัตไิ ด้ภายในเวลาไม่เกิน 6 เดือน เพือ่ ท�ำให้
รัฐบาลเสียงข้างน้อยเดินไปได้จนกว่าจะเรียกเสียงข้างมากคืนมา หรือในประเทศฝรั่งเศส รัฐธรรมนูญ
สาธารณรัฐที่ 5 ปี 1958 ก็มีบทบัญญัติห้าม ส.ส.เป็นรัฐมนตรี ให้รัฐบาลขอความไว้วางใจจากสภาใน
ร่างกฎหมายหรือนโยบายส�ำคัญ หากรัฐบาลชนะญัตติไม่ไว้วางใจ ร่างกฎหมาย หรือนโยบายนั้นก็ถือว่า
ได้รับความเห็นชอบ และมีการตั้งคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อคุ้มครองความเป็นกฎหมายสูงสุดของ
รัฐธรรมนูญและนิตริ ฐั นักวิชาการเรียกระบบรัฐสภาแบบทีป่ รับใหม่ให้รฐั บาลมีเสถียรภาพว่าระบบรัฐสภา
ที่ท�ำให้มีเหตุผล (Rationalised parliamentary system)
แนวทางที่ 2 คือ การฟื้นฟูนิติธรรมและความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ และการ
คุม้ ครองสิทธิเสรีภาพประชาชนเพิม่ ขึน้ ด้วยการตัง้ ศาลรัฐธรรมนูญ ประเทศแรกทีต่ งั้ ศาลนีค้ อื ออสเตรีย
ตามข้อเสนอของ Hans Kelsen ในปี 1919 ตามมาด้วยศาลรัฐธรรมนูญเชคโกสโลวเกียในปี 1920 และ
ขยายไปยังเยอรมันในปี 1949 โดยรัฐธรรมนูญของประเทศเหล่านี้ให้อ�ำนาจศาลควบคุมกฎหมายไม่ให้
ขัดรัฐธรรมนูญ และควบคุมได้แม้แต่การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไม่ให้ขัดหลักการพื้นฐานที่
รัฐธรรมนูญวางไว้ ไม่ให้ขัดหลักการแบ่งแยกการใช้อ�ำนาจและการห้ามกระจายรูปแบบสหพันธ์โดย
เรียกบทบัญญัติที่ห้ามแก้นี้ว่า Eternity Clause (มาตรา 1 และมาตรา 20) ซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 79
วรรคสาม ต่อมาศาลนี้ก็ขยายไปยังฝรั่งเศสในปี 1958 และขยายไปอีก 40 ประเทศรวมทั้งประเทศไทย
ในประเทศเหล่านี้ก็ก�ำหนดให้ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญมีผลทั่วไปคล้ายกฎหมาย และผูกพันรัฐสภา
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ฝ่ายบริหาร และศาลอืน่ ๆ ดังเช่นทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา 27 ของรัฐธรรมนูญ ปี 2550 ว่า “สิทธิและเสรีภาพ
ทีร่ ฐั ธรรมนูญนีร้ บั รองไว้โดยชัดแจ้ง โดยปริยาย หรือโดยค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญย่อมได้รบั ความ
คุ้มครอง และผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐ
โดยตรงในการตรากฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย และการตีความกฎหมายทั้งปวง”
การควบคุมแม้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนี้ขยายไปยังหลายประเทศ อาทิ อินเดีย ซึ่งศาล
ฎีกาอินเดียวินิจฉัยว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญขัดหลักการพื้นฐานมาตั้งแต่ปี 1967 ในคดี I.C. Golak Nath
and Ors. VS State of Punjab and Anr. .ในคดี Kesavananda Bharati V. The State of Kerala
(1973) ศาลฎีกาวางหลักว่าสภาไม่อาจแก้รัฐธรรมนูญให้ขัด “โครงสร้างพื้นฐาน” (basic structure)
โดยเฉพาะการพรากสิทธิของประชาชนได้ ข้อบัญญัตินี้ไม่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญอินเดีย แต่ศาลฎีกา
วางหลักว่า “ข้อจ�ำกัดนี้เกิดจากความจ�ำเป็นที่เห็นได้ชัดในการที่จะธ�ำรงไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญนิยม” รัฐสภา
ซึ่งพรรคคองเกรสของนางอินทิรา คานธี มีเสียงข้างมากเด็ดขาดก็แก้รัฐธรรมนูญครั้งที่ 42 เพื่อเอาชนะ
โดยบัญญัติว่า “จะไม่มีข้อจ�ำกัดใดในอ�ำนาจของรัฐสภาที่จะแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนี้” ซึ่งศาลฎีกา
อินเดียก็วินิจฉัยการพยายามขยายอ�ำนาจสภาและลดอ�ำนาจศาลต่อไปว่าการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 42 นี้
ใช้บังคับไม่ได้ เพราะขัดกับหลักการพื้นฐาน (คดี Minerva Mills V. Union of India ,1980) โดยวินิจฉัย
ว่ารัฐสภาหาอาจมีอ�ำนาจแก้รัฐธรรมนูญเพื่อเพิ่มอ�ำนาจโดยไม่มีข้อจ�ำกัดในการแก้รัฐธรรมนูญให้
ตนเองได้ไม่ เพราะอ�ำนาจ “แก้ไขเพิ่มเติม” ไม่ใช่ “อ�ำนาจท�ำลาย” รัฐธรรมนูญ นอกจากศาลอินเดีย
แล้ว ศาลสหรัฐอเมริกาก็เคยวินจิ ฉัยคดีเกีย่ วกับการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญในประเด็นที่ 8 (Proposition
8) ซึ่งมีความว่า “เฉพาะการสมรสระหว่างชายและหญิงเท่านั้น ที่จะถือว่ามีผลตามกฎหมาย และเป็นที่
ยอมรับในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย” โดยประชาชนชาวมลรัฐแคลิฟอร์เนียลงประชามติเห็นชอบ ร้อยละ 52.27
ในปี 2008 ท�ำให้มีผู้น�ำคดีไปฟ้องศาลสหรัฐ เป็นคดี Perry V. Schwazeneger (2010) ว่าการแก้ไข
รัฐธรรมนูญมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ขัดต่อรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 14 ศาลชั้นต้น
สหรัฐพิพากษาว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวขัดรัฐธรรมนูญสหรัฐจริง จึงใช้บังคับไม่ได้ มลรัฐ
แคลิ ฟ อร์ เ นี ย อุ ท ธรณ์ แต่ ศ าลอุ ท ธรณ์ ตั ด สิ น ยื น ตามศาลชั้ น ต้ น ศาลสู ง สหรั ฐ ก็ ตั ด สิ น ไม่ รั บ ฟ้ อ ง
(Hollingsworth V. Perry (2013)) (โปรดดู ชมพูนุท ตั้งถาวร. (2556). กระบวนการแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญและการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในต่างประเทศ
(ภายใต้โครงการปฏิรูปสถาบันการเมือง). กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า)
โดยสรุป ในยุคนี้การปฏิรูปเน้นที่การสร้างเสถียรภาพให้รัฐบาล การขจัดเผด็จการรัฐสภา
ตลอดจนการฟืน้ ฟูนติ ธิ รรม โดยการสร้าง “ศาลรัฐธรรมนูญ” ให้พทิ กั ษ์รฐั ธรรมนูญเพือ่ ไม่ให้ถกู ละเมิด
โดยองค์กรอื่นที่รัฐธรรมนูญตั้งขึ้น
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ในยุคนี้ Huntington เรียกว่า ประชาธิปไตยคลื่นลูกที่ 2 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปี 1962
ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเพิ่มขึ้นเป็น 36 ประเทศ และประมาณกลางทศวรรษ 1970 ก็ลดเหลือ 30
ประเทศ
ครั้นโลกเข้าสู่ปลายศตวรรษที่ 20 Huntington เห็นว่าโลกเข้าสู่คลื่นลูกที่ 3 ของประชาธิปไตย
หลังปี 1974 ซึ่งมีการปฏิวัติดอกคาร์เนชัน (Carnation Revolution) ในประเทศโปรตุเกส โดยทหาร
และประชาชนร่วมกันโค่นล้มประธานาธิบดีเอสตาโด โนโว (Estado Novo) ซึ่งเป็นเผด็จการ ไปสู่
ประชาธิปไตย ประเทศไทยเองก็เกิดเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ก่อนหน้าโปรตุเกส 1 ปี และในทศวรรษ
ที่ 1980 ประเทศในเอเชียหลายประเทศก็เข้าสู่ประชาธิปไตยตั้งแต่ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน ในละติน
อเมริกาก็มีการขับไล่เผด็จการในประเทศต่างๆตลอดทศวรรษที่ 1980 และหลังจากก�ำแพงเบอร์ลินล่ม
สลายในปี 1989 ประเทศยุโรปตะวันออกและรัฐต่างๆ ที่เคยอยู่ในจักรวรรดิโซเวียต ก็กลายเป็น
ประชาธิปไตยเพิ่มขึ้น ทั้งหมดนี้ จึงท�ำให้ในปลายศตวรรษที่ 20 มีประเทศ ที่พยายามเป็นประชาธิปไตย
กว่า 100 ประเทศ ส�ำเร็จบ้าง ล้มเหลวบ้างตามแต่ปัจจัยภายในแต่ละประเทศ
นอกจากนั้น เร็วๆนี้ก็เกิดเหตุการณ์อาหรับสปริงส์ ที่ประชาชนและ NGO ร่วมกันโค่นผู้น�ำ
เผด็จการในตูนีเซีย อียิปต์ ลิเบีย เยเมน และลามไปในซีเรีย บาห์เรน อัลจีเรีย อิรัค จอร์แดน คูเวต
โมร็อคโค เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ในประเทศประชาธิปไตยใหม่ ปัญหาก็เกิดขึ้นมากมาย และแม้ประชาธิปไตยเก่า
อย่างสหรัฐอเมริกา อังกฤษ หรือฝรั่งเศส ก็เริ่มมีปัญหาใหม่
ในประเทศประชาธิปไตยใหม่ที่แม้มีการเลือกตั้ง มีรัฐสภา แต่ปัญหาความไม่มีเสถียรภาพของ
ประชาธิปไตย เพราะเกิดจากการถูกทหารแทรกแซงก็ดี หรือการแพร่กระจายของประชานิยมสุดขั้ว
อันน�ำไปสู่ผู้น�ำที่ทุจริต เผด็จการและพ้นจากการตรวจสอบของสังคมก็ดี ดังเช่นในเวเนซูเอลาและ
ปารากวัย การไม่เคารพหลักนิติธรรมและกฎหมายของรัฐบาลกึ่งเผด็จการก็ดี ก็ยังคงด�ำรงอยู่ แม้แต่
ประเทศประชาธิปไตยเก่าอย่างสหรัฐอเมริกาภายหลังเหตุการณ์ 1 กันยายน 2001 และการประกาศ
สงครามกับผู้ก่อการร้ายก็น�ำไปสู่การออกกฎหมายจ�ำกัดเสรีภาพของประชาชนอย่างมหาศาล อาทิ
การดักฟังโทรศัพท์ การตรวจการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต
เหตุการณ์เหล่านี้น�ำไปสู่การปฏิรูปการเมืองและนิติธรรมใหม่ในต้นศตวรรษที่ 21 นี้

IV. การลดอ�ำนาจรัฐบาล เพิ่มการตรวจสอบและส่วนร่วมของประชาชน
การปฏิรปู การเมืองในประเทศประชาธิปไตยเก่าอย่างฝรัง่ เศส ซึง่ ใช้รฐั ธรรมนูญแบบระบบรัฐสภา
ที่ ท� ำ ให้ มี เ หตุ ผ ลมาตั้ ง แต่ ปี 1958 และมี ก ารแก้ ไขรั ฐ ธรรมนู ญ มาตั้ ง แต่ นั้ น มาจนบั ด นี้ 18 ครั้ ง
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โดยครั้งหลังสุดแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อปี 2008 เพื่อปรับความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารซึ่งเข้มแข็งเกินไปกับ
รัฐสภา และขยายการตรวจสอบ และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยลดวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
ประธานาธิบดีจาก 7 ปี เหลือ 5 ปี และด�ำรงต�ำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระ ลดอ�ำนาจเบ็ดเสร็จในการประกาศ
ภาวะวิกฤตตามมาตรา 16 ลงเมื่อพ้น 30 วันและ 60 วัน ลดอ�ำนาจอภัยโทษทั่วไปให้เหลือเพียงอภัยโทษ
เฉพาะราย เพิ่มอ�ำนาจรัฐสภา โดยเฉพาะให้คณะกรรมาธิการมีอ�ำนาจไม่ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง
ต�ำแหน่งต่างๆโดยประธานาธิบดีได้ ลดอ�ำนาจรัฐบาลในการก�ำหนดวาระการประชุมของสภา เพิ่มการ
คุ้มครองฝ่ายข้างน้อยโดยหลักพหุนิยมด้วยการให้การแสดงออกและส่วนร่วมของทุกกลุ่มการเมืองของ
พรรคการเมือง เพิ่มอ�ำนาจของศาลบัญชีในการตรวจสอบ ขยายอ�ำนาจตุลาการรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัย
กฎหมายที่ผ่านรัฐสภาขัดรัฐธรรมนูญได้ โดยให้ศาลฎีกา หรือศาลปกครองสูงสุดเป็นผู้ส่ง (ทั้งๆที่ฝรั่งเศส
ปฏิเสธการควบคุมกฎหมายที่ประกาศใช้แล้วว่าขัดรัฐธรรมนูญมา 200 ปี ตามปรัชญารุสโซที่ว่ากฎหมาย
ที่ประกาศแล้ว คือการแสดงเจตจ�ำนงของปวงชน (Law is general will of the people) และก�ำหนด
ให้มี “ผู้พิทักษ์สิทธิของพลเมือง” (The Defender of Rights) ไว้ เพื่อคุ้มครองประชาชนที่ถูกละเมิด
สิทธิโดยมีวาระ 6 ปี และต้องรายงานต่อรัฐสภา และประธานาธิบดี
ในอังกฤษ มีการตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อปฏิรูปรัฐธรรมนูญและการเมือง (Political and
Constitutional Reform Committee) และรัฐบาลก็ตั้งรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิรูปรัฐธรรมนูญ และ
การเมืองเพื่อติดตามเรื่องนี้ โดยมีการปฏิรูปเรื่องส�ำคัญ อาทิ การจ�ำกัดอ�ำนาจยุบสภาของนายกรัฐมนตรี
โดยให้สภามีวาระ 5 ปี ยุบไม่ได้ เว้นแต่สภาจะมีมติให้ยุบตัวเองใน Fixed Term Parliament Act 2011
การลดอ�ำนาจสภาขุนนางในฐานะศาลสูงสุดและตั้งศาลสูงสุด (Supreme Court) แทนใน Supreme
Court Act 2009 การปรับปรุงให้สภาขุนนางมีขุนนางที่แต่งตั้งตลอดชีพ (Life peers) เป็นสมาชิก
เป็นหลัก และขุนนางโดยสายเลือด เหลือเพียง 92 คน รวมทั้งเปลี่ยนกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบ
ราชสั น ตติ ว งศ์ ให้ พ ระราชธิ ด ามี สิ ท ธิ เช่ น เดี ย วกั บ พระราชโอรสในการสื บ ราชสมบั ติ การปฏิ รู ป
รัฐธรรมนูญอังกฤษยังไม่ยุติจวบจนปัจจุบัน
ในละตินอเมริกาก็มีการปฏิรูปเพื่อเพิ่มนิติธรรมและความเป็นประชาธิปไตยในเรื่องส�ำคัญๆ คือ
การปฏิรูปให้ศาลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารมากขึ้น การเพิ่มองค์กรปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ การเพิ่มสิทธิเสรีภาพทางเศรษฐกิจสังคม การเพิ่มส่วนร่วมของประชาชน และการปรับ
สมดุลระหว่างอ�ำนาจฝ่ายบริหารและรัฐสภา
เป็นอันว่าการปฏิรูปการเมืองยังคงเป็นวาระ (agenda) ของประเทศทั่วโลกและที่ส�ำคัญก็คือ
การปฏิรูปเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเดียวกันแทบทั้งสิ้น คือเพื่อเพิ่มการปกครองโดยกฎหมายที่ทรงธรรม
ตามหลักนิติธรรม เพื่อจ�ำกัดอ�ำเภอใจของมนุษย์และเสียงฝ่ายข้างมากทั้งสิ้น
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ข. การปฏิรูปการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ระลอกสองของประเทศไทย
ประเทศไทยได้เปลี่ยนผ่านจากเผด็จการทหารก่อนปี 2520 ไปสู่”ประชาธิปไตยครึ่งใบ” ในปี
2521 เรื่อยมาจนมีความพยายามปฏิรูปการเมืองในปี 2539 โดยมีการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญมาร่าง
รัฐธรรมนูญปี 2540 ซึ่งถือว่าเป็น “รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” รัฐธรรมนูญฉบับนี้พยายามแก้ปัญหา
ของระบอบการเมืองไทยใน 3 แนวทาง คือ
ประการแรก ปรับการเมืองของนักการเมืองให้เป็นการเมืองของพลเมืองด้วยการขยายศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคให้ประชาชนเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มส่วนร่วมของประชาชน
ในการเมืองและการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐ
ประการทีส่ อง มุง่ ขยายนิตธิ รรม และปราบปรามทุจริต ด้วยการเพิม่ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง เพิ่มองค์กรตรวจสอบควบคุมต่างๆ อาทิ
ป.ป.ช. คตง. ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กกต. ฯลฯ รวมทั้งมาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่างๆ อาทิ การแสดงบัญชีทรัพย์สิน หนี้สิน การถอดถอน การด�ำเนิน
คดีอาญาผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง เป็นต้น
ใน 2 ประเด็นนี้ รัฐธรรมนูญปี 2550 ได้ยึดหลักการเดียวกันและเพิ่มความเข้มข้นขึ้นโดยเพิ่ม
เรื่องจริยธรรมให้จริงจังขึ้น เพิ่มการเอาผิดกับผู้ทุจริตเลือกตั้งให้ยุบพรรคการเมืองได้และตัดสิทธิ
กรรมการบริหารพรรคการเมืองที่รู้เห็นเป็นใจ หรือละเลยไม่ให้ด�ำรงต�ำแหน่งการเมือง 5 ปี เป็นต้น
ในประการที่สาม รัฐธรรมนูญ 2540 ต้องการสร้างเสรีภาพและประสิทธิภาพให้รัฐบาลด้วย
มาตรการต่างๆของระบบรัฐสภาที่ท�ำให้มีเหตุผล ซึ่งประสบความส�ำเร็จยิ่งเพราะท�ำให้รัฐบาลมีเสียงข้าง
มากเด็ดขาดและอยูค่ รบวาระ 4 ปี และท�ำให้นายกรัฐมนตรีมอี ำ� นาจสูงสุดอย่างไม่เคยมีมาก่อน แต่กท็ ำ� ให้
การตรวจสอบทางการเมืองผ่านญัตติไม่ไว้วางใจเป็นไปไม่ได้ ทีส่ ำ� คัญคือเกิดความรูส้ กึ ทัว่ ไปในสือ่ มวลชน
และประชาชนว่า รัฐบาลก�ำลังขยายอ�ำนาจอิทธิพลไปครอบง�ำองค์กรต่างๆตามรัฐธรรมนูญ และสือ่ มวลชน
อย่างกว้างขวางลึกซึง้ หรือกล่าวอีกนัยหนึง่ ก็คอื “นิตธิ รรม” ก�ำลังถูกท�ำลาย จึงเป็นทีม่ าของการประท้วง
อย่างยืดเยื้อของประชาชน และจบลงด้วยการยึดอ�ำนาจเมื่อ 19 กันยายน 2549 พร้อมกับการจัดท�ำ
รัฐธรรมนูญ 2550 ขึ้นมา เพื่อปรับสมดุลอ�ำนาจเสียใหม่โดยเพิ่มข้อจ�ำกัดอ�ำนาจบริหารให้มากขึ้น และ
ปรับกระบวนการสรรหาศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระให้ปลอดจากการแทรกแซงทางการเมือง
อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งทางการเมืองก็ยงั ไม่จบสิน้ และเห็นได้ชดั ว่า ในขณะทีพ่ รรคการเมือง
อ้างความชอบธรรมจากเสียงข้างมากที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ว่าให้อาณัติมากระท�ำการตาม
หลักประชาธิปไตย แต่ฝา่ ยต่อต้านก็อา้ งว่าเสียงข้างมากทีป่ ราศจากคุณธรรม จริยธรรม ก็ปราศจากความ
ชอบธรรมที่จะบริหารประเทศ แต่ท้ายที่สุด ทั้งสองฝ่ายต่างก็เห็นตรงกันว่าจะต้องมีการปฏิรูปการเมือง
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เศรษฐกิจ และสังคมอีกครั้งใหญ่
ส�ำหรับตัวผู้บรรยายเห็นว่า การปฏิรูปครั้งนี้ต้องเป็นการปฏิรูปเพื่อน�ำไปสู่การปกครองที่
ทรงธรรม และยึดนิติธรรมโดยเคร่งครัด ดังนี้
1. รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายทรงธรรมที่สูงสุด ซึ่งอยู่เหนือทุกองค์กรที่รัฐธรรมนูญตั้งขึ้น
ดังนั้น การตราและการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทุกครั้ง ต้องยึดหลักในมาตรา 3 วรรคหนึ่ง
อย่างเคร่งครัด คือ จะต้องมีการลงประชามติโดยประชาชน และพระมหากษัตริย์ต้องทรงลง
พระปรมาภิไธยทุกครั้ง หากประชาชนไม่เห็นชอบด้วยเสียงข้างมากในประชามติ หรือพระมหากษัตริย์
ไม่ทรงลงพระปรมาภิไธยก็ดี ร่างรัฐธรรมนูญนั้นต้องตกไป เหมือนในการจัดท�ำรัฐธรรมนูญโดยสภา
ร่างรัฐธรรมนูญในปี 2492, 2540, และ 2549 เพราะตามประเพณีการปกครองประเทศในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข อ�ำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญหรืออ�ำนาจก่อตัง้ องค์กร
ทางการเมือง (Constituent Power) อยูท่ พี่ ระมหากษัตริยแ์ ละประชาชนมาตัง้ แต่ พ.ศ. 2475 จนถึง
ปัจจุบัน
นอกจากนัน้ เพือ่ ไม่ให้รฐั สภาทีเ่ ป็นเพียง “ผูแ้ ทน” ของปวงชน ท�ำการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ โดย
ท�ำให้การ “แก้ไขเพิม่ เติม” กลายเป็น “การท�ำลาย” รัฐธรรมนูญ ต้องก�ำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำ� นาจ
ตรวจสอบการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ทั้งโดยกระบวนการ และเนื้อหาให้ชัดเจน ทุกครั้งเหมือนร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ทั้งที่ผู้บรรยายเห็นว่า แม้ในปัจจุบันศาลรัฐธรรมนูญก็มีอ�ำนาจอยู่
ตามมาตรา 291 (1) วรรคสอง ประกอบมาตรา 154 แล้วก็ตาม แต่ก็ต้องให้มีผู้เสนอมาให้ศาลพิจารณา
ต่อไปควรให้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต้องผ่านการตรวจสอบของศาลรัฐธรรมนูญโดยอัตโนมัติ
ก่อนน�ำไปลงประชามติทกุ ครัง้ เหมือนการให้รา่ งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญต้องถูกตรวจสอบ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญทุกครั้ง
2. หลักนิติธรรมต้องยิ่งใหญ่ เหนืออ�ำเภอใจของทุกองค์กร
อันที่จริง ตามคติการปกครองไทยแต่โบราณ แม้พระมหากษัตริย์ทรงสมบูรณาญาสิทธิใน
ระบอบราชาธิปไตย ก็ต้องอยู่ใต้พระธรรมศาสตร์ พระมหากษัตริย์จะทรงใช้พระราชอ�ำนาจให้ขัดกับ
พระธรรมศาสตร์ ประเพณี และยุติธรรมหาได้ไม่ ต่อเมื่อทรงใช้พระราชอ�ำนาจตัดสินคดี หรือวาง
พระราชก�ำหนดบทพระไอยการถูกต้องตรงตามพระธรรมศาสตร์ ประเพณี และยุติธรรมแล้ว จึงจะ
จัดเป็นราชศาสตร์ อันเป็นกฎหมายลูกได้ นีก่ เ็ ห็นชัดเจนว่า นิตธิ รรมอยูเ่ หนือพระราชอ�ำนาจล้นพ้นนัน้
ยิ่งในระบอบประชาธิปไตยด้วยแล้ว นิติธรรมก็คือ เหรียญอีกด้านหนึ่งที่แยกไม่ได้จาก
ประชาธิปไตย บุคคลจึงหาอาจรับแต่ประชาธิปไตย แต่ปฏิเสธนิตธิ รรมได้ไม่ ใครท�ำลายความยิง่ ใหญ่
ของนิติธรรม เขาผู้นั้นก็ท�ำลายประชาธิปไตยไปด้วยนั่นเอง
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แต่ “นิติธรรม” (The Rule of Law) ไม่ใช่ตัวบทกฎหมายลายลักษณ์อักษรซึ่งตรงกับภาษา
อังกฤษว่า legislation ทีเ่ กิดจากเจตจ�ำนงในการเขียนกฎเกณฑ์ของมนุษย์ทมี่ อี ำ� นาจการเมือง แต่นติ ธิ รรม
คือ
“......แนวทางในการปกครองที่มาจากหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ อันเป็นความเป็น
ธรรมที่บริสุทธิ์ ปราศจากอคติ โดยไม่มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องและแอบแฝง หลักนิติธรรม
จึงเป็นหลักการพื้นฐานส�ำคัญของกฎหมายที่อยู่เหนือบทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งรัฐสภาก็ดี
คณะรัฐมนตรีก็ดี ศาลก็ดี รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานต่างๆของรัฐก็ดี จะต้องยึดเป็น
แนวทางในการปฏิบัติ” (ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 15-18/2556)
ดังนั้น นิติธรรมก็คือ “รัฐธรรมนูญที่ไม่ได้เป็นลายลักษณ์อักษร” ตรงกับที่นักนิติศาสตร์
ส�ำนักโครงสร้างนิยมเรียกว่า “Higher law” หรือกฎหมายที่อยู่สูงกว่ากฎหมายลายลักษณ์อักษรทั้งปวง
หรือตรงกับที่คณะตุลาการรัฐธรรมฝรั่งเศสเรียกว่า “บล็อกแห่งความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ” (Bloc de
constitutionalité) ที่รัฐสภาจะใช้อ�ำนาจออกกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่เป็นรัฐบัญญัติ (Loi) ให้ขัด
ไม่ได้ ซึ่งรวมถึงค�ำประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ค.ศ. 1789 ค�ำปรารภรัฐธรรมนูญ 1946
หลักการพื้นฐานของกฎหมายแห่งสาธารณรัฐ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ ศาลจะเป็นผู้ “ค้นหา” มาใช้ในการ
ควบคุมกฎหมายและการกระท�ำไม่ให้ขัดรัฐธรรมนูญนั้นเอง แม้ศาลฎีกาสหรัฐอเมริกาเองก็เคยตีความ
หลัก Due process of law หรือ ศุภนิติกระบวน ในบทแก้ไขเพิ่มเติมที่ 5 ว่ารวมถึงการที่ต�ำรวจต้อง
บอกสิทธิในการให้การและการมีทนายให้ผู้ต้องหาทั้งที่ไม่มีมาตราใดในร่างรัฐธรรมนูญเขียนไว้เลย
(คดี Miranda V. Arizona (1966)) ศาลฎีกาอินเดียก็เคยควบคุมการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไม่ให้
เป็นการท�ำลายรัฐธรรมนูญเสียเองดังกล่าวมาแล้วข้างต้น
ศาลฎีกาไทยเองก็เคยใช้ “ประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย”
ในการควบคุมการใช้อ�ำนาจนิติบัญญัติไม่ให้ขัดรัฐธรรมนูญมาหลายคดี ที่ส�ำคัญคือศาลฎีกาใช้หลักนี้เอง
ในการควบคุมการใช้อ�ำนาจเบ็ดเสร็จของคณะรัฐประหาร ว่าจะออกกฎหมายมาให้ขัด “ประเพณี
การปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย” ไม่ได้ (ค�ำพิพากษาฎีกาที่ 912/2536, 913/2536,
921/2536, 1131/2536 เป็นต้น)
ด้วยเหตุนี้ การที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้ยึดถือแต่ตัวหนังสือของบทบัญญัติลายลักษณ์อักษร
แต่พิจารณาหลักกฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งสะท้อนคุณธรรมชั้นสูงทางกฎหมายจึงชอบด้วย
หลักนิติศาสตร์ และกระแสแห่งความยุติธรรมทุกประการ
3. การจัดสรรผลประโยชน์และความมั่งคั่งเสียใหม่ : การยกเลิกประชานิยม (Populism)
และสถาปนารัฐสวัสดิการ (Welfare State) ขึ้นแทน
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การปฏิรูปการเมืองภายใต้หลักนิติธรรม

รัฐธรรมนูญปี 2540 และ 2550 ได้ขยายสิทธิ เสรีภาพ ทางเศรษฐกิจและสังคมหลายประการ
แต่ไม่ได้ปรับโครงสร้างการจัดสรรทรัพยากรและความมั่งคั่ง จึงท�ำให้คนส่วนใหญ่ในสังคมยังเข้าไม่ถึง
ทรัพยากร เป็นช่องว่างให้พรรคการเมืองใช้นโยบายประชานิยมสุดขั้วหาเสียงและน�ำมาเป็นนโยบาย
รัฐบาล ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าประชานิยมไม่ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการจัดสรร
ทรัพยากร และไม่ท�ำให้ลดความเหลื่อมล�้ำแต่อย่างใด ที่ส�ำคัญคือ ประชานิยมเป็นการน�ำเงินในอนาคต
มาใช้ในปัจจุบัน โดยผลักหนี้ไปอยู่ในอนาคตที่มีปัญหา ที่สุดก็คือ ประชานิยมยังย�้ำให้ประชาชนผู้ด้อย
โอกาสต้องพึง่ พิงพรรคการเมืองผูใ้ ห้ และต้องตอบแทนด้วยคะแนนเสียงอันเป็นความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์
แนวดิ่ง ดังนั้น การปฏิรูปการเมืองใหม่ต้องท�ำ 2 แนวทาง คือ
แนวทางแรก ต้องยกเลิกประชานิยม และก�ำหนดให้การหาเสียงด้วยประชานิยมต้องระบุ
ที่มาของรายได้ที่จะน�ำมาใช้จ่ายในแต่ละเรื่อง และต้องบังคับให้หัวหน้าพรรคการเมืองที่มี ส.ส. ในสภา
จ�ำนวนมาก ตั้งแต่ล�ำดับที่ 1-4 ต้องมาอภิปรายทางโทรทัศน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง ทั้งรัฐธรรมนูญ
ต้องก�ำหนดให้การกูเ้ งินของรัฐบาลกระท�ำได้เฉพาะเพือ่ การลงทุน หรือ Refinance เงินกูท้ ใี่ ช้ในการลงทุน
เท่านั้น จะกู้เงินมาใช้ในเรื่องอื่นไม่ได้
แนวทางที่สอง จะต้องตั้งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการปรับโครงสร้างการจัดสรร
ทรัพยากรท�ำนองเดียวกับคณะกรรมการกระจายอ�ำนาจไว้ในรัฐธรรมนูญ ให้มหี น้าทีศ่ กึ ษาและเสนอแนะ
การจัดสวัสดิการให้ประชาชนในรูปแบบต่างๆ รวมทัง้ ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ การจัดสรรสวัสดิการดังกล่าว
ต้องตราเป็นกฎหมาย นอกจากนั้นต้องมีการปรับโครงสร้างภาษีอากรเพื่อสร้างรายได้มาใช้ในการให้
สวัสดิการอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะภาษีทรัพย์สิน ภาษีมรดก ภาษีจากรายได้ในการจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ใน
ตลาดหลักทรัพย์ ฯลฯ
4. ส�ำหรับการปฏิรูปการเมืองนั้น ควรมีการปฏิรูปในด้านต่างๆ คือ
4.1 การแบ่งอ�ำนาจทางการเมืองระหว่างพรรคการเมืองกับกลุ่มอาชีพต่างๆ โดยให้สภา
ผู้แทนราษฎรมาจากการเลือกตั้ง และเป็นสภาอันเป็นที่มาของรัฐบาล และการบริหารราชการแผ่นดิน
ให้วุฒิสภามาจากวิชาชีพต่างๆ เป็นสภาคานอ�ำนาจและตรวจสอบและเป็นสภาปรับให้การจัดสรร
ทรัพยากรโดยกฎหมายทั่วถึง และเป็นธรรมขึ้น
4.2 ในสภาผู้แทนราษฎร ให้ยกเลิกการบังคับให้ผู้สมัคร ส.ส. และ ส.ส.ต้องสังกัดพรรค เพื่อ
อิสระให้ ส.ส.ตอบสนองต่อมติมหาชนและความต้องการของปวงชน แทนทีต่ อ้ งอยูภ่ ายใต้คำ� สัง่ ของนายทุน
เจ้าของพรรค และเพื่อลดโอกาสเกิดความรุนแรงทางการเมืองอันเกิดจากความขัดแย้งระหว่างนายทุน
พรรคกับประชาชน
4.3 การเพิ่มมาตรการคุ้มครองฝ่ายข้างน้อยทางการเมือง โดยเฉพาะการเฉลี่ยเวลาออก
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รายการวิทยุ โทรทัศน์ให้เท่าเทียมกันระหว่างฝ่ายค้าน-ฝ่ายรัฐบาล การส่งเสริมการจัดตั้งสหภาพ
ข้าราชการเพื่อคานอ�ำนาจนักการเมืองที่ไม่ใช่ระบบคุณธรรม โดยสหภาพข้าราชการดังกล่าวสามารถ
กระท�ำได้ทันทีตามมาตรา 28 วรรคสาม ประกอบมาตรา 64 วรรคสอง โดยไม่ต้องรอกฎหมายลูก
แต่อย่างใด
4.4 การเพิม่ หลักจริยธรรมในการเมือง และการบริหารและจัดให้มกี ารประเมินประสิทธิภาพ
คุณภาพ และคุณธรรมของทัง้ องค์กรทางการเมือง องค์กรภาครัฐ ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งการเมืองและข้าราชการ
ทั้งนี้ โดยให้กระท�ำโดยสม�่ำเสมอ
4.5 การปฏิรูปสื่อให้เป็นอิสระจากรัฐและทุนอย่างแท้จริง และต้องห้ามสื่อที่สร้างความ
เกลียดชัง ความรุนแรง
4.6 การตรากฎหมายก�ำหนดกติกาการชุมนุมสาธารณะให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายอย่างแท้จริง
4.7 การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบโดยเฉพาะต�ำรวจ
5. การสร้างความเคารพ “นิติธรรม” ให้เกิดขึ้นในทุกระดับทั้งระดับผู้ด�ำรงต�ำแหน่งการเมือง
ข้าราชการและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ตอลดจนประชาชนต้องเคารพกติกาทุกประเภท และโดยเฉพาะกฎหมาย
ไม่ละเมิดหรือหลีกเลี่ยงกฎหมาย และค�ำพิพากษาหรือค�ำวินิจฉัยของศาล เพราะรัฐที่ปราศจากนิติธรรม
หรือนิติธรรมอ่อนแอทั้งระดับรัฐและประชาชนนั้นย่อมไม่อาจพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้เจริญได้
ด้วยเหตุที่ไม่ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ลงทุน และยิ่งนิติธรรมล่มสลายไปเมื่อใด รัฐก็จะกลายเป็น Failed
state หรือ รัฐล้มเหลวไม่อาจเป็นรัฐอยู่ได้ และเมื่อนั้นอนาธิปไตย (anarchy) และความวุ่นวานสับสนก็
จะเกิดขึ้นกับสังคมและสมาชิกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ท้ายที่สุดนี้ ผู้บรรยายขอน�ำค�ำกล่าวของอดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษ บารอนเนส มากาเร็ต
แทชเชอร์ (Margaret Thatcher) ซึ่งกล่าวไว้อย่างไพเราะจับใจมาสรุปว่า
“การเป็นประชาธิปไตยยังไม่เพียงพอ เสียงข้างมากไม่อาจเปลี่ยนสิ่งที่ผิดให้ถูกได้ หากจะเป็น
ประเทศเสรีจริงๆ ประเทศนั้นต้องมีความรักที่ลึกซึ้งต่อเสรีภาพ และเคารพหลักนิติธรรมอย่างผูกพัน
ไม่เสื่อมคลาย”
“Being democratic is not enough, a majority cannot turn what is wrong into right.
In order to be considered truly free, countries must also have a deep love of liberty and
an abiding respect for the rule of law”
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ประชาธิปไตยในอาเซียน

ประชาธิปไตยในอาเซียน
พีรศักย์ จันทวรินทร์*

บทที่ 1: แง่มุมความสนใจ
ประเทศไทยเป็นสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ “สมาคมอาเซียน”
(Association of Southeast Asian Nations - ASEAN) ซึ่งประกอบด้วยประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จ�ำนวน 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย
เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม โดยแต่ละประเทศมีรูปแบบการปกครองที่แตกต่าง
กัน และไม่ได้เป็นองค์กรทีเ่ หนียวแน่นแบบสหภาพยุโรป แต่กส็ ามารถมีความร่วมมือระหว่างกันจนเป็น
กลุ่มความร่วมมือภูมิภาคที่ได้รับความส�ำคัญจากประชาคมโลก และก�ำลังผนึกความร่วมมือระหว่างกัน
ให้มากขึ้นโดยการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมขึ้นตามล�ำดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) ในปี 2558
การพัฒนาองค์กรของอาเซียนด�ำเนินไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่เร่งรัด และเป็นความร่วมมือ
อย่างหลวม ๆ ในทุกมิติ โดยค�ำนึงถึงหลักความเป็นอิสระและไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน
แต่ก็สามารถด�ำเนินความร่วมมืออย่างเป็นผลดีจนเป็นองค์กรระดับภูมิภาคที่มีความส�ำคัญมากองค์กร
หนึ่ง ความส�ำคัญและความส�ำเร็จของอาเซียนมาจากปัจจัยเรื่องที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ และการดึงเอาพลัง
อ�ำนาจทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศในภูมภิ าคมาใช้รว่ มกันอย่างเป็นผลดี โดยพลังอ�ำนาจของ
แต่ละประเทศจะมีมากน้อยเพียงไรขึน้ อยูก่ บั การมีระบบการเมืองทีม่ นั่ คงหรือไม่ มีระบบเศรษฐกิจทีเ่ อือ้
อ�ำนวยต่อการน�ำพลังทางเศรษฐกิจมาใช้ได้อย่างไร และมีรัฐบาลที่มีความสามารถ มีเสถียรภาพ และ
ด�ำเนินนโยบายอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีผู้น�ำรัฐบาลที่ดีหรือไม่ ซึ่งรวมแล้วจะเป็นการน�ำเอาศักยภาพ
ของประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชาติและต่อองค์กรในภูมิภาคที่เป็นสมาชิก
ในทางการเมือง ประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศต่างก็อยู่ในกระแสประชาธิปไตยของ
โลกปัจจุบัน ซึ่งนอกจากแสดงถึงพัฒนาการของการตระหนักถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในระดับ
ที่สูงขึ้นแล้ว ยังเป็นองค์ประกอบที่จ�ำเป็นที่ฝ่ายการเมืองและภาครัฐต้องให้การสนับสนุนเพื่อประโยชน์
* เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร กระทรวงการต่างประเทศ, ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.)
รุ่นที่ 1 ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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ในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพด้วย โดยเฉพาะความส�ำคัญที่มีต่อกลุ่มคนชั้นกลางที่เป็น
กลุ่มขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของสังคม เนื่องจากบรรยากาศของประชาธิปไตยจะเอื้ออ�ำนวยต่อการ
ริเริ่มและการประกอบธุรกิจ ในขณะเดียวกันในภาคประชาชนเองที่มีระดับชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ก็จะเพิม่ การให้ความส�ำคัญต่อการมีสทิ ธิทางการเมืองมากขึน้ โดยปริยาย ดังนัน้ จึงเห็นการเปลีย่ นแปลง
ประชาธิปไตยในหลายประเทศอาเซียนมาเป็นล�ำดับ โดยประเทศที่มีระบบการเมืองแบบพหุนิยมก็จะมี
กิจกรรมทางการเมืองที่กว้างขวางและเข้มข้นขึ้น และแม้แต่ประเทศที่ปกครองในระบอบสังคมนิยม
เช่น เวียดนาม ก็จะเห็นความพยายามที่จะเพิ่มการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาล โดยมีการเพิ่ม
การลงมติของสภาผูแ้ ทนราษฎรในการให้ความเห็นชอบผลการปฏิบตั งิ านของรัฐมนตรีเป็นรายปี เป็นต้น
ในการนี้ ประชาธิปไตยมิใช่เป็นเรื่องเพียงรูปแบบ มิได้หมายถึงเพียงการเข้าคูหาเลือกตั้งเพื่อใช้
สิทธิลงคะแนนเสียงในทางการเมือง มิได้หมายถึงการชุมนุมในท้องถนนเพื่อเรียกร้องหรือประท้วง
แต่ยังเป็นเรื่องของส�ำนึกในสิทธิพลเมือง หน้าที่ของประชาชน การมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบที่
มีตอ่ ส่วนรวม ในอันทีจ่ ะท�ำให้การด�ำเนินกิจกรรมประชาธิปไตยเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์
ต่อสังคมและประเทศชาติ ซึง่ เป็นเรือ่ งความสามารถของแต่ละสังคมในการผสมผสานพัฒนาองค์ประกอบ
เหล่านี้ให้เป็นคุณ แต่ในทางกลับกัน การใช้ประชาธิปไตยอย่างไม่เหมาะสมก็จะเป็นการบั่นทอนพลัง
อ�ำนาจของประเทศ
การพัฒนาของอาเซียนมีทั้งลักษณะของการเรียนรู้ การเลียนแบบกัน และการแข่งขันกัน
รวมทั้งในเรื่องประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ระหว่างระบบการเมืองเชิงปิดแบบสังคมนิยม หรือ
ในระบบเปิดแบบพหุนิยม ซึ่งโดยที่สภาวะทางสังคมของประเทศในอาเซียนมีความคล้ายคลึงกันในการ
เป็นประเทศก�ำลังพัฒนา เป็นสังคมเอเชีย มีอิทธิพลของระบบอุปถัมภ์ จิตส�ำนึกบุญคุณ การเชื่อผู้น�ำและ
การพึ่งพากันตามวิถีชีวิตชนบท จึงเป็นเรื่องที่น่าศึกษาว่าประชาธิปไตยในสภาวะแวดล้อมดังกล่าวมี
รูปแบบและคุณภาพอย่างไร แตกต่างจากประชาธิปไตยแบบตะวันตกอย่างไร และประชาธิปไตย
แบบไหนที่เหมาะสมกับประเทศในภูมิภาค อีกทั้งหากน�ำเอามิติทางศาสนาเข้ามาพิจารณาด้วย ได้แก่
การเป็นสังคมพุทธและอิสลาม จะมีผลต่อความเป็นประชาธิปไตยในแต่ละประเทศนั้น ๆ หรือไม่
นอกจากนี้ ปัจจัยเรือ่ งสภาพทางสังคมทีแ่ ตกต่างกัน องค์ประกอบของกลุม่ เชือ้ ชาติ ความเป็นมา
ทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งอิทธิพลของเจ้าอาณานิคมในอดีต อิทธิพลของโลกยุคสงครามเย็น และการ
ต่อสูท้ างอุดมการณ์ในช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ก็มสี ว่ นท�ำให้แต่ละประเทศในอาเซียนมีรปู แบบและ
พัฒนาการประชาธิปไตยในระดับที่แตกต่างกันด้วย ซึ่งก็ไม่สามารถที่จะชี้ชัดได้ว่าแบบใดเหนือกว่ากัน
เนื่องจากประสิทธิภาพของประชาธิปไตยไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปแบบ แต่อยู่ที่กระบวนการน�ำไปใช้เป็นพลัง
อ�ำนาจของประเทศได้อย่างเหมาะสม
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อนึ่ง ยังเป็นเรื่องที่น่าพิจารณาด้วยว่าความเป็นประชาธิปไตยมีความส�ำคัญจริงหรือไม่ต่อการมี
พลังอ�ำนาจของประเทศ โดยมีตัวอย่างจีนที่มีประชาธิปไตยแบบจ�ำกัดภายใต้ระบอบคอมมิวนิสต์ แต่ก็
สามารถพัฒนาชีวติ ความเป็นอยูข่ องประชาชนและสร้างศักยภาพของประเทศได้อย่างใหญ่หลวง จึงอาจ
เป็นประเด็นที่ประเทศในอาเซียนที่ปกครองในระบอบเดียวกัน ได้แก่ เวียดนามและลาว อาจก�ำลังเลือก
ว่าควรด�ำเนินตามรอยจีนต่อไป หรือควรเพิ่มระดับประชาธิปไตยในประเทศให้มากขึ้น หรือแม้แต่
ประเทศที่ถือว่ามีรูปแบบประชาธิปไตยแบบตะวันตกอย่างมาก เช่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย
และไทย ก็ยงั เป็นทีถ่ กเถียงกันอยูว่ า่ ควรปรับเปลีย่ นระบบประชาธิปไตยทีเ่ ป็นอยูอ่ ย่างไรจึงจะสอดคล้อง
กับสภาพสังคมของตน ในขณะที่เมียนมาร์ที่อยู่ระหว่างการก้าวสู่ประชาธิปไตยยุคใหม่ภายใต้การจัด
สมดุลอ�ำนาจระหว่างฝ่ายทหารกับฝ่ายพลเรือน ก็ก�ำลังทดสอบการเปิดกว้างทางประชาธิปไตยกับการ
รักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของประเทศ
โดยทีป่ ระเทศไทยตัง้ อยูใ่ นภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นส่วนหนึง่ ของสมาคมอาเซียน
ซึ่งก�ำลังพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น จึงเป็นเรื่องที่ควรเรียนรู้ความเป็นไปของ
ประเทศเพื่อนบ้านในแง่มุมต่างๆ รวมทั้งในเรื่องทางการเมืองและประชาธิปไตย ซึ่งจะท�ำให้เกิด
ความเข้าใจและได้ข้อคิดข้อเปรียบเทียบมาเทียบเคียงกับการพัฒนาประชาธิปไตยของไทย โดยจะเน้น
เรื่ อ งพื้ น ฐานทางประวั ติ ศ าสตร์ แ ละสั ง คมที่ มี ผ ลต่ อ โครงสร้ า งการเมื อ งและกลไกประชาธิ ป ไตย
ลักษณะร่วมและลักษณะที่แตกต่างของประชาธิปไตยในอาเซียน และมุมมองประชาธิปไตยในภูมิภาค
ซึ่งเป็นที่หวังว่าจะท�ำให้เห็นภาพประชาธิปไตยในอาเซียนได้ตามสมควร

บทที่ 2 : แนวคิดและกรอบการพิจารณา
การศึกษาในที่นี้จะเน้นเรื่อง “ประชาธิปไตย” มากกว่า “รูปแบบการปกครอง” โดยได้ส�ำรวจ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
หลักการประชาธิปไตย
รศ. วิสุทธิ์ โพธิแท่น ได้เขียนไว้ในหนังสือ “แนวคิดพื้นฐานของประชาธิปไตย” ว่า หลักการ
ส�ำคัญของประชาธิปไตยประกอบด้วย
1) หลักการว่าด้วยอ�ำนาจอธิปไตยของปวงชน
1.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ ที่ส�ำคัญคือ การเลือกตั้ง
การรวมตัวกันเป็นกลุ่มผลประโยชน์ การรวมตัวกันเป็นพรรคการเมือง โดยการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ต้องเป็นไปโดยสมัครใจ โดยมีเป้าประสงค์ทจี่ ะมีอทิ ธิพลต่อการก�ำหนดนโยบายสาธารณะ ซึง่ ในส่วนของ
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การเลือกตัง้ ต้องเป็นไปโดยอิสระ ให้ทางเลือกอย่างแท้จริง ใช้วธิ กี ารลงคะแนนลับ ไม่มกี ารทุจริตคดโกง
มีการเลือกตั้งอยู่เสมอเป็นระยะเวลา และให้สิทธิอย่างเสมอภาคและทั่วถึง เป็นต้น
1.2 การปกครองโดยเสียงข้างมากที่เคารพสิทธิของเสียงข้างน้อย ตัดสินด้วยเหตุผล ไม่ใช้
ก�ำลัง และโดยค�ำนึงว่าการตัดสินทางประชาธิปไตยมิใช่หมายความว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายถูกอย่าง
สมบูรณ์ แต่เป็นการตกลงใจในทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งภายใต้สถานการณ์หนึ่ง ๆ และสามารถมีการ
เปลีย่ นแปลงได้เมือ่ เงือ่ นไขเปลีย่ นแปลงไป การใช้เสียงข้างมากยังมีเกณฑ์ในระดับทีแ่ ตกต่างกันตามความ
ส�ำคัญของกรณีที่จะตัดสิน ได้แก่ การใช้เสียงข้างมากอย่างเด็ดขาด เสียงข้างมากสัมพัทธ์ เสียงข้างมาก
ธรรมดา และเสียงข้างมากพิเศษ เป็นต้น
1.3 การยอมรับการมีฝ่ายค้าน หมายถึง การยอมให้มีฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยสามารถคงอยู่และ
ด�ำเนินการได้โดยอิสระ และรับฟังค�ำวิพากษ์วจิ ารณ์และข้อเสนอทางเลือกทางนโยบายทีอ่ ยูใ่ นกรอบของ
กฎหมายและวิถีทางประชาธิปไตย อันเป็นการเคารพเสรีภาพในการคิดและการแสดงออก โดยแต่ละ
ฝ่ายจะต้องมีความอดกลั้นในความคิดเห็นที่แตกต่างด้วย
2) หลักการว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ ประกอบด้วย เสรีภาพพื้นฐานในการคิดและการแสดงออก
สิทธิการเป็นราษฎรของรัฐ สิทธิในการเลือกตั้ง การนับถือศาสนา การย้ายถิ่นที่อยู่ การประชุม ชุมนุม
และรวมตัวเป็นกลุม่ หรือสมาคม การไม่ถกู รัฐหรือบุคคลใดกระท�ำต่อตนตามอ�ำเภอใจ และสิทธิสว่ นบุคคล
อื่น ๆ
3) หลักการว่าด้วยความเสมอภาค โดยความเสมอภาคพื้นฐาน ได้แก่ ความเสมอภาคทาง
การเมือง ทางกฎหมาย ความเสมอภาคในโอกาส ทางสังคม และทางเศรษฐกิจ โดยมีระบบเศรษฐกิจหลัก
คือ ระบบทุนนิยม ระบบสังคมนิยม และสังคมนิยมประชาธิปไตย ซึ่งมีความแตกต่างกันในเรื่องสิทธิ
ในการครอบครองปัจจัยการผลิต สิทธิและสัดส่วนในการได้รับผลจากการประกอบการ การสะสม
ทรัพย์สิน การวางแผน การจัดการและการจ�ำหน่ายจ่ายปันทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเรื่องสวัสดิการ
4) หลักการว่าด้วยภราดรภาพและการเคารพเหตุผล หมายถึง การเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อให้
คนในสังคมสามารถร่วมมือกันท�ำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ มีความปรารถนาดี
ต่อกัน ส่งเสริมความดีงามของกันและกัน มีความสมดุลระหว่างการท�ำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนโดย
ไม่ท�ำความเสียหายให้แก่ผู้อื่น
ในส่วนรูปแบบของรัฐบาลประชาธิปไตย มีรปู แบบใหญ่ ๆ ได้แก่ ระบบรัฐสภา ระบบประธานาธิบดี
และระบบกึ่งประธานาธิบดี โดยมีความแตกต่างกันที่องค์ประกอบ หน้าที่ และความสัมพันธ์ระหว่าง
ประมุขของรัฐกับฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการ และประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วน
ของประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง และมีรายละเอียดที่ปลีกย่อยลงไปในเรื่องระบบสภา อ�ำนาจ
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ในการแต่งตั้งผู้น�ำรัฐบาลและรัฐมนตรี สิทธิในการด�ำรงต�ำแหน่งในฝ่ายบริหาร และขอบเขตความ
รับผิดชอบต่อรัฐสภา เป็นต้น
องค์ประกอบส�ำคัญของสังคมประชาธิปไตยอีกประการหนึง่ คือ การมีวฒ
ั นธรรมการเมืองแบบ
ประชาธิปไตย ซึง่ รศ.วิสทุ ธิฯ์ ได้สำ� รวจการให้ความหมายของนักวิชาการตะวันตกหลายคนแล้วมีความ
เห็นว่าควรประกอบด้วย ความมีเหตุผล มีความรู้ในเรื่องการเมือง การเคารพซึ่งกันและกัน การอดกลั้น
ในความแตกต่าง การตกลงกันอย่างสันติวิธี การรู้จักมีส่วนร่วมทางการเมือง (เช่น แสดงความคิดเห็น
และวิพากษ์วิจารณ์บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง การรู้จักเลือก รู้จักใช้สิทธิอย่างเหมาะสม ใคร่ครวญ
ประเมินจากหลักฐานข้อมูล และตรวจสอบเปรียบเทียบทางเลือก) ไม่ลมื เรือ่ งสิทธิหน้าที่ (มีความสมดุล
ระหว่างการ “ได้” และการ “ให้” แก่สังคม) ท�ำดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีอุดมการณ์ประชาธิปไตย
ทีแ่ น่วแน่ (เข้าใจสาระของประชาธิปไตย และไม่หลงกับการบิดเบือนประชาธิปไตย) เห็นแก่ผลประโยชน์
ของส่วนรวมและประเทศชาติ และพัฒนาความรู้ความสามารถของตนให้รู้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
และสังคม เพื่อการพิจารณา ตัดสินใจ และเข้าร่วมทางการเมืองอย่างเหมาะสม
ทั้งนี้ วัฒนธรรมทางการเมืองของแต่ละประเทศถูกปลูกฝังและถ่ายทอดแก่คนรุ่นต่าง ๆ ผ่าน
กระบวนการกล่อมเกลาทางการเมือง ท�ำให้ผู้คนได้มาซึ่งความรู้สึก เอกลักษณ์ และข้อมูลข่าวสารใน
ทางการเมือง และการได้รับอิทธิพลจากสื่อสารมวลชนในลักษณะต่าง ๆ อีกทั้งวัฒนธรรมทางการเมือง
ยังมีผลต่อลักษณะของการมีสว่ นร่วมทางการเมืองด้วยว่าจะเป็นแบบใด ได้แก่ แบบผูม้ สี ว่ นร่วม (มีสำ� นึก
ทางการเมืองดี) แบบไพร่ฟ้าหรือผู้อยู่ใต้สังกัด (มีความรู้ทางการเมืองอย่างจ�ำกัดและเป็นไปตามการ
กล่อมเกลา) และแบบผู้ที่ไม่รับรู้ (ไม่เข้ามีส่วนร่วมหรือการเข้าร่วมโดยถูกหลอก)
รศ. วิสทุ ธิฯ์ ได้กล่าวถึงความส�ำเร็จและความล้มเหลวของประชาธิปไตยว่า ขึน้ อยูก่ บั กระบวนการ
ทางการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์ ของพรรคการเมือง ของการเลือกตั้ง ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหารมี
ความเป็นประชาธิปไตยมากน้อยเพียงไร และการสร้างและการพัฒนาประชาธิปไตยเป็นไปอย่างไร
โดยแต่ละประเทศมีการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยที่แตกต่างกัน ซึ่งท�ำให้ประชาธิปไตยมีความเป็น
ปึกแผ่นที่แตกต่างกันไปด้วย ทั้งในเชิงทัศนคติและพฤติกรรม โดยการพัฒนาประชาธิปไตยให้มั่นคง
ควรประกอบด้วยการพัฒนาวัฒนธรรมการเมืองให้เป็นประชาธิปไตย ให้การศึกษาอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม การพัฒนาสถาบันการเมืองที่ส�ำคัญและจ�ำเป็น เช่น พรรคการเมือง สถาบันการเลือกตั้ง
สถาบันภาคประชาสังคม รัฐบาล รัฐสภา ระบบราชการ ระบบตุลาการ ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ให้ทุกคนมีงานท�ำ มีรายได้ที่เหมาะสมกับงาน และมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม
รศ. วิสุทธิ์ฯ สรุปว่า ประชาธิปไตยจะถูกสร้างและพัฒนาในเจริญมั่นคงได้ในประเทศใดจะต้อง
มีประชาชนหรือราษฎรที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะความเข้มแข็งในวัฒนธรรมประชาธิปไตย มีความคิด
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ความเชื่อ และมีพฤติกรรมเชิงประชาธิปไตยที่มั่นคง และให้ระวังการท�ำลายตัวเองของประชาธิปไตย
หากไม่เห็นคุณค่า ไม่เห็นประโยชน์ของประชาธิปไตยไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
ศ. ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และ ดร. ถวิลวดี บุรีกุล ได้ศึกษาเรื่องประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
และให้ความหมายว่า การมีสว่ นร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการซึง่ ประชาชนหรือผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ได้มีโอกาสแสดงทัศนะและเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่มีผลต่อชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน
และมีการน�ำความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาก�ำหนดนโยบายและการตัดสินใจของรัฐ
การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการสื่อสารในระบบเปิด กล่าวคือ เป็นการสื่อสารสองทาง
ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งประกอบไปด้วยการแบ่งสรรข้อมูลร่วมกันระหว่าง ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในสังคม ทั้งนี้ เพราะการมีส่วนร่วมของประชาชน
เป็นการเพิ่มคุณภาพของการตัดสินใจ การลดค่าใช้จ่าย และการสูญเสียเวลา เป็นการสร้างฉันทามติ
และท�ำให้ง่ายต่อการน�ำไปปฏิบัติ อีกทั้งช่วยหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าใน “กรณีที่อาจจะรุนแรง” ช่วยให้
เกิดความน่าเชือ่ ถือและความชอบธรรม และช่วยให้ทราบความห่วงกังวลของประชาชนและค่านิยมของ
สาธารณชน รวมทั้งเป็นการพัฒนาความเชี่ยวชาญและความคิดสร้างสรรค์ของสาธารณชน
หลักการส�ำคัญของระบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ยึดหลักการพื้นฐานที่ว่าประชาชนเป็น
เจ้าของอ�ำนาจอธิปไตยประชาชนสามารถใช้อำ� นาจได้เสมอแม้วา่ ได้มอบอ�ำนาจให้กบั ผูแ้ ทนของประชาชน
ไปใช้ในฐานะทีเ่ ป็น “ตัวแทน” แล้วก็ตาม แต่ประชาชนก็สามารถเฝ้าดูตรวจสอบควบคุมและแทรกแซง
การท�ำหน้าที่ของตัวแทนของประชาชนได้เสมอ โดยสามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองได้ 4 ลักษณะ คือ
1. การเรียกคืนอ�ำนาจ โดยการถอดถอน/ปลดออกจากต�ำแหน่ง (recall) เป็นการควบคุมการ
ใช้อ�ำนาจของผู้แทนของประชาชนในการด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองแทนประชาชน หากปรากฏว่า
ผู้แทนของประชาชนใช้อ�ำนาจในฐานะ “ตัวแทน” มิใช่เป็นไปเพื่อหลักการที่ถูกต้อง หรือเพื่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวมที่แท้จริง ในทางตรงกันข้าม กลับเป็นการใช้อ�ำนาจโดยมิชอบ โดยทุจริต หรือ
เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลัก ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอ�ำนาจอธิปไตยสามารถเรียกร้องอ�ำนาจที่ได้รับ
มอบไปนั้นกลับคืนมาโดยการถอดถอน/ปลดออกจากต�ำแหน่งได้
2. การริเริ่มเสนอแนะ (initiatives) เป็นการทดแทนการท�ำหน้าที่ของผู้แทนของประชาชน
หรือเป็นการเสริมการท�ำหน้าทีข่ องตัวแทนประชาชน ประชาชนสามารถเสนอแนะนโยบายร่างกฎหมาย
รวมทั้งมาตรการใหม่ ๆ เองได้ หากว่าตัวแทนของประชาชนไม่เสนอหรือเสนอแล้วแต่ไม่ตรงกับความ
ต้องการของประชาชน
3. การประชาพิจารณ์ (public hearings) เป็นการแสดงออกของประชาชนในการเฝ้าดู
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ตรวจสอบและควบคุมการท�ำงานของตัวแทนของประชาชนในกรณีที่ฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหาร
เตรียมออกกฎหมาย หรือก�ำหนดนโยบาย หรือมาตรการใด ๆ ก็ตาม อันมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็น
อยู่หรือสิทธิเสรีภาพของประชาชน ประชาชนในฐานะเจ้าของอ�ำนาจอธิปไตยสามารถที่จะเรียกร้องให้มี
การชีแ้ จงข้อเท็จจริง และผลดีผลเสียก่อนการออกหรือบังคับใช้กฎหมาย นโยบาย หรือมาตรการนัน้ ๆ ได้
4. การแสดงประชามติ (referendum หรือ plebiscite) ในส่วนที่เกี่ยวกับนโยบายส�ำคัญ
หรือการออกกฎหมายที่มีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างมาก
เช่น การขึ้นภาษี การสร้างเขื่อนหรือโรงไฟฟ้า ฯลฯ ประชาชนในฐานะเจ้าของอ�ำนาจอธิปไตยสามารถ
เรียกร้องให้รัฐรับฟังมติของประชาชนเสียก่อนที่จะตรากฎหมายหรือด�ำเนินการส�ำคัญ ๆ โดยจัดให้มี
การลงประชามติเพื่อถามความคิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่ อันเป็นการตัดสินใจขั้นสุดท้าย
ประชาธิปไตยแบบมีสว่ นร่วมจึงเป็นลักษณะส�ำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบ
มีตัวแทนที่สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมือง ทั้งในระดับชาติและในระดับท้องถิ่น
โดยเป็นการกระจายอ�ำนาจการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรในระหว่างประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน
ให้การคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ในขณะทีเ่ ป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนในการ
ด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของรัฐ อีกทั้งเป็นการควบคุมการบริหารงานของรัฐบาลให้มีความโปร่งใส
ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชน และมีความรับผิดชอบ หรือสามารถตอบค�ำถาม
ของประชาชนได้
อาเซียนกับประชาธิปไตย
สมาคมอาเซียนก็ให้ความส�ำคัญในเรือ่ งประชาธิปไตย โดยแม้จะไม่ได้ก�ำหนดเป็นเงือ่ นไขเหมือน
เช่นทีส่ หภาพยุโรปได้กำ� หนดว่าประเทศสมาชิกต้องปกครองในระบอบประชาธิปไตยค�ำนึงถึงการมีสว่ นร่วม
การเคารพและปฏิบตั ใิ นเรือ่ งสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกต่างๆ และทุกส่วนทุกหมูเ่ หล่า
จักต้องยึดมั่นในหลักนิติรัฐและนิติธรรม แต่อาเซียนก็ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะเห็นรัฐสมาชิกเป็น
ประชาธิปไตยในมาตรฐานโลก
กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) บัญญัติไว้ในอารัมภบทว่า
“อาเซียนยึดมั่นในหลักการทั้งหลายของประชาธิปไตย การเคารพในหลักกฎหมาย และการ
ปกครองที่ดี เคารพและปกป้องสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน”
บทที่ 1 มาตรา 1 ข้อ 7 ในกฎบัตรอาเซียนกล่าวเรื่องเป้าหมายและหลักการว่า ให้รัฐสมาชิก
“เสริมสร้างประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง สนับสนุนการปกครองที่ดีและการเคารพในกฎหมายส่งเสริมและ
ปกป้องคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพพืน้ ฐาน โดยค�ำนึงถึงสิทธิและความรับผิดชอบของรัฐสมาชิก
อาเซียน”
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มาตรา 2 (f) ระบุวา่ อาเซียน “เคารพในสิทธิของทุกรัฐสมาชิกในการด�ำเนินและคงอยูซ่ งึ่ รูปแบบ
แห่งรัฐอย่างเสรี ปราศจากการแทรกแซงจากภายนอก ปลอดจากการแทรกซึมบ่อนท�ำลายและการกดดัน
จากภายนอกประเทศ”
มาตรา 2 (h) ให้ “ยึดมั่นในหลักปฏิบัติตามกฎหมาย (นิติธรรม) การปกครองที่ดี หลักการ
ประชาธิปไตย และการมีรัฐบาลภายใต้รัฐธรรมนูญ”
มาตรา 2 (i) ให้ “เคารพเสรีภาพขั้นพื้นฐาน การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และ
ส่งเสริมความเป็นธรรมทางสังคม”
ส่วนใน “แผนการปฏิบัติสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน” (ASEAN PoliticalSecurity Community Blueprint) ก�ำหนดแผนการท�ำงานเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยในอาเซียนไว้
3 ประการ ได้แก่
i. ส่งเสริมความเข้าใจในเรือ่ งหลักการของประชาธิปไตยในหมูเ่ ยาวชนระดับโรงเรียน ตามความ
เหมาะสมของระดับการศึกษา โดยค�ำนึงถึงระบบการศึกษาในแต่ละรัฐสมาชิก
Ii. จัดการสัมมนา โครงการฝึกอบรม และกิจกรรมสร้างขีดความสามารถของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่รัฐ นักคิด นักวิจัย และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง ให้แลกเปลี่ยนทัศนะและ
ประสบการณ์ และร่วมกันส่งเสริมหลักการประชาธิปไตยและสถาบันประชาธิปไตย
Iii. ด�ำเนินการวิจยั รายปีในเรือ่ งประสบการณ์และบทเรียนเรือ่ งประชาธิปไตย โดยมุง่ ประสงค์ให้
เพิ่มพูนการยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย
ในการนี้ อาจกล่าวได้ว่า อาเซียนมีความคาดหวังให้ประเทศสมาชิกเป็นประชาธิปไตย แต่ให้
กระบวนการประชาธิปไตยพัฒนาไปตามครรลองและวิถีการเมืองของรัฐสมาชิก โดยเป็นอิสระแก่กัน
ไม่เร่งรัด ไม่ก�ำหนดเวลา ไม่มีรูปแบบประชาธิปไตยที่ตายตัว แต่พึงเป็นไปตามหลักนิติธรรม และมีกติกา
ประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ
ดัชนีประชาธิปไตย
ดร. สมเกียรติ อ่อนวิมล ในบทความ บันทึกอาเซียน : ดัชนีประชาธิปไตยโลกกับอาเซียน และ
บทความของผู้ที่สนใจในเรื่องเดียวกันอีกหลายบทความ ได้กล่าวถึงรายงานของคณะนักวิจัยในหน่วย
วิจัย Economist Intelligence Unit ของนิตยสาร The Economist ของอังกฤษ ที่เผยแพร่ผลงานวิจัย
เรื่องประชาธิปไตยใน 167 ประเทศในโลก โดยจัดท�ำดัชนีประชาธิปไตย (Democracy Index) ขึ้น
โดยการน�ำ 60 ตัวชี้วัดและการส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนมาท�ำการศึกษา 5 ตัวแปรส�ำคัญของ
ประชาธิปไตย ได้แก่
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1. Electoral Process and Pluralism
กระบวนการเลือกตั้ง และ ความหลากหลายเชิงพหุนิยม
2. Functioning of Government
การท�ำงานของรัฐบาล
3. Political Participation
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมือง
4. Political Culture
วัฒนธรรมทางการเมือง
5. Civil Liberty
เสรีภาพพลเมือง
นอกจากนี้ ยังน�ำปัจจัยที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาให้คะแนนประกอบในแต่ละตัวแปรด้วย ได้แก่
การเลือกตั้งเป็นไปโดยอิสระและมีความยุติธรรมหรือไม่ ความปลอดภัยของผู้ลงคะแนนเสียง อิทธิพล
ของอ�ำนาจต่างประเทศต่อรัฐบาล และความสามารถของข้าราชการในการน�ำนโยบายไปปฏิบัติ
ผลการศึกษาได้นำ� ค่าเฉลีย่ จาก 5 ดัชนี จัดกลุม่ ประเทศตามคุณภาพของความเป็นประชาธิปไตย
เป็น 4 กลุ่ม จากสูงสุด - ลงต�่ำสุด คือ
1. Full Democracy / ประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบ
2. Flawed Democracy / ประชาธิปไตยแบบบกพร่อง มีต�ำหนิ
3. Hybrid Democracy / ประชาธิปไตยแบบผสม / ประชาธิปไตยไม่เต็มใบ
4. Authoritarian Regimes / การปกครองโดยกลุ่มอ�ำนาจ
จากนั้นได้จัดล�ำดับความเป็นประชาธิปไตยของประเทศต่าง ๆ ในโลก (ส�ำรวจ 167 ประเทศ)
โดยเริ่มจัดท�ำรายงานในปี 2549 ต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน โดยค่าดัชนีของแต่ละประเทศจะเปลี่ยนไปตาม
สถานการณ์ในปีที่ท�ำการส�ำรวจในประเทศนั้น ๆ
รายงานดัชนีประชาธิปไตยโลก ปี 2555 ปรากฏว่า
1. จ�ำนวนประเทศที่เป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบมีเพียง 25 ประเทศ โดยประเทศที่อยู่ใน
ล�ำดับสูงเป็นประเทศในยุโรปเหนือ ได้แก่ นอร์เวย์ สวีเดน ไอซ์แลนด์ เดนมาร์ก ตามด้วยนิวซีแลนด์
ออสเตรเลีย สวิตเซอร์แลนด์ แคนาดา ฟินแลนด์ เนเธอร์แลนด์ เป็นต้น โดยประเทศในเอเชียที่อยู่ในกลุ่ม
นี้เพียง 2 (ล�ำดับที่ 21 และ 22)
2. ประชาธิปไตยแบบมีตำ� หนิมี 54 ประเทศ โดยประเทศไทยอยูใ่ นกลุม่ นีใ้ นล�ำดับที่ 58 (เท่ากับ
ล�ำดับในปี 2554) แต่อินโดนีเซียอยู่สูงกว่าในล�ำดับที่ 53 (เดิมล�ำดับที่ 60) และเป็นล�ำดับที่ดีที่สุดใน
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อาเซียน มาเลเซียอันดับที่ 64 (เดิมล�ำดับที่ 71) และฟิลิปปินส์อันดับที่ 69 (เดิมล�ำดับที่ 75) ซึ่งนับ
ว่าสามประเทศหลังมีล�ำดับที่ดีขึ้นกว่าปี 2554 ทั้งนี้ ติมอร์เลสเต้ซึ่งจะเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนในอนาคต
ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มนี้ด้วย และมีล�ำดับดีกว่าประเทศสมาชิกอาเซียนในปัจจุบันทุกประเทศ คือ อยู่ใน
ล�ำดับที่ 42 (น่าจะเนื่องมาจากความราบรื่นโดยเปรียบเทียบของการเมืองภายใน)
3. สิงคโปร์อยู่ในกลุ่มประชาธิปไตยแบบลูกผสมในล�ำดับที่ 81 ของโลก (ล�ำดับเดิมเท่ากับปี
2554) และกัมพูชาอยู่ในกลุ่มเดียวกันในอันดับที่ 100 (เดิมล�ำดับที่ 101)
4. ประเทศสมาชิกอาเซียนที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ปกครองโดยกลุ่มอ�ำนาจ ได้แก่ เวียดนามอยู่ใน
ล�ำดับที่ 144 ของโลก ตกไป 1 ล�ำดับ (เดิมล�ำดับที่ 143) เมียนมาร์อยู่ในล�ำดับที่ 155 (เดิมล�ำดับที่ 161)
หรือดีขึ้นมาก และ ลาวล�ำดับที่ 156 ซึ่งเป็นล�ำดับเท่าเดิม
5. ส่วนบรูไนดารุสซาลาม ไม่อยู่ในการศึกษาวิจัย ซึ่งคงเนื่องมาจากเป็นประเทศขนาดเล็กที่มี
รูปแบบการปกครองเฉพาะ
สรุปล�ำดับความเป็นประชาธิปไตยของอาเซียนในปี 2555 จากมากไปหาน้อย ยกเว้นบรูไนดารุสซาลาม ได้แก่
53 อินโดนีเซีย
58 ไทย
64 มาเลเซีย
69 ฟิลิปปินส์
81 สิงคโปร์
100 กัมพูชา
144 เวียดนาม
155 เมียนมาร์
156 ลาว
การจัดท�ำดัชนีประชาธิปไตยดังกล่าว แม้จะไม่ได้รับการยอมรับในทางสากลอย่างเป็นทางการ
แต่ก็ท�ำให้เห็นภาพโดยรวมของความเป็นประชาธิปไตยของโลกและของแต่ละประเทศได้ในระดับหนึ่ง
โดยจะเห็นได้ว่าประเทศที่มีระบบการเมืองแบบพหุนิยมจะอยู่ในล�ำดับที่สูงกว่า และให้ค่ากับการมี
ส่วนร่วมในทางการเมืองอย่างแท้จริงด้วย
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พรรคการเมืองในอาเซียน
ดร.พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวไว้ในบทความเรื่อง “วิธีท�ำให้
พรรคการเมืองเป็นสถาบันของเพือ่ นบ้านอาเซียน” เกีย่ วกับระบบการเมืองการปกครองและการเลือกตัง้
ในประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีแตกต่างกันว่ามีความหลากหลายและแตกต่างกันอย่างมาก ตั้งแต่ระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ เช่น บรูไนดารุสซาลาม จนถึงระบบการเมืองแบบหลายพรรค เช่น ในอินโดนีเซีย
มาเลเซีย ฟิลปิ ปินส์ และไทย โดยในกลุม่ หลังนัน้ พรรคการเมืองในอินโดนีเซียและมาเลเซียมีอดุ มการณ์
ทางการเมืองทีบ่ ง่ บอกถึงแนวทางของพรรคอย่างชัดเจน ในขณะทีไ่ ทยและฟิลปิ ปินส์กลับไม่ได้มกี ารสร้าง
อุดมการณ์ทางการเมืองทีช่ ดั เจนเช่นนัน้ จึงเป็นสาเหตุให้พรรคการเมืองในสองประเทศนีส้ ว่ นใหญ่ไม่อาจ
พัฒนาเป็นสถาบันทางการเมืองและด�ำรงอยูค่ กู่ บั การเมืองเป็นระยะเวลานานได้ และได้กล่าวถึงมาเลเซีย
ที่มีการจัดตั้งพรรคการเมืองเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มเชื้อชาติและเพื่อเป็นตัวแทนของท้องถิ่น ส่วนใน
อินโดนีเซียมีการจัดตั้งพรรคการเมืองที่อิงกับศาสนาและได้รับความสนับสนุนจากกลุ่มศาสนานั้น ๆ
จนท�ำให้พรรคการเมืองบางพรรคสามารถพัฒนาเป็นสถาบันและอยู่คู่กับการเมืองอินโดนีเซียมาเป็น
เวลานาน อย่างไรก็ตาม พรรคการเมืองในอินโดนีเซียส่วนใหญ่ไม่สามารถชนะการเลือกตั้งได้ในทุกพื้นที่
ของประเทศ โดยแต่ละพรรคการเมืองมีพื้นที่ที่ตนเองมีฐานสนับสนุนที่มั่นคงแตกต่างกันออกไป
ดร. พรรณชฎาฯ กล่าวว่า ไทยและฟิลิปปินส์มีระบบพรรคการเมืองที่คล้ายกัน โดยไม่ได้มี
อุดมการณ์ทางการเมืองที่ชัดเจน แต่สร้างนโยบายที่โดดเด่นในช่วงเวลาที่มีการเลือกตั้ง และตัวบุคคล
ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งมีความส�ำคัญต่อการชนะการเลือกตั้งในฟิลิปปินส์อย่างมาก และเห็นว่าการขาด
อุดมการณ์ทางการเมือง ท�ำให้พรรคการเมืองในประเทศไทยส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาเป็นสถาบัน
ทางการเมืองได้ พรรคการเมืองหลายพรรคจึงถูกก่อตัง้ ขึน้ มาและปิดไปอย่างรวดเร็ว ยิง่ กว่านัน้ บางพรรค
จัดตั้งขึ้นโดยไม่ได้ส่งผู้สมัครลงสมัครรับเลือกตั้ง
ดร. พรรณชฎาฯ สรุปว่า ความอ่อนแอของพรรคการเมืองไทยถือเป็นอุปสรรคส�ำคัญในการพัฒนา
ประเทศ โดยหากจะพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยให้มีความเจริญก้าวหน้านั้น จ�ำเป็นต้องมี
การพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันหลักทางการเมืองอย่างแท้จริง มีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ
และมีการสร้างบุคลากรทางการเมืองให้มีคุณภาพและคุณธรรมอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยให้การเมือง
ในประเทศไทยมีความมั่นคงมากขึ้นด้วย
จากการส�ำรวจแนวคิดและเกณฑ์ความเป็นประชาธิปไตยจะเห็นได้ว่า ประชาธิปไตยมิใช่เป็น
เพียงรูปแบบหรือโครงสร้าง แต่จะต้องให้ความส�ำคัญกับเรือ่ งเนือ้ หาและกิจกรรมประชาธิปไตยด้วย โดย
มีการเข้าร่วมของประชาชนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั พืน้ ฐานทางการเมือง ประวัตศิ าสตร์
วัฒนธรรม อุดมการณ์ทางการเมือง และรูปแบบเศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆ ด้วย
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บทที่ 3 : ส�ำรวจประชาธิปไตยในอาเซียน
การส�ำรวจเรือ่ งประชาธิปไตยในอาเซียนจะใช้กรอบของรูปแบบการเมืองการปกครองเป็นเกณฑ์
แต่จะพิจารณาปัจจัยที่เป็นเนื้อหาประชาธิปไตยด้วย อาทิ บทบาทขององค์กรทางการเมือง การมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมทางการเมือง ตลอดจนจะส�ำรวจ
ความเป็นมาทางการเมืองของแต่ละประเทศโดยย่อ เพือ่ เปรียบเทียบให้เห็นระดับความเป็นประชาธิปไตย
ในประเทศนั้น ๆ โดยสังเขป
ในการนี้ อาจจัดกลุ่มรูปแบบประชาธิปไตยในอาเซียนโดยใช้เกณฑ์การรวมอ�ำนาจหรือกระจาย
อ�ำนาจการเมือง ได้ดังนี้
1) ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
บรูไนดารุสซาลาม
เป็นประเทศขนาดเล็ก มีประชากรเพียงประมาณ 4 แสนคนเศษ และเคยมีการปกครองที่
ยาวนานกว่า 650 ปีในระบบสุลต่าน เมื่อได้รับเอกราชจากอังกฤษในปี 2527 จึงใช้การปกครอง
ระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ (Constitutional Monarchy) โดยมีสุลต่านเป็นทั้งประมุขของ
รัฐและเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร คือ นายกรัฐมนตรี และควบต�ำแหน่งรัฐมนตรีที่ส�ำคัญด้วย ได้แก่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
โครงสร้างทางการเมืองยังประกอบด้วยสภาที่ปรึกษา 5 สภา ได้แก่ สภาศาสนา (The
Religious Council) สภาองคมนตรี (The Privy Council) สภารัฐมนตรี (The Council of
Ministers) สภานิติบัญญัติ (The Legislative Council) และสภาผู้สืบต�ำแหน่ง (The Council of
Succession) ซึ่งท�ำหน้าที่ในการเลือกสุลต่านองค์ใหม่
สุลต่านองค์ปัจจุบันคือ Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Waddaulah
ขึ้นครองราชย์ตั้งแต่ปี 2510 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งสะท้อนถึงความมั่นคงและความต่อเนื่องในระดับผู้น�ำ
ประเทศของบรูไนดารุสซาลาม
ลักษณะทางสังคมประกอบด้วยชาวมาเลย์ร้อยละ 66 และผู้นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 67
ประชากรส่วนใหญ่ยังมีการศึกษาไม่สูงนักและไม่สนใจการเมือง
บรูไนดารุสซาลามได้เริ่มใช้รัฐธรรมนูญในปี 2502 ที่ก�ำหนดโครงสร้างการเมืองหลักตาม
ข้างต้น และมีการแก้ไขในปี 2514 ให้บรูไนฯ รับผิดชอบกิจการป้องกันประเทศเอง ส่วนอังกฤษ
ซึ่งยังเป็นเจ้าอาณานิคมอยู่ในขณะนั้น รับผิดชอบกิจการต่างประเทศ และปี 2527 ได้แก้ไขเรื่องการ
ด�ำรงต�ำแหน่งของประมุขของรัฐภายหลังได้รับเอกราชจากอังกฤษ
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การเมืองของบรูไนดารุสซาลามไม่มีลักษณะที่โดดเด่น เพราะยอมรับการรวมศูนย์อ�ำนาจ
พรรคการเมืองของบรูไนฯ ไม่ค่อยมีบทบาทมากนัก จนอาจกล่าวได้ว่าไม่มีผลต่อการเมืองการปกครอง
ของประเทศเลย พรรคการเมืองที่ส�ำคัญ ได้แก่ พรรคเอกภาพแห่งชาติบรูไน (Parti Perpaduan
Kebangsaan Brunei) หรือ PPKB หรือ Brunei Nationanl United Party ซึ่งได้รับอนุญาตให้
ด�ำเนินกิจกรรมทางการเมืองเมื่อไม่นานมานี้ มีสมาชิกเพียงประมาณ 200 คน และพรรคจิตส�ำนึก
ประชาชนบรูไน (Parti Kesedaran Rakyat Brunei) หรือ PAKAR ซึ่งก็เป็นพรรคขนาดเล็ก
รัฐบาลควบคุมทางการเมืองด้วยมาตรการต่าง ๆ อาทิ กฎหมายความมัน่ คงภายในประเทศ
(Internal Security Act (ISA)) ห้ามการชุมนุมทางการเมือง และสามารถถอดถอนการจดทะเบียน
เป็นพรรคการเมืองได้ ตลอดจนห้ามข้าราชการ (ซึ่งมีเป็นจ�ำนวนกว่าครึ่งของประชากรทั้งหมด)
เป็นสมาชิกพรรคการเมือง ทั้งนี้ รัฐบาลเห็นว่าพรรคการเมืองไม่มีความจ�ำเป็น เนื่องจากประชาชน
สามารถแสดงความคิดเห็นหรือขอความช่วยเหลือจากข้าราชการของสุลต่านได้อยู่แล้ว
สภานิติบัญญัติท�ำหน้าที่ให้รัฐธรรมนูญได้รับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ แต่ในทางปฏิบัติ
ไม่มีการประชุมสภานิติบัญญัติเป็นเวลานาน จนในปี 2547 สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนได้ประกาศ
ฟื้นฟูสภานิติบัญญัติโดยก�ำหนดให้มีจ�ำนวน 45 คน โดยพระองค์จะทรงคัดเลือกเองจ�ำนวน 30 คน
และจะเลือกตั้งจ�ำนวน 15 คน ซึ่งนับเป็นการฟื้นฟูกระบวนการประชาธิปไตยที่ได้รับการตอบรับที่ดี
อย่างไรก็ดี จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการจัดการเลือกตั้งดังกล่าว
บรูไนฯ ใช้ระบบศาลกลาง และไม่มีศาลรัฐธรรมนูญ
บรูไนฯ มีระบบรัฐสวัสดิการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยรัฐให้หลักประกันด้านการศึกษา การเคหะ
และการรักษาพยาบาล และไม่มีการเก็บภาษีเงินได้ ท�ำให้บรูไนฯ ไม่ค่อยประสบปัญหาทางการเมือง
อย่างไรก็ดี มีปัญหาสังคมเรื่องการว่างงานและปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
ประชาธิปไตยในบรูไนดารุสซาลามจึงเป็นประชาธิปไตยทีค่ อ่ นข้างสงบนิง่ มีระดับการเข้าร่วม
ทางการเมืองของประชาชนไม่สูงนัก และไม่มีประเด็นความขัดแย้งทางการเมืองที่ส�ำคัญ โดยมีรัฐบาล
ที่มีความเข้มแข็ง มีเสถียรภาพ สามารถด�ำเนินนโยบายต่าง ๆ ได้โดยไม่มีอุปสรรคมากนัก
2) ระบอบประชาธิปไตยเชิงสังคมนิยม
เวียดนาม
เวียดนามผ่านประสบการณ์การต่อสูเ้ พือ่ เอกราชทีย่ าวนานกับฝรัง่ เศส และการต่อสูก้ บั สหรัฐฯ
ในสงครามเวียดนาม โดยมีพรรคคอมมิวนิสต์เป็นองค์กรน�ำทีส่ ำ� คัญ เป็นพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียว
และใช้รูปแบบการปกครองแบบรวมศูนย์ในการบริหารประเทศ
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รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันประกาศใช้ตั้งแต่เมื่อปี 2535 โดยเป็นการแก้ไขปรับปรุงจากฉบับ
ที่ใช้มาก่อนหน้านั้น 3 ฉบับ ก�ำหนดโครงสร้างและแนวทางการปกครองประเทศแบบสังคมนิยม
โดยเน้นเรื่องอ�ำนาจของปวงชนและชนชั้นแรงงาน มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศ และมี
นายกรัฐมนตรีท�ำหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร อย่างไรก็ดี การก�ำหนดทิศทางของประเทศขึ้นอยู่กับ
คณะผู้น�ำ (Politburo) จ�ำนวน 16 คน ซึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสต์
เวียดนาม
ฝ่ายนิติบัญญัติเป็นระบบสภาเดี่ยว สภาแห่งชาติเรียกว่า Quoc Hoi มีสมาชิกจ�ำนวน
500 คน มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 5 ปี โดยผู้สมัครลงรับการเลือกตั้งเกือบทั้งหมดได้รับการ
คัด เลื อกโดยพรรคคอมมิวนิสต์ โดยมีผู้สมัครอิ ส ระจ� ำ นวนน้ อ ยมาก พรรคการเมื อ งที่ ส� ำ คั ญ คื อ
Vietnamese Fatherland Front ซึ่งเป็นแนวร่วมระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามกับกลุ่มพันธมิตร
แม้ว่าตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ สภาแห่งชาติจะเป็นองค์กรสูงสุดของอ�ำนาจรัฐ แต่ตาม
ข้อเท็จจริงสภาแห่งชาติจะถูกชี้น�ำโดยพรรคคอมมิวนิสต์ โดยมีสมาชิกสภาจ�ำนวนมากที่เป็นสมาชิก
พรรคคอมมิวนิสต์ และในจ�ำนวนนี้มีชนชั้นน�ำของพรรคหลายคนเข้าด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญของสภา เช่น
ประธานสภา รองประธานสภา ดังนั้น การเสนอ การแก้ไข และการออกกฎหมายต่าง ๆ มักจะเกิดจาก
การริเริ่มของพรรคคอมมิวนิสต์ทั้งสิ้น ซึ่งรวมทั้งการมีอิทธิพลของพรรคในการลงมติในเรื่องต่าง ๆ
พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ในเวียดนามมีหลายกลุ่ม แต่ถูกจ�ำกัดอ�ำนาจหน้าที่โดย
รัฐธรรมนูญเพื่อให้อยู่ภายในขอบเขตที่ไม่กระทบกระเทือนต่อแนวทางสังคมนิยม และสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐเท่านั้น ไม่มีอิสระที่จะด�ำเนินการทางการเมืองอย่างเสรี พรรคและกลุ่มผลประโยชน์
ต่าง ๆ มักมีบทบาทส่งเสริมและสนับสนุนระบบการเมืองของรัฐหรือเป็นพันธมิตรกับพรรคคอมมิวนิสต์
มากกว่า พรรคการเมืองอื่นที่ได้รับการรับรองตามกฎหมายได้แก่ พรรคประชาธิปไตย พรรคสังคมนิยม
ส่วนกลุ่มผลประโยชน์ ได้แก่ สหพันธ์กรรมกรเวียดนาม สมาคมชาวนารวมเวียดนาม สหภาพสตรี
เวียดนาม และองค์กรทางศาสนาหลายองค์กร เป็นต้น
เวียดนามนับเป็นประเทศทีม่ เี สถียรภาพทางการเมือง มีเอกภาพสูง และมีการกระจายอ�ำนาจ
ส่งเสริมผู้น�ำรุ่นใหม่ที่มีความช�ำนาญและประสบการณ์ทางเศรษฐกิจ และให้โอกาสทั้งผู้น�ำที่มาทั้งจาก
ภาคเหนือและภาคใต้
อาจกล่าวได้ว่ากระแสประชาธิปไตยในเวียดนามยังมีไม่มาก เป็นไปอย่างจ�ำกัด การมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชนเป็นไปตามแบบแผนที่ก�ำหนด ไม่มีองค์กรอิสระ แต่ก็เป็นรูปแบบการ
ปกครองที่ท�ำให้เวียดนามมีรัฐบาลที่เข้มแข็งและมีนโยบายบริหารประเทศที่ต่อเนื่อง สามารถชักน�ำการ
พัฒนาประเทศได้รวดเร็ว
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พัฒนาการทางการเมืองที่น่าสนใจที่ได้เริ่มปฏิบัติเมื่อปี 2556 คือ การก�ำหนดให้ สภาแห่ง
ชาติลงมติให้ความเห็นชอบการปฏิบัติงานของบุคคลที่ด�ำรงต�ำแหน่งระดับสูง ทั้งประธานาธิบดี นายก
รัฐมนตรี และบุคคลอื่นอีกจ�ำนวนกว่า 50 คน แม้ว่าหลายคนเป็นกรมการเมืองอาวุโสของพรรค
คอมมิวนิสต์ก็ตาม โดยมีหลักการและเหตุผลว่า เมื่อบุคคลที่เข้ารับต�ำแหน่งในระดับสูงได้รับเลือกจาก
การลงมติโดยสมาชิกรัฐสภาซึ่งเป็นผู้แทนราษฎรจากนครและจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ จึงเป็นการอัน
ควรที่ผู้แทนจะต้องตรวจสอบผลงานของบุคคลเหล่านั้น แต่ “การลงมติไว้วางใจ” ไม่ได้มีผลบังคับให้ผู้ที่
ได้คะแนนไว้วางใจน้อย หรือไม่ได้รับความไว้วางใจ ต้องพ้นจากต�ำแหน่ง อย่างไรก็ดี คะแนนเสียงจะ
เป็นกระจกเงาให้บุคคลเหล่านั้นมองดูตัวเองและใช้จริยธรรมในการตัดสินอนาคตของตัวเอง อันถือได้ว่า
การตรวจสอบตนเองดังกล่าวเป็นพัฒนาการด้านบวกส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยในประเทศ
ลาว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นอีกประเทศหนึ่งในอาเซียนที่ปกครองแบบรวมศูนย์
โดยองค์กรแห่งสิทธิทมี่ อี ำ� นาจสูงสุด คือ “พรรคประชาชนปฏิวตั ลิ าว” (Lao People’s Revolutionary
Party : LPRP) องค์กรบริหารหลักของรัฐมี 4 องค์กร คือ สภาแห่งชาติ คณะรัฐบาล ศาลประชาชน
และองค์การอัยการประชาชน มี “ประธานประเทศ” ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรค LPRP ด�ำรงต�ำแหน่ง
ประมุขสูงสุดของรัฐ มีอำ� นาจในการก�ำหนดนโยบายและควบคุมการบริหารประเทศ และมีนายกรัฐมนตรี
ท�ำหน้าที่หัวหน้าคณะรัฐบาล โดยทั้งสามต�ำแหน่งมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งครั้งละ 5 ปี
“สภาแห่งชาติ” ถือเป็นองค์กรตัวแทนของประชาชน เป็นองค์กรตัวแทนแห่งสิทธิ อ�ำนาจ และ
ผลประโยชน์ของประชาชน เป็นองค์กรอ�ำนาจแห่งรัฐ และเป็นองค์กรนิติบัญญัติที่มีสิทธิพิจารณา
ข้อตัดสินใจหรือปัญหาส�ำคัญของชาติ รวมทั้งติดตามตรวจสอบการด�ำเนินงานของคณะรัฐบาล
ศาลประชาชน และองค์การอัยการประชาชน ประชาชนเป็นผู้เลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติ การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาแห่งชาติปฏิบัติตามหลักการเสมอภาพ ลงคะแนนโดยตรงและลับ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
มีสิทธิเสนอถอดถอนผู้แทนของตนได้หากประพฤติตนไม่สมเกียรติ ศักดิ์ศรี และขาดความไว้วางใจจาก
ประชาชน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายพื้นฐานแห่งรัฐ โดยได้
ประกาศใช้ฉบับแรกเมื่อปี 2534 และมีการแก้ไขเพียงครั้งเดียวในปี 2546
การทีข่ นาดของประเทศไม่ใหญ่นกั มีจำ� นวนประชากรไม่มาก เป็นประเทศทีไ่ ม่มที างออกทะเล
มีทรัพยากรไม่มาก และมีพลังอ�ำนาจของประเทศไม่มาก ได้กลายเป็นข้อจ�ำกัดในการพัฒนาประชาธิปไตย
ในลาวด้วย
กิจกรรมทางการเมืองถูกควบคุมอย่างเข้มงวด ดังเช่นเคยมีเหตุการณ์นักศึกษาจะเดินขบวน
ประท้วงรัฐบาลและเรียกร้องให้มกี ารปฏิรูปประเทศในปี 2542 แต่ผเู้ ข้าร่วมก็ถูกจับกุมคุมขังในเวลาอัน
รวดเร็ว
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ลักษณะพิเศษของลาวคือ มีพรมแดนติดต่อกับไทย ประชาชนมีความเข้าใจภาษาของกันและกัน
และได้รับข่าวสารข้อมูลจากสื่อวิทยุโทรทัศน์ของไทยทุกวัน แต่ปัจจัยเหล่านี้ก็ไม่ได้มีอิทธิพลให้ชาวลาว
ต้องการใช้รปู แบบการปกครองแบบไทย และมิได้เป็นการกระตุน้ ให้เกิดการเรียกร้อง ระบอบประชาธิปไตย
แบบพหุนิยม หากแต่เป็นการเลียนแบบทางวัฒนธรรมเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่ประชาชนชาวลาวก็คง
รู้สึกว่าได้รับการตอบสนองทางการเมืองและเศรษฐกิจตามสมควรแล้วจากรัฐบาล
3) ระบอบประชาธิปไตยแบบจ�ำกัดการเข้าร่วม
สิงคโปร์
เป็นประเทศขนาดเล็ก มีประชากรเพียงประมาณ 5.3 ล้านคน ปกครองในระบบรัฐสภา
ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 6 ปี นายกรัฐมนตรี
เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร คณะรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งทั่วไปทุก 5 ปี
พรรคการเมืองที่ส�ำคัญ คือ พรรคกิจประชาชน (People’s Action Party) ก่อตั้งโดย
นายลี กวน ยู รัฐบุรุษคนส�ำคัญของสิงคโปร์ ซึ่งเป็นพรรคที่อยู่ในอ�ำนาจมาตั้งแต่ก่อนที่สิงคโปร์จะได้รับ
เอกราชในปี 2508 และมีทนี่ งั่ ในสภาเกือบจะเบ็ดเสร็จต่อเนือ่ งมาเป็นเวลานานกว่า 40 ปี พรรคการเมือง
ฝ่ายค้านทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ พรรค Worker’s Party (WP) ก่อตัง้ ขึน้ ในปี 2500 พรรค Singapore Democratic
Party (SDP) ก่อตั้งในปี 2523 และพรรค Singapore Democratic Alliance (SDA) ก่อตั้งเมื่อปี 2544
จากการรวมพรรคเล็กหลายพรรค
ระบบรัฐสภาเป็นระบบสภาเดี่ยว มีจ�ำนวนสมาชิก 87 คน โดยการเลือกตั้งล่าสุดเมื่อปี 2554
พรรค PAP ของรัฐบาลได้รับเลือก 81 ที่นั่ง และพรรค WP ที่เป็นฝ่ายค้าน ได้รับเลือก 6 ที่นั่ง ซึ่งแม้ว่า
การเลือกตั้งในช่วงหลัง ๆ พรรคฝ่ายค้านสามารถช่วงชิงที่นั่งในสภาได้เพิ่มขึ้นเป็นล�ำดับ แต่ก็มีจ�ำนวน
ไม่มากพอที่จะมีอิทธิพลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้ อย่างไรก็ดี ก็สะท้อนถึงความนิยม
ในรัฐบาลที่ลดลง กล่าวคือ ได้คะแนนเสียงร้อยละ 60.14 ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุด ซึ่งเป็นคะแนนนิยม
ที่ต�่ำที่สุดนับตั้งแต่ได้รับเอกราช
สิงคโปร์เป็นประเทศที่ได้ชื่อว่ามีธรรมาภิบาลสูง แต่การเมืองและประชาธิปไตยของสิงคโปร์
ก็ถูกวิจารณ์ว่ามีข้อจ�ำกัดอย่างมาก ซึ่งทางการสิงคโปร์ได้อธิบายถึงการมีกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดในด้าน
ต่าง ๆ ว่า เพือ่ รักษาเสถียรภาพของประเทศทีม่ ขี นาดเล็กทีม่ คี วามละเอียดอ่อนในเรือ่ งเชือ้ ชาติทปี่ ระกอบ
ด้วยประชากรเชือ้ สายจีน มาเลย์ และอินเดีย รัฐบาลจึงควบคุมสิทธิเสรีภาพของสือ่ มวลชนและประชาชน
อย่างเข้มงวด จ�ำกัดการวิพากษ์วจิ ารณ์รฐั บาล และให้ความส�ำคัญต่อการมีเสถียรภาพทางการเมืองและ
การรักษาความสงบเรียบร้อยในประเทศอย่างมากเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ
36

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 16 เล่มที่ 46 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2557

ประชาธิปไตยในอาเซียน

ผูน้ ำ� สิงคโปร์ได้ประกาศในหลายโอกาสว่า ประสงค์ทจี่ ะพัฒนาสิงคโปร์ให้เป็นสังคมทีโ่ ปร่งใส
และเปิดกว้างมากขึ้น โดยจะด�ำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป ในขณะที่จะค�ำนึงถึงค่านิยมที่เป็น
คุณลักษณะเฉพาะของประเทศ คือ การเป็นหพุสงั คมทีม่ คี วามแตกต่างด้านเชือ้ ชาติและศาสนา มากกว่า
การที่จะน�ำระบบเสรีนิยมประชาธิปไตยของตะวันตกมาใช้อย่างเต็มรูปแบบ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองในสิงคโปร์จึงเป็นไปอย่างจ�ำกัด โดยมีกฎเกณฑ์หลายประการ
จนส่วนหนึ่งท�ำให้เกิดความหวาดกลัวที่จะมีบทบาททางการเมืองเพราะเกรงอันตรายและการถูกลงโทษ
จับกุม คุมขัง และได้พัฒนาจนเป็นความเคยชินและได้สร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบจ�ำกัดสิทธิและ
ยอมรับการน�ำของรัฐบาลขึ้นมา
เมียนมาร์
เดิมอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลทหารมาเป็นเวลานาน ภายใต้สภาสันติภาพและ
การพัฒนาแห่งรัฐ (State Peace and Development Council – SPDC) โดยมีประธาน SPDC เป็น
ประมุขประเทศ ต่อมาได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เมื่อปี 2551 เปลี่ยนเป็นระบบการปกครอง
แบบสาธารณรัฐ มีรัฐสภาซึ่งประกอบด้วยสภาประชาชน (People’s Assembly) สภาชาติพันธุ์
(Nationalities Assembly) และสภาท้องถิ่น โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศและหัวหน้า
รัฐบาล
เมียนมาร์ได้จัดการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2553 โดยพรรคสหภาพ
เพื่อการพัฒนาและความสมานฉันท์ (Union Solidarity and Development Party : USDP) ซึ่งเป็น
พรรคของรัฐบาลได้ที่นั่งส่วนใหญ่ทั้งในสภาประชาชนและสภาชาติพันธุ์ และทางการเมียนมาร์ได้ปล่อย
ตัวนางออง ซาน ซูจี ผู้น�ำฝ่ายค้าน แล้วเปิดประชุมสภาทั้ง 3 สภาอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ
32 ปี จึงท�ำให้ได้รับการยอมรับจากประชาคมโลกในระดับหนึ่งว่า เมียนมาร์ก�ำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ความ
เป็นประชาธิปไตย โดยนายพลเต็งเส่ง ประธานาธิบดีพม่า ก็ได้รับการยอมรับว่ามีความจริงใจในการ
พัฒนาการเมืองของประเทศ และได้รับความร่วมมือจากนางออง ซาน ซูจี หัวหน้าพรรคฝ่ายค้าน ในการ
เข้าร่วมสร้างความสมานฉันท์ในประเทศ โดยได้ลงสมัครและชนะการเลือกตั้งซ่อมในปี 2555
รัฐธรรมนูญของพม่าเปิดโอกาสให้มีการจัดตั้งพรรคการเมืองได้ โดยในปี 2556 มีกว่า 50
พรรค แต่ก็มีที่นั่งในสภาเพียง 12 พรรค โดยพรรคฝ่ายค้านที่ส�ำคัญ คือ พรรค National League
for Democracy (NLD) และ National Unity Party (NUP) แต่มีที่นั่งในสภาประชาชนรวมกันเพียง
51 คน หรือประมาณร้อยละ 11.5 เท่านั้น นอกจากนี้ มีข้อก�ำหนดในรัฐธรรมนูญให้ฝ่ายทหารได้รับ
การแต่งตั้งเป็นผู้แทนในสภาผู้แทนราษฎรและสภาชาติพันธุ์สภาละ 1 ใน 4 หรือ ร้อยละ 25 (110 คน
ในจ�ำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 440 คน และ 56 คนในสมาชิกสภา ชาติพันธุ์ 224 คน) หรือกล่าว
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ได้วา่ เป็นกติกาทางการเมืองในช่วงการเปลีย่ นผ่านประชาธิปไตยในเมียนมาร์ทยี่ อมรับการมีบทบาทของ
ทหารตามความเป็นจริง และสะท้อนถึงการให้ความส�ำคัญต่อประเด็นความมั่นคงของประเทศที่
ประกอบด้วยพลเมืองหลายชาติพันธุ์
รัฐธรรมนูญยังจ�ำกัดสิทธิทางการเมืองบางประการ โดยเฉพาะข้อห้ามไม่ให้บคุ คลทีม่ สี มาชิก
ในครอบครัวเป็นบุคคลสัญชาติอื่นสมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี ซึ่งเป็น
ที่เข้าใจกันว่าต้องการกีดกันนางออง ซาน ซูจี ผู้น�ำฝ่ายค้านที่มีคู่สมรสเป็นชาวอังกฤษ อย่างไรก็ดี
เมื่อบรรยากาศทางการเมืองคลี่คลายขึ้น ก็มีกระแสข่าวว่าพรรคฝ่ายรัฐบาลก�ำลังพิจารณาทบทวนการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นดังกล่าว ซึ่งจะท�ำให้นางออง ซาน ซูจี สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น
ประธานาธิบดีในการเลือกตั้งปี 2558 ได้ ทั้งนี้ พรรค NLD ภายใต้การน�ำของนางออง ซาน ซูจี เคยชนะ
การเลือกตั้งในปี 2533 ถึงร้อยละ 52 แต่ฝ่ายทหารไม่ยอมรับผลการเลือกตั้ง และพรรค NLD 2555
ถึง 43 ที่นั่งในจ�ำนวน 45 ที่นั่งที่มีการจัดเลือกตั้ง
การเมืองและประชาธิปไตยในเมียนมาร์จึงอยู่ระหว่างการปฏิรูป และได้เปิดให้เสรีภาพ
ทางการเมืองมากขึ้น ทั้งนี้ เมื่อปลายปี 2555 ก็ได้ประกาศใช้กฎหมายการชุมนุมโดยสงบ โดยจะต้องแจ้ง
ให้ทางการทราบการชุมนุมล่วงหน้า และเมื่อต้นปี 2556 ได้ยกเลิกค�ำสั่งห้ามประชาชนตั้งแต่ 5 คน
รวมตัวหรือเดินขบวนในพื้นที่สาธารณะ ซึ่งบังคับใช้มา 25 ปี
กัมพูชา
กัมพูชาปกครองในกรอบราชาธิปไตยภายใต้รฐั ธรรมนูญ มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล
และใช้อ�ำนาจบริหาร ส่วนอ�ำนาจนิติบัญญัติด�ำเนินการโดยสมัชชาแห่งชาติหรือสภาผู้แทนราษฎร
มีสมาชิก 123 คน และพฤฒิสภาหรือสภาสูง มีจ�ำนวน 61 คน โดยมาจากการเลือกตั้งทางอ้อม 57 คน
และพระมหากษัตริย์กับรัฐบาลแต่งตั้งฝ่ายละ 2 คน พระมหากษัตริย์ไม่มีอ�ำนาจทางการเมืองและไม่มี
อ�ำนาจยับยั้งกฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว
ในกัมพูชามีพรรคการเมืองหลายพรรค ที่ส�ำคัญ คือ พรรคประชาชนกัมพูชา ภายใต้การน�ำ
ของสมเด็จฮุนเซน นายกรัฐมนตรี ที่เป็นผู้น�ำประเทศและอยู่ในอ�ำนาจต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน อย่างไร
ก็ดี ผลการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนกรกฎาคม 2556 พรรคประชาชนกัมพูชา (Cambodian People’s
Party - CPP) ได้ที่นั่งในสภาลดลงจาก 90 ที่นั่ง เหลือ 68 ที่นั่ง ในขณะที่พรรคกอบกู้ชาติแห่งกัมพูชา
(Cambodian People’s Party - CPP) ภายใต้การน�ำของนายสม รังสี ได้ที่นั่งเพิ่มขึ้นจาก 29 ที่นั่งเป็น
55 ที่นั่ง ส่วนพรรค FUNCINPEC ที่เคยร่วมรัฐบาล ไม่ได้รับเลือกตั้งเลย ท�ำให้รัฐบาลสูญสิ้นอ�ำนาจ
เด็ดขาดในสภาและขาดเสถียรภาพทางการเมือง ทั้งนี้ รัฐบาลพ่ายแพ้การเลือกตั้งในเขตเมืองหลวงและ
เมืองส�ำคัญหลายเมือง ซึ่งเป็นเขตของชนชั้นกลางและปัญญาชน และพบว่าจ�ำนวน 1 ใน 3 ของผู้มีสิทธิ
ออกเสียงเลือกตั้งเป็นคนวัยต�่ำกว่า 30 ปี ซึ่งสะท้อนว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงทาง
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ประชาธิปไตยในกัมพูชา โดยได้แสดงความจ�ำนงผ่านการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ในการนี้ มีการวิจารณ์กันมากในเรื่องการใช้อ�ำนาจและอภิสิทธิ์ในทางการเมืองโดยมิชอบ
ของรัฐบาล การใช้ประโยชน์จากระบบอุปภัมภ์ชนบท การฉ้อราษฎร์บังหลวง การเลือกตั้งโดยไม่สุจริต
ยุตธิ รรม และการขาดระบบถ่วงดุลอ�ำนาจกับนายทุนทางการเมือง จึงท�ำให้มกี ารตัง้ ข้อสงสัยต่อคุณภาพ
ของประชาธิปไตยในกัมพูชาอยู่ไม่น้อย หรือบางฝ่ายเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยแบบถูกควบคุมบังคับ
อย่างไรก็ดี ความตื่นตัวทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในกัมพูชาก็มีเพิ่มขึ้นเป็นล�ำดับ
จึงเป็นที่คาดหมายว่าบรรยากาศประชาธิปไตยในกัมพูชาจะเป็นไปอย่างเข้มข้นขึ้น
4) ระบอบประชาธิปไตยแบบหลายพรรค
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่สุดในอาเซียน ทั้งขนาดพื้นที่ประเทศและจ�ำนวน
ประชากร และมีทรัพยากรน�้ำมัน ความเป็นไปในอินโดนีเซียจึงมีความส�ำคัญทั้งต่อภูมิภาคและต่อโลก
อินโดนีเซียมีระบบการปกครองแบบสาธารณรัฐ โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้า
ฝ่ายบริหาร รัฐธรรมนูญปี 2488 ได้ก�ำหนดให้ใช้ “หลักปัญจศีล” เป็นหลักในการปกครองประเทศ
ประกอบด้วย 1) การนับถือพระเจ้าองค์เดียว 2) การเป็นมนุษย์ที่เจริญและคงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม
3) ความเป็นเอกภาพของอินโดนีเซีย 4) ประชาธิปไตยแบบมีผู้แทน และ 5) ความยุติธรรมในสังคม
โดยเป็นการประสานระหว่างปรัชญาของกลุ่มอิสลามกับปรัชญาแบบสังคมนิยม
อินโดนีเซียได้ผา่ นช่วงการปกครองทีย่ าวนานภายใต้ “ประชาธิปไตยแบบชีน้ ำ� ” ทีฝ่ า่ ยทหาร
มีบทบาทแบบทวิภารกิจ คือ ด้านความมัน่ คงและการมีบทบาททางการเมืองและสังคม โดยมีผนู้ ำ� ทีส่ ำ� คัญ
ต่อเนื่องกันสองคน คือ ประธานาธิบดีซูการ์โนกับประธานาธิบดีซูฮาร์โต ซึ่งสามารถชักน�ำความเจริญ
ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้ในระดับหนึ่ง และท�ำให้อินโดนีเซียมีบทบาทน�ำในกลุ่มประเทศที่ก�ำลัง
พัฒนาและโลกมุสลิม แต่การอยู่ในอ�ำนาจอย่างยาวนานถึง 7 สมัยของประธานาธิบดีซูฮาร์โตท�ำให้เกิด
ระบบอุปภัมภ์ที่ฝังรากลึก และเกิดปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวง ที่สร้างความไม่พอใจให้กับประชาชน
จนเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในปี 2540 จึงท�ำให้เกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่น�ำ
ไปสู่การพ้นอ�ำนาจของผู้น�ำเดิมในที่สุด แล้วได้เปลี่ยนผ่านไปสู่การเมืองที่มีความเป็นประชาธิปไตย
มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรงเป็นครั้งแรกในปี 2547 แล้วได้ ดร. ซูซิโล บัมบัง ยูโดโยโน
ด�ำรงต�ำแหน่งประธานาธิบดีต่อเนื่องมา 2 สมัย ซึ่งเป็นผู้น�ำที่มีบารมีและสามารถสร้างความมั่นคงทาง
การเมืองและความเป็นปึกแผ่นของประชาธิปไตยได้อย่างมาก มีความพยายามในการกระจายอ�ำนาจ
และให้ความส�ำคัญกับสิทธิมนุษยชน ตลอดจนมีการตื่นตัวของภาคประชาสังคม
สภาผู้แทนราษฎรมีสมาชิกจ�ำนวน 560 คน มีพรรคการเมืองที่ลงสมัครรับเลือกตั้งกว่า
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40 พรรค แต่ได้รับที่นั่งในสภาเพียงจ�ำนวนน้อยและไม่มีพรรคใดได้เสียงข้างมากโดยเด็ดขาด โดยพรรค
ที่ได้เสียงในสภาสูงสุดของการเลือกตั้งทั่วไปในปี 2547 และ 2552 คือ พรรค Golkar เป็นกลุ่มอ�ำนาจ
เดิม และพรรค Democratic Party ของประธานาธิบดีคนปัจจุบัน แต่ต่างก็จ�ำนวนประมาณ 1 ใน 4
ของที่นั่งในสภาทั้งหมด จึงต้องจัดตั้งรัฐบาลผสมทั้งสองครั้ง
การทีอ่ นิ โดนีเซียเป็นประเทศทีม่ เี กาะแก่งเป็นจ�ำนวนมาก ทีค่ วามเป็นเชือ้ ชาติและความเป็น
ท้องถิ่นนิยมมีอิทธิพลสูงทางการเมือง ท�ำให้มีการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นเป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งสะท้อน
ถึงความหลากหลายทางสังคมและชาติพนั ธุใ์ นประเทศ โดยมีทงั้ พรรคการเมืองทีเ่ น้นอุดมการณ์ในกรอบ
รวม และพรรคที่เน้นอุดมการณ์เชิงศาสนาหรือผลประโยชน์เฉพาะกลุ่ม อีกทั้งมีกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงที่
พยายามจะสร้างอิทธิพลทางการเมือง จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายต่อการพัฒนาประชาธิปไตย
การเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญ คือ การแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย ซึง่ ใช้เวลาด�ำเนินการ
7 ปี แต่ก็ท�ำให้มีกติกาทางการเมืองด้านต่าง ๆ ที่ทุกฝ่ายยอมรับ โดยนอกจากก�ำหนดให้มีการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีโดยตรงและจ�ำกัดการด�ำรงต�ำแหน่งต่อเนื่องกันได้เพียงสองสมัยแล้ว ยังมีการแก้ไขให้
สมาชิกสภาทีป่ รึกษาประชาชนจ�ำนวน 200 คน ซึง่ ก่อนนีม้ ฐี านะเป็นตัวแทนจากจังหวัดและกลุม่ สังคม
โดยใช้วิธีคัดเลือกและแต่งตั้ง ถูกแทนที่ด้วยตัวแทนผ่านระบบเลือกตั้ง อันเป็นการขจัดอิทธิพลของฝ่าย
กองทัพที่แต่เดิมสามารถมีที่นั่งในสภาได้โดยไม่ต้องผ่านการเลือกตั้ง
อินโดนีเซียเป็นประเทศหนึ่งในอาเซียนที่มีศาลรัฐธรรมนูญ และได้สร้างความเชื่อถือได้มาก
ทางสังคมในการพิจารณาและมีข้อวินิจฉัยในเรื่องที่ส�ำคัญหลายเรื่อง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีจ�ำนวน
9 คน มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 5 ปีมาจากการเสนอชื่อโดยประธานาธิบดี สภาผู้แทนราษฎร และ
ศาลสูงสุด ฝ่ายละ 3 คน
ฟิลิปปินส์
ฟิลิปปินส์มีการปกครองในระบอบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง
เป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหาร อยู่ในต�ำแหน่งได้ 6 ปี และด�ำรงต�ำแหน่งได้ไม่เกิน 1 วาระ รัฐสภา
ประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรจ�ำนวน 292 คน และวุฒิสภาจ�ำนวน 24 คน มาจากการเลือกตั้งของผู้มี
สิทธิออกเสียงทั่วประเทศ โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ�ำนวนไม่เกินร้อยละ 20 ได้รับเลือกผ่านระบบ
บัญชีรายชื่อ และจ�ำนวนที่เหลือต้องลงแข่งขันในเขตเลือกตั้ง
ฟิลปิ ปินส์เคยมีการปฏิวตั ริ ฐั ประหารหลายครัง้ คล้ายกับไทย แต่สถาบันทหารฟิลปิ ปินส์ถกู ใช้
เป็นเครื่องมือทางการเมืองมากกว่าเป็นสถาบันชี้น�ำ และสถาบันทหารฟิลิปปินส์ไม่มีความเป็นปึกแผ่น
และสืบทอดทางอ�ำนาจอย่างต่อเนื่องเหมือนทหารไทย ไม่ได้ครอบครองทรัพยากรในการบริหารจัดการ
มากดังเช่นทีท่ หารไทยได้รบั และไม่มคี วามผูกพันกับสถาบันหลักทางสังคมเหมือนเช่นทีท่ หารไทยมีความ
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ผูกพันต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงท�ำให้บทบาททางการเมืองของทหารในฟิลิปปินส์และไทยมีความ
เข้มข้นแตกต่างกันแม้จะดูมีลักษณะคล้ายกัน
ฟิลปิ ปินส์ได้สบื ทอดแบบแผนประชาธิปไตยจากสหรัฐอเมริกา จึงให้ความส�ำคัญกับเสรีภาพ
ความเสมอภาค การมีส่วนร่วมทางการเมือง และการตรวจสอบทางการเมือง แต่ลักษณะทาง
ภูมปิ ระเทศทีเ่ ป็นเกาะแก่ง ลักษณะทางสังคมทีม่ หี ลายเผ่าพันธุ์ มีความเหลือ่ มล�ำ้ ทางสังคมสูง ประชาชน
ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน จึงท�ำให้ระบบอุปถัมภ์ ระบบท้องถิ่นนิยม และการซื้อเสียงขายเสียง เข้ามา
มีอิทธิพลในทางการเมืองมาก
พรรคการเมืองในฟิลปิ ปินส์มหี ลายพรรค แต่บทบาททางการเมืองตกอยูภ่ ายใต้การชีน้ ำ� ของ
ผูท้ มี่ อี ทิ ธิพลและครอบครัวใหญ่ไม่กตี่ ระกูล โดยมีการศึกษาพบว่าบรรดาสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรในช่วง
ปี 2550 – 2553 มีผู้ที่เป็นบุคคลในครอบครัวของตระกูลเก่าทางการเมืองถึงกว่าร้อยละ 75 และการ
ศึกษาในอดีตย้อนหลังไปกว่านั้นพบว่ามีตระกูลชนชั้นน�ำทางการเมือง 169 ครอบครัวที่มีบุคคลใน
ครอบครัวเข้าด�ำรงต�ำแหน่งประธานาธิบดี 7 คน รองประธานาธิบดี 2 คน วุฒิสมาชิกกว่า 40 คน สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรเกือบ 150 คน และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลอีกกว่า 500 คน นอกจากนี้ ผู้ที่มีชื่อ
เสียงทางสังคมมักมีโอกาสสูงที่จะได้รับการเลือกตั้ง รวมทั้งผู้ที่อยู่ในวงการบันเทิงและกีฬา ซึ่งชี้ให้เห็น
ว่ามีผู้ออกเสียงเลือกตั้งจ�ำนวนไม่น้อยที่ให้ความส�ำคัญกับตัวบุคคลมากกว่าประเด็นทางนโยบาย
การมีส่วนร่วมทางการเมืองในฟิลิปปินส์มีระดับค่อนข้างสูง เนื่องมาจากลักษณะนิสัยที่เป็น
คนชอบแสดงออก ชอบสังคม และมีเงื่อนไขความแตกต่างทางสังคมหลายด้านที่หลายฝ่ายต้องการเข้า
มามีส่วนแก้ไข ส่วนองค์กรอิสระในฟิลิปปินส์ก็มีอยู่หลายองค์กร และได้พัฒนาการด�ำเนินงานจนมี
ชื่อเสียง เช่น องค์กรตรวจสอบการเลือกตั้ง อย่างไรก็ดี ฟิลิปปินส์ยังไม่มีศาลรัฐธรรมนูญ โดยการตีความ
และวินิจฉัยเรื่องเกี่ยวกัยรัฐธรรมนูญเป็นอ�ำนาจของศาลสูงสุด
มาเลเซีย
มาเลเซียปกครองในระบอบสหพันธรัฐ มีพระราชาธิบดีเป็นประมุขของประเทศ ซึ่งสภา
ผู้ครองรัฐจะเลือกสุลต่านที่มีอยู่ 9 รัฐหมุนเวียนกันเข้าด�ำรงต�ำแหน่งทุก 5 ปี อ�ำนาจนิติบัญญัติ
ด�ำเนินการโดยรัฐสภา ประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎร มีสมาชิก 222 คน และวุฒิสภา มีสมาชิก
69 คน ที่มาทั้งจากการเลือกโดยสภานิติบัญญัติของ 13 รัฐ ๆ ละ 2 คน และจากการแต่งตั้งโดย
พระราชาธิบดีอีกส่วนหนึ่ง นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร โดยต้องเป็นผู้ที่มาจากสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรด้วย
ลักษณะส�ำคัญของมาเลเซีย คือ การเป็นประเทศมุสลิมที่มีคนจีนเป็นก�ำลังส�ำคัญทาง
เศรษฐกิจ และเคยมีความขัดแย้งที่รุนแรงระหว่างกลุ่มคนสองเชื้อชาติดังกล่าว จนในที่สุดคนเชื้อสาย
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มาเลย์ที่มีจ�ำนวนมากกว่าและสามารถกุมอ�ำนาจทางการเมืองได้ ได้ก�ำหนดนโยบาย “ภูมิบุตร” และ
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญที่ให้คนเชื้อสายมาเลย์ได้รับสิทธิทางการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา และการ
ด�ำรงต�ำแหน่งทางราชการเหนือกว่าชนชาติอื่น ซึ่งเรื่องนี้กลุ่มคนเชื้อสายอื่น โดยเฉพาะกลุ่มคนจีนจ�ำ
ต้องยอมรับ แต่ได้กลายเป็นรากเหง้าของความขัดแย้งทางการเมืองที่ยังคงด�ำรงอยู่จนถึงปัจจุบัน
มาเลเซียมีพรรคการเมืองหลายพรรค แต่กลุ่มที่ครองอ�ำนาจต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน คือ
องค์การเอกภาพแห่งชาติมลายู หรือ อัมโน (United Malays National Organization- UMNO) ที่เป็น
กลุ่มพันธมิตรของคนเชื้อสายมาเลย์ ส่วนพรรคฝ่ายค้านที่ส�ำคัญ คือ กลุ่มพันธมิตรประชาชน (People’s
Pact) ภายใต้การน�ำของนายอันวาร์ อับราฮิม ที่ต้องประสบมรสุมทางการเมืองหลายปี แต่สามารถ
สร้างความนิยมจนเกือบพลิกขั้วการเมืองได้ในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 โดยได้รับ
คะแนนเสียงรวมเหนือกว่าพรรครัฐบาลเป็นครั้งแรก คือ ร้อยละ 51.78 ต่อ 48.22 แต่ด้วยเทคนิค
การจัดเขตเลือกตั้งท�ำให้พรรคอัมโนภายใต้การน�ำของนายกรัฐมนตรีนาจีบ ราซัค ยังสามารถได้จ�ำนวน
ที่นั่งในสภามากกว่า แม้ว่าจะเป็นสัดส่วนที่น้อยลง
โดยรวมแล้ว มาเลเซียสามารถรักษาเสถียรภาพทางการเมืองไว้ได้เป็นอย่างดี ด้วยการวาง
กติกาทีท่ ำ� ให้คนเชือ้ สายมาเลย์ได้เปรียบทางการเมือง ในขณะทีค่ วบคุมการเติบใหญ่ของฝ่ายค้าน ซึง่ ท�ำให้
มีรัฐบาลที่มีความเข้มแข็งมาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ท�ำให้มีระเบิดเวลาทางการเมืองที่รอการปะทุเช่นกัน
อนึ่ง มาเลเซียไม่มีการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญ แต่ให้กรณีเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญอยู่ในการ
พิจารณาวินิจฉัยของศาลสูงสุด
ประเทศไทย
ประเทศไทยมีความส�ำคัญในทางยุทธศาสตร์ของอาเซียนอย่างมาก เพราะมีที่ตั้งเป็น
ศูนย์กลางของภูมิภาค มีพื้นที่ขนาดใหญ่ มีจ�ำนวนประชากรมาก มีทรัพยากรหลายด้าน โดยเฉพาะ
ด้านการเกษตร และเป็นจุดเชื่อมต่อกับหลายประเทศในภูมิภาค ดังนั้นความเป็นไปของการเมืองการ
ปกครองของไทยจึงมีผลกระทบต่ออาเซียนค่อนข้างสูง
ประเทศไทยผ่านการปฏิวตั ริ ฐั ประหารมาหลายครัง้ มีการเปลีย่ นแปลงทางการเมืองทีส่ ำ� คัญ
หลายครัง้ และประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึน้ เป็นล�ำดับ ซึง่ ส่วนหนึง่ เป็นผลมาจากการขยาย
ตัวของชนชั้นกลางและการเติบโตของการเมืองและเศรษฐกิจท้องถิ่น แต่การพัฒนาประชาธิปไตยของ
ไทยก็ยงั อยูใ่ นภาวะล้มลุกคลุกคลาน โดยยังมีวฒ
ั นธรรมทางการเมืองแบบระบบอุปภัมภ์และอ�ำนาจนิยม
ในปัจจุบันมีการขยายบทบาทของกลุ่มธุรกิจการเมืองอย่างมาก แต่ฝ่ายทหารยังมีอิทธิพลสูงต่อการจัด
ดุลอ�ำนาจทางการเมือง อีกทั้งการเมืองของไทยยังมีลักษณะรวมศูนย์อยู่มาก โดยความเป็นไปใน
เมืองหลวงจะมีผลส�ำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของประเทศ
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ลักษณะเด่นทางสังคม คือ การมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์กลางของชาติที่แตกต่าง
จากประเทศอาเซียนอื่น ๆ ซึ่งสืบเนื่องจากบทบาทในอดีตที่ทรงเป็นจอมทัพและพระปรีชาสามารถใน
การรักษาไว้ซึ่งเอกราชของประเทศ และการที่ทรงมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง
การปกครองของประเทศมาเป็นล�ำดับ โดยเฉพาะอย่างยิง่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั พระองค์ปจั จุบนั
ซึ่งประเด็นเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ถือเป็นประเด็นที่อ่อนไหวและเปราะบางในสังคมไทย
ในด้านการตรวจสอบและถ่วงดุลอ�ำนาจทางการเมือง ได้มีการจัดตั้งองค์กรอิสระขึ้นหลาย
องค์กร และมีการจัดตั้ง “ศาลรัฐธรรมนูญ” ภายใต้รัฐธรรมนูญปี 2540 แต่ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ของ
พรรคการเมืองและกลุม่ การเมืองต่อค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในหลายเรือ่ ง จนเกิดการต่อต้านเป็น
ครั้งคราวและมีความพยายามที่จะลดทอนอ�ำนาจหรือล้มเลิกศาลรัฐธรรมนูญโดยบางฝ่าย
ประเทศไทยมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญหลายครั้ง ซึ่งสะท้อนถึงความไม่ลงตัวของการวางกติกา
ทางการเมืองระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ในสังคม โดยมีประเด็นถกเถียงเกี่ยวกับคุณสมบัติและการได้มา
ซึ่งผู้แทนในรัฐสภาและองค์กรทางการเมือง การจัดความสมดุลระหว่างการตรวจสอบภาครัฐกับความมี
ประสิทธิภาพของฝ่ายบริหาร ตลอดจนเรือ่ งธรรมาภิบาลและจริยธรรมทางการเมือง ซึง่ การต่อสูใ้ นเรือ่ ง
เหล่านี้แต่ละฝ่ายได้ใช้วิธีการนอกรัฐสภาในหลายรูปแบบด้วย รวมทั้งมีการรัฐประหารเพื่อจัดระบบ
การเมืองใหม่ แต่ท�ำให้การพัฒนาการเมืองของไทยต้องหยุดชะงักและเริ่มต้นใหม่หลายครั้ง
เสรีภาพทางการเมืองของไทยนับว่าเปิดกว้างกว่าหลายประเทศในอาเซียน และระดับความ
เป็นประชาธิปไตยของไทยก็ไม่ด้อยไปกว่าประเทศอื่น แต่คุณภาพประชาธิปไตยของไทยยังเป็นที่กังขา
ซึง่ มีความเกีย่ วโยงกับคุณภาพของคนในสังคม วัฒนธรรมทางการเมือง โครงสร้างทางอ�ำนาจ และบทบาท
ของสถาบันทางการเมืองต่าง ๆ ประกอบกัน

บทที่ 4: ข้อพิจารณาเรื่องประชาธิปไตย
แม้ว่าประเทศในอาเซียนจะมีลักษณะร่วมทางสังคมบางส่วนที่คล้ายคลึงกัน แต่มีความแตกต่าง
กันในเรื่องประชาธิปไตย ทั้งรูปแบบและเนื้อหา ซึ่งการที่ระบอบการปกครองและลักษณะของ
ประชาธิปไตยจะเป็นแบบใด มีระดับความเป็นประชาธิปไตยมากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย
ประกอบกัน โดยอาจพิจารณาในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้
1) ปั จ จั ย เรื่ อ งจ� ำ นวนประชากร ประเทศที่ มี จ� ำ นวนประชากรไม่ ม ากนั ก ได้ ใช้ ร ะบอบ
ประชาธิปไตยอย่างจ�ำกัดเนื่องด้วยสามารถหาฉันทามติทางสังคมได้ง่าย ดังเช่น บรูไนดารุสซาลามที่เป็น
ชุมชนขนาดเล็กและใช้ระบบสุลต่านมาก่อนหน้านั้นเป็นเวลานาน และผู้ปกครองได้พยายามกระจาย
ความมั่งคั่งให้ประชาชน ท�ำให้ความต้องการสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองมีน้อย หรือสิงคโปร์ที่แม้จะ
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เป็นรัฐทีม่ รี ะดับการพัฒนาสูงมาก ประชาชนมีคณ
ุ ภาพ มีการศึกษาสูง แต่กย็ อมรับระบบประชาธิปไตย
อย่างจ�ำกัดเพราะยอมรับความส�ำคัญของการมีรฐั ทีม่ เี สถียรภาพความมัน่ คง ไม่ให้เกิดความขัดแย้งรุนแรง
ทางเชื้อชาติ ไม่ให้เกิดความแตกแยกทางการเมือง ไม่ให้มีเหตุการณ์ที่กระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และมุ่งรักษาความเป็นเลิศและความเป็นหนึ่งเดียวของประเทศเอาไว้ ในขณะที่รัฐบาลก็ปกครองตาม
หลักธรรมาภิบาล มีคณะรัฐมนตรีที่มีคุณภาพ พร้อมที่จะชี้แจงนโยบายและการด�ำเนินการใด ๆ ของ
รัฐบาลอย่างมีเหตุผล ท�ำให้รัฏฐาธิปัตย์เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน
ส่วนประเทศลาว นอกจากจะมีปัจจัยเรื่องการครองอ�ำนาจของพรรคคอมมิวนิสต์ที่ใช้ระบบ
รวมศูนย์เป็นพื้นฐานแล้ว จ�ำนวนประชากรที่มีไม่มากนัก ประกอบกับสภาพภูมิประเทศที่เป็นป่าเขา
และการสื่อสารคมนาคมยังไม่ครอบคลุมอย่างทั่วถึง ก็เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมประชาธิปไตยแบบจ�ำกัด
เช่นกัน ทั้งนี้ การพัฒนาประเทศอย่างค่อยเป็นค่อยไปภายใต้การก�ำกับของรัฐที่มีก�ำลังทรัพยากรจ�ำกัด
ก็ทำ� ให้สงั คมเมืองไม่เติบโตอย่างรวดเร็วนัก และไม่เกือ้ กูลต่อการขยายตัวของชนชัน้ กลางในขนาดทีเ่ พียง
พอทีจ่ ะเกิดความต้องการในเรือ่ งประชาธิปไตยมากขึน้ โดยการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารจากฝัง่ ไทยอย่างสะดวก
ก็มีอิทธิพลเพียงด้านวัฒนธรรมและการเลียนแบบการบริโภค แต่ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่านิยม
ทางการเมือง และในทางกลับกัน ความวุ่นวายทางการเมืองที่เกิดขึ้นในไทยกลับจะเป็นตัวอย่างให้ภาค
รัฐของลาวใช้บอกเล่าถึงผลเสียของระบบพหุนิยมและผลดีของการอยู่ภายใต้ระบอบสังคมนิยม
2) ปัจจัยเรือ่ งลักษณะทางสังคมของเอเซีย ประเทศในอาเซียนมีลกั ษณะของสังคมชนบทแบบ
เอเชีย มีการพึ่งพาซึ่งกันและกันสูง มีการให้ความคุ้มครองและการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ทางสังคม
ซึ่งลักษณะเช่นนี้ได้ส่งผลต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของแต่ละประเทศด้วย
มีงานศึกษาหลายชิ้นที่ชี้ให้เห็นวัฒนธรรมประนีประนอมแบบเอเชีย รากฐานและอิทธิพล
ของระบบอุปถัมภ์ สภาพสังคมชนบทเดิม ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย และการได้โอกาสทาง
เศรษฐกิจ เป็นปัจจัยก�ำหนดแบบแผนทางการเมืองและรูปแบบประชาธิปไตยของประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งแตกต่างจากประชาธิปไตยในยุโรปและประเทศตะวันตกที่มีสภาพแวดล้อม
เหล่านั้นต่างกัน โดยเฉพาะในมิติความเป็นปัจเจกชน
ในเรือ่ งนี้ นาย Michael Vatikiotis, ผูอ้ ำ� นวยการระดับภูมภิ าคของ Geneva–Based Henry
– Dunant Centre for Humanitarian Dialogue ได้เขียนไว้ในหนังสือ “Political Change in
Southeast Asia” ว่า เขาแปลกใจที่เห็นประชาธิปไตยเกิดภาวะชะงักงันในหลายประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสรุปถึงเหตุผลที่ประชาธิปไตยดูผิดที่ผิดทางว่ามาจาก
1) ความต่อเนือ่ งทางสังคมและวัฒนธรรม เกิดขึน้ ช้ามาก ท�ำให้ตอ้ งยอมรับต่อระบบอุปถัมภ์
2) ในด้านเศรษฐกิจ ประชาชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในชนบทยังยากจน
ยังต้องได้รับการอุปถัมภ์จากผู้น�ำ
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ประชาธิปไตยในอาเซียน

3) การปกครองแบบปิตุลาธิปไตยยังมีอยู่ โดยการปกครองภายใต้รัฐธรรมนูญ เน้นและให้
ความสนใจในเชิงความหมายมากกว่าจะน�ำมาปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตย
ปัจจัยเรือ่ งระบบอุปภัมภ์เป็นรากฐานทางประวัตศิ าสตร์ เป็นวิถชี วี ติ และแฝงอยูใ่ นหลายมิติ
ทั้งในระดับศูนย์กลางการปกครอง ระดับท้องถิ่น ระดับชุมชน ในองค์กร/หน่วยงาน และได้ปรับรูปแบบ
การให้ความอนุเคราะห์ พึ่งพา ช่วยเหลือเกื้อกูล และการตอบแทนผลประโยชน์ไปตามสภาพสังคม
ปัจจุบัน ดังนั้นหากส�ำนึกทางคุณธรรม ส�ำนึกในเรื่องส่วนรวมและธรรมาภิบาลยังไม่สูงพอ ก็เป็นเรื่อง
ยากที่จะลดอิทธิพลของระบบอุปภัมภ์ลงได้ อีกทั้งยังขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและการปฏิบัติที่เป็นจริง
ด้วย โดยขึ้นอยู่กับโอกาสทางเศรษฐกิจสังคมที่จะพึ่งพิงตัวเองมากขึ้น ตลอดจนระดับการศึกษาของ
ประชาชน และการเติบโตของสังคมที่ใช้เหตุผลตามความเป็นจริง อีกทั้งจะต้องค�ำนึงด้วยว่าในขณะที่มี
ความพยายามทีจ่ ะปรับปรุงเปลีย่ นแปลงในเรือ่ งนี้ ระบบอุปถัมภ์เองก็เปลีย่ นรูปแบบไปในทางทีซ่ บั ซ้อน
และฝังลึกลงมากขึ้นด้วย
ระบบอุปภัมภ์และวิถชี วี ติ แบบเอเชียได้มอี ทิ ธิพลต่อแบบแผนและกระบวนการประชาธิปไตย
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งประเทศขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โดยอาจมีระดับที่น้อยในสิงคโปร์ที่เป็น
ประเทศที่มีความเป็นธรรมาภิบาลสูงและมีแบบแผนการท�ำงานแบบสังคมตะวันตก แต่ประเทศอื่นใน
อาเซียนต่างก็ได้รบั อิทธิพลในเรือ่ งนีอ้ ยูค่ อ่ นข้างมาก แม้แต่ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซียทีม่ กี ารขยายตัว
ของชนชั้นกลาง
ส่วนนักวิชาการไทย พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ ได้เขียนกรณีของไทยในบทความ การเมืองระบอบ
“ลูกขุน/ลูกป๋าอุปถัมภ์” แบบประชาธิปไตย ว่า การแสวงหาผูอ้ ปุ ถัมภ์ได้ดำ� เนินไปทัง้ ในเมืองและชนบท
โดยในชนบทนัน้ ผูอ้ ปุ ถัมภ์เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ของการเมืองประชาธิปไตยด้วยการใช้นโยบายประชานิยม
เติมเต็มส่วนที่ชาวบ้านขาดไปในทางเศรษฐกิจ ผ่านการใช้กลไกรัฐเพื่อกระจายทรัพยากรและลดความ
เสี่ยงทางเศรษฐกิจให้กับพวกเขา ในขณะที่ในสังคมเมือง การแสวงหาผู้อุปถัมภ์ในทางคุณธรรมผ่าน
ความเป็นมืออาชีพที่ไม่โกงกิน อาทิ ข้าราชการพลเรือนหรือทหาร มีขึ้นเพื่อคานอ�ำนาจนักการเมือง
อุปถัมภ์จากชนบทมาโดยตลอด เพื่อปกป้องความได้เปรียบในทางโครงสร้างผ่านนโยบายการพัฒนา
ประเทศที่เอื้อประโยชน์ให้คนเมืองก่อนคนในชนบท อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมในเมือง การพัฒนา
เมืองและปล่อยให้คนชนบทเข้ามาเป็นแรงงาน
พิชญ์ฯ กล่าวด้วยว่า ปรากฏการณ์ของการเชิดชูผู้น�ำการเมือง บางคนเป็นวีรบุรุษ เป็น
อัศวิน เป็นผู้กู้วิกฤต และการแสดงออกถึงความต้องการของพลเมืองในการเลือกผู้แทนนั้น ต่างก็เป็น
ความต้องการเลือก “ผู้น�ำ” หรือ “ผู้อุปถัมภ์” นั่นเอง หรืออีกนัยหนึ่งนั้นประชาธิปไตยของไทยกลับ
ต้องการ “ผู้อุปถัมภ์” พอ ๆ กันทั้งในเมืองและชนบท
อย่างไรก็ดี ลิขิต ธีรเวคิน กล่าวว่า ระบบอุปถัมภ์มีส่วนที่ดีอยู่มากมาย เป็นการช่วยเหลือ
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ผู้เสียเปรียบให้มีโอกาส แต่ระบบอุปถัมภ์จะต้องไม่ทิ้งหลักคุณธรรม และว่าการน�ำคนที่รู้จักสนิทสนม
หรือพรรคพวกมาท�ำงานในองค์กรไม่ใช่ของแปลก แต่บุคคลผู้นั้นต้องมีความรู้ความสามารถ และมี
คุณภาพไม่แพ้ผู้อื่น และในแง่หนึ่งระบบอุปถัมภ์ก็มีอยู่ตามระดับมากน้อยในทุกสังคมแม้ในสังคม
ตะวันตก แต่สิ่งหนึ่งซึ่งปฏิเสธไม่ได้ก็คือระบบอุปถัมภ์เองจะต้องมีการปรับตัวไม่ให้เกิดความขัดแย้ง
อย่างรุนแรงกับระบบที่ความเสมอภาคก�ำลังมีมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมที่มีวัฒนธรรมแบบมี
ส่วนร่วมและมีการปกครองแบบประชาธิปไตย
3) วัฒนธรรมทางการเมือง ปัจจัยเรื่องนี้เป็นส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตและแบบแผนการ
ปกครองดัง้ เดิมของสังคมนัน้ ๆ ซึง่ ได้สร้างทัศนคติและความคุน้ เคยในการเข้าร่วมทางการเมืองทีแ่ ตกต่าง
กันไป และได้กลายมาเป็นแบบแผนประชาธิปไตยในปัจจุบันในระดับที่แตกต่างกันไปด้วย โดยสังคม
ขนาดเล็ก เช่น บรูไนดารุสซาลามและสิงคโปร์ หรือประเทศที่ใช้การมีองค์กรที่เหนียวแน่นเพื่อผ่านการ
ต่อสู้เพื่อเอกราช เช่น เวียดนามและลาว จะยอมรับการมีศูนย์ปกครองกลางได้ง่ายและยอมรับความ
จ�ำกัดของประชาธิปไตย แต่สังคมขนาดใหญ่ที่มีสัดส่วนของชนชั้นกลางมากและการได้รับอิทธิพลจาก
ตะวันตก ประกอบกับความต้องการสิทธิเสรีภาพทางการเมืองเพื่อเกื้อหนุนต่อการด�ำเนินการทาง
เศรษฐกิจของตนก็จะต้องการการมีส่วนร่วมทางการเมืองในขอบเขตที่กว้างขึ้น และเรียกร้องระดับ
ความเป็นประชาธิปไตยที่สูงขึ้น เช่น ในกรณีของไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย รวมทั้งการพัฒนา
การเมืองที่ก�ำลังเกิดขึ้นในเมียนมาร์
ประเด็นวัฒนธรรมทางการเมืองบ่งชี้ถึงระดับการยอมรับอ�ำนาจของแต่ละสังคม และมีผล
ต่อความพอใจต่อความเป็นประชาธิปไตยว่าเป็นไปในระดับใด ดังเช่นกรณีของอินโดนีเซียที่เป็นสังคม
มุสลิมและอยู่กันกระจัดกระจายตามเกาะแก่ง มีลักษณะทางท้องถิ่นนิยมสูง ก็จะแสดงออกทาง
การเมืองแบบรุนแรงและเรียกร้องความเป็นประชาธิปไตยในระดับสูง หรือกรณีฟิลิปปินส์ที่ชอบการ
แสดงออกทางสังคมชอบใช้โวหาร และมีความเหลือ่ มล�ำ้ ทางสังคมสูง ก็จะเรียกร้องประชาธิปไตยในระดับ
ที่เข้มข้นเช่นกัน ในขณะที่คนไทยมีความคุ้นเคยกับการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์และ
อยูภ่ ายใต้การปกครองของฝ่ายทหารมาหลายครัง้ ก็ได้ยอมรับการปกครองทีก่ ำ� หนดโดยส่วนกลางได้งา่ ย
เช่นกัน ยิ่งไปกว่านั้นการปฏิวัติรัฐประหารในแต่ละครั้งก็ได้ท�ำให้กระบวนการเรียนรู้ประชาธิปไตยผ่าน
การเลือกตัง้ หยุดชะงัก ขาดความต่อเนือ่ ง ก็ทำ� ให้ประชาชนขาดทักษะและการเรียนรูท้ จี่ ะใช้สทิ ธิของตน
อย่างเหมาะสมผ่านระบบประชาธิปไตยตัวแทน
4. การมีส่วนร่วมทางการเมือง ระดับการเข้าร่วมทางการเมืองเป็นประเด็นส�ำคัญที่แยกแยะ
ให้เห็นความแตกต่างของระดับความเป็นประชาธิปไตยของอาเซียนแต่ละประเทศ โดยประเทศทีป่ กครอง
ในระบบพหุนิยม เช่น ไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย จะเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับ
ที่สูงกว่า ส่วนกัมพูชาแม้จะดูเหมือนว่าเปิดโอกาสให้มีกิจกรรมของพรรคการเมืองและมีการเข้าร่วม
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ทางการเมืองของประชาชน แต่กม็ ลี กั ษณะของการควบคุมพรรคฝ่ายค้าน และการชีน้ ำ� ทางการเมืองจาก
ฝ่ายรัฐบาลในระดับค่อนข้างสูง ในขณะทีป่ ระเทศทีป่ กครองในระบบสังคมนิยม ได้แก่ เวียดนามและลาว
มีการเข้าร่วมทางการเมืองไม่มากนัก เพราะอยู่ภายใต้การชี้น�ำและก�ำกับโดยพรรคคอมมิวนิสต์ หรือ
เรียกว่าเป็นประชาธิปไตยแบบชีน้ ำ� และกรณีของบรูไนดารุสซาลามก็มกี ารเข้าร่วมทางการเมืองแบบจ�ำกัด
เช่นกัน เพราะเป็นสังคมขนาดเล็กที่ระบบพรรคการเมืองแบบพหุนิยมไม่เข้มแข็ง และรัฐบาลซึ่งมีฐานะดี
ก็สามารถให้ความอยู่ดีกินดีกับประชาชนได้ในระดับที่น่าพอใจ จึงไม่มีความต้องการที่จะแสดงออกใน
ทางการเมืองที่แตกต่างไปจากการบริหารจัดการของรัฐบาล
ส�ำหรับสิงคโปร์ แม้จะมีระบบการเมืองแบบเปิด แต่กม็ ลี กั ษณะของการควบคุมค่อนข้างสูง
โดยอ้างเหตุผลเรื่องการรักษาเอกภาพและความมีเสถียรภาพของประเทศ โดยมีการควบคุมและจ�ำกัด
บทบาทของพรรคฝ่ายค้านด้วยวิธีการต่าง ๆ และจ�ำกัดการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลในประเด็นที่มีความ
ละเอียดอ่อน โดยเฉพาะเรื่องการปฏิบัติทางเชื้อชาติ เนื่องจากเกรงความแตกแยกระหว่างชาวจีน
ชาวมุสลิม และชาวอินเดีย โดยเป็นการควบคุมทั้งในลักษณะของการใช้เหตุผลที่เหนือกว่าและการให้
รางวัลอย่างไม่เป็นทางการต่อผูท้ ใี่ ห้ความภักดีตอ่ รัฐบาล หรือการลงโทษทางการเมืองต่อผูท้ คี่ ดั ค้านหรือ
ต่อต้านรัฐบาล โดยเฉพาะในเรื่องการได้เหรือเสียโอกาสทางธุรกิจ ท�ำให้ประชาชนรู้สึกไม่ปลอดภัยและ
หวาดกลัวที่จะวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลและหวั่นเกรงที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง
ส่วนเมียนมาร์ แม้จะเคยจ�ำกัดการเข้าร่วมทางการเมืองของประชาชนด้วยเหตุผลที่เกรง
ปัญหาเอกภาพของชาติในลักษณะที่คล้ายคลึงกับสิงคโปร์ก็ตาม แต่ก็เริ่มมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเมื่อฝ่าย
รัฐบาลเมียนมาร์ได้ยอมปล่อยให้นางออง ซาน ซู จี มีบทบาททางการเมืองได้อีก และท�ำให้
พรรคการเมืองฝ่ายค้านเข้ามาร่วมทางการเมืองในระบบแทนการต่อต้านนอกระบบเช่นแต่ก่อน จึงมี
แนวโน้มว่าการเข้าร่วมทางการเมืองของประชาชนจะเป็นไปอย่างคึกคักขึน้ โดยเฉพาะการเลือกตัง้ ทัว่ ไป
ครั้งหน้า และหากยินยอมให้นางออง ซาน ซู จี สมัครชิงต�ำแหน่งประธานาธิบดีได้ ก็จะเป็นพัฒนาการที่
ส�ำคัญมาก
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งผู้แทนอย่างอิสระ โดยได้รับข้อมูล
ที่เพียงพอและมีตัวเลือกอย่างเหมาะสม การตรวจสอบการท�ำงานของฝ่ายบริหาร และการแสดง
ความคิดเห็นและแสดงออกทางการเมืองในรูปแบบต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็นในลักษณะของตัวบุคคล หรือกลุม่
องค์กรทางการเมือง จึงเป็นเนื้อหาของประชาธิปไตยมากกว่าการให้สิทธิในการเข้าคูหาการเลือกตั้ง
เท่านั้น และใช้เป็นเกณฑ์ที่จะวัดได้ว่าระดับความเป็นประชาธิปไตยในแต่ละประเทศอาเซียนมีมากน้อย
เพียงใด โดยเรื่องคุณภาพของการมีส่วนร่วมจะต้องพิจารณาอีกหลายปัจจัยประกอบกัน
5) บทบาทของพรรคการเมือง สังคมที่มีพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์จะเกื้อหนุนต่อการ
พัฒนาประชาธิปไตยได้มากกว่าสังคมที่ใช้พรรคการเมืองเป็นเพียงเครื่องมือในการเข้าสู่อ�ำนาจทาง
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การเมือง ซึ่งสภาพทางสังคมในอาเซียนท�ำให้เห็นลักษณะของพรรคการเมืองในลักษณะหลังมากกว่า
ในลั ก ษณะแรก โดยพรรคการเมื อ งมุ ่ ง ที่ จ ะช่ ว งชิ ง ที่ นั่ ง ในสภามากกว่ า ที่ จ ะมุ ่ ง ผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การ
เปลีย่ นแปลงในประเทศตามแนวทางทีป่ ระกาศต่อสาธารณชน ดังนัน้ จึงเห็นการก่อเกิดและการล้มเลิก
พรรคการเมืองได้งา่ ยในหลายประเทศ และท�ำให้ขาดฐานมวลชนทีภ่ กั ดีตอ่ พรรคการเมืองดังเช่นทีป่ รากฏ
ในสังคมตะวันตก โดยในส่วนของผู้เลือกตั้งก็จะให้ความส�ำคัญต่อตัวบุคคลที่ลงสมัครรับเลือกตั้งและผล
ประโยชน์ทพี่ รรคการเมืองจะหยิบยืน่ ให้ในช่วงรณรงค์หาเสียงเลือกตัง้ มากกว่าทีจ่ ะค�ำนึงถึงนโยบายของ
แต่ละพรรคอย่างแท้จริง
ผลจากการนี้ท�ำให้ประชาธิปไตยในหลายประเทศในอาเซียนอยู่ในสภาพล้มลุกคลุกคลาน
มีการเปลี่ยนขั้วทางการเมืองได้ง่าย รวมทั้งเกิดกลุ่มการเมืองนอกสภาที่เคลื่อนไหวเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่
กลุม่ ตนต้องการโดยไม่ผกู โยงกับพรรคการเมือง พรรคการเมืองจึงไม่มคี วามเป็นสถาบันทีไ่ ด้รบั การยอมรับ
มากเพียงพอ ไม่เป็นองค์กรทางการเมืองที่สร้างการเรียนรู้ในอุดมการณ์ของพรรค และไม่เป็นโรงเรียน
ประชาธิปไตยของชุมชน
อย่างไรก็ดี ก็มีข้อพึงระวังว่าความเข้มแข็งของพรรคการเมืองก็สามารถสร้างกรอบวัด
การพัฒนาประชาธิปไตยได้เช่นกัน เช่น พรรคการเมืองในสิงคโปร์และมาเลเซียที่มีความเข้มแข็งมาก
มีการด�ำเนินการตามนโยบายและอุดมการณ์ของพรรคได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน แต่เมื่อได้เป็นฝ่าย
รัฐบาลก็ได้สร้างก�ำแพงปิดกั้นการเติบโตของพรรคการเมืองฝ่ายค้าน และได้ปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนโดยรวมไปในระดับหนึ่ง โดยยกเหตุผลเรื่องเอกภาพและความสามารถของประเทศเป็นส�ำคัญ
หรือพรรคการเมืองในประเทศที่ปกครองในระบบสังคมนิยม เช่น เวียดนามและลาว แม้ว่าจะสามารถ
ด�ำเนินนโยบายตามอุดมการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์ทเี่ ป็นฝ่ายรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่กจ็ ำ� กัด
การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างเสมอภาคในประเทศไปด้วย
6) บทบาทของฝ่ายทหาร ประเทศในอาเซียนหลายประเทศเคยผ่านการปกครองภายใต้ฝ่าย
ทหารมาแล้ว เช่น ไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เมียนมาร์ ซึ่งภายใต้รูปแบบการปกครองดังกล่าวคือ
การงดหรือจ�ำกัดความเป็นประชาธิปไตยนั่นเอง และแต่ละประเทศก็ได้ก้าวพ้นการปกครองในระบบ
ภายใต้ฝา่ ยทหารไปสูค่ วามเป็นประชาธิปไตยในระดับทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั ระดับรากลึกของอิทธิพล
ของฝ่ายทหารในแต่ละประเทศ และการจัดดุลยภาพทางการเมืองระหว่างฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารใน
สังคมยุคใหม่ที่เงื่อนไขทางเศรษฐกิจและอิทธิพลจากต่างประเทศ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก
ได้มีอิทธิพลก�ำหนดความเป็นไปภายในประเทศด้วย
ในกรณีฟิลิปปินส์ ฝ่ายทหารถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองมากกว่าที่จะขึ้นมากุมอ�ำนาจ
ทางการเมืองเองโดยตรง ซึ่งคงเป็นเพราะการวางพื้นฐานของระบบการเมืองโดยสหรัฐฯ (ในยุคที่เป็น
เจ้าอาณานิคม) มีความแข็งแกร่งมากพอที่จะให้ฝ่ายการเมืองเป็นฝ่ายน�ำ และเป็นไปตามความเป็นจริง
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ที่ฝ่ายการเมืองเป็นฝ่ายที่กุมอ�ำนาจทางเศรษฐกิจ มิใช่ฝ่ายทหาร ส่วนกรณีอินโดนีเซีย ฝ่ายทหารมี
บทบาทก�ำกับในระดับที่สูงกว่าในยุคของประธานาธิบดีซูการ์โนและซูฮาร์โต แต่ก็ยังใช้อิทธิพลทางอ้อม
ต่อกระบวนการตัดสินใจมากกว่าการเข้าไปมีบทบาทโดยตรง แล้วฝ่ายทหารถูกลดบทบาทและอิทธิพล
ลงในช่วงการเปลีย่ นผ่านประชาธิปไตย จากนัน้ ได้ถกู ปรับบทบาทให้เป็นประชาธิปไตยมากขึน้ และให้อยู่
ภายใต้การก�ำกับของพลเรือนในยุคประธานาธิบดียโู ดโยโนซึง่ เป็นอดีตผูน้ ำ� ทหารแนวปฏิรปู อย่างไรก็ตาม
กล่าวกันว่าอิทธิพลของฝ่ายทหารในอินโดนีเซียยังมีอยู่ไม่น้อยในฐานะของผู้คุ้มครองและผู้พิทักษ์ และ
ยังคงมีบทบาทอยู่หลังฉากในฐานะผู้เล่นตัวส�ำคัญทางการเมือง ทั้งนี้ บทบาทของทหารในอนาคตขึ้น
อยู่กับประธานาธิบดีคนต่อ ๆ ไปด้วยว่ามีความสามารถในการน�ำประเทศเพียงไร และจะใช้ทหารเป็น
เครื่องมือสนับสนุนทางการเมืองหรือไม่
ในกรณีกมั พูชา ฝ่ายทหารอยูภ่ ายใต้การก�ำกับของฝ่ายการเมืองเช่นกัน แต่กเ็ ป็นกลุม่ การเมือง
ที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของกองก�ำลังปลดแอกภายใต้การมีอิทธิพลของเวียดนามที่เข้ามายึดอ�ำนาจจาก
สมเด็จนโรดม สีหนุ และได้ใช้ทหารเป็นก�ำลังในการสถาปนาการมีอ�ำนาจทางการเมืองต่อเนื่องมาตั้งแต่
นั้นจนถึงปัจจุบัน
ในกรณีของไทย ฝ่ายทหารได้เข้ามามีอ�ำนาจสลับกับบทบาทของรัฐบาลพลเรือนมาตั้งแต่
สมัยเปลีย่ นแปลงการปกครองมาสูร่ ะบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเ์ ป็นประมุข แล้วได้วา่ งเว้น
การมีบทบาทโดยตรงตั้งแต่สิ้นยุคของพลเอกสุจินดา คราประยูร แต่เมื่อเกิดการตีบตันทางการเมืองใน
ปี 2549 ฝ่ายทหารก็ได้เข้ามามีบทบาทโดยตรงอีกครัง้ หนึง่ แล้ววางระบบใหม่ จากนัน้ ได้ถอยไปมีบทบาท
อยู่ไม่ห่างนักในช่วงการฟื้นฟูรัฐบาลพลเรือน และยังคงเป็นตัวเล่นทางการเมืองที่มีความส�ำคัญมากต่อ
การเมืองไทย
ส่วนในกรณีมาเลเซียและสิงคโปร์ (ซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของมาเลเซีย) ฝ่ายทหารอยู่ภายใต้
การก�ำกับของรัฐบาลพลเรือน อันเนื่องมาจากบทบาทในอดีตของขบวนการต่อสู้เพื่อเอกราชที่ใช้การ
เคลื่อนไหวเรียกร้องโดยมีพลเรือนเป็นผู้น�ำ มิใช่โดยการต่อสู้ด้วยก�ำลังเพื่อเอกราช ประกอบกับอิทธิพล
ของระบบการเมืองทีอ่ งั กฤษได้วางรากฐานไว้ให้ฝา่ ยพลเรือนเป็นฝ่ายน�ำ ท�ำให้ไม่มกี ารสร้างผูน้ �ำกองทัพ
ให้ขึ้นมาเป็นผู้น�ำทางการเมือง
ส�ำหรับประเทศที่ปกครองในระบอบสังคมนิยม เช่น เวียดนามและลาว ฝ่ายทหารอยู่ภายใต้
การก�ำกับของพรรคคอมมิวนิสต์ และเป็นเครื่องมือของพรรคในการปกครอง การเข้ามามีอ�ำนาจของ
ฝ่ายทหารอาจมิใช่เพือ่ การกอบโกยอ�ำนาจและความมัง่ คัง่ เสมอไป หากแต่เพือ่ ควบคุมระบบการเมืองใน
บางช่วงทีม่ คี วามเปราะบางและเสีย่ งต่อการเสียเอกภาพและความมัน่ คงของประเทศซึง่ เป็นคุณค่าทีฝ่ า่ ย
ทหารให้ความส�ำคัญ ดังนั้น บทบาทของฝ่ายทหารจึงอาจเกื้อกูลต่อการพัฒนาประชาธิปไตยได้ด้วย
หากด�ำเนินการปฏิรูปอย่างแท้จริง แล้วถอนตัวออกไปอย่างเหมาะสม
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7) บทบาทขององค์กรอิสระ ความต้องการจัดตั้งองค์กรอิสระขึ้นในหลายประเทศอาเซียนถูก
มองว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรทางการเมืองที่ควรมีในสังคมประชาธิปไตย เพื่อตรวจสอบการใช้อ�ำนาจ
รัฐ อย่างไรก็ดี หลายประเทศก็มคี ำ� อธิบายทีจ่ ะใช้การตรวจสอบภายใต้กลไกปกติทมี่ อี ยู่ ในกรณีของไทย
มีการจัดตั้งองค์กรอิสระขึ้นหลายองค์กรตามรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 และ 2550 ที่ส�ำคัญได้แก่
ศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งมีบทบาทในการควบคุมกฎหมายและการปฏิบัติในทางการเมืองไม่ให้
ขัดกับรัฐธรรมนูญ ท�ำให้ระบบการเมืองและระบบราชการเป็นไปโดยสุจริตและชอบธรรม และให้การ
ปฏิบัติหน้าที่ของภาครัฐเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ในกรณีของมาเลเซีย สิงคโปร์ และประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณี ไม่มีการ
จัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญ โดยให้อ�ำนาจแก่ศาลยุติธรรมสูงสุดในการพิจารณาความเกี่ยวกับประเด็นโต้แย้ง
ในเรื่องรัฐธรรมนูญ
บทบาทขององค์กรอิสระสามารถเป็นทั้งคุณและโทษให้แก่ประชาธิปไตยได้ โดยขึ้นอยู่กับ
ตัวบุคคลทีท่ ำ� หน้าทีเ่ ป็นองค์กรอิสระนัน้ ๆ ด้วย โดยหากมีการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละวินจิ ฉัยกรณีตา่ ง ๆ อย่าง
อิสระ เป็นกลาง และเป็นไปตามหลักนิติธรรม ก็จะได้รับการยอมรับในค�ำตัดสิน แต่หากค�ำวินิจฉัย
เป็นทีเ่ คลือบแคลงกังขาก็จะท�ำให้ขาดความเชือ่ ถือ ทัง้ นีโ้ ดยทัว่ ไปแล้วองค์กรอิสระในอาเซียนก็ได้ปฏิบตั ิ
หน้าที่เป็นอย่างดีและเกื้อกูลต่อระบอบประชาธิปไตย
8) อิทธิพลของโลกาภิวัตน์และปัจจัยภายนอก ได้แก่ อิทธิพลทางการเมืองและสังคม
เทคโนโลยีการสื่อสาร การเลียนแบบทางสังคม และการใช้ประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือ ซึ่งมีผลต่อการ
พัฒนาประชาธิปไตยของประเทศในภูมิภาคด้วย
การกดดันของสังคมตะวันตกต่อการเมืองในเมียนมาร์เป็นตัวอย่างอันดีของการใช้อิทธิพล
จากภายนอกเพื่อให้เกิดการพัฒนาประชาธิปไตย แม้ว่าส่วนหนึ่งจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของฝ่าย
ตะวันตกเองในการใช้ประโยชน์จากเมียนมาร์และในการเข้ามามีบทบาทในเมียนมาร์ อีกทัง้ การมีอทิ ธิพล
ยังรวมถึงการเลียนแบบซึ่งกันและกันในภูมิภาค โดยกระแสการเปลี่ยนแปลงทางประชาธิปไตยใน
ประเทศหนึ่งได้ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนทางการเมืองในท�ำนองเดียวกันในประเทศใกล้เคียงด้วย
9) ผูน้ ำ� และความสามารถของรัฐบาล การพัฒนาประชาธิปไตยจะเปิดกว้างมากเพียงไรขึน้ อยู่
กับวิสยั ทัศน์ของผูน้ ำ� ทางการเมืองและความสามารถของรัฐบาลในการสร้างบรรยากาศให้เอือ้ อ�ำนวยต่อ
การพัฒนาประชาธิปไตยด้วย
กรณีนเี้ ห็นได้จากประชาธิปไตยในมาเลเซียและสิงคโปร์ทมี่ ผี นู้ ำ� และรัฐบาลทีม่ คี วามเข้มแข็ง
ที่ก�ำกับการพัฒนาประชาธิปไตยให้เป็นไปอย่างค่อนข้างราบรื่นเมื่อเปรียบเทียบกับหลายประเทศใน
ภูมิภาค หรือวิสัยทัศน์ของผู้น�ำทหารของเมียนมาร์ที่ยอมรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย ตลอดจน
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ประชาธิปไตยในอาเซียน

บทบาทของผู้น�ำการเมืองแนวปฏิรูปในประเทศอาเซียนอื่น ๆ
10) รัฐธรรมนูญในฐานะกติกาประชาธิปไตย ประเทศที่มีรูปแบบการปกครองแบบรวมศูนย์
เช่น เวียดนาม ลาว หรือระบอบประชาธิปไตยแบบจ�ำกัด เช่น สิงคโปร์ และกัมพูชา มีรัฐธรรมนูญ
ที่ใช้บังคับต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน ซึ่งการที่ไม่ปรากฎแรงต่อต้านหรือเรียกร้องในประเด็นรัฐธรรมนูญ
น่าจะเนือ่ งมาจากได้รบั การยอมรับว่าเป็นกติกาทางการเมืองทีส่ ามารถสนองประโยชน์ทางการเมืองและ
เศรษฐกิจให้กับกลุ่มต่าง ๆ ทางสังคมได้
แต่ส�ำหรับประเทศที่ใช้ระบบการเมืองแบบหลายพรรค การต่อสู้เรื่องกติกาหรือการแก้ไข
รัฐธรรมนูญให้เป็นที่ยอมรับกันเป็นไปอย่างเข้มข้นมากกว่า อาทิ อินโดนีเซียที่ใช้เวลาถึง 7 ปีในการแก้ไข
รัฐธรรมนูญที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน แต่ก็ได้วางหลักเกณฑ์ทางการเมืองที่เป็นที่ยอมรับกันและท�ำให้
การเมืองของอินโดนีเซียมีเสถียรภาพมากกว่าหลายประเทศในอาเซียน
มาเลเซียก็มีรัฐธรรมนูญที่เป็นที่ยอมรับและไม่ได้มีการแก้ไขปรับปรุงมาเป็นเวลานานแล้ว
ถึงแม้วา่ รัฐธรรมนูญทีใ่ ช้อยูจ่ ะให้สทิ ธิแก่คนเชือ้ สายมาเลย์เหนือกว่าคนเชือ้ สายอืน่ อันถือว่าไม่ได้ให้ความ
เสมอภาคและเป็นธรรมอย่างที่ควร แต่ก็ท�ำให้การเมืองของมาเลเซียมีเสถียรภาพในเชิงกติกาการเมือง
เช่นกัน
ส�ำหรับประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมาแล้ว 18 ฉบับ ทั้งฉบับที่ร่างโดยกลไกรัฐสภาและที่ร่าง
โดยองค์ ก รที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ภายหลั ง การปฏิ วั ติ รั ฐ ประหาร โดยรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ย อมรั บ กั น ว่ า มี ค วามเป็ น
ประชาธิปไตยมากที่สุดคือฉบับปี 2540 ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่ยกร่างโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่สมาชิกล้วน
มาจากการเลือกตั้ง โดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ก่อให้เกิดการจัดตั้งองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบทางการ
บริหารและการเมืองหลายองค์กร แต่ต่อมาได้ถูกยกเลิกโดยการรัฐประหารในปี 2549 แล้ว ยกร่าง
และประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 แต่กลุ่มการเมืองที่ขึ้นมามีอ�ำนาจก็มีความประสงค์จะแก้ไข
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้มีเนื้อหาตามรัฐธรรมนูญฉบับเดิม ซึ่งเป็นประเด็นขัดแย้งทางการเมืองกับกลุ่มที่ยัง
มีอิทธิพลทางการเมืองอยู่เดิม โดยความขัดแย้งในประเด็นนี้เป็นที่หวั่นวิตกว่ามีความสุ่มเสี่ยงที่จะก่อให้
เกิดความขัดแย้งทางการเมืองทีร่ นุ แรงได้ ทัง้ นี้ ความขัดแย้งเรือ่ งการแก้ไขรัฐธรรมนูญในไทยสะท้อนถึง
การมีความเห็นที่ยังไม่ลงตัวในเรื่องกติกาทางการเมืองเช่นกัน และคงต้องใช้เวลาในการสร้างความ
เห็นชอบให้เกิดขึ้นในบรรดาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทางการเมืองและในหมู่สาธารณชน

บทที่ 4: สรุปและข้อคิดเห็น
การส�ำรวจประชาธิปไตยในอาเซียนจะเห็นได้ว่าประชาธิปไตยมีหลายรูปแบบ โดยขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยแวดล้อมหลายประการ อาทิ พื้นฐานทางประวัติศาสตร์ สภาพทางสังคม วัฒนธรรมทางการเมือง
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และบทบาทของบุคลากรและสถาบันทางการเมือง เป็นต้น ซึ่งอาเซียนที่เป็นองค์กรที่รวมตัวกันแบบ
หลวม ๆ และยึดถือหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน ก็ไม่ได้ก�ำหนดหลักการเรื่อง
ประชาธิปไตยหรือก�ำหนดอุดมการณ์ทางการเมืองไว้อย่างเคร่งครัด เพียงแต่ผลักดันให้มีการปกครอง
ตามหลักของกฎหมายและมีรัฐธรรมนูญเป็นหลักยึดถือ ดังนั้น ประชาธิปไตยในอาเซียนจึงมีหลายระดับ
ตั้งแต่แบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ แบบสังคมนิยม แบบจ� ำกัดการเข้าร่วม และแบบหลายพรรค
โดยมีระดับการเปิดกว้างทางการเมือง สิทธิ เสรีภาพ และการเข้าร่วมทางการเมืองของประชาชนที่
แตกต่างกัน โดยแต่ละประเทศก็มีเหตุผลของระบบการเมืองของตน โดยจะเห็นว่ามีหลายประเทศใน
อาเซียนทีไ่ ม่มรี ะดับความเป็นประชาธิปไตยมากนักตามเกณฑ์สากล ไม่วา่ จะในเชิงรูปแบบหรือในเนือ้ หา
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน แต่ก็ปรากฏว่าเป็นสังคมที่มีเสถียรภาพและอ�ำนวยความอยู่ดีกินดี
แก่ประชาชนได้ในระดับที่น่าพอใจ
ระดับความเป็นประชาธิปไตยไม่ได้เป็นปัจจัยหลักที่จะก�ำหนดพลังอ�ำนาจของประเทศ และ
ไม่ได้เป็นปัจจัยชี้ขาดที่จะบอกได้ว่าสังคมใดมีคุณภาพมากกว่ากัน หรือท�ำให้ประชาชนมีความสุขและ
มีความพอใจในทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมได้มากกว่ากัน เพราะขึ้นอยู่กับการท�ำหน้าที่รัฐบาล
และการด�ำเนินนโยบายบริหารประเทศของรัฐนัน้ ๆ ด้วย ดังเช่น สิงคโปร์ได้ชอื่ ว่าเป็นรัฐทีม่ ปี ระชาธิปไตย
แบบจ�ำกัด แต่ก็มีชื่อเสียงในการเป็นรัฐที่มีธรรมาภิบาลสูง มีก�ำลังอ�ำนาจทางเศรษฐกิจสูงทัดเทียมกับ
ประเทศตะวันตก หรือมาเลเซียก็ไม่ได้ให้สิทธิทางการเมืองอย่างเท่าเทียมกับทุกชนชาติ แต่ก็ยกระดับ
ชีวิตความเป็นอยู่ สถานะทางเศรษฐกิจ และเกียรติภูมิของประเทศได้อย่างดี ส่วนเวียดนามก็เป็น
ประเทศทีม่ คี วามจ�ำกัดทางประชาธิปไตยเช่นกัน แต่กส็ ามารถพัฒนาประเทศให้รดุ หน้าไปอย่างรวดเร็ว
หรือในกรณีของลาวทีป่ กครองในรูปแบบเดียวกับเวียดนาม แต่กอ็ าจถือว่ามีระดับความเป็นประชาธิปไตย
ที่เหมาะกับขนาดของประเทศ จ�ำนวนประชากรและก�ำลังอ�ำนาจทางเศรษฐกิจ เป็นต้น
ในขณะเดียวกันประชาธิปไตยมิใช่เป็นเพียงรูปแบบ การเลือกตัง้ และการมีรฐั ธรรมนูญไม่ได้บอก
ว่าประเทศนั้น ๆ มีความเป็นประชาธิปไตยจริงหรือไม่ การเลือกตั้งอาจเป็นเพียงวิธีการเพื่อให้ได้มา
ซึ่งอ�ำนาจทางการเมืองโดยไม่ได้ส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ในขณะที่รัฐธรรมนูญของ
หลายประเทศก็ยังไม่มีความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง โดยมีข้อจ�ำกัดตามบริบททางการเมืองใน
แต่ละประเทศ ดังนั้น จึงเกิดความเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นกติกาที่เป็นที่
ยอมรับกันมากกว่าเดิม ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาในการเจรจาต่อรองและหาฉันทามติ
ประชาธิปไตยยังมิใช่เป็นเรื่องที่มองเพียงปรากฏการณ์ช่วงขณะใดขณะหนึ่ง หรือมองเพียงว่า
สังคมนั้นก�ำลังมีความสงบหรือก�ำลังเกิดความวุ่นวายทางการเมืองหรือไม่ แต่ควรมองเป็นกระบวนการ
ในระยะยาว เพราะสังคมที่ดูมีความสงบอาจเป็นเพราะอยู่ภายใต้การควบคุมหรืออาจก�ำลังเกิดภาวะ
คุกรุ่นที่รอการประทุ ส่วนสังคมที่ดูวุ่นวายอาจอยู่ในระยะของการปรับตัว เรียนรู้ และเปลี่ยนผ่านไปสู่
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ประชาธิปไตยในอาเซียน

ดุลยภาพที่ดีกว่าเดิม
ความสามารถของผู้น�ำทางการเมืองและความสามารถของรัฐบาลในการบริหารประเทศและ
จัดการทางการเมือง โดยเฉพาะต่อประเด็นความขัดแย้งทางการเมือง ก็นับเป็นปัจจัยที่มีผลต่อ
พัฒนาการทางประชาธิปไตยของแต่ละสังคม โดยหากมีผู้น�ำที่มีวิสัยทัศน์ดี มีบารมี มีความสามารถ
ในการด�ำเนินการทางการเมืองได้ดี ก็จะท�ำให้เกิดพัฒนาการในทางบวกในระยะยาว แม้ว่าจะต้องใช้
เวลาอยูบ่ า้ ง อีกทัง้ ต้องค�ำนึงว่าประชาธิปไตยเป็นเรือ่ งของกระบวนการทีข่ นึ้ อยูก่ บั คุณภาพของประชาชน
ลักษณะทางสังคม อ�ำนาจต่อรองทางการเมือง และขึน้ อยูก่ บั การน�ำประชาธิปไตยมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคมส่วนรวมและสร้างพลังอ�ำนาจของประเทศได้อย่างไร มิใช่การใช้สิทธิเสรีภาพและโอกาสทาง
การเมืองเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือด�ำเนินการทางการเมืองอย่างไร้ความรับผิดชอบ
การหารูปแบบประชาธิปไตยทีเ่ หมาะสมจึงไม่สามารถเลียนแบบกันได้ และไม่สามารถบอกได้วา่
แบบไหนจะดีกว่ากัน โดยขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมทางการเมืองและสังคมที่แตกต่างกัน และขึ้นอยู่กับ
ว่าจะน�ำประชาธิปไตยทีม่ อี ยูไ่ ปให้ให้เกิดพลังอ�ำนาจของประเทศได้อย่างไร ในขณะทีก่ เ็ ห็นการปรับเพิม่
ระดับความเป็นประชาธิปไตยในหลายประเทศในอาเซียน แม้วา่ บางกรณีจะไม่ใช่การปรับเปลีย่ นระบอบ
ที่มีความจ�ำกัดทางประชาธิปไตยไปสู่ระบบพหุนิยมก็ตาม โดยปรากฏพัฒนาการในทางบวกในการ
ส่งเสริมประชาธิปไตย อาทิ การลดและปรับบทบาทของฝ่ายทหาร การให้สทิ ธิและเสรีภาพทางการเมือง
แก่ประชาชนมากขึ้น มีการเข้าร่วมทางการเมืองในระดับที่สูงขึ้น การเพิ่มการตรวจสอบทางการเมือง
การพัฒนาบทบาทของพรรคการเมือง และการควบคุมการเลือกตัง้ ให้เป็นไปโดยสุจริต ยุตธิ รรม เป็นต้น
ซึ่งเป็นที่หวังว่าจะเพิ่มความเป็นประชาธิปไตยในอาเซียนอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
ประเทศในอาเซียนจะรวมตัวกันเป็นประชาคมการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่เหนียวแน่นขึ้น ก็น่าจะ
ส่งผลต่อการเรียนรู้และถ่ายทอดในเรื่องประชาธิปไตยด้วย
ประชาธิปไตยจึงไม่ได้มีเพียงรูปแบบเดียว รวมทั้งในกรณีของประเทศในอาเซียน โดยไม่จ�ำเป็น
ทีท่ กุ ประเทศจะต้องมีระดับความเป็นประชาธิปไตยในทางทฤษฎีอย่างเท่าเทียมกัน หากแต่เป็นเรือ่ งของ
การปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมทางการเมือง และการจัดดุลอ�ำนาจของสังคม
นั้น ๆ อย่างไรก็ดี ประชาธิปไตยในรูปแบบใด ๆ พึงค�ำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน
พึงยึดถือการมีกติกาทีเ่ ป็นทีย่ อมรับ เปิดโอกาสต่อการเข้าร่วมและการใช้สทิ ธิเสรีภาพทางการเมืองอย่าง
เหมาะสม หรือการมีรัฐธรรมนูญที่เป็นที่ยอมรับและใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งต้องมีการใช้
กฎหมายอย่างยุติธรรม และยึดถือหลักนิติธรรมในการปกครองและการบริหารจัดการ
โดยเนื้อแท้แล้ว ประชาธิปไตยของแต่ละสังคม คือ กระบวนการต่อสู้และจัดสรรอ�ำนาจระหว่าง
กลุ่มการเมือง การตกลงและก�ำหนดกติกาทางการเมือง การด�ำเนินการทางนโยบาย และการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชน เพียงแต่มคี วามแตกต่างกันไปในรายละเอียด อาทิ ขอบเขตของสิทธิเสรีภาพ
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พีรศักย์ จันทวรินทร์

ความเสมอภาค ภราดรภาพ และการเคารพเหตุผล และระดับของนิติธรรมในทางการเมือง
ในการนี้ การเรียนรู้ประสบการณ์ประชาธิปไตยของประเทศเพื่อนบ้าน และการเรียนรู้ข้อดี
ข้อด้อยของสังคมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะประเทศที่มีระบบการปกครองแบบเดียวกัน และ
มีตัวเล่นทางการเมืองที่มีบทบาทในท�ำนองเดียวกัน จึงเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนประชาธิปไตยใน
ประเทศไทยเอง ได้แก่ การสร้างส�ำนึกประชาธิปไตย การพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองให้มีคุณภาพ
การพัฒนาพรรคการเมืองให้มีความเข้มแข็ง การสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมีความ
รับผิดชอบของประชาชน การจัดการเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม การใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างชาญฉลาด
การต่อสู้กับกลุ่มธุรกิจการเมือง การมีบทบาทที่เหมาะสมของฝ่ายทหาร การเสริมสร้างการตรวจสอบ
ทางการเมืองที่เที่ยงธรรม ตลอดจนการตกลงกติกาและการหาทางออกทางการเมือง และที่ส�ำคัญ คือ
การให้การเมืองมีความยึดโยงกับประชาชนและค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมอย่างแท้จริง
ข้อเสนอแนะ
การศึกษาในเรื่องนี้เป็นการส�ำรวจประชาธิปไตยในเบื้องต้น อีกทั้งมุมมองต่อประชาธิปไตยก็มี
หลายบริบท ดังนั้น ผู้ที่สนใจอาจศึกษาเพิ่มเติมที่จะท�ำให้สามารถเปรียบเทียบความเป็นประชาธิปไตย
ในประเทศอาเซียนได้ในรายละเอียด และจะท�ำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในประเทศเพื่อนบ้านทั้งหลาย
ของไทยได้ดีขึ้นด้วย
ในส่วนของการพัฒนาประชาธิปไตยของไทยและประเทศในอาเซียน ควรค�ำนึงถึงการสร้าง
วัฒนธรรมทางการเมืองประชาธิปไตยที่เกื้อกูลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมีคุณภาพ และ
การให้โอกาสแก่ประชาชนในการมีประสบการณ์เรียนรูผ้ ลดีผลเสียของการตัดสินใจทางการเมืองของตน
โดยเฉพาะการใช้สิทธิเลือกตั้งตามก�ำหนดเวลาโดยไม่ถูกแทรกแซงทางการเมือง และการส่งเสริมการ
ปฏิบตั ทิ างประชาธิปไตยในบริบทต่าง ๆ ของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเทศทีใ่ ช้ระบบประชาธิปไตย
แบบพหุนิยม
ส�ำหรับประชาธิปไตยของไทย อาจดูออ่ นแอลงเมือ่ เปรียบเทียบกับประเทศอาเซียนบางประเทศ
อันเป็นผลให้สถานะและพลังอ�ำนาจของประเทศไม่โดดเด่นอย่างที่ควรจะเป็น แต่ก็ถือว่าระดับ
ความตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนมีสูงขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก และควรพยายามให้มีการต่อสู้กันทาง
การเมืองในระบบซึ่งจะเป็นกระบวนการที่จะท�ำให้ประชาธิปไตยมีความเข้มแข็งขึ้น ทั้งนี้ นับเป็นเรื่อง
ที่ท้าทายที่สังคมไทยจะต้องใช้ความอดทน อดกลั้น และร่วมมือกันหาทางออกของการแบ่งขั้วที่รุนแรง
ในทางการเมือง เพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง มีคุณภาพ และเป็นพลังอ�ำนาจของประเทศ
ต่อไป
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ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล ผู้แทนนิติบุคคล และบทสันนิษฐาน
ให้ผู้แทนนิติบุคคลต้องรับผิดทางอาญา: กรณีศึกษาประเทศออสเตรเลีย

ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล ผู้แทนนิติบุคคล
และบทสันนิษฐานให้ผู้แทนนิติบุคคลต้องรับผิดทางอาญา :
กรณีศึกษาประเทศออสเตรเลีย
อภิมุข สุขประสิทธิ์ *

บทคัดย่อ
โดยเหตุที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 12/2555 ว่า “บทบัญญัติของ
พระราชบัญญัตขิ ายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 54 เฉพาะในส่วนทีส่ นั นิษฐานให้กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษทางอาญา
ร่วมกับการกระท�ำความผิดของนิตบิ คุ คลโดยไม่ปรากฏว่ามีการกระท�ำหรือเจตนาประการใดอันเกีย่ วกับ
การกระท�ำความผิดของนิติบุคคลนั้น ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 39 วรรคสอง เป็นอันใช้บังคับ
ไม่ได้ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 6 ...” โดยศาลรัฐธรรมนูญได้น�ำหลักสันนิษฐานว่าด้วยผู้ต้องหาหรือ
จ�ำเลยในคดีอาญาเป็นผูบ้ ริสทุ ธิ์ (Presumption of Innocence) มาเป็นหลักในการประกอบการพิจารณา
ซึ่งหลักสันนิษฐานดังกล่าวมีที่มาจากหลักสิทธิมนุษยชน ดังปรากฏอยู่ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชนของสหประชาชาติ (Universal Declaration of Human Rights) ข้อ 11 ที่ว่า “บุคคลซึ่งถูก
กล่าวหาว่ามีความผิดอาญามีสิทธิที่จะได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์ จนกว่าจะมีการพิสูจน์ว่า
มีความผิดตามกฎหมายในการพิจารณาโดยเปิดเผย และผู้นั้นได้รับหลักประกันทั้งหลายที่จ�ำเป็น
ในการต่อสูค้ ดี” ด้วยเหตุนี้ เพือ่ ให้การพิจารณาแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัตเิ กีย่ วกับสิทธิและเสรีภาพเป็นไป
ด้วยความเหมาะสม และมีความเป็นสากล ตลอดจนเพื่อให้การยกร่างบทบัญญัติในลักษณะนี้ขึ้นใหม่มี
ความสอดคล้องกับบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จึงควรทีจ่ ะศึกษา
บทบัญญัติเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล ผู้แทนนิติบุคคล และบทสันนิษฐานให้ผู้แทน
นิติบุคคลต้องรับผิดทางอาญาในประเทศออสเตรเลียเพื่อเป็นแนวทางในการยกร่างบทบัญญัติต่อไป ซึ่ง
จากการศึกษาพบว่า หลักสันนิษฐานว่าด้วยผูต้ อ้ งหาหรือจ�ำเลยในคดีอาญาเป็นผูบ้ ริสทุ ธิ์ (Presumption
of Innocence) นั้น เป็นหลักการที่ประเทศออสเตรเลียได้ให้ความส�ำคัญและยอมรับทั้งในระดับ
* รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา, ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 1 ของ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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คอมมอนเวลล์ และระดับมลรัฐ ประกอบกับการที่ประเทศออสเตรเลียเป็นภาคีกติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant of Civil and Political Rights
- ICCPR) ซึ่งข้อ 14 (2) ของ ICCPR ได้บัญญัติว่า บุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระท�ำความผิดอาญาย่อมมีสิทธิ
ที่จะได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ามีความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติ จึงเป็น
เหตุให้ประเทศออสเตรเลียให้ความส�ำคัญต่อหลักสันนิษฐานดังกล่าว จากการศึกษาพบว่า ในการยกร่าง
บทบัญญัตใิ นลักษณะนีค้ วรค�ำนึงถึงหลักความเป็นธรรมและหลักการทีค่ วรจะเป็น ทัง้ นี้ หลักการทีส่ ำ� คัญ
คือ ควรเอาผิดกับนิติบุคคลที่กระท�ำผิดก่อน ในขณะเดียวกันไม่ควรที่จะก�ำหนดให้ผู้แทนนิติบุคคลต้อง
รับผิดในความผิดที่นิติบุคคลกระท�ำในลักษณะที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แต่อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีการ
ก�ำหนดบทสันนิษฐานความรับผิดทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคลยังอาจมีความจ�ำเป็นอยู่

ค�ำส�ำคัญ
1. หลักสันนิษฐานว่าด้วยผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยในคดีอาญาเป็นผู้บริสุทธิ์ (Presumption of
Innocence)
2. ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights)
3. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant
of Civil and Political Rights - ICCPR)
4. หลักนิติธรรม (The Rule of Law)
5. ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2538 (Criminal Code Act 1995)
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บทน�ำ
จากการที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 12/2555 ว่า “บทบัญญัติของ
พระราชบัญญัตขิ ายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 54 เฉพาะในส่วนทีส่ นั นิษฐานให้กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษทางอาญา
ร่วมกับการกระท�ำความผิดของนิตบิ คุ คลโดยไม่ปรากฏว่ามีการกระท�ำหรือเจตนาประการใดอันเกีย่ วกับ
การกระท�ำความผิดของนิติบุคคลนั้น ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 39 วรรคสอง เป็นอันใช้บังคับ
ไม่ได้ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 6 ...”
ในข้อพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญตามค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 12/2555 ศาลรัฐธรรมนูญ
ได้พิจารณาเห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา 39 วรรคสอง และมาตรา 40 (5) เป็นบทบัญญัติในหมวด 3
ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ส่วนที่ 4 สิทธิในกระบวนการยุติธรรม โดยมาตรา 39 วรรคสอง
ซึ่งบัญญัติว่า “ในคดีอาญา ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยไม่มีความผิด” เป็นบทบัญญัติ
ที่มุ่งคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยในคดีอาญาโดยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยใน
คดีอาญาเป็นผูบ้ ริสทุ ธิ์ (Presumption of Innocence) เป็นข้อสันนิษฐานอันมีทมี่ าจากหลักสิทธิมนุษยชน
ดังปรากฏอยู่ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights)
ข้อ 11 ที่ว่า “บุคคลซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีความผิดอาญา มีสิทธิที่จะได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์
จนกว่าจะมีการพิสูจน์ว่ามีความผิดตามกฎหมายในการพิจารณาโดยเปิดเผย และผู้นั้นได้รับหลักประกัน
ทั้งหลายที่จ�ำเป็นในการต่อสู้คดี”
นอกจากค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 12/2555 ได้กล่าวถึงข้อสันนิษฐานว่าผู้ต้องหาหรือ
จ�ำเลยในคดีอาญาเป็นผู้บริสุทธิ์ (Presumption of Innocence) ดังที่ได้กล่าวแล้ว ในความเห็นในการ
วินิจฉัยคดีส่วนตนของนายเฉลิมพล เอกอุรุ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ในค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่
12/2555 สรุปได้ว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 39 วรรคสอง
มีเจตนารมณ์ที่จะคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องหาหรือจ�ำเลย มิให้ต้องตกอยู่ในฐานะเป็นผู้กระท�ำ
ความผิดก่อนที่ศาลจะพิพากษาว่ามีความผิด โดยวางข้อสันนิษฐานในคดีอาญาไว้ก่อนว่า ผู้ต้องหาหรือ
จ�ำเลยไม่มีความผิดข้อสันนิษฐานดังกล่าวเรียกกันว่า ข้อสันนิษฐานความบริสุทธิ์ (Presumption of
Innocence) ของจ�ำเลยในคดีอาญา และในความเห็นในการวินจิ ฉัยคดีสว่ นตนของนายจรัญ ภักดีธนากุล
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ในค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 12/2555 สรุปได้ว่า “ข้อสันนิษฐานว่าผู้ต้องหา
หรือจ�ำเลยในคดีอาญาเป็นผู้บริสุทธิ์ (Presumption of Innocence) เป็นข้อสันนิษฐานที่ถูกก�ำหนดขึ้น
โดยผลของกฎหมายรัฐธรรมนูญอันมีที่มาจากหลักสิทธิมนุษยชน ถือเป็นหลักการพื้นฐานของระบบงาน
ยุติธรรมทางอาญาสากลที่ว่า บุคคลทุกคนมิใช่ผู้กระท�ำความผิดทางอาญา เพื่อเป็นหลักประกันแห่งสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลเกีย่ วกับความรับผิดทางอาญาทีร่ ฐั ให้การรับรองแก่บคุ คลทุกคนทีจ่ ะไม่ถกู ลงโทษ
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ทางอาญา จนกว่าจะมีพยานหลักฐานมาพิสูจน์หักล้างได้ว่าบุคคลนั้นเป็นผู้กระท�ำผิดจริง” หลักการของ
ข้อสันนิษฐานตามกฎหมายว่าผูต้ อ้ งหาหรือจ�ำเลยในคดีอาญาเป็นผูบ้ ริสทุ ธิจ์ งึ เป็นหลักส�ำคัญประการหนึง่
ของหลักนิตธิ รรม (The Rule of Law) ทีไ่ ด้รบั การยอมรับทัง้ ในนานาอารยประเทศและในระดับระหว่าง
ประเทศ อันได้แก่ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights)
และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant of
Civil and Political Rights)
จากประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 12/2555 เกี่ยวกับความรับผิด
ทางอาญาของนิติบุคคล ผู้แทนนิติบุคคล และบทสันนิษฐานให้ผู้แทนนิติบุคคลต้องรับผิดทางอาญาโดย
อาศัยข้อสันนิษฐานความบริสุทธิ์ (Presumption of Innocence) ผู้เขียนมีความเห็นว่า เพื่อให้การ
พิจารณาแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพเป็นไปด้วยความเหมาะสม และมีความเป็น
สากล ตลอดจนเพื่อให้การยกร่างบทบัญญัติในลักษณะนี้ขึ้นใหม่มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จึงควรที่จะมีการศึกษาบทบัญญัติเกี่ยวกับความ
รับผิดทางอาญาของนิตบิ คุ คล ผูแ้ ทนนิตบิ คุ คล และบทสันนิษฐานให้ผแู้ ทนนิตบิ คุ คลต้องรับผิดทางอาญา
ในประเทศออสเตรเลียเพื่อเป็นแนวทางด้วย
ในบทความทางวิชาการนี้ ได้ก�ำหนดประเด็นการศึกษาไว้เป็นสี่ส่วน กล่าวคือ
ส่วนที่หนึ่ง ได้กล่าวถึงหลักสันนิษฐานว่าด้วยผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยในคดีอาญาเป็นผู้บริสุทธิ์
(Presumption of Innocence)
ส่วนที่สอง ได้กล่าวถึงความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล
ส่วนที่สาม ได้กล่าวถึงความรับผิดทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคลและบทสันนิษฐานความรับผิด
ส่วนที่สี่ ได้แก่บทสรุป
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ส่วนที่หนึ่ง

หลักสันนิษฐานว่าด้วยผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยในคดีอาญาเป็นผู้บริสุทธิ์
(Presumption of Innocence)
จากการศึกษาพบว่าประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศหนึ่งที่เข้าร่วมเป็นภาคีกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant of Civil and Political
Rights - ICCPR) และประเทศออสเตรเลียได้บญ
ั ญัตหิ ลักสันนิษฐานว่าด้วยผูต้ อ้ งหาหรือจ�ำเลยในคดีอาญา
เป็นผูบ้ ริสทุ ธิ์ (Presumption of Innocence) ไว้ในประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2538 (Criminal Code
Act 1995) โดยในมาตรา 13.1 และมาตรา 13.21 ได้บัญญัติว่า ภาระการพิสูจน์ข้อกฎหมาย (Legal
burden) ในการฟ้องร้องตกอยู่แก่โจทก์ซึ่งต้องพิสูจน์ว่าจ�ำเลยได้กระท�ำการครบองค์ประกอบความผิด
แล้ว (องค์ประกอบความผิดดูมาตรา 3.2) และจะต้องพิสจู น์จนสิน้ สงสัย (beyond reasonable doubt)
การก�ำหนดให้ภาระการพิสูจน์ตกอยู่แก่จ�ำเลย มีบัญญัติไว้ในมาตรา 13.3 ถึงมาตรา 13.52
แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2538 (Criminal Code Act 1995) กล่าวคือ จ�ำเลยต้องเป็นภาระ
ในการน�ำเสนอพยานหลักฐาน (evidential burden) เท่านั้น ทั้งนี้ เว้นแต่กฎหมายก�ำหนดเป็นอย่างอื่น
1

13.1 Legal burden of proof-prosecution
		
(1) The prosecution bears a legal burden of proving every element of an offence relevant to the
		 guilt of the person charged.
			 Note: See section 3.2 on what elements are relevant to a person’s guilt.
		
(2) The prosecution also bears a legal burden of disproving any matter in relation to which the
		 defendant has discharged an evidential burden of proof imposed on the defendant.
		
(3) In this Code:
			 legal burden, in relation to a matter, means the burden of proving the existence of the matter.
13.2 Standard of proof-prosecution
		
(1) A legal burden of proof on the prosecution must be discharged beyond reasonable doubt.
		
(2) Subsection (1) does not apply if the law creating the offence specifies a different standard of
		 proof.
2
13.3 Evidential burden of proof-defence
		
(1) Subject to section13.4, a burden of proof that a law imposes on a defendant is an evidential
		 burden only.
		
(2) A defendant who wishes to deny criminal responsibility by relying on a provision of Part 2.3
		 (other than section 7.3) bears an evidential burden in relation to that matter.
		
(3) A defendant who wishes to rely on any exception, exemption, excuse, qualification or justification
		 provided by the law creating an offence bears an evidential burden in relation to that matter.
		 The exception, exemption, excuse, qualification or justification need not accompany the
		 description of the offence.
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(ในมาตรา 13.3 วรรคท้าย แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2538 (Criminal Code Act 1995) ได้ให้
ความหมายภาระการเสนอพยานหลักฐาน คือ ภาระทีต่ อ้ งน�ำเสนอพยานหลักฐานทีแ่ สดงถึงความเป็นไป
ได้ที่สมเหตุสมผลว่า ข้อเท็จจริงมีอยู่หรือไม่ โดยไม่ต้องถึงขั้นที่ต้องเสนอพยานหลักฐานจนศาลเชื่อว่า
จ�ำเลยไม่ได้กระท�ำความผิด) โดยกฎหมายอาจก�ำหนดให้ภาระการพิสูจน์ของจ�ำเลยเป็นภาระการพิสูจน์
ข้อกฎหมายก็ได้ หากกฎหมายนัน้ ก�ำหนดอย่างชัดแจ้งว่า ภาระการพิสจู น์ของจ�ำเลยเป็นภาระการพิสจู น์
ข้อกฎหมาย (มาตรา 13.4 (a)) หรือบังคับให้จ�ำเลยพิสูจน์ข้อเท็จจริง (มาตรา 13.4 (b)) หรือสันนิษฐาน
ว่ามีข้อเท็จจริงนั้นอยู่ เว้นแต่จ�ำเลยจะพิสูจน์ให้เห็นเป็นอย่างอื่น (มาตรา 13.4 (c)) ทั้งนี้ ไม่ว่าจ�ำเลย
จะมีภาระการพิสูจน์แบบใด มาตรฐานการพิสูจน์ของจ�ำเลยไม่ถึงขั้นที่ต้องพิสูจน์จนสิ้นสงสัย แต่เป็น
มาตรฐานการพิสูจน์แบบ balance of probabilities (มาตรา 13.5) (คือพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่า
มีความเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้พอ ๆ กัน)
ตัวอย่างของบทบัญญัติที่ภาระการพิสูจน์ตกอยู่แก่จ�ำเลย เช่น ในมาตรา 72.163 แห่งประมวล
กฎหมายอาญา พ.ศ. 2538 (Criminal Code Act 1995) ความผิดฐานค้า น�ำเข้า ส่งออก หรือผลิต
3

72.16 Defences
		
(1) If:
		
(a) a person is charged with an offence against section 72.12, 72.13, 72.14 or 72.15 ; and
			 (b) the prosecution alleges that the plastic explosive breached a particular marking
			 requirement;
				 it is a defence if the defendant proves that he or she had no reasonable grounds for
			 suspecting that the plastic explosive breached that marking requirement.
			 Note 1: A defendant bears a legal burden in relation to the matter in subsection (1) (see
				 section 13.4).
		
Note 2: For the marking requirements, see section 72.33.
		
(2) If:
			 (a) a person is charged with an offence against section 72.12, 72.13 or 72.15 ; and
			 (b) the prosecution alleges that the plastic explosive breached the second marking
			 requirement;
				 it is a defence if the defendant proves that, at the time of the alleged offence:
		
(c) the plastic explosive contained a detection agent; and
			 (d) the concentration of the detection agent in the plastic explosive was not less than the
			 minimum manufacture concentration for the detection agent; and
		
(e) the detection agent was homogenously distributed throughout the plastic explosive.
			 Note 1: A defendant bears a legal burden in relation to the matter in subsection (2) (see
				 section 13.4).
			 Note 2: For the marking requirements, see section 72.33.
		
Note 3: For minimum manufacture concentration, see section 72.34.
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ระเบิดพลาสติกที่ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการท�ำเครื่องหมาย ซึ่งจ�ำเลยจะต้องพิสูจน์ว่าไม่มีเหตุอันควร
สงสัยได้ว่า ระเบิดนั้นฝ่าฝืนข้อบังคับเช่นว่านั้น

ส่วนที่สอง

ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล
ในประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2538 (Criminal Code Act 1995) ได้ก�ำหนดบทบัญญัติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคลในหมวด 2.5 ส่วนที่ 12 มาตรา 12.1 ถึงมาตรา 12.6
สรุปได้ว่า
ก. หลักทั่วไป (General Principles)
ประมวลกฎหมายอาญาใช้บังคับแก่นิติบุคคลเช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา โดยสามารถปรับ
การบังคับใช้บทบัญญัติเหล่านั้นได้ตามที่ก�ำหนดในหมวดนี้หรือตามที่จ�ำเป็น เพื่อให้ก�ำหนดบทลงโทษ
ส�ำหรับนิติบุคคลได้ นิติบุคคลอาจถูกลงโทษในการกระท�ำซึ่งรวมทั้งโทษจ�ำคุกด้วย (มาตรา 12.14)
(หมายเหตุ มาตรา 4 B แห่ง Crimes Act 1914 บัญญัติให้ลงโทษปรับแทนโทษจ� ำคุกได้ในกรณีที่
ความผิดนั้นมีแต่โทษจ�ำคุก)
ข. องค์ประกอบด้านกายภาพ (Physical elements)
การกระท�ำความผิดใดของนิติบุคคล กระท�ำโดยลูกจ้าง ตัวแทน หรือพนักงานของนิติบุคคล
ในทางการทีจ่ า้ งหรือในขอบอ�ำนาจของบุคคลดังกล่าวอย่างชัดเจนและแท้จริง ให้ถอื ว่าองค์ประกอบทาง
กายภาพนี้เป็นของนิติบุคคล (มาตรา 12.25)
4

5

The Criminal Code Act 1995
Section 12.1 General principles
(1) This Code applies to bodies corporate in the same way as it applies to individuals. It so applies with
such modifications as are set out in this Part, and with such other modifications as are made
necessary by the fact that criminal liability is being imposed on bodies corporate rather than
individuals.
(2) A body corporate may be found guilty of any offence, including one punishable by imprisonment.
Note: Section 4B of the Crimes Act 1914 enables a fine to be imposed for offences that only specify
		 imprisonment as a penalty.
Section 12.2 Physical elements
If a physical element of an offence is committed by an employee, agent or officer of a body corporate
acting within the actual or apparent scope of his or her employment, or within his or her actual or apparent
authority, the physical element must also be attributed to the body corporate.
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ค. องค์ประกอบด้านจิตใจ (Fault elements)
ในกรณีที่การกระท�ำความผิดใด ก�ำหนดให้มีองค์ประกอบด้านจิตใจ ซึ่งได้แก่ เจตนา การรู้
หรือละเลย ประกอบไปกับองค์ประกอบด้านกายภาพ จะถือว่านิติบุคคลมีองค์ประกอบด้านจิตใจ
ดังกล่าวได้ หากนิติบุคคลนั้นได้มอบอ�ำนาจหรืออนุญาตโดยชัดแจ้ง โดยอ้อม หรือโดยปริยาย เพื่อให้เกิด
การกระท�ำความผิดนั้น (มาตรา 12.3 (1)6) ทั้งนี้ ข้อพิสูจน์ว่านิติบุคคลได้มอบอ�ำนาจหรืออนุญาตโดย
ชัดแจ้ง โดยตรง หรือโดยปริยายในลักษณะดังที่กล่าวข้างต้น หรือไม่ รวมถึง
(1) การที่ต้องพิสูจน์ว่า คณะกรรมการบริหารของนิติบุคคล (board of directors) กระท�ำ
การทีเ่ กีย่ วข้องโดยเจตนา โดยรู้ โดยละเลย หรือได้มอบอ�ำนาจหรืออนุญาตโดยชัดแจ้ง โดยอ้อม หรือโดย
ปริยายให้กระท�ำความผิดนั้น (มาตรา 12.3 (2) (a)7)
(2) การที่ต้องพิสูจน์ว่า ตัวแทน ลูกจ้าง หรือพนักงานระดับสูงของนิติบุคคลซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบด�ำเนินงานในระดับนโยบายของนิติบุคคล (high managerial agent) กระท�ำการที่เกี่ยวข้อง
โดยเจตนา โดยรู้ โดยละเลย หรือได้มอบอ�ำนาจหรืออนุญาตโดยชัดแจ้ง โดยอ้อม หรือโดยปริยายให้
กระท�ำความผิดนั้น (มาตรา 12.3 (2) (b)8) แต่ข้อพิสูจน์นี้จะไม่น�ำมาใช้บังคับถ้านิติบุคคลพิสูจน์ได้ว่า
นิติบุคคลได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ (due diligence) ที่จะหลีกเลี่ยงการกระท�ำ การมอบอ�ำนาจ
หรือการอนุญาตให้กระท�ำความผิดนั้น (มาตรา 12.3 (3)9
(3) การทีต่ อ้ งพิสจู น์วา่ วัฒนธรรมองค์กรทีม่ อี ยูใ่ นนิตบิ คุ คลนัน้ ท�ำให้เกิดการสัง่ การ สนับสนุน
6

Section 12.3 Fault elements other than negligence
(1) (a) If intention, knowledge or recklessness is a fault element in relation to a physical element of
		 an offence, that fault element must be attributed to a body corporate that expressly, tacitly or
		 impliedly authorised or permitted the commission of the offence.
7
Section 12.3 Fault elements other than negligence
(2) The means by which such an authorisation or permission may be established include:
		 (a) proving that the body corporate’s board of directors intentionally, knowingly or recklessly
		 carried out the relevant conduct, or expressly, tacitly or impliedly authorised or permitted the
		 commission of the offence; or
8
Section 12.3 Fault elements other than negligence
(2) The means by which such an authorisation or permission may be established include:
		 (b) proving that a high managerial agent of the body corporate intentionally, knowingly or recklessly
		 engaged in the relevant conduct, or expressly, tacitly or impliedly authorised or permitted the
		 commission of the offence; or
9
Section 12.3 Fault elements other than negligence
(3) Paragraph (2)(b) does not apply if the body corporate proves that it exercised due diligence to
prevent the conduct, or the authorisation or permission.
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จ�ำยอม หรือน�ำไปสู่การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย (มาตรา 12.3 (2) (c)10)
(4) การที่ต้องพิสูจน์ว่านิติบุคคลไม่สามารถสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่จ�ำเป็นต่อการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย (มาตรา 12.3 (2) (d)11)
การพิสูจน์วัฒนธรรมองค์กรตาม (3) และ (4) ที่กล่าวข้างต้น ให้รวมถึงการพิจารณาว่า
ตัวแทน ลูกจ้าง หรือพนักงานระดับสูงของนิติบุคคลได้เคยมอบอ�ำนาจให้กระท�ำความผิดในลักษณะ
เดียวกัน หรือความผิดในลักษณะที่ใกล้เคียงกันมาแล้วหรือไม่ และตัวแทน ลูกจ้าง หรือพนักงานทั่วไป
ของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้กระท�ำความผิด ได้มีเหตุอันควรเชื่อหรือมีความคาดหมายอันสมควรว่า ตัวแทน
ลูกจ้าง หรือพนักงานระดับสูงของนิติบุคคล ได้มอบอ�ำนาจหรืออนุญาตให้กระท�ำความผิดดังกล่าว
(มาตรา 12.3 (4)12)
ง. การกระท�ำโดยประมาทของนิติบุคคลใช้หลักทั่วไปเรื่องการกระท�ำโดยประมาทมาพิจารณา
ถ้าความประมาทเป็นองค์ประกอบด้านจิตใจ และไม่อาจหาองค์ประกอบด้านจิตใจได้จากตัวแทน ลูกจ้าง
หรือพนักงานของนิติบุคคล นิติบุคคลจะมีองค์ประกอบด้านจิตใจได้เมื่อพฤติกรรมโดยรวมของตัวแทน
ลูกจ้าง หรือพนักงานของนิติบุคคลเป็นพฤติกรรมประมาท นอกจากนี้ ความประมาทของนิติบุคคล
พิจารณาได้จากข้อเท็จจริงที่ว่า การควบคุมจัดการหรือก�ำกับดูแลพฤติกรรมของตัวแทน ลูกจ้างหรือ
พนักงานของนิติบุคคลไม่เพียงพอหรือไม่มีระบบที่เพียงพอส�ำหรับการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารให้แก่
บุคลากรที่เกี่ยวข้องในนิติบุคคลนั้น (มาตรา 12.413)
10

Section 12.3 Fault elements other than negligence
(2) The means by which such an authorisation or permission may be established include:
		 (c) proving that a corporate culture existed within the body corporate that directed, encouraged,
		 tolerated or led to non compliance with the relevant provision; or
11
Section 12.3 Fault elements other than negligence
(2) The means by which such an authorisation or permission may be established include:
		 (d) proving that the body corporate failed to create and maintain a corporate culture that required
		 compliance with the relevant provision.
12
Section 12.3 Fault elements other than negligence
(4) Factors relevant to the application of paragraph (2)(c) or (d) include:
		 (a) whether authority to commit an offence of the same or a similar character had been given by a
		 high managerial agent of the body corporate; and
		 (b) whether the employee, agent or officer of the body corporate who committed the offence
		 believed on reasonable grounds, or entertained a reasonable expectation, that a high managerial
		 agent of the body corporate would have authorised or permitted the commission of the offence.
13
Section 12.4 Negligence
(1) The test of negligence for a body corporate is that set out in section 5.5.
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จ. นิติบุคคลอาจอ้างความส�ำคัญผิดในข้อเท็จจริงได้ หากตัวแทน ลูกจ้าง หรือพนักงานของ
นิติบุคคลผู้ซึ่งกระท�ำความผิด มีเหตุอันควรเชื่อโดยผิดพลาดว่า ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการกระท�ำของ
ตนนัน้ ไม่ได้กอ่ ให้เกิดความผิด และนิตบิ คุ คลพิสจู น์ได้วา่ ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ (due diligence)
ในการหลีกเลี่ยงการกระท�ำนั้น (มาตรา 12.5 (1) (a) (b)14) แต่ถ้านิติบุคคลนั้นมีการควบคุมจัดการหรือ
ก�ำกับดูแลพฤติกรรมของตัวแทน ลูกจ้าง หรือพนักงานของนิติบุคคลไม่เพียงพอ หรือไม่มีระบบที่เพียง
พอส�ำหรับการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องในนิติบุคคลนั้น ถือได้ว่า นิติบุคคลนั้น
ไม่ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ (มาตรา 12.5 (2) (a) (b)15)
ฉ. นิติบุคคลไม่อาจอ้างเหตุแทรกแซงจากบุคคลที่สามอันท�ำให้การกระท�ำไม่ครบองค์ประกอบ
ด้านกายภาพได้ หากบุคคลที่สามนั้นคือตัวแทน ลูกจ้าง หรือพนักงานของนิติบุคคล (มาตรา 12.616)
(2) If:
		 (a) negligence is a fault element in relation to a physical element of an offence; and
		 (b) no individual employee, agent or officer of the body corporate has that fault element;
		 that fault element may exist on the part of the body corporate if the body corporate’s conduct is
negligent when viewed as a whole (that is, by aggregating the conduct of any number of its employees,
agents or officers).
(3) Negligence may be evidenced by the fact that the prohibited conduct was substantially attributable
to:
		 (a) inadequate corporate management, control or supervision of the conduct of one or more of its
		 employees, agents or officers; or
		 (b) failure to provide adequate systems for conveying relevant information to relevant persons in the
		 body corporate
14
Section 12.5 Mistake of fact (strict liability)
(1) A body corporate can only rely on section 9.2 (mistake of fact (strict liability)) in respect of conduct
that would, apart from this section, constitute an offence on its part if:
		 (a) the employee, agent or officer of the body corporate who carried out the conduct was under a
		 mistaken but reasonable belief about facts that, had they existed, would have meant that the
		 conduct would not have constituted an offence; and
		 (b) the body corporate proves that it exercised due diligence to prevent the conduct
15
Section 12.5 Mistake of fact (strict liability)
(2) A failure to exercise due diligence may be evidenced by the fact that the prohibited conduct was
substantially attributable to:
		 (a) inadequate corporate management, control or supervision of the conduct of one or more of its
		 employees, agents or officers; or
		 (b) failure to provide adequate systems for conveying relevant information to relevant persons in the
		 body corporate
16
Section 12.6 Intervening conduct or event

64

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

ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล ผู้แทนนิติบุคคล และบทสันนิษฐาน
ให้ผู้แทนนิติบุคคลต้องรับผิดทางอาญา: กรณีศึกษาประเทศออสเตรเลีย

ส่วนที่สาม

ความรับผิดทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคลและบทสันนิษฐานความรับผิด
จากที่ได้อธิบายในส่วนที่สองเกี่ยวกับความรับผิดของนิติบุคคลจะเห็นได้ว่า หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคลได้ถูกก�ำหนดไว้โดยละเอียดในประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2538
(Criminal Code Act 1995) และเพิ่มหลักการพิสูจน์โดยน�ำเรื่องวัฒนธรรมองค์กรมาใช้ในการพิจารณา
ประกอบ แต่ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2538 (Criminal Code Act 1995) ไม่ได้บัญญัติถึงความ
รับผิดทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล และบทสันนิษฐานความผิดของผู้แทนนิติบุคคล อย่างไรก็ดี
จากการตรวจสอบกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย ทั้งในระดับคอมมอนเวลล์ และระดับมลรัฐ พบว่า
มีบทบัญญัตกิ ำ� หนดให้ผแู้ ทนนิตบิ คุ คลต้องรับผิดในการกระท�ำของนิตบิ คุ คล และในกฎหมายบางฉบับได้
ก�ำหนดบทสันนิษฐานความผิดของผู้แทนนิติบุคคลไว้ โดยก�ำหนดข้อต่อสู้ให้ผู้แทนนิติบุคคลพิสูจน์ให้
พ้นความรับผิดได้ ซึ่งข้อต่อสู้ให้ผู้แทนนิติบุคคลพิสูจน์ กฎหมายแต่ละฉบับต่างก�ำหนดรายละเอียดที่
แตกต่างกัน เช่น ข้อต่อสู้ว่าไม่มีส่วนรู้เห็น ไม่ได้ให้ความยินยอม ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่หรือตาม
สมควรเพื่อยับยั้งแล้ว หรือข้อต่อสู้ว่าไม่มีอ�ำนาจควบคุมหรืออิทธิพลในการตัดสินใจของนิติบุคคล มีข้อ
ผิดพลาดที่สมเหตุสมผล ได้ตัดสินใจบนฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้ นอกจากนี้ ในการก�ำหนดผู้แทนนิติบุคคล
ที่ต้องรับผิดในความผิดของนิติบุคคลก็ก�ำหนดไว้แตกต่างกันในกฎหมายแต่ละฉบับโดยก�ำหนดจาก
ต�ำแหน่งของผู้แทนในนิติบุคคล จากอ�ำนาจในการบริหารจัดการในนิติบุคคล หรือการเป็นตัวแทนที่ได้
รับมอบหมาย หรือได้รับมอบอ�ำนาจจากนิติบุคคล
ตัวอย่างกฎหมายที่ก�ำหนดความรับผิดของผู้แทนนิติบุคคลจ�ำแนกตามลักษณะการปกครอง
มีดังนี้
1. กฎหมายระดับคอมมอนเวลล์
1.1 Taxation Administration Act 1953
		 มาตรา 8 Y แห่ง Taxation Administration Act 1953 บัญญัติว่า
		 1.1.1 กรณีที่นิติบุคคลกระท�ำการหรือละเว้นกระท�ำการใดหรือกระท�ำสิ่งใด ซึ่งการ
กระท�ำการหรือละเว้นกระท�ำการนั้น ก่อให้เกิดการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับภาษีอากร ให้ถือว่าบุคคล
(ไม่วา่ จะมีชอื่ เรียกอย่างไรหรือไม่วา่ จะเป็นพนักงานของนิตบิ คุ คลนัน้ หรือไม่) ผูท้ เี่ กีย่ วข้อง หรือมีสว่ นร่วม
ในการบริหารจัดการนิติบุคคลนั้น กระท�ำความผิดเกี่ยวกับภาษีอากร และต้องรับโทษส�ำหรับความผิด
A body corporate cannot rely on section 10.1 (intervening conduct or event) in respect of a physical
element of an offence brought about by another person if the other person is an employee, agent or
officer of the body corporate
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นั้น (มาตรา 8 Y (1)17)
		 1.1.2 บุคคลที่ถูกฟ้องร้องด�ำเนินคดีตาม (1.1.1) สามารถยกข้อต่อสู้ต่อศาลได้ หาก
พิสูจน์ได้ว่า
		
(ก) ตนไม่ได้ช่วยเหลือ สนับสนุน ให้ค�ำปรึกษา หรือเป็นธุระจัดหาให้เกิดการ
กระท�ำหรือละเว้นการกระท�ำของนิติบุคคลนั้น (มาตรา 8 Y (2) (a)18)
			
(ข) ไม่วา่ ในกรณีใด ๆ ตนมิได้มสี ว่ นเกีย่ วข้องหรือส่วนร่วมในการกระท�ำหรือการ
ละเว้นการกระท�ำของนิติบุคคลนั้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือโดยรู้ (มาตรา 8 Y (2) (b)19)
		
(ค) เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตาม 1.1.1 ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า พนักงาน
นิติบุคคลมีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการนิติบุคคลนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ให้เห็นเป็น
อย่างอื่น (มาตรา 8 Y (3)20)
		
(ง) ในมาตรานี้ พนักงานของนิติบุคคล หมายถึง กรรมการหรือเลขานุการ
ของนิติบุคคล ผู้พิทักษ์ทรัพย์และผู้จัดการทรัพย์สินของนิติบุคคล ผู้บริหารตามกฎหมาย บริษัท
(Corporations Act 2001) ผู ้ ช� ำ ระบั ญ ชี ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ในกรณี เ ลิ ก นิ ติ บุ ค คล หรื อ ทรั ส ตี
หรือบุคคลอื่นที่บริหารจัดการในการประนอมหนี้ระหว่างนิติบุคคลกับบุคคลอื่น (มาตรา 8 Y (4)21)
17

Section 8Y Liability of officers etc. of corporations
(1) Where a corporation does or omits to do an act or thing the doing or omission of which constitutes
a taxation offence, a person (by whatever name called and whether or not the person is an officer
of the corporation) who is concerned in, or takes part in, the management of the corporation shall
be deemed to have committed the taxation offence and is punishable accordingly
18
Section 8Y Liability of officers etc. of corporations
(2) In a prosecution of a person for a taxation offence by virtue of subsection (1), it is a defence if the
person proves that the person:
		 (a) did not aid, abet, counsel or procure the act or omission of the corporation concerned; and
19
Section 8Y Liability of officers etc. of corporations
(2) In a prosecution of a person for a taxation offence by virtue of subsection (1), it is a defence if the
person proves that the person:
		 (b) was not in any way, by act or omission, directly or indirectly, knowingly concerned in, or party to,
		 the act or omission of the corporation
20
Section 8Y Liability of officers etc. of corporations
(3) For the purposes of subsection (1), an officer of a corporation shall be presumed, unless the contrary
is proved, to be concerned in, and to take part in, the management of the corporation
21
Section 8Y Liability of officers etc. of corporations
(4) In this section, officer, in relation to a corporation, means:
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2. กฎหมายมลรัฐ Northern Territory
2.1 Waste Management and Pollution Control Act บัญญัติว่า
		 2.1.1 กรณีที่นิติบุคคลกระท�ำความผิดตามกฎหมายนี้ บุคคลทุกคนที่ท�ำหน้าที่เป็น
ผู้อ�ำนวยการ (director) หรือเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการนิติบุคคลนั้น ถือว่ากระท�ำความผิดด้วย
(มาตรา 91 (1)22)
		 2.1.2 บุคคลตาม 2.1.1 ที่ถูกฟ้องเป็นจ�ำเลยสามารถยกข้อต่อสู้ในคดีต่อศาลได้ หาก
พิสูจน์ได้ว่า
			
(ก) นิตบิ คุ คลทีก่ ระท�ำความผิดมีขอ้ ต่อสูค้ ดีในศาลในความผิดเดียวกันนี้ (มาตรา
91 (2) (a)23)
			
(ข) การกระท�ำหรือละเว้นการกระท�ำที่ก่อให้เกิดความผิดนั้นมิใช่เกิดจากการ
กระท�ำในหน้าที่ มิใช่การกระท�ำที่ได้รับอนุญาตหรือโดยความยินยอมของจ�ำเลย (มาตรา 91 (2) (b)24)
		 (a) a director or secretary of the corporation;
		 (b) a receiver and manager of property of the corporation;
			 (ba) an administrator, within the meaning of the Corporations Act 2001, of the corporation;
			 (bb) an administrator of a deed of company arrangement executed by the corporation under
			 Part 5.3
		 A of that Act;
		 (d) a liquidator of the corporation appointed in a voluntary winding up of the corporation; or
		 (e) a trustee or other person administering a compromise or arrangement made between the corporation
		 and another person or other persons
22
Section 91 Director may be liable for offence of body corporate
(1) Where a body corporate commits an offence against this Act, every person who is a director of or
who is concerned in the management of the body corporate is to be taken to have committed the
same offence
23
Section 91 Director may be liable for offence of body corporate
(2) It is a defence to a prosecution for an offence committed by virtue of subsection (1) if the defendant
establishes that:
		 (a) the body corporate had, under this Act, a defence to the offence that the defendant is, apart from
		 this section, to be taken to have committed;
24
Section 91 Director may be liable for offence of body corporate
(2) It is a defence to a prosecution for an offence committed by virtue of subsection (1) if the defendant
establishes that:
		 (b) the act or omission that constituted the offence took place without the defendant’s authority,
		 permission or consent;
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(ค) จ�ำเลยไม่รู้หรือไม่มีเหตุอันควรคาดหมายได้ว่า จ�ำเลยรู้ว่าได้มีการกระท�ำ
ความผิด หรือมีการกระท�ำความผิดเกิดขึ้นและจ�ำเลยได้ใช้การด�ำเนินการอย่างมีขั้นตอน เพื่อป้องกัน
หรือหยุดการกระท�ำความผิดนั้น (มาตรา 91 (2) (c)25) หรือ
			
(ง) จ�ำเลยได้ใช้ความพยายามตามสมควรแล้ วแต่ ไ ม่ อ าจยั บยั้ ง การกระท� ำ
ความผิดของนิติบุคคลได้ (มาตรา 91 (2) (d)26)
		 2.1.3 บุคคลตาม 2.1.1 อาจถูกด�ำเนินคดีและวินจิ ฉัยว่ามีความผิดได้ ไม่วา่ นิตบิ คุ คลนัน้
จะถูกฟ้องร้องด�ำเนินคดี หรือศาลได้วินิจฉัยว่านิติบุคคลมีความผิดหรือไม่ก็ตาม (มาตรา 91 (3)27)
		 2.1.4 ไม่ว่าในกฎหมาย Waste Management and Pollution Control Act หรือ
กฎหมาย Environmental Offences and Penalties Act จะบัญญัติไว้อย่างไร บุคคลไม่อาจถูก
ลงโทษจ�ำคุกส�ำหรับความผิดโดยไม่ถูกวินิจฉัยว่ามีความผิดได้ ยกเว้นในกรณีที่บัญญัติไว้ ตาม 1.1.1
(มาตรา 91 (4)28)
อย่างไรก็ตาม ภาระการพิสูจน์ของผู้แทนนิติบุคคลจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดใน
ประมวลกฎหมายอาญา กล่าวคือ หากกฎหมายไม่ได้ก�ำหนดชัดแจ้งว่าเป็นภาระของจ�ำเลยในการพิสูจน์
ข้อกฎหมาย (legal burden) ภาระการพิสูจน์จะเป็นเพียงภาระในการแสดงพยานหลักฐานเท่านั้น
25

Section 91 Director may be liable for offence of body corporate
(2) It is a defence to a prosecution for an offence committed by virtue of subsection (1) if the defendant
establishes that:
		 (c) the defendant did not know, and ought not reasonably be expected to have known, that the
		 offence was to be or was being committed and took all reasonable steps to prevent or stop the
		 commission of the offence; or
26
Section 91 Director may be liable for offence of body corporate
(2) It is a defence to a prosecution for an offence committed by virtue of subsection (1) if the defendant
establishes that:
		 (d) the defendant could not by the exercise of reasonable diligence have prevented the commission
		 of the offence by the body corporate
27
Section 91 Director may be liable for offence of body corporate
(3) A person may be proceeded against and found guilty under a provision in pursuance of subsection
(1) whether or not the body corporate has been proceeded against or found guilty under the provision
28
Section 91 Director may be liable for offence of body corporate
(4) Notwithstanding anything in this Act or the Environmental Offences and Penalties Act , a person is not
liable to be punished by imprisonment for an offence if the person would not have been found guilty
of the offence except for subsection (1).
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ให้ผู้แทนนิติบุคคลต้องรับผิดทางอาญา: กรณีศึกษาประเทศออสเตรเลีย

(evidence burden) และมาตรฐานการพิสูจน์ของจ�ำเลยต้องเป็นการพิสูจน์แบบการชั่งน�้ำหนักความ
เป็นไปได้ (balance of probabilities) ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว

บทสรุป
จากการศึกษากฎหมายประเทศออสเตรเลียเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล และ
ผู้แทนนิติบุคคล และบทสันนิษฐานให้ผู้แทนนิติบุคคลต้องรับผิดทางอาญา จะเห็นได้ว่า หลักสันนิษฐาน
ว่าด้วยผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยในคดีอาญาเป็นผู้บริสุทธิ์ (Presumption of Innocence) ซึ่งสอดคล้องกับ
บทบัญญัติในมาตรา 39 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เป็นหลัก
การที่ประเทศออสเตรเลียได้ให้ความส�ำคัญและยอมรับ ทั้งในระดับคอมมอนเวลล์ และระดับมลรัฐ และ
การที่ประเทศออสเตรเลียเป็นภาคีกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
(International Covenant of Civil and Political Rights - ICCPR) ซึ่งข้อ 14 (2)29 ของ ICCPR ได้
บัญญัตวิ า่ บุคคลทีถ่ กู กล่าวหาว่ากระท�ำความผิดอาญาย่อมมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั การสันนิษฐานว่า เป็นผูบ้ ริสทุ ธิ์
จนกว่าจะพิสจู น์ได้วา่ มีความผิดตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ ท�ำให้ผจู้ ดั ท�ำเอกสารวิชาการส่วนบุคคลตระหนัก
ถึงการให้ความส�ำคัญของประเทศออสเตรเลียต่อหลักสันนิษฐานฯ ดังกล่าว
ผู้เขียนมีความเห็นว่า ผลจากการศึกษาในครั้งนี้เป็นประโยชน์ในการพิจารณาแก้ไขปรับปรุง
บทบัญญัติของกฎหมายให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ตลอดจนเป็นแนวทางในการยกร่างบทบัญญัติใน
ลักษณะนี้ขึ้นโดยควรค�ำนึงถึงหลักความเป็นธรรมและหลักการที่ควรจะเป็น โดยหลักการที่ส�ำคัญคือ
ควรเอาผิดกับนิตบิ คุ คลทีก่ ระท�ำผิดก่อนในขณะเดียวกันไม่ควรทีจ่ ะก�ำหนดให้ผแู้ ทนนิตบิ คุ คลต้องรับผิด
ในความผิดที่นิติบุคคลกระท�ำในลักษณะที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนมีข้อสังเกตว่า
ในบางกรณีการก�ำหนดบทสันนิษฐานความรับผิดทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคลยังอาจมีความจ�ำเป็นอยู่

29

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

เอกสารอ้างอิง
1. ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights)
2. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant
of Civil and Political Rights - ICCPR)
3. Criminal Code Act 1995
4. Taxation Administration Act 1953
5. Waste Management and Pollution Control Act
6. Environmental Offences and Penalties Act

*****
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สิทธิในการออกเสียงประชามติ:
ประสบการณ์ของชาวสวิส และข้อคิดเห็นต่อสังคมการเมืองไทย
ศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์*

เกริ่นน�ำ
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มักได้รับการกล่าวขานว่าเป็นถิ่นก�ำเนิดของการออกเสียงประชามติ
สมัยใหม่ เนื่องจากการออกเสียงประชามติได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทางการเมืองของชาวสวิส
ควบคู่ไปกับการท�ำงานของระบบการเมืองประชาธิปไตยแบบตัวแทน ในขณะเดียวกันสถาบันการ
ออกเสียงประชามติทพี่ ฒ
ั นาขึน้ ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ยังได้กลายมาเป็นตัวแบบให้กบั ประเทศอืน่ ๆ
ในการพัฒนากระบวนการประชาธิปไตยสมัยใหม่ของตนเองขึ้น เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศ
ฝรั่งเศส เป็นต้น
ในกรณีของประเทศไทย ได้จัดให้มีการลงประชามติของประชาชนเป็นครั้งแรกและครั้งเดียว
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2550 กล่าวคือ เป็นการประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 โดยมีผู้มาใช้
สิทธิ 25,978,954 คน คิดเป็น 57.61% อย่างไรก็ดี ในกรณีของประเทศไทยนั้น การออกเสียงประชามติ
แม้นว่าจะมีกฎหมายรองรับ แต่ในทางปฏิบัติ ยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของการใช้สิทธิ
ของพลเมือง เนื่องจากกฎหมายได้ก�ำหนดเงื่อนไข ขั้นตอน และผลความผูกพันไว้เป็นหลายทาง เช่น
การริเริ่มที่ต้องมาจากฝ่ายบริหาร เป็นต้น ฉะนั้น ในเบื้องต้นนี้ จึงกล่าวได้ว่า การออกเสียงประชามติยัง
ไม่ได้เป็น “สิทธิ” ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย ซึง่ เป็นประเด็นปัญหาทีค่ วรแก่การศึกษา
และพิจารณาประสบการณ์ของประเทศที่มีการออกเสียงประชามติของพลเมืองอย่างเป็นปึกแผ่น
อย่างเช่น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ว่าประเทศไทยควรที่จะรับรอง “สิทธิ” ของพลเมืองของไทยในเรื่อง
ดังกล่าวไว้ ต่อไปหรือไม่ ในลักษณะใด และอย่างไร

* รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 1
ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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นครินทร์ เมฆไตรรัตน์

สภาประชาชน (พลเมือง) กลางแจ้ง กับรากฐานของการตัดสินใจทางตรงของพลเมือง
พั ฒ นาการของรู ป แบบประชาธิ ป ไตยทางตรงในสวิ ต เซอร์ แ ลนด์ เป็ น ผลจากบริ บ ททาง
ประวัติศาสตร์และเงื่อนไขแวดล้อมที่ส�ำคัญหลายประการด้วยกัน ปัจจัยส�ำคัญประการหนึ่งที่มีส่วน
ผลั ก ดั น การพั ฒ นารู ป แบบการมี ส ่ ว นร่ ว มตั ด สิ น ใจทางการเมื อ งแบบประชาธิ ป ไตยทางตรงใน
การเมืองสวิส ก็คือธรรมเนียมปฏิบัติในการจัดประชุมสภาประชาชน (หรือพลเมือง) กลางแจ้งในระดับ
ท้องถิน่ และมลรัฐ ซึง่ ถือได้วา่ เป็นรากฐานรองรับกระบวนการตัดสินใจทางตรงในระดับสหพันธรัฐทีพ่ ฒ
ั นา
ขึน้ ในเวลาต่อมา ในเรือ่ งนี้ Jos Verhulst และ Arjen Nijeboer ได้อธิบายว่า สภาประชาชนของชาวสวิส
นั้น (public assembly) ตั้งอยู่บนหลักการส�ำคัญ 4 ประการ ได้แก่1 ประการแรก หลักความเสมอภาค
(Principle of equality) ระหว่างพลเมืองที่เข้ามาร่วมประชุม ประการที่สอง หลักอ�ำนาจสูงสุดเป็นของ
ปวงชน (Principle of popular sovereignty) ประการทีส่ าม หลักการตัดสินด้วยเสียงข้างมาก (Principle
of majority rule) อันเป็นผลที่เกิดตามมาจากกระบวนการเจรจาโต้แย้งถกเถียงด้วยเหตุด้วยผล
ประการสุดท้าย หลักการมอบอาณัติการตัดสินใจแก่ที่ประชุม (Mandate principle) ในความเป็นจริง
แล้ว ย่อมเป็นไปไม่ได้ทสี่ มาชิกในชุมชนทุกคนจะเข้ามาร่วมในกระบวนการตัดสินใจได้ทกุ ครัง้ ไป แต่กต็ อ้ ง
ถือว่าผลการตัดสินใจของทีป่ ระชุมสภาประชาชน ย่อมมีผลผูกพันต่อสมาชิกในชุมชนการเมืองนัน้ ทัง้ หมด
ด้วยเหตุที่หลักการดังกล่าว ปรากฏอยู่ในกระบวนการออกเสียงตัดสินใจของประชาชนในสภา
กลางแจ้งทั้งในระดับท้องถิ่นและมลรัฐมายาวนาน จึงอาจกล่าวได้ว่า ประชาธิปไตยทางตรงในประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ มีต้นก�ำเนิดจากการเมืองการปกครองระดับท้องถิ่นและระดับมลรัฐ2 มาตั้งแต่ก่อนจะมี
การสถาปนาสหพันธรัฐสวิสในปี ค.ศ. 1848
ในภายหลังการสถาปนาระบอบการเมืองภายใต้รฐั ประชาชาติสมัยใหม่ ธรรมเนียมการร่วมกันใช้
อ�ำนาจการปกครองในแบบสภาประชาชนเริ่มหายไปจากหลายเมือง แต่ถึงกระนั้นหลักการพื้นฐานของ
การมีสว่ นร่วมใช้อำ� นาจทางการเมืองแบบประชาธิปไตยทางตรง ก็มไิ ด้สญ
ู หายไปจากสังคมสวิสเสียทีเดียว
หากแต่หลักการประชาธิปไตยทางตรงทีเ่ คยปรากฏในสภาประชาชนได้เปลีย่ นรูปมาเป็น “การออกเสียง
ประชามติ” (Referendum) ในระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม่แทน3 กล่าวคือ แม้การมาร่วมประชุม
ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และอภิปรายเหตุผลข้อโต้แย้งถกเถียงในสถานที่เดียวกันเช่นในอดีต
1
2
3
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Jos Verhulst and Arjen Nijeboer, Direct Democracy : Facts and Argument about the Introduction of Initiative
and Referendum, p. 13.
Bruno Kaufmann and M. Dane Waters, Direct Democracy in Europe: A Comprehensive Reference Guide
to the Initiative and Referendum Process in Europe, p. 120.
Jos Verhulst and Arjen Nijeboer, Direct Democracy: Facts and Argument about the Introduction of Initiative
and Referendum, p. 14.
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จะเป็นไปไม่ได้อีก แต่กระบวนการอภิปรายถกเถียงในประเด็นสาธารณะ (public debate) ก็ได้ปรากฏ
ขึ้นในรูปแบบใหม่ นั่นคือ การจัดเวทีสาธารณะ และการจัดอภิปรายโต้แย้งระหว่างตัวแทนฝ่ายต่าง ๆ
รวมทั้ง “การริเริ่มเสนอประเด็นตัดสินใจร่วมกันโดยประชาชน” (initiative)
การแทนทีก่ ระบวนการตัดสินใจในสภาประชาชนกลางแจ้ง ด้วยกระบวนการออกเสียงประชามติ
ปรากฏชัดเจนในปี ค.ศ. 1848 ตัวอย่างเช่น ในมลรัฐ Schwyz และ Zug ทันทีที่มีการสถาปนาระบอบ
สหพันธรัฐขึ้น พร้อมกับการจัดโครงสร้างระบบการเมืองการปกครองมลรัฐใหม่ ก็ได้มีการยกเลิก
กระบวนการจัดประชุมตัดสินใจประเด็นสาธารณะระดับมลรัฐในรูปของสภาประชาชนกลางแจ้ง
แล้วบัญญัติกฎหมายรับรอง “สิทธิริเริ่มเสนอประเด็นสาธารณะ” (public initiative)4 โดยประชาชน
จ�ำนวนหนึ่งสามารถร่วมกันใช้สิทธิยื่นข้อเสนอต่อรัฐ ให้น�ำประเด็นสาธารณะหรือข้อกฎหมายเรื่องใด
เรื่องหนึ่งมาจัดให้ประชาชนทั้งหมดได้ออกเสียงลงประชามติตัดสินใจ ซึ่งในปัจจุบันเทศบาลร้อยละ 85
ของประเทศก็ ยั ง คงรั ก ษาจารี ต ปฏิ บั ติ ใ นการเปิ ด ให้ ป ระชาชนได้ ร ่ ว มประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ ในรู ป
“สภาประชาชน” โดยชุมชนท้องถิ่นขนาดเล็กก็ยังคงจัดให้มี “สภาประชาคมหมู่บ้าน” (Community
assembly) อย่างสม�่ำเสมอ
ส�ำหรับการจัดประชุมสภาประชาชนกลางแจ้งเพื่อตัดสินใจประเด็นสาธารณะในระดับมลรัฐนั้น
ปัจจุบันยังคงปรากฏให้เห็นในมลรัฐเพียง 2 แห่งเท่านั้น คือ Appenzell Innerrhoden และ Glarus
โดยรัฐธรรมนูญมลรัฐยังคงธ�ำรงรักษา “สภาประชาชนกลางแจ้ง” (Landsgemeindekantone) ให้ดำ� รง
อยูเ่ ช่นในอดีต แต่ในยุคสมัยปัจจุบนั มีลกั ษณะส�ำคัญแตกต่างจากการจัดประชุมสภาประชาชนกลางแจ้ง
ในอดีตคือ ในอดีตบุคคลทีจ่ ะสามารถเข้าร่วมประชุมและออกเสียงตัดสินใจในสภาประชาชนกลางแจ้งได้
นั้น ต้องเป็นพลเมืองชาย แต่ในปัจจุบัน ได้เปิดกว้างส�ำหรับพลเมืองผู้หญิงด้วย กระทั่งในปี ค.ศ. 1990
ศาลสูงแห่งสหพันธรัฐ (Federal Supreme Court) จึงมีค�ำพิพากษารับรองให้สตรีมีสิทธิร่วมออกเสียง
ตัดสินใจในสภาประชาชนกลางแจ้งได้ในทุกระดับ
		

การสถาปนาระบอบสหพันธรัฐสวิสกับการเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นรัฐประชาชาติ
รูปแบบการตัดสินใจทางการเมืองบนฐานของฉันทามติของปวงประชาชนในรัฐนั้น ปรากฏใน
ดินแดนสวิตเซอร์แลนด์มาตั้งแต่ก่อนการปฏิวัติฝรั่งเศสแล้ว นั่นคือ ในช่วงที่ดินแดนแว่นแคว้นของ
ชาวสวิสเมืองต่าง ๆ ตกลงท�ำสนธิสัญญาร่วมกันเป็นพันธมิตรทางการทหารอย่างหลวม ๆ ในรูป
4

Jos Verhulst and Arjen Nijeboer, Direct Democracy: Facts and Argument about the Introduction of Initiative
and Referendum, p. 14. ; Kris W. Kobach, “Switzerland,” in David Butler and Austin Ranney, eds., Referendum
around the World: The Growing Use of Direct Democracy, pp. 100-101
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“สมาพันธรัฐสวิส” (Swiss Confederation) โดยสมาพันธรัฐมีบทบาทจ�ำกัดเพียงการตัดสินในเรื่อง
กิจการระหว่างประเทศเท่านั้น อ�ำนาจการตัดสินใจในนามสมาพันธรัฐอยู่ที่องค์คณะผู้แทนรัฐสมาชิก
(meeting of confederates, Tagsatzung)
อย่างไรก็ตาม การรวมตัวในรูปสมาพันธรัฐสวิสดังกล่าว ถูกท�ำลายลงเมื่อกองทัพฝรั่งเศสได้เข้า
มายึดครองดินแดนสวิตเซอร์แลนด์ ในช่วงปลายปี ค.ศ. 1791 หลังจากนั้นฝรั่งเศสได้สถาปนาระบอบ
การเมืองและจัดระเบียบทางการปกครองใหม่ โดยฝรัง่ เศสได้จดั ให้มกี ารประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญสวิส
ขึ้น (Constitutional assembly) และได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญสวิสฉบับแรกในวันที่ 12 เมษายน
ค.ศ. 1798 ส่งผลให้ดินแดนสวิตเซอร์แลนด์อยู่ภายใต้ระบอบการปกครองแบบสาธารณรัฐหนึ่งเดียว
(united Helvetic Republic) เป็นระบบการเมืองแบบตัวแทน และตัง้ อยูบ่ นหลักการให้อำ� นาจอธิปไตย
เป็นของปวงชน (popular sovereignty) 5
ภายใต้ “รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเฮลเวติก” (Constitution of the Helvetic Republic)
สวิตเซอร์แลนด์เป็นสาธารณรัฐหนึ่งเดียวที่มิอาจแบ่งแยกได้ (one and indivisible) สถาบันทาง
การเมืองสวิสประกอบด้วย สภาผู้แทนราษฎรระดับชาติท�ำหน้าที่องค์กรนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร
ประกอบด้วยคณะรัฐมนตรี 5 คน มีการแยกอ�ำนาจขององค์กรตุลาการ ออกจากฝ่ายบริหารและ
ฝ่ายนิติบัญญัติ มีการรับรองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นความเสมอภาคใน
ทางการเมือง โดยเฉพาะการให้สิทธิการเลือกตั้งแก่พลเมืองในทุกพื้นที่ของแต่ละเมือง (canton) โดยมี
ระบบการเลือกตัง้ ผูแ้ ทนเข้าสูร่ ฐั สภาในแบบการเลือกตัง้ ทางอ้อม ผลทีเ่ กิดขึน้ ก็คอื กระบวนการตัดสินใจ
และการบริหารกิจการบ้านเมืองของชาวสวิส จากเดิมเคยอยู่ภายใต้บทบาทการมีส่วนร่วมใช้อ�ำนาจ
ตัดสินใจขององค์กรปกครองและประชาชนในพื้นที่ ได้เปลี่ยนมาเป็นการตัดสินใจและบริหารงานตาม
นโยบายและค�ำสั่งของเจ้าหน้าที่บริหารในส่วนกลาง6
แม้วา่ รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐเฮเวลติก ได้วางรากฐานหลักการปกครองรัฐประชาชาติสมัยใหม่ใน
หลายประการ ไม่ว่าจะเป็นความเสมอภาคเท่าเทียมระหว่างพลเมือง เสรีภาพส่วนบุคคล การปกป้อง
คุ้มครองสิทธิทางการเมือง เป็นต้น แต่ที่ส�ำคัญที่สุดก็คือ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไม่ว่ากรณีใด
จะต้องผ่านการออกเสียงรับรองโดยประชาชนเท่านั้น ซึ่งเป็นหลักการเดียวกับบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
ลงประชามติรัฐธรรมนูญ อันปรากฏในรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสฉบับปี ค.ศ. 1795 ที่ใช้ยึดเป็นกรอบร่างแก่กัน
อีกด้วย
5
6
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ในขณะเดียวกัน ประชาชนชาวเมืองในหลายพื้นที่กลับยังคงต้องการธ�ำรงรักษาระบอบการ
ปกครองแบบเดิมภายใต้กระบวนการปกครองแบบประชาธิปไตยทางตรงในรูป “สภาประชาชน
กลางแจ้ง” (Landsgemeninde) มีการลุกฮือของประชาชนสวิสเริ่มต้นขึ้นในช่วงฤดูร้อนปี ค.ศ. 1798
แต่ก็ได้ถูกปราบลง โดยรัฐบาลสวิสเองก็เกิดปัญหาความแตกแยกเป็นฝักฝ่าย ความขัดแย้งเกิดขึ้นจาก
ประเด็นที่ว่า สวิตเซอร์แลนด์ควรจะคืนสู่ความเป็นสมาพันธรัฐแบบเดิมหรือควรเดินหน้าพัฒนาระบบ
การปกครองแบบรัฐเดี่ยวให้มั่นคงยิ่งขึ้น กระแสความขัดแย้งแบ่งฝ่ายได้ขยายตัวไปในหมู่ประชาชนสวิส
กลายเป็นสองฝ่ายคือ “ฝ่ายอนุรักษ์นิยม” ซึ่งสนับสนุนการฟื้นฟูสถาปนาระบอบสหพันธรัฐ และ
“กลุ่มเสรีนิยม” (liberals) สนับสนุนการธ�ำรงรักษาระบบการปกครองแบบรัฐเดี่ยวให้เข้มแข็งตามแบบ
ฝรั่งเศส ผลของความขัดแย้งดังกล่าว ก่อให้เกิดการการรัฐประหารขึ้นถึง 5 ครั้ง ระหว่างปี ค.ศ. 18001802 จนยุติลงด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญในปี ค.ศ. 1802
แม้รัฐธรรมนูญสวิสฉบับปี ค.ศ. 1798 จะตั้งอยู่บนหลักการจัดระเบียบโครงสร้างทางการเมืองที่
ไม่สอดคล้องกับจารีตดั้งเดิมของชาวสวิส ซึ่งคุ้นเคยกับการปกครองตนเองภายใต้โครงสร้างสมาพันธรัฐ
ที่แต่ละรัฐมีเอกเทศในตัวเอง7 แต่ขณะเดียวกัน รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ได้วางรากฐานกระบวนการ
ประชาธิปไตยทางตรงในระดับชาติเอาไว้ดว้ ย นัน่ คือ บทบัญญัตทิ กี่ ำ� หนดให้จดั การออกเสียงลงประชามติ
ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ดังนั้น เมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐเฮลเวติก
ในปี ค.ศ. 1802 ซึ่งนโปเลียนมีส่วนในการก�ำหนดกรอบการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นอย่างมาก ชาวสวิสก็ได้
มีโอกาสออกเสียงลงประชามติพร้อมกันทัง้ ประเทศเป็นครัง้ แรก โดยการออกเสียงลงประชามติจดั ขึน้ โดย
สภาการปกครองระดับท้องถิ่น (assembléé primaires) ในทุกเขตพื้นที่ปกครองของชาวสวิส8
อย่างไรก็ตาม การจัดการออกเสียงประชามติรับรองร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสวิสในปี ค.ศ.
1802 นี้ มีข้อเท็จจริงที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง นั่นคือ มีการโกงบัตรลงคะแนนเสียงเกิดขึ้นเป็นจ�ำนวนมาก
ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ ให้ผลการลงประชามติเป็นไปในทิศทางทีน่ โปเลียนต้องการ ยิง่ กว่านัน้ ก่อนหน้าจะมีการจัดการ
ออกเสียงลงประชามติ รัฐบาลสวิสได้ประกาศล่วงหน้าแก่สาธารณชนว่า ผู้ใดสละสิทธิ์ออกเสียงลง
ประชามติ จะถือว่าบุคคลนั้นให้การรับรองร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งในขณะนั้นมีประชาชนที่มิได้กระตือรือร้น
สนใจจะร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับระบอบการปกครองใหม่นี้ รวมถึงฝ่ายที่เคยต่อต้านและยังคงไม่
ยอมรับสนับสนุนรัฐบาลสาธารณรัฐอยู่เป็นจ�ำนวนมาก จ�ำนวนของคนเหล่านี้จึงถูกนับรวมเป็นเสียง
สนับสนุนประชามติไปโดยปริยาย ผลก็คอื ร่างรัฐธรรมนูญปี ค.ศ. 1802 ได้รบั คะแนนเสียงประชามติของ
ผู้สนับสนุนเพียง 72,500 เสียง ขณะที่มีเสียงคัดค้านถึง 92,000 เสียง แต่ก็ถือว่ารัฐธรรมนูญผ่านการ
7
8

Wolf Linder, Swiss Democracy: Possible Solutions to Conflict in Multicultural Societies, p. 38.
Kris W. Kobach, The Referendum: Direct Democracy in Switzerland, p. 20
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รับรอง เพราะมีผู้ไม่มาใช้สิทธิ์กว่า 167,000 คน ซึ่งถูกนับเป็นเสียงสนับสนุนรับรองร่างรัฐธรรมนูญด้วย
ผลจากการจัดการออกเสียงประชามติด้วยกติกาที่ไม่เป็นธรรม น�ำมาสู่กระแสการรวมตัว
เคลื่อนไหวของประชาชนกลุ่มผู้สนับสนุนระบอบเก่า ซึ่งผลักดันสนับสนุนให้กองก� ำลังทหารสวิส
ก่อการกบฏต่อต้านโค่นล้มรัฐบาลในขณะนั้น จนท�ำให้นโปเลียนต้องตัดสินใจส่งก�ำลังทหารเข้ามาช่วย
ปราบปรามและรักษาความสงบเรียบร้อย ในขณะที่นโปเลียนเองก็ได้เสนอตัวท�ำหน้าที่เป็น “คนกลาง”
ในการเจรจาไกล่เกลี่ยหาทางประสานความขัดแย้งระหว่างประชาชนชาวสวิสทั้งสองฝ่าย นั่นคือ ฝ่าย
อนุรักษ์นิยมสนับสนุนระบอบเก่า กับฝ่ายเสรีนิยมสนับสนุนระบอบใหม่ตามแบบฝรั่งเศส ผลของการหา
ทางประนีประนอมโดยมีรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นตัวกลาง ก็คือ การประกาศ “กฎหมายว่าด้วยการไกล่เกลี่ย
รอมชอม ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1803” (Act of Mediation of 19 February 1803)9
จากข้อตกลงยุติความขัดแย้งดังกล่าว ได้น�ำมาสู่การประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในปี
ค.ศ. 1803 เป็นการรื้อฟื้นอ�ำนาจอธิปไตยทางการปกครองที่เหล่าบรรดารัฐอิสระต่าง ๆ (Cantons) เคย
มีกลับคืนมาอีกครั้ง โดยการล้มเลิกความเป็นรัฐเดี่ยว แล้วสถาปนาระบอบการปกครองแบบสมาพันธรัฐ
(Confederation) ขึน้ มาแทน ผลประการส�ำคัญจากการประกาศใช้รฐั ธรรมนูญฉบับนี้ ได้แก่ การประกาศ
รับรองมลรัฐใหม่ ๆ (cantons) เพิ่มจากเดิม โดยสมาพันธรัฐใหม่นี้ สวิตเซอร์แลนด์ประกอบขึ้นด้วย
ดินแดน 19 มลรัฐ แต่ละมลรัฐมีตัวแทนของตนเองร่วมใช้อ�ำนาจการปกครองส่วนกลางใน “สภาการ
ปกครองแห่งสหพันธรัฐ” (Federal Diet)10
ต่อมาในปี ค.ศ. 1815 เมื่อกองทัพฝรั่งเศสปราชัยในสงครามสมรภูมิ Waterloo ระบอบการ
ปกครองของนโปเลียนก็ปิดฉากลง ผลก็คือ สถานการณ์ความแตกแยกระหว่างฝ่ายสนับสนุนสหพันธรัฐ
(federalism) กับฝ่ายสนับสนุนรัฐเดี่ยว (unitarism) ได้ประทุรุนแรงขึ้นมาอีกครั้ง สภาวการณ์ทาง
การเมืองในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในยามที่ปลอดจากอิทธิพลของฝรั่งเศสนี้ จึงราวกับตกอยู่ในสภาวะ
ไร้รัฐธรรมนูญ
ในที่สุดสถานการณ์ความแตกแยกขัดแย้งครั้งนี้ ก็ยุติลงได้ด้วยบทบาทของชาวสวิสด้วยกันเอง
โดยตั ว แทนรั ฐ สวิ ส ทั้ ง หมดได้ หั น หน้ า เข้ า มาตกลงท� ำ สนธิ สั ญ ญาจั ด ตั้ ง สมาพั น ธรั ฐ ใหม่ (new
confederation) โดยมีรูปแบบการปกครองย้อนหลังกลับไปเป็นเหมือนสมาพันธรัฐสวิสในยุคก่อนการ
สถาปนาสาธารณรัฐเฮลเวติก ข้อตกลงดังกล่าวได้น�ำมาสู่ร่างรัฐธรรมนูญปี ค.ศ. 1815 และประกาศใช้
โดยผ่ า นการรั บ รองด้ ว ยเสี ย งประชามติ ข ้ า งมากของประชาชนทั้ ง ประเทศ ในรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ นี้
9
10
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ทัง้ สองฝ่ายได้ยอมให้มอี งค์กรปกครองส่วนกลางในรูป “สภาการปกครองแห่งสหพันธรัฐ” (Federal Diet)
แต่ได้จำ� กัดลดทอนอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะผูบ้ ริหารสหพันธรัฐลงเป็นอันมาก โดยคืนอ�ำนาจอธิปไตยแทบ
ทั้งหมดแก่มลรัฐ เพื่อให้รัฐบาลมลรัฐมีอ�ำนาจอธิปไตยทางการปกครองโดยสมบูรณ์ โดยไม่มีองค์กร
ปกครองรัฐบาลกลางที่มีอ�ำนาจตัดสินใจอิสระของตนเอง11

ยุคแห่งการฟื้นฟูบูรณะระบบการเมือง: การพัฒนาประชาธิปไตยทางตรงสมัยใหม่ระดับ
มลรัฐ
ผลทีต่ ามมาจากการสถาปนาระบอบสหพันธรัฐใหม่ภายใต้รฐั ธรรมนูญ ค.ศ. 1815 ก็คอื ในแต่ละ
มลรัฐมีความเป็นเอกเทศในการใช้อ�ำนาจการปกครองสูงสุดของตนเอง เป็นผลให้แต่ละมลรัฐจึงผลักดัน
การวางกรอบกติกาทางการเมืองไปในทิศทางทีต่ นเองต้องการได้เต็มที่ โดยมลรัฐฝ่ายอนุรกั ษ์นยิ มจ�ำนวน
หนึง่ ได้รอื้ ฟืน้ กระบวนการตัดสินใจร่วมกันของประชาชนในรูปสภาประชาชนกลางแจ้ง ซึง่ เป็นจารีตปฏิบตั ิ
ดัง้ เดิม ขณะทีม่ ลรัฐอีกจ�ำนวนหนึง่ ซึง่ สนับสนุนแนวคิดเสรีนยิ ม ก็รบั เอาหลักการปกครองแบบตัวแทนมา
ใช้อย่างเต็มรูปแบบ
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้แต่ละมลรัฐจะมีอิสระในการก�ำหนดทิศทางการปกครองของตนเอง แต่สิ่งที่
น่าสนใจก็คอื ทัง้ รัฐทีส่ นับสนุนหลักการปกครองแบบรัฐเดีย่ วสมัยใหม่ (unitarians) และรัฐทีน่ ยิ มระบอบ
สหพันธรัฐแบบดั้งเดิม (federalist) ต่างก็ยอมรับหลักธรรมเนียมปฏิบัติในการน�ำร่างรัฐธรรมนูญมาเปิด
ให้ประชาชนของตนออกเสียงลงประชามติรบั รองก่อนประกาศใช้เสมอ ยิง่ กว่านัน้ ในบางมลรัฐยังก�ำหนด
มาตรการให้มกี ารน�ำร่างกฎหมายบางเรือ่ งมาเปิดให้ประชาชนลงประชามติรบั รองก่อนมีผลบังคับใช้ดว้ ย
ด้วยเหตุนี้ ในช่วงทศวรรษ 1830 จึงเป็นช่วงที่เรียกกันว่า “ยุคแห่งการฟื้นฟูพัฒนาประชาธิปไตย
ทางตรง” (Regeneration) นั่นคือ เป็นช่วงที่การออกเสียงประชามติกลับมามีบทบาทส�ำคัญใน
กระบวนการตัดสินใจทางการเมืองในระดับมลรัฐแล้วขยายไปสู่ระดับสหพันธรัฐในเวลาต่อมา12
สาเหตุทที่ ำ� ให้กระบวนการประชาธิปไตยทางตรง มีบทบาทส�ำคัญในระบบการเมืองมลรัฐต่าง ๆ
ในช่วงทศวรรษ 1830 ก็เนื่องจากกลไกการใช้อ�ำนาจตัดสินใจแบบประชาธิปไตยทางตรงนั้นเอง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปการออกเสียงประชามติเพื่อยับยั้งกฎหมายของสภามลรัฐนั้น เป็นเครื่องมือที่
กลุ่มพลังการเมืองฝ่ายต่าง ๆ น�ำมาใช้ในการคัดง้างต่อสู้ต่อรองทางการเมืองระหว่างกัน เป็นการระดม
11
12

Markku Suksi, Bringing in the People: A Comparison of Constitutional Forms and Practices of the Referendum,
p. 48.
Jean-François Aubert, “Switzerland,” in David Butler and Austin Ranney, eds., Referendums: A Comparative
Study of Practice and Theory, p.39. ; W. A. B. Coolidge, “The Early History of the Referendum,” p. 675.
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พลังต่อสูท้ างการเมืองภายใต้กฎกติกาทีเ่ ป็นสถาบันแทนทีก่ ารเผชิญหน้าและความรุนแรง ปรากฏการณ์
ดังกล่าว เริ่มเกิดขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1830 เมื่อกลุ่มขบวนการเสรีนิยมในมลรัฐต่าง ๆ ได้เริ่มขยายบทบาท
อิทธิทางการเมืองมากขึ้น ถึงขั้นสามารถยึดกุมอ�ำนาจรัฐบาลในหลายมลรัฐ และได้รับชัยชนะเหนือกลุ่ม
พลังอนุรกั ษ์นยิ ม ในช่วงเวลาไม่นานนัก กลุม่ พลังเสรีนยิ มก็สามารถยึดครองอ�ำนาจทางการเมืองได้เกือบ
ทุกมลรัฐ13
สิ่งหนึ่งที่กลุ่มผู้น�ำนักปฏิรูปเสรีนิยมในทุกมลรัฐได้พยายามผลักดันก็คือ การก�ำหนดกฎเกณฑ์
กติกา “การออกเสียงประชามติรัฐธรรมนูญมลรัฐ” (constitutional referendum) เพื่อเป็นกลไก
ส�ำคัญในการธ�ำรงรักษาเสถียรภาพของระบบการเมือง เพราะไม่ว่าผู้น�ำกลุ่มพลังทางเมืองขั้วใดต้องการ
ผลักดันข้อเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างระบบการเมืองการปกครองอีก ก็จะต้องน�ำข้อเสนอ
นั้นไปเปิดให้ประชาชนทั้งมลรัฐได้พิจารณาออกเสียงลงมติตัดสินใจรับรองเสียก่อน (popular vote)
แม้ว่าโดยพื้นฐานแล้ว มลรัฐเหล่านี้จะเป็นพวกนิยมยึดถือรูปแบบการปกครองโดยตัวแทนเป็นหลัก
แต่ก็เล็งเห็นว่ากฎเกณฑ์ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเช่นนี้ จะเป็น
กลไกส�ำคัญในการสร้างความชอบธรรมแก่การเปลี่ยนแปลงในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
เสรีนิยมได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ การพัฒนาระบบประชาธิปไตยทางตรงในระดับมลรัฐ ยังได้ขยายมาสู่การก�ำหนด
กฎเกณฑ์ “การให้สิทธิประชาชนในการร่วมกันยื่นข้อเสนอให้น�ำร่างกฎหมายที่ผ่านการลงมติใน
รัฐสภามลรัฐมาเปิดให้ประชาชนทั้งมลรัฐได้ออกเสียงลงประชามติรับรอง” (optional legislative
referendum)14 อีกด้วย มาตรการดังกล่าวเป็นกลไกส�ำหรับให้ประชาชนใช้ยับยั้งคัดค้านการออก
กฎหมายของผู้แทนในสภา ในกรณีที่ประชาชนเห็นว่าเป็นการตัดสินใจก�ำหนดกฎหมายบนฐานของผล
ประโยชน์ของคนบางกลุม่ ในสังคม หรือเพือ่ ประโยชน์ของนักการเมืองด้วยกันเอง ซึง่ มาตรการเข้าชือ่ ร่วม
กันยื่นเสนอให้จัดการออกเสียงประชามติร่างกฎหมายของรัฐสภามลรัฐนี้ ก็ได้แพร่หลายไปทั่วทุกรัฐใน
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภายหลังปี ค.ศ. 1848
ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ ในบางมลรัฐ ได้เริ่มให้สิทธิประชาชนใน “การร่วมกันเข้าชื่อยื่นข้อเสนอ
แก้ไขปรับปรุงรัฐธรรมนูญมลรัฐทั้งฉบับ” (constitutional initiative for total referendum)
ซึ่งนับเป็นกลไกเปิดช่องให้ประชาชนสามารถเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงในระบอบการเมืองการ
ปกครองของรัฐได้อย่างไม่มีเงื่อนไขเลยทีเดียว ซึ่งก็มีกระแสคัดค้านอยู่พอสมควรจากประชาชนบางกลุ่ม
13
14
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ที่มองว่าเป็นการบั่นทอนเสถียรภาพในทางการเมือง กระทั่งปี ค.ศ. 1848 ผู้คนในสังคมสวิสกลับเริ่ม
ตระหนักว่า การให้สทิ ธิประชาชนในการร่วมกันยืน่ ข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ และร่วมกันตัดสินใจสุดท้าย
ในการรับรองการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขใหม่นั้น ถือเป็นกลไกป้องกันการเปลี่ยนแปลงระบอบ
การปกครองด้วยความรุนแรงได้อย่างมีประสิทธิผล เพราะกลไกดังกล่าวจะเป็นช่องทางส�ำหรับประชาชน
ในการแสดงออกซึ่งกระแสความไม่พึงพอใจทางการเมือง อันเป็นแรงผลักดันให้เกิดการปฏิรูประเบียบ
กฎเกณฑ์กติกาการอยู่ร่วมกันเสียใหม่ ภายใต้ทิศทางที่รัฐบาลสามารถก�ำกับควบคุมให้เป็นไปตาม
ฉันทามติของประชาชนได้โดยไม่ต้องใช้วิธีรุนแรง
ปัจจัยผลักดันการพัฒนากลไกการออกเสียงประชามติในระดับมลรัฐ ซึ่งด�ำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
นับแต่ปี ค.ศ. 1830 จนถึงปี ค.ศ. 1848 นั้น นอกเหนือจากกระแสการพัฒนาประชาธิปไตยที่น�ำโดยฝ่าย
พลังเสรีนิยมในรัฐต่าง ๆ แล้ว ส่วนหนึ่งยังเป็นเพราะประชาชนเริ่มไม่พอใจบรรดาชนชั้นน�ำทางการเมือง
ในรัฐของตนเองมากขึน้ โดยเฉพาะในพืน้ ทีม่ ลรัฐฝ่ายอนุรกั ษ์นยิ ม ซึง่ ปรากฏว่าเหล่านักการเมืองเริม่ สร้าง
อิทธิพลทางการเมืองและยึดกุมอ�ำนาจตัดสินใจในเวทีการเมืองมากขึน้ นักการเมืองจ�ำนวนหนึง่ แสดงออก
ถึงความเป็นผูน้ ยิ มอภิชนาธิปไตย และผูน้ ยิ มคณาธิปไตยอย่างเด่นชัดขึน้ จนท�ำให้ประชาชนรูส้ กึ ว่าตัวแทน
เหล่านี้เริ่มทรยศต่อจิตวิญญาณประชาธิปไตยเข้าทุกที และหนทางเดียวที่พลังมวลหมู่ประชาชนคน
ธรรมดาจะทัดทานการยึดกุมอ�ำนาจของคนเหล่านั้นได้ ก็คือการอาศัยกลไกการออกเสียงประชามติ15
นอกจากประชาชนสวิสทีเ่ ป็นกลุม่ พลังทางการเมืองต่าง ๆ จะเห็นว่ากลไกการออกเสียงประชามติ
นับเป็นเครื่องมือยับยั้งทัดทานการผูกขาดบทบาทการตัดสินใจทางการเมืองของเหล่าผู้แทนอย่างได้ผล
แล้ว บรรดานักการเมืองเองก็เป็นฝ่ายหยิบฉวยเครื่องมืออันเดียวกันนี้ มาใช้สร้างช่องทางน�ำพาตนเอง
เข้าสู่ต�ำแหน่งแห่งที่ในเวทีทางการเมืองด้วยเช่นกัน กรณีตัวอย่างของการอาศัยกลไกการออกเสียง
ประชามติกรุยทางสู่เวทีการเมือง ปรากฏเด่นชัดในปี ค.ศ. 1939 เมื่อผู้น�ำกลุ่มพลังทางการเมืองฝ่าย
อนุรักษ์นิยมในมลรัฐต่าง ๆ เริ่มเล็งเห็นโอกาสในการใช้กลไกการออกเสียงประชามติ เพื่อสร้าง
พลังสนับสนุนทางการเมืองแก่ตนเอง16 เพราะในขณะนัน้ ยังมีประชาชนอีกจ�ำนวนมาก ทีม่ ไิ ด้มคี ณ
ุ สมบัติ
เพียงพอต่อการได้รับสิทธิการเลือกตั้ง ซึ่งยึดถือเกณฑ์อัตราการเสียภาษีต่อปีของพลเมือง ผู้น�ำฝ่าย
อนุรักษ์นิยมมองว่า กลุ่มคนยากจนเหล่านี้ มีอยู่เป็นจ�ำนวนมากในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และเป็นกลุ่มคน
ทีย่ งั คงยึดมัน่ ในหลักศรัทธาทางศาสนาและจารีตทางการเมืองแบบดัง้ เดิมอย่างลึกซึง้ ดังนัน้ หากสามารถ
ผลักดันให้พลเมืองกลุ่มนี้ได้รับสิทธิการออกเสียงเลือกตั้งได้ กลุ่มพลังอนุรักษ์นิยมก็จะได้รับฐานเสียง
สนับสนุนทางการเมืองเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก
15
16

Kris W. Kobach, The Referendum: Direct Democracy in Switzerland, p. 22.
Kris W. Kobach, The Referendum: Direct Democracy in Switzerland, p. 23.
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ด้วยเหตุนี้ บรรดาผู้น�ำกลุ่มการเมืองฝ่ายอนุรักษนิยมในรัฐต่าง ๆ จึงได้มีบทบาทสนับสนุน
ผลักดันการขยายสิทธิการเลือกตั้งให้ครอบคลุมถึงกลุ่มประชาชนที่มีรายได้น้อย รวมถึงผลักดันการ
ก�ำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการออกเสียงประชามติ โดยให้ประชาชนมีสิทธิในการริเริ่มเสนอการ
จั ด การออกเสี ย งประชามติ ไ ด้ โ ดยตรง ในมลรั ฐ ขนาดเล็ ก ที่ ผู ้ ค นส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ฝ่ า ยอนุ รั ก ษ์ นิ ย ม
โดยเฉพาะชุมชนชาว Catholic จึงเป็นพื้นที่ที่ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมืองเป็นอย่างสูง และ
ได้กลายเป็นฐานที่มั่นส�ำคัญส�ำหรับพรรคการเมืองอนุรักษ์นิยมคาทอลิก (Catholic Conservative
party) ในการต่อรองรักษาอ�ำนาจกับมลรัฐขนาดใหญ่ที่เป็นฝ่ายเสรีนิยม (liberal cantons) ทั้งนี้
เครื่องมือส�ำคัญที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมใช้ต่อสู้ปกป้องจุดยืนข้อเรียกร้องทางการเมืองของตนในเวทีการเมือง
ระดับชาติ ก็คือกลไกการออกเสียงประชามตินั่นเอง

รัฐธรรมนูญสหพันธรัฐสวิส ค.ศ. 1848 : พัฒนาการการออกเสียงประชามติระดับสหพันธรัฐ
เมื่อแต่ละมลรัฐด�ำเนินการพัฒนาระบบการเมืองไปในทิศทางของตัวเองได้ไม่นาน ความเป็น
อิสระในระดับสูงของแต่ละมลรัฐก็กลายเป็นชนวนความขัดแย้ง ที่น� ำมาสู่กระแสกดดันให้เกิดการ
ปฏิรูปในระบบสมาพันธรัฐในเวลาต่อมา กล่าวคือ โดยภูมิหลังแล้ว สวิตเซอร์แลนด์มิใช่ดินแดนที่ผู้คนมี
ความกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมาแต่ไหนแต่ไร หากแต่เป็นสังคมที่มีรอยร้าวอันเกิดจากการ
แตกแยกแบ่งขั้วของกลุ่มคนมานับตั้งแต่ศตวรรษที่สิบหก นั่นคือ ความขัดแย้งแบ่งฝ่ายระหว่างกลุ่ม
คาทอลิก และกลุ่มคนที่นับถือ “โปรเตสแตนต์” จนเกิดเป็นวิกฤตความรุนแรงหลายครั้งหลายครา
แม้ในบางช่วงเวลาจะไม่มีการเหตุการณ์เผชิญหน้าปรากฏให้เห็น แต่นั่นก็มิได้หมายความว่า
ความขัดแย้งแบ่งแยกของคนในสังคมได้ยุติลง กระทั่งในปี ค.ศ. 1847 สภาวะความตึงเครียดขัดแย้งและ
ความชิงชังซึ่งกันและกันที่คุกรุ่นมานานหลายปีก็ได้มาถึงจุดสูงสุด เมื่อเกิดกระแสความขัดแย้งแตกแยก
ทางการเมืองระหว่างมลรัฐฝ่าย “โปรเตสแตนต์เสรีนยิ มสุดขัว้ ” (Liberal-Radical/Protestant) กับมลรัฐ
ฝ่าย “คาทอลิกอนุรกั ษ์นยิ ม” (Catholic-Conservative) ก่อให้เกิดเหตุการณ์เผชิญหน้ารุนแรงกลายเป็น
สงครามกลางเมืองกระจายไปทั่วดินแดนสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งรู้จักกันในนาม “สงครามซันเดอร์บานด์”
(Sonderbund War)17
ชนวนเหตุของความขัดแย้งจนขยายตัวลุกลามเป็นสงครามกลางเมืองนี้ เริ่มต้นขึ้นในราวปี ค.ศ.
1830 เมื่อกลุ่มพลังเสรีนิยมในพื้นที่ต่าง ๆ ทวีบทบาทอิทธิพลมากขึ้นในการผลักดันกระแสการปฏิรูป
สังคมและการเมือง ซึง่ ในหลายเรือ่ งท�ำให้ฝา่ ยอนุรกั ษ์นยิ มอย่างชาวสวิสคาทอลิก (Swiss Catholic) รูส้ กึ
17
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สิทธิในการออกเสียงประชามติ: ประสบการณ์ของชาวสวิส และข้อคิดเห็นต่อสังคมการเมืองไทย

ว่าตนจะยอมนิง่ เฉยอยูไ่ ม่ได้ สถานการณ์ความขัดแย้งรุนแรงประทุขนึ้ และขยายตัวลุกลามไปทัว่ ประเทศ
จนในปี ค.ศ. 1841 กลุ่มพลังประชาชนคาทอลิกในรัฐ Lucerne ได้ก่อการรัฐประหารยึดอ�ำนาจรัฐบาล
ฝ่ายเสรีนิยมสุดขั้วได้เป็นผลส�ำเร็จ แต่ในปี ค.ศ. 1845 กลุ่มพลังเสรีนิยมสุดขั้วก็ได้ตอบโต้ฝ่ายคาทอลิก
ที่ยึดกุมอ�ำนาจรัฐ Lucerne18
กระแสความขัดแย้งเกลียดชังระหว่างกลุ่มคนสองฝ่ายในพื้นที่รัฐอื่น ๆ ทวีความเข้มข้นยิ่งขึ้น
จนในทีส่ ดุ กลุม่ พลังทางการเมืองฝ่ายอนุรกั ษ์นยิ มและคาทอลิก ซึง่ ยึดกุมฐานสนับสนุนในมลรัฐขนาดเล็ก
จ�ำนวนหนึ่งก็ได้ร่วมกันจัดตั้งกองก�ำลังพันธมิตรลับในชื่อ “พันธมิตรซันเดอร์บานด์” (Sonderbund
alliance)19 ซึ่งภายใต้รัฐธรรมนูญสหพันธรัฐ ต้องถือว่าพันธมิตรดังกล่าวนี้เป็นองค์กรผิดกฎหมาย
แม้วา่ ในเวลาต่อมาการเคลือ่ นไหวของกลุม่ พันธมิตรซันเดอร์บานด์จะถูกเปิดเผย โดยฝ่ายเสรีนยิ มพยายาม
กดดันให้รัฐบาลกลางด�ำเนินการปราบปรามสลายพันธมิตรนี้เสีย แต่เสียงของตัวแทนมลรัฐเสรีนิยมใน
สภาการปกครองแห่งสหพันธรัฐ (federal Diet) ก็ไม่มีน�้ำหนักเพียงพอต่อการผลักดันการตัดสินใจ
ดังกล่าว
กระทั่งในปี ค.ศ. 1847 เมื่อฝ่ายเสรีนิยมสามารถยึดกุมอ�ำนาจในรัฐบาลมลรัฐต่าง ๆ ได้เพิ่มขึ้น
ส่งผลให้ฝ่ายเสรีนิยมมีเสียงสนับสนุนในสภาการปกครองแห่งสหพันธรัฐเพียงพอ และสามารถผลักดัน
การประกาศมาตรการปราบปรามยุบพันธมิตรซันเดอร์บานด์ รวมถึงการเรียกร้องให้มกี ารเคลือ่ นไหวขับ
ไล่ขจัดลัทธิเยซูอติ (Jesuits) ออกไปจากดินแดนสวิตเซอร์แลนด์ ผลทีต่ ามมาก็คอื สงครามกลางเมืองเกิด
ขึ้นทันทีที่รัฐบาลกลางส่งกองก�ำลังทหารสวิสราว 100,000 นาย เข้ายึดครองรัฐ Fribourg, Zug และ
Lucerne การปะทะกันระหว่างกองก�ำลังสองฝ่ายด�ำเนินไปเป็นระยะเวลา 26 วัน ระหว่างเดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม ค.ศ. 1847 การปราบปรามยุติลงด้วยความพ่ายแพ้ของฝ่ายพันธมิตร
ซันเดอร์บานด์ จากนั้นจึงน�ำมาสู่การล้มเลิกสนธิสัญญาจัดตั้งสมาพันธรัฐและจัดท�ำรัฐธรรมนูญสวิส
ฉบับใหม่20
ในปี ค.ศ. 1848 ตัวแทนรัฐสมาชิกในสภาการปกครองแห่งสหพันธรัฐ จ�ำนวน 23 คน ได้ร่วมกัน
ร่างรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐฉบับใหม่ขึ้น โดยมีตัวแทนมลรัฐฝ่ายเสรีนิยมเป็นเสียงข้างมาก และผ่านการ
ลงมติรับรองอย่างเป็นเอกฉันท์ในที่ประชุม ด้วยเหตุผลที่ทุกฝ่ายต้องการให้มีการเยียวยาบาดแผล
ของประเทศจากวิกฤตความขัดแย้งครั้งใหญ่ที่เพิ่งผ่านมา ระบอบการปกครองตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้
น�ำมาซึ่งการจัดโครงสร้างความสัมพันธ์ใหม่ในรูปของ “สหพันธรัฐ” (federal state) ให้อ�ำนาจอธิปไตย
18
19
20

Kris W. Kobach, The Referendum: Direct Democracy in Switzerland, p. 23.
โปรดดูเพิ่มเติมใน Kris W. Kobach, The Referendum: Direct Democracy in Switzerland, p. 24.
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ส่วนหนึ่งอยู่ที่รัฐบาลสหพันธรัฐ ในขณะที่รัฐบาลมลรัฐถูกลดอ�ำนาจและความเป็นอิสระลงบางส่วน
แต่ความเป็นเอกเทศในการเมืองการปกครองรัฐยังคงรักษาไว้เช่นเดิม มาตรการส�ำคัญในรัฐธรรมนูญฉบับ
ปี ค.ศ. 1848 ได้แก่ การให้หลักประกันในสิทธิเสรีภาพของพลเมือง (civil liberties) และยังมีการ
ลดทอนอ�ำนาจอธิปไตยและความเป็นเอกเทศของรัฐบาลมลรัฐลงบางประการ เช่น การจัดระบบภาษี
การก�ำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา เป็นต้น21
ที่ส�ำคัญคือ ก่อนจะประกาศใช้รัฐธรรมนูญสหพันธรัฐสวิสฉบับนี้ในวันที่ 12 กันยายน ค.ศ. 1848
ทางการของแต่ละรัฐ (Canton) ได้น�ำร่างรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐไปเปิดให้ประชาชนในรัฐของตนได้ออก
เสียงลงประชามติรับรอง ผลการลงประชามติปรากฏว่า 15 มลรัฐ กับอีก 1 มลรัฐย่อย (half canton)
รับรองรัฐธรรมนูญ ในขณะที่อีก 5 มลรัฐใหญ่ และ 1 มลรัฐย่อยไม่รับรอง
การประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี ค.ศ. 1848 จึงเป็นการสถาปนาระบอบสหพันธรัฐขึ้นเหนือดินแดน
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยมีรปู แบบการจัดโครงสร้างทางการเมืองการปกครองระดับชาติแบบเดียวกับ
สหรัฐอเมริกา22 ประกอบด้วยสภานิติบัญญัติแบบสองสภา นั่นคือ “สภาแห่งรัฐ” (Council of States)
และ “สภาแห่งชาติ” (National Council) ซึ่งทั้งสองสภานี้ประกอบกันขึ้นเป็นรัฐสภาแห่งสหพันธรัฐ
(Federal Assembly) ส่วนองค์กรในฝ่ายบริหารสหพันธรัฐ ก็คือ “สภาการปกครองแห่งสหพันธรัฐ”
(Federal Council) ประกอบด้วยคณะมนตรีแห่งสหพันธรัฐ จ�ำนวน 7 คน มีสถานะอ�ำนาจเท่าเทียมกัน
โดยในแต่ละปีจะมีการหมุนเวียนสับเปลีย่ นกันขึน้ ด�ำรงต�ำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐ ซึง่ มีบทบาท
ในฐานะผู้น�ำรัฐในเวทีการเมืองระหว่างประเทศเป็นส�ำคัญ หลักการหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันท�ำหน้าที่
ผูน้ ำ� นี้ ก็เพือ่ ป้องกันมิให้ตวั แทนฝ่ายใดฝ่ายหรือ หรือมลรัฐใดสามารถยึดกุมอิทธิพลครอบง�ำการตัดสินใจ
ของรัฐบาลสหพันธรัฐได้นั่นเอง23
		

สถาบันการออกเสียงประชามติในรัฐธรรมนูญ 1848
รัฐธรรมนูญสวิสปี ค.ศ. 1848 ได้บัญญัติมาตรการการออกเสียงประชามติในระดับสหพันธรัฐไว้
2 รูปแบบ คือ รูปแบบแรก เป็นการก�ำหนดให้สภานิติบัญญัติแห่งสหพันธรัฐต้องน�ำร่างแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรนูญมาเปิดให้ประชาชนออกเสียงลงประชามติรับรองก่อนประกาศใช้ทุกครั้ง (Mandatory/
21
22
23
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Kris W. Kobach, The Referendum: Direct Democracy in Switzerland, p. 24.
โปรดดู Wolf Linder, Swiss Democracy: Possible Solutions to Conflict in Multicultural Societies, p. 39.
พิจารณาตามโครงสร้างนี้ จะเห็นได้ว่า ถึงแม้ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จะถือหลักความเป็นสหพันธรัฐ แต่ก็เป็นสหพันธรัฐที่
รัฐบาลกลางมีอำ� นาจน้อยหรือน้อยมาก หากเปรียบกับประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่ ผูเ้ ขียนมีความเห็นว่า ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ที่แท้มีลักษณะของความเป็นสมาพันธรัฐ (Confederal) มากกว่า ซึ่งใกล้เคียงกับลักษณะของการปกครองของ 13 มลรัฐของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาในระยะแรกภายหลังได้รับเอกราช
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compulsory referendum) รูปแบบที่สอง คือการให้สิทธิประชาชนใน “การร่วมกันยื่นข้อเสนอ
ให้มีการแก้ไขปรับปรุงรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ” (constitutional initiative for total revision)24
โดยรัฐธรรมนูญยังก�ำหนดให้การมีส่วนร่วมในกระบวนการนิติบัญญัติทั้งสองรูปแบบดังกล่าว เป็นสิทธิ
ขั้นพื้นฐานที่รัฐบาลมลรัฐทุกแห่งต้องรับรองให้ประชาชนสามารถน�ำมาใช้ในกระบวนการปกครองระดับ
มลรัฐได้ด้วยเช่นกัน
เงือ่ นไขการก�ำหนดให้ตอ้ งน�ำร่างแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐมาจัดให้ประชาชนออกเสียง
ลงประชามติในทุกกรณีนั้น อาจเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่า “การออกเสียงประชามติแบบบังคับผูกพันให้รัฐ
ต้องจัดขึน้ ” (compulsory referendum) หรือ “การออกเสียงประชามติรบั รองรัฐธรรมนูญตามเงือ่ นไข
ที่กฎหมายก�ำหนด” (statutory constitutional referendum)25 ต่อมาในปี ค.ศ. 1874 บทบัญญัติ
ดังกล่าว ได้ขยายขอบเขตเงื่อนไขการออกเสียงประชามติแบบบังคับ ให้ครอบคลุมร่างกฎหมายและ
ระเบียบข้อบัญญัติต่าง ๆ ที่รัฐสภาสหพันธรัฐได้ตราขึ้นส�ำหรับประกาศให้มีผลบังคับใช้ทั่วประเทศด้วย
เมือ่ มีการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐในปี ค.ศ. 1921 และ 1977 มาตรการการออกเสียงประชามติ
แบบบังคับผูกพันระดับสหพันธรัฐ ได้เพิ่มเงื่อนไขก�ำหนดให้รัฐต้องน�ำสนธิสัญญาหรือข้อตกลงระหว่าง
ประเทศบางเรือ่ ง (international treaties) มาเปิดให้ประชาชนในทุกมลรัฐออกเสียงลงประชามติรบั รอง
เสียก่อนจึงจะมีผลบังคับใช้
อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติกรณีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ดังที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับปี 1848 นี้ ก�ำหนดเงื่อนไขการลงประชามติได้ว่า รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไข
เพิ่มเติมจะประกาศใช้ได้ต้องผ่านการลงคะแนนเสียงประชามติรับรองด้วย “เสียงข้างมากของจ�ำนวน
มลรัฐ” (majority of the cantons) เท่านั้น หากผลการลงมติของมลรัฐส่วนใหญ่เห็นชอบ จึงจะมี
การประกาศใช้รัฐธรรมนูญ Markku Suksi ตั้งข้อสังเกตว่า เมื่อไม่มีการก�ำหนดให้ร่างรัฐธรรมนูญต้อง
ได้รับ “เสียงข้างมากของประชาชนทั้งประเทศ” (majority of the people) ไว้ด้วย ก็ท�ำให้การ
ออกเสียงประชามติรฐั ธรรมนูญในกรณีนี้ มิใช่การตัดสินใจโดยประชาชนโดยแท้จริง เพราะตามกฎหมาย
ของแต่ละมลรัฐในขณะนั้น มีมลรัฐจ�ำนวนหนึ่งเท่านั้น ที่ก�ำหนดให้ต้องน�ำร่างรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐมา
จัดให้ประชาชนของตนได้ออกเสียงลงประชามติโดยตรง (popular vote) ในขณะที่มีมลรัฐอีกส่วนหนึ่ง
มิได้มีข้อบังคับให้รัฐบาลต้องน�ำร่างรัฐธรรมนูญมาเปิดให้ประชาชนลงประชามติโดยตรง หากแต่ให้น�ำ
24

25

Alexander H. Trechsel and Hanspeter Kriesi, “Switzerland: the referendum and initiative as a centerpiece
of the political system,” in Michael Gallagher and Pier Vincenzo Uleri, eds., The Referendum Experience
in Europe (New York: Macmillan Press, 1996), pp. 186-188
Bruno Kaufmann and M. Dane Waters, Direct Democracy in Europe: A Comprehensive Reference Guide
to the Initiative and Referendum Process in Europe, p. 119
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ร่างรัฐธรรมนูญเข้าสู่การพิจารณาลงมติในรัฐสภาเท่านั้น26
กระแสการผลักดันกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในช่วงทศวรรษ 1960 ยังได้กอ่ ให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงในสถาบันการออกเสียงประชามติในสวิตเซอร์แลนด์ในประการส�ำคัญ นั่นคือ แต่ละมลรัฐ
ได้บญ
ั ญัตเิ พิม่ เติม “มาตรการก�ำหนดให้รฐั ต้องน�ำข้อบัญญัตงิ บประมาณมาเปิดให้ประชาชนออกเสียง
ลงประชามติรบั รอง” (Budgetary referendum, référendum financier) อีกทัง้ ยังมีการเพิม่ เติม
เงื่อนไขมาตรการให้สิทธิประชาชนร่วมกันเข้าชื่อเสนอข้อกฎหมาย (popular initiative) ทั้งในกรณีการ
เสนอร่างกฎหมายทั่วไป และการเสนอประเด็นหรือบทบัญญัติแก้ไขรัฐธรรมนูญของมลรัฐ กล่าวได้ว่า
มาตรการดังกล่าวส่งผลให้การมีส่วนร่วมแบบประชาธิปไตยทางตรงในมลรัฐต่าง ๆ เป็นไปอย่างเข้มข้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมีสิทธิร่วมกันออกเสียงยับยั้งการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ซึ่งนับว่าเป็นมาตรการ
ที่ก้าวหน้าเป็นอย่างมาก27
หากพิจารณาในภาพรวม อาจกล่าวโดยสรุปได้วา่ ในทศวรรษหลังปี 1848 รูปแบบการมีสว่ นร่วม
ของประชาชนในการใช้อ�ำนาจนิติบัญญัติในระดับมลรัฐ ได้มีการพัฒนาก้าวหน้าไปมาก มีการบัญญัติ
มาตรการรับรองสิทธิการมีส่วนตัดสินใจทางการเมืองแบบประชาธิปไตยทางตรงหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะ
เป็นการให้สิทธิประชาชนร่วมกันยื่นข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ การก�ำหนดให้รัฐสภาต้องน�ำกฎหมาย
บางประเภทมาเปิดให้ประชาชนออกเสียงลงประชามติก่อนบังคับใช้ การให้สิทธิประชาชนร่วมกันยื่น
ริเริ่มเสนอกฎหมายทั่วไป การเปิดให้มีการจัดการออกเสียงประชามติในประเด็นเกี่ยวกับมาตรการทาง
การเงิน รวมไปถึงการให้สทิ ธิประชาชนในการร่วมกันยืน่ ข้อเสนอให้มกี ารออกเสียงถอดถอนนักการเมือง
(Recall)
Markku Suksi ให้ความเห็นไว้ว่า สาเหตุหลักอย่างหนึ่งที่ท�ำให้การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง ทั้งในระดับมลรัฐ และระดับสหพันธรัฐ ในช่วงหลังปี ค.ศ.
1848 ด�ำเนินไปอย่างเข้มข้น ก็คือ การที่ชาวสวิสมองว่าองค์กรตัวแทน (representative bodies) มิใช่
กลไกทีเ่ ป็นหัวใจส�ำคัญของการปกครองในสวิตเซอร์แลนด์ หากแต่เป็นเพียงส่วนหนึง่ ของกลไกการบริหาร
งานของรัฐ (parts of administrative machinery) เท่านั้นเอง28 Wolf Linder ได้ชี้ให้เห็นในท�ำนอง
เดียวกันว่า ในสายตาของชาวสวิสนั้น ล�ำพังการมีกลไกการปกครองแบบตัวแทนนั้น ยังไม่ถือว่าเป็น
26

Markku Suksi, Bringing in the People: A Comparison of Constitutional Forms and Practices of the Referendum,
p. 50.
27
Jean-François Aubert, “Switzerland,” in David Butler and Austin Ranney, eds., Referendums: A Comparative
Study of Practice and Theory, p.42
28 Markku Suksi, Bringing in the People: A Comparison of Constitutional Forms and Practices of the Referendum,
p. 50.
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ประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในสวิตเซอร์แลนด์ จึงมี
เป้าหมายเพื่อสร้าง “ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์” (full democracy) นั่นคือ ประชาชนเป็นทั้งผู้ก�ำหนด
กฎหมายบ้านเมืองด้วยตนเอง (lawmaking by the people) ในขณะเดียวกันประชาชนก็มีส่วนร่วมใน
กระบวนการปกครองตนเอง (self-government) โดยการออกเสียงประชามติ (referendum) จะช่วย
ให้ประชาชนสามารถมีบทบาทก�ำกับควบคุมการท�ำงานของตัวแทนในรัฐสภาได้โดยตรง ซึ่งเป็น
หลักประกันว่าประชาชนจะเป็นผู้ที่ใช้อ�ำนาจตัดสินใจสุดท้ายในการอนุมัติรับรองการตัดสินใจใด ๆ ของ
รัฐสภาได้ ขณะที่การริเริ่มยื่นข้อเสนอกฎหมาย จะช่วยให้ประชาชนสามารถน�ำเสนอความคิดเห็นและ
ความต้องการของตนเองต่อการก�ำหนดกรอบกติกากฎหมายได้โดยตรง29

การออกเสียงประชามติในฐานะกลไกคัดค้านถ่วงดุลอ�ำนาจทางการเมืองของฝ่ายเสียง
ข้างมาก
การเมืองสวิตเซอร์แลนด์หลังการประกาศใช้รฐั ธรรมนูญ ค.ศ. 1848 ดูเหมือนว่าจะกลับคืนสูค่ วาม
มีเสถียรภาพขึน้ มาบ้าง แต่การทีฝ่ า่ ยเสรีนยิ มสามารถยึดกุมเสียงข้างมากในเวทีการเมืองระดับสหพันธรัฐ
ได้เด็ดขาด ก็ท�ำให้กลุ่มพลังอนุรักษ์นิยมและฝ่ายคาทอลิกมีความไม่พอใจอยู่ลึก ๆ ประกอบกับบาดแผล
จากความพ่ายแพ้ในการต่อต้านครัง้ ใหญ่ทผี่ า่ นมา ก็ยงิ่ ท�ำให้ฝา่ ยอนุรกั ษ์นยิ มคาทอลิกพยายามหาช่องทาง
ในการต่อสู้ช่วงชิงบทบาทอ�ำนาจในเวทีการเมืองระดับชาติจากฝ่ายเสรีนิยมทุกวิถีทาง หนทางหนึ่งซึ่งได้
กลายมาเป็นเครื่องมือในการช่วงชิงอ�ำนาจน�ำทางการเมืองจากฝ่ายเสรีนิยมก็คือ “กลไกการออกเสียง
ประชามติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐ”30
ในช่วงกลางทศวรรษ 1860 รัฐบาลสหพันธรัฐซึ่งยึดกุมโดยเสียงข้างมากของตัวแทนมลรัฐฝ่าย
เสรีนิยม ได้เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในหลายโอกาส แต่ตัวแทนมลรัฐฝ่ายอนุรักษ์นิยม
คาทอลิกก็ผนึกก�ำลังกันคัดค้านทุกครัง้ ไป และเมือ่ ใดทีม่ กี ารจัดการออกเสียงประชามติเพือ่ ให้ประชาชน
ตัดสินใจอนุมตั ริ า่ งแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ ทัง้ สองฝ่ายก็สามารถระดมพลังมวลชนสนับสนุนของตนเอง
ได้ไม่แพ้กัน โดยส่วนใหญ่แล้วข้อเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เสนอโดยฝ่ายเสรีนิยม มักจะไม่ผ่านการ
รับรองโดยประชาชนทั้งประเทศ หรือหากผ่านได้ก็เพียงเฉียดฉิวเท่านั้น เช่น การจัดการออกเสียงลง
ประชามติในเดือนมกราคม ค.ศ. 1866 รัฐสภาเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเฉพาะมาตราถึง 9 ฉบับ แต่มี
เพียงเรื่องเดียวที่ผ่านการลงประชามติ นั่นคือ มาตราที่ก�ำหนดห้ามมิให้มีการกระท�ำเหยียดข่มชาวยิวใน
29
30

Wolf Linder, Swiss Democracy: Possible Solutions to Conflict in Multicultural Societies, p. 88.
Kris W. Kobach, The Referendum: Direct Democracy in Switzerland, p. 26.
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ประเทศ (Equality of Jews) ซึ่งได้รับคะแนนเสียงประชามติ 53.2 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น31
กระบวนการมีสว่ นร่วมของประชาชนแบบประชาธิปไตยทางตรงในการเมืองระดับสหพันธรัฐ
มีความเปลี่ยนแปลงอีกครั้งในปี ค.ศ. 1874 เมื่อกลุ่มพลังทางการเมืองฝ่ายเสรีนิยมในรัฐสภาพยายาม
ผลักดันข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยมีประเด็นหลัก คือ การรวมศูนย์อ� ำนาจของกองทัพสวิส และ
การออกมาตรการก�ำกับควบคุมระบบเศรษฐกิจของประเทศภายใต้กฎเกณฑ์เดียว ในขณะทีฝ่ า่ ยคาทอลิก
ได้ผนึกก�ำลัง โดยดึงกลุ่มพลังเคลื่อนไหวทางการเมืองที่กระจัดกระจายอยู่ให้มาเป็นพันธมิตร ได้แก่
กลุ่มนักปฏิรูปแบบก้าวหน้า นักสังคมนิยม และขบวนการประชานิยมในเขตชนบท (Rural populists)32
ต่อต้านคัดค้านข้อเสนอดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ ในทศวรรษ 1870 จึงเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ฝ่ายเสรีนิยมต้อง
เผชิญหน้ากับการผนึกก�ำลังท้าทายอ�ำนาจน�ำโดยฝ่ายตรงข้ามทีป่ ระกอบด้วยฐานสนับสนุนทางการเมือง
ที่หลากหลาย
สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้การระดมพลังสนับสนุนการต่อสู้ช่วงชิงมวลชนสนับสนุนการออก
เสียงประชามติโดยแต่ละฝ่ายขยายตัวลงสู่เวทีการเมืองระดับพื้นที่ทั่วประเทศ ในขณะเดียวกัน กลุ่มพลัง
ทางการเมืองในระดับพืน้ ที่ ก็เริม่ ตระหนักถึงบทบาทของกลไกการออกเสียงประชามติในฐานะช่องส�ำหรับ
ถ่วงดุลอ�ำนาจของตัวแทนเสียงข้างมากในเวทีการเมืองมลรัฐ และเริม่ รณรงค์ผลักดันมาตรการรับรองสิทธิ
ประชาชนในการเสนอให้จัดการออกเสียงประชามติ ในกรณีที่เห็นว่าการตัดสินใจของตัวแทนในรัฐสภา
มิได้สะท้อนประโยชน์สาธารณะอย่างแท้จริง จนกระทั่งปี ค.ศ. 1869 การจัดการออกเสียงประชามติที่
ประชาชนเป็นผู้ร่วมกันยื่นเสนอให้จัด และมีผลผูกพันให้รัฐต้องด�ำเนินการตามเสียงส่วนใหญ่ของ
ประชามตินนั้ (Binding popular initiative referendum) ก็ได้ปรากฏขึน้ เป็นครัง้ แรกในมลรัฐ Zurich33
บุคคลหนึง่ ทีม่ บี ทบาทริเริม่ น�ำเสนอแนวคิดเกีย่ วกับ “สิทธิในการริเริม่ เสนอให้จดั การออกเสียง
ประชามติโดยประชาชน” (citizen’s initiative referendum) ก็คอื German Moritz Rittinghausen
ซึ่งเป็นบุคคลส�ำคัญในขบวนการสังคมนิยมสวิส ได้เขียนบทความสนับสนุนแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการ
ตัดสินใจทางการเมืองแบบประชาธิปไตยทางตรงตั้งแต่ปี ค.ศ. 1850 เรื่อยไป และได้รับการตอบรับ
สนับสนุนเป็นอย่างดี โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สนับสนุน Fourier ในฝรั่งเศส ยิ่งกว่านั้นแนวคิดของเขายัง
31

32
33

86
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; David Butler and Austin Ranney, eds., Referendum around the World: The Growing Use of Direct Democracy,
p. 110. ; Kris W. Kobach, The Referendum: Direct Democracy in Switzerland, p. 26.
Jos Verhulst and Arjen Nijeboer, Direct Democracy: Facts and Argument about the Introduction of Initiative
and Referendum, p. 47.
Jos Verhulst and Arjen Nijeboer, Direct Democracy: Facts and Argument about the Introduction of Initiative
and Referendum, p. 47.
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กลายเป็นหลักการส�ำคัญในการเคลื่อนไหวทางการเมืองของขบวนการแรงงานสวิส (Swiss worker’s
movement) ในขณะนั้นอีกด้วย
ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1870-1874 กระแสสนับสนุนแนวความคิดที่เรียกร้องให้มีช่องทางเปิดให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการเมืองระดับสหพันธรัฐ จึงขยายตัวอย่างมาก
โดยในปี ค.ศ. 1872 กลุ่มการเมืองภาคประชาชนได้ร่วมกันยื่นเสนอร่างแก้ไขปรับปรุงแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ทัง้ ฉบับ (complete revision of the Constitution) เพือ่ ให้ประชาชนทัง้ ประเทศออกเสียงลงประชามติ
รับรอง ซึ่งร่างข้อเสนอนี้ได้บัญญัติมาตรการประชาธิปไตยทางตรงที่ส�ำคัญ 3 ประการ ได้แก่ (1) การให้
สิทธิประชาชาชนร่วมกันริเริ่มเสนอกฎหมายระดับสหพันธรัฐ (2) การให้สิทธิประชาชนในการร่วมกัน
เสนอให้นำ� กฎหมายสหพันธรัฐมาจัดการออกเสียงลงประชามติ (3) การเปิดให้ประชาชนได้มสี ว่ นในการ
ใช้อำ� นาจตัดสินใจทางการเมืองในนามสหพันธรัฐ แต่กระนัน้ เมือ่ น�ำร่างข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าว
มาจัดการออกเสียงประชามติในวันที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ. 1872 กลับปรากฏว่าไม่ผ่านการออกเสียง
ประชามติของประชาชนทั้งประเทศ และไม่ได้รับเสียงข้างมากของจ�ำนวนมลรัฐ34
กระทั่งในปี ค.ศ. 1874 ฝ่ายเสรีนิยมในรัฐสภาได้ผลักดันข้อเสนอแก้ไขปรับปรุงรัฐธรรมนูญ
อีกครั้ง ขณะเดียวกันฝ่ายอนุรักษ์นิยมและพันธมิตรกลุ่มพลังทางการเมืองที่มีฐานในระดับรากหญ้าก็ได้
มีความเห็นพ้องต้องกันในการยื่นข้อเรียกร้องต่อรองให้มีการบัญญัติเพิ่มเติมมาตรการรับรอง “สิทธิใน
การร่วมกันยื่นข้อเสนอให้น�ำร่างกฎหมายทั่วไปที่ผ่านสภานิติบัญญัติสหพันธรัฐมาเปิดให้ประชาชน
ได้ออกเสียงลงประชามติก่อนประกาศใช้” (Facultative legislative referendum)35 ในการแก้ไข
รัฐธรรมนูญครั้งนี้ด้วย โดยฝ่ายรัฐบาลและรัฐสภาที่ยึดกุมโดยฝ่ายเสรีนิยม ได้ตกลงยินยอมน�ำข้อเสนอ
ดังกล่าวมาผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญของตน แล้วน�ำมาเสนอให้ประชาชนทั่ว
ประเทศได้ออกเสียงลงประชามติในวันที่ 19 เมษายน ค.ศ. 1874 โดยได้รับการรับรองโดยเสียงข้างมาก
ของประชาชนทั้งประเทศ คิดเป็น 63.2 เปอร์เซ็นต์ และได้รับเสียงข้างมากของจ�ำนวนมลรัฐ นั่นคือ
14.5 เสียง36
34
35

36

Jean-François Aubert, “Switzerland,” in David Butler and Austin Ranney, eds., Referendums: A Comparative
Study of Practice and Theory, p. 50.
Alexander H. Trechsel and Hanspeter Kriesi, “Switzerland: the referendum and initiative as a centerpiece
of the political system,” in Michael Gallagher and Pier Vincenzo Uleri, eds., The Referendum Experience
in Europe, pp. 187-188.
Kris W. Kobach, The Referendum: Direct Democracy in Switzerland, p. 27. ; Kris W. Kobach, “Switzerland,”
in David Butler and Austin Ranney, eds., Referendum around the World: The Growing Use of Direct
Democracy, p. 110. ; Jean-François Aubert, “Switzerland,” in David Butler and Austin Ranney, eds.,
Referendums: A Comparative Study of Practice and Theory, p. 50.
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การปรับปรุงแก้ไขรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐในปี ค.ศ. 1874 เสร็จสมบูรณ์โดยไม่มกี ารบรรจุมาตรการ
ให้สิทธิประชาชนริเริ่มเสนอกฎหมายระดับสหพันธรัฐ (legislative initiative) ซึ่งเป็นมาตรการที่
มีการโต้แย้งถกเถียงและคัดค้านกันมาก หากมีเพียงมาตรการให้สิทธิประชาชนในการร่วมกันยื่น
ข้อเสนอให้รัฐต้องน�ำข้อบัญญัติ (federal decrees) และกฎหมาย (federal legislation) ซึ่งผ่าน
การลงมติในสภาแห่งชาติ (Federal Assembly) มาเปิดให้ประชาชนออกเสียงลงประชามติรับรอง
ในกรณีที่มีพลเมืองจ�ำนวนตั้งแต่ 30,000 คนขึ้นไป หรือมีจ�ำนวนมลรัฐตั้งแต่ 8 แห่งขึ้นไป ร่วมกันเข้าชื่อ
ยื่นข้อเสนอ มาตรการให้สิทธิประชาชนเสนอให้จัดประชามติดังกล่าว (referendum request) ปรากฏ
ในบทบัญญัติมาตรา 89 ต่อมาในปี ค.ศ. 1977 ได้มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์จ�ำนวนประชาชนที่เข้าชื่อยื่น
ข้อเสนอเป็น 50,000 คน37
การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมปี ค.ศ. 1874 จึงเปิดทางให้พลังทางการเมืองต่าง ๆ
นอกสภาได้เข้ามาแสดงพลังของตนเองในกระบวนการนิติบัญญัติระดับชาติ อันถือได้ว่าเป็นพัฒนาการ
อีกขัน้ หนึง่ ทีส่ ำ� คัญของประชาธิปไตยทางตรงในสวิตเซอร์แลนด์ เพราะมาตรการดังกล่าวท�ำให้ประชาชน
สวิสสามารถที่จะแสดงความไม่เห็นด้วยกับองค์กรตัวแทนที่ใช้อ�ำนาจนิติบัญญัติของสหพันธรัฐได้
ยิ่งกว่านั้น มาตรการดังกล่าวยังได้กลายมาเป็นเครื่องมืออันทรงประสิทธิผล ที่กลุ่มพลังทางการเมือง
ต่าง ๆ ใช้ส�ำหรับคัดค้านต่อต้านการออกกฎหมายของรัฐสภาที่ฝ่ายเสรีนิยมมีบทบาทครอบง�ำเป็นอย่าง
มากด้วย ดังจะเห็นได้ว่า ช่วงเวลา 10 ปี ระหว่าง ค.ศ. 1875-1884 รัฐสภาผ่านการอนุมัติกฎหมายรวม
แล้ว 14 ฉบับ แต่ต้องล้มคว�่ำไปโดยการออกเสียงประชามติถึง 11 ฉบับ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ มีกฎหมาย
ของสภาที่ถูกปฏิเสธโดยประชาชนคิดเป็นร้อยละ 79 เลยทีเดียว38
ฉะนัน้ แม้พลังทางการเมืองฝ่ายเสรีนยิ มจะยึดกุมเสียงข้างมาในองค์กรตัวแทนของสหพันธรัฐได้
อย่างเหนียวแน่น แต่เสียงข้างมากที่มีก็มิได้น�ำไปสู่การตัดสินใจในทุกเรื่องได้อย่างที่ตนเองปรารถนาแต่
อย่างใด เพราะการได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง แม้จะท�ำให้ตัวแทนฝ่ายเสรีนิยมเข้ามีบทบาทหลักใน
สถาบันการเมืองระดับชาติได้ แต่นั่นก็มิได้เป็นหลักประกันว่า เมื่อประชาชนต้องออกเสียงตัดสินใจใน
ประเด็ น เรื่ อ งหนึ่ ง เรื่ อ งใดแล้ ว ก็ จ ะต้ อ งสนั บ สนุ น นสิ่ ง ที่ ผู ้ แ ทนของตนเสนอทุ ก ครั้ ง ไป มาตรการ
ประชาธิปไตยทางตรงดังกล่าว จึงท�ำให้ฝา่ ยเสรีนยิ มประสบกับความพ่ายแพ้ครัง้ แล้วครัง้ เล่าในการจัดการ
37

38
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Markku Suksi, Bringing in the People: A Comparison of Constitutional Forms and Practices of the Referendum,
p. 51. ; Alexander H. Trechsel and Hanspeter Kriesi, “Switzerland: the referendum and initiative as a
centerpiece of the political system,” in Michael Gallagher and Pier Vincenzo Uleri, eds., The Referendum
Experience in Europe, p. 187.
Kris W. Kobach, The Referendum: Direct Democracy in Switzerland, p. 27.
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ออกเสียงประชามติระดับชาติ และบทบาทน�ำที่เคยมีก็เริ่มลดน้อยถอยลงไป39
ในปี ค.ศ. 1891 นับเป็นจุดเปลี่ยนที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่งในเส้นทางพัฒนาการประชาธิปไตย
ทางตรงในสวิตเซอร์แลนด์ โดยเป็นครัง้ แรกทีไ่ ด้มกี ารบัญญัตมิ าตรการกฎหมายรองรับ “การใช้สทิ ธิรเิ ริม่
เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญบางมาตรา” (constitutional initiative for partial revision)40 กล่าวคือ
เนื่องจากรัฐธรรมนูญปี 1848 ได้ก�ำหนดรับรองเฉพาะการแก้ไขปรับปรุงรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ (total
revision of the constitution) เท่านั้น แต่ในความเป็นจริง หลายครั้งการยื่นข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ทัง้ ฉบับทีเ่ กิดขึน้ แท้จริงแล้วมีสาระส�ำคัญเป็นการแก้ไขเฉพาะบางเรือ่ งบางมาตรา41 เช่น ในปี ค.ศ. 1880
ประชาชนต้องการให้มีการผลักดันมาตรการเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนธนบัตร แต่ไม่มีช่องทางอื่นใดที่จะ
กระท�ำได้ จึงร่วมกันยืน่ ข้อเสนอแก้ไขปรับปรุงรัฐธรรมนูญทัง้ ฉบับ โดยมีสว่ นทีแ่ ก้ไขเพียงเพิม่ เติมมาตรการ
ดังกล่าวเข้าไปในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่มีอยู่เดิม ผลก็คือ การจัดการออกเสียงประชามติเพื่อรับรอง
ข้อเสนอดังกล่าว ก็กลายเป็นว่าประชาชนต้องพิจารณาร่างตัวบทบัญญัติรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ทั้งที่โดย
สาระส�ำคัญแล้วมีการปรับปรุงเพิ่มเติมเพียงมาตราเดียว ดังนั้น รัฐสภาจึงเล็งเห็นถึงความจ�ำเป็นที่ต้องมี
การบัญญัติมาตรการให้สิทธิประชาชนร่วมกันเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญบางมาตรา
ในปี ค.ศ. 1891 รัฐสภาได้อาศัยกลไกเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ โดยเพิ่มเติม
บทบัญญัติว่าด้วยการให้ “สิทธิประชาชนในการร่วมกันเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญบางมาตรา”
(partial constitutional initiative) เข้าไปในบทบัญญัติเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติระดับชาติ
นั่นคือ บทบัญญัติมาตรา 118 โดยก�ำหนดให้ “การเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพียงบางมาตรา”
(partial revision) กับ “การเสนอปรับปรุงแก้ไขรัฐธรรมนูญทัง้ ฉบับ” (total revision) มีหลักเกณฑ์การ
ด�ำเนินการแตกต่างกัน เป็นคนละประเภท ในมาตรา 120 ก�ำหนดให้การเสนอปรับปรุงแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ทั้งฉบับยังคงยืนตามหลักเกณฑ์เดิมที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญปี ค.ศ. 1874 ส่วนมาตรา 121 บัญญัติให้การ
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพียงบางมาตรา ไม่จ�ำเป็นต้องมีการยุบสภาแห่งชาติ (Federal Assembly)
การเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเพียงบางมาตรา สามารถด�ำเนินการได้โดยประชาชนผูม้ สี ทิ ธิออกเสียงเลือกตัง้
จ�ำนวน 50,000 คนร่วมกันยื่นข้อเสนอ42 โดยข้อเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญบางส่วน ต้องเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับการบัญญัติเพิ่มเติมมาตราใหม่ การยกเลิกเพิกถอนบทบัญญัติที่มีอยู่เดิม หรือการแก้ไขเพิ่มเติม
39
40
41
42

Kris W. Kobach, The Referendum: Direct Democracy in Switzerland, pp. 28-29.
Bruno Kaufmann and M. Dane Waters, Direct Democracy in Europe: A Comprehensive Reference Guide
to the Initiative and Referendum Process in Europe, p. 119.
Kris W. Kobach, The Referendum: Direct Democracy in Switzerland, p. 29
ต่อมาในปี ค.ศ. 1977 เปลี่ยนเป็น 100,000 คน
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ตัวบทบัญญัติมาตราใดมาตราหนึ่งในรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐ43
เมื่อน�ำร่างดังกล่าวมาเปิดให้ประชาชนทั่วประเทศออกเสียงลงประชามติในวันที่ 5 กรกฎาคม
ค.ศ. 1891 ปรากฏว่า ประชาชนออกเสียงรับรองร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าว 60.3 เปอร์เซ็นต์ และได้รับ
เสียงรับรองจากมลรัฐถึง 18 เสียง44 ผลประการส�ำคัญที่ตามมาก็คือ กลไกการใช้สิทธิร่วมกันยื่นเสนอ
แก้ไขรัฐธรรมนูญบางมาตรานี้ ได้กลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ประชาชนสามารถตัดสินใจปรับปรุงแก้ไข
กฎกติกาสูงสุดของประเทศได้ง่ายขึ้น กลุ่มพลังฝ่ายต่าง ๆ สามารถอาศัยช่องทางนี้ เป็นกลไกการยื่นข้อ
เสนอในการปรับเปลีย่ นกฎกติกาเฉพาะเรือ่ งเฉพาะประเด็นทีต่ นเห็นว่าส�ำคัญ โดยมีประชาชนทัง้ ประเทศ
เป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้าย ด้วยเหตุนี้ รัฐธรรมนูญของชาวสวิสจึงกลายมาเป็นกติกาที่ทุกฝ่ายสามารถร่วม
ต่อรองก�ำหนดตัดสินใจได้อย่างเท่าเทียม

การพัฒนาสถาบันการออกเสียงประชามติในศตวรรษที่ 20
ในช่วงศตวรรษที่ 20 สถาบันประชาธิปไตยทางตรงในสวิตเซอร์แลนด์ มีการขยายตัวและปรับปรุง
ขึน้ อีกเป็นอย่างมาก กล่าวคือ ในปี ค.ศ. 1921 มีการบัญญัตมิ าตรการส�ำหรับเสนอให้รฐั บาลต้องน�ำร่าง
ข้อตกลงสนธิสัญญาระหว่างประเทศ มาเปิดให้ประชาชนได้ออกเสียงลงประชามติก่อนมีผลผูกพัน
กับประเทศ45 ต่อมาในปี ค.ศ. 1977 มาตรการให้สทิ ธิประชาชนร่วมใช้อ�ำนาจตัดสินใจของประเทศโดยตรง
ได้ขยายครอบคลุมกระบวนการตัดสินใจในนโยบายต่างประเทศของสหพันธรัฐ โดยกฎหมายก�ำหนด
เงื่อนไขการใช้อ�ำนาจตัดสินใจในกิจการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ใน 2 กรณี คือ
กรณีแรก เมื่อรัฐบาลสหพันธรัฐมีนโยบายตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ
และการตัดสินใจลงนามให้สตั ยาบันน�ำประเทศเข้าผูกพันภายใต้กฎหมาย หรืออนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศ
ประชาชนสามารถเข้าชื่อร่วมกันยื่นเสนอให้น�ำนโยบายการตัดสินใจดังกล่าวมาเปิดให้ประชาชนทั่ว
ประเทศออกเสียงลงประชามติได้
กรณีทสี่ อง การตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศด้านความมัน่ คงเช่น องค์การ
43

44
45

90

Markku Suksi, Bringing in the People: A Comparison of Constitutional Forms and Practices of the Referendum,
p. 52. ; Alexander H. Trechsel and Hanspeter Kriesi, “Switzerland: the referendum and initiative as a
centerpiece of the political system,” pp. 188-189.
Jean-François Aubert, “Switzerland,” in David Butler and Austin Ranney, eds., Referendums: A Comparative
Study of Practice and Theory, p. 51.
Alexander H. Trechsel and Hanspeter Kriesi, “Switzerland: the referendum and initiative as a centerpiece
of the political system,” in Michael Gallagher and Pier Vincenzo Uleri, eds., The Referendum Experience
in Europe, p. 189.
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สิทธิในการออกเสียงประชามติ: ประสบการณ์ของชาวสวิส และข้อคิดเห็นต่อสังคมการเมืองไทย

สหประชาชาติ และการตัดสินใจเข้าร่วมประชาคมระหว่างประเทศ เช่น สหภาพยุโรป เป็นต้น รัฐบาลจะ
ต้องจัดให้มีการออกเสียงประชามติรับรองเสียก่อนจึงจะด�ำเนินการได้
ในปี ค.ศ. 1949 รัฐธรรมนูญได้บญ
ั ญัตเิ พิม่ เติมให้รฐั บาลต้องน�ำมาตรการการจัดการแก้ไขปัญหา
ในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน ซึ่งได้ประกาศให้มีผลบังคับใช้ไปแล้ว มาเปิดให้ประชาชนทั่วประเทศได้ออกเสียง
ลงประชามติรับรอง46 ข้อเสนอมาตรการดังกล่าว ได้รับการรับรองในการลงประชามติวันที่ 11 กันยายน
ค.ศ. 1949 โดยได้รับเสียงรับรอง 50.7 เปอร์เซ็นต์ และได้รับคะแนนเสียงมลรัฐ 12 ½ เสียง47
ในปี ค.ศ. 1961 มีความพยายามผลักดันเข้าสูก่ ารแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญบางมาตรา โดยบัญญัติ
เพิ่มเติมมาตรการรองรับ “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการยื่นเสนอร่างกฎหมายทั่วไปในระดับ
สหพันธรัฐ” แต่ก็ต้องตกไปในการจัดประชามติวันที่ 22 ตุลาคม ค.ศ. 1961 เพราะประชาชนส่วนใหญ่
ไม่เห็นด้วย คิดเป็นสัดส่วนถึง 70.6 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่มีมลรัฐใดได้ที่ประชาชนส่วนใหญ่รับรองเลย 48
Kris W. Kobach เห็นว่าอาจเป็นไปได้ว่า ประชาชนในมลรัฐต่าง ๆ ไม่ต้องการให้รัฐสภาสหพันธรัฐมี
บทบาทในการออกกฎหมายระดับชาติมากจนเกินไป หากยอมให้มีการระดมรายชื่อประชาชนเสนอร่าง
กฎหมายทั่วไปในระดับสหพันธรัฐได้ นั่นหมายถึงการต้องตกอยู่ภายใต้อ�ำนาจการบังคับใช้กฎหมายของ
รัฐสภาสหพันธรัฐ ซึง่ เสนอโดยกลุม่ พลังทางการเมืองฝ่ายหนึง่ ฝ่ายใดโดยทีป่ ระชาชนบางส่วนในรัฐต่าง ๆ
อาจไม่เห็นด้วยก็ได้ ดังนั้น การปฏิเสธมาตรการให้สทิ ธิประชาชนริเริม่ เสนอร่างกฎหมายทั่วไปต่อรัฐสภา
สหพันธรัฐ จึงเป็นผลดีต่อประชาชนในมลรัฐต่าง ๆ เองเสียมากกว่า นอกจากนี้ ประชาชนแต่ละมลรัฐก็
สามารถร่วมใช้สิทธิตัดสินใจในกระบวนการนิติบัญญัติในรัฐของตนเองได้โดยตรงอยู่แล้วด้วย49
ด้วยเหตุนี้ ประชาชนพลเมืองสวิสจึงไม่สามารถร่วมกันยื่นข้อเสนอร่างกฎหมายทั่วไปในระดับ
สหพันธรัฐ หรือข้อเสนอให้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายสหพันธรัฐ หรือแม้แต่การเสนอให้เพิกถอนกฎหมาย
หรือข้อบัญญัติใด ๆ ที่บังคับเป็นการทั่วไปของสหพันธรัฐได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ประชาชนจ�ำนวน
หนึ่งต้องการผลักดันประเด็นมาตรการทางกฎหมายเพื่อปกป้องและอ�ำนวยสิทธิประโยชน์ของกลุ่มตน
แม้วา่ จะไม่สามารถร่วมกันผลักดันผ่านการริเริม่ เสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาสหพันธรัฐได้โดยตรง แต่กม็ ี
46

47
48

49

Alexander H. Trechsel and Hanspeter Kriesi, “Switzerland: the referendum and initiative as a centerpiece
of the political system,” in Michael Gallagher and Pier Vincenzo Uleri, eds., The Referendum Experience
in Europe, p. 189.
Jean-François Aubert, “Switzerland,” in David Butler and Austin Ranney, eds., Referendums: A Comparative
Study of Practice and Theory, p. 57.
Alexander H. Trechsel and Hanspeter Kriesi, “Switzerland: the referendum and initiative as a centerpiece
of the political system,” in Michael Gallagher and Pier Vincenzo Uleri, eds., The Referendum Experience
in Europe, p. 190.
Kris W. Kobach, The Referendum: Direct Democracy in Switzerland, p. 29.
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ทางออกคือ ประชาชนมักจะหันไปอาศัยการร่วมกันยื่นข้อเสนอร่างบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
สหพันธรัฐ (Partial constitutional initiative) แทน โดยมีวิธีการคือ การเสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ
โดยน�ำมาตรการทางกฎหมายที่ตนเองเสนอ บัญญัติเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญ ตัวอย่างเช่น
หากประชาชนต้องการให้รัฐบาลเพิ่มอัตราเบี้ยยังชีพส�ำหรับคนชรา ประชาชนเหล่านั้นก็จะต้องร่วมกัน
ยื่นข้อเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะบทบัญญัติมาตราที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ
ประโยชน์ของคนชรา เป็นต้น50

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการออกเสียงประชามติในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
จากภาพรวมของพัฒนาการของการออกเสียงประชามติในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ดังกล่าวมา
ทั้งหมด สามารถประมวลสรุปเป็นหลักเกณฑ์และเงื่อนไขส�ำหรับการจัดการออกเสียงประชามติแต่ละ
รูปแบบที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญสวิสในปัจจุบันได้ดังต่อไปนี้

เงื่อนไขการจัดประชามติสหพันธรัฐ
เงื่อนไขการริเริ่มจัดการออกเสียงประชามติในสวิสเซอร์แลนด์ปรากฏมาตรการการออกเสียง
ประชามติทั้ง “เงื่อนไขที่ก�ำหนดบังคับให้รัฐต้องจัดการออกเสียงลงประชามติ” (compulsory
referendum) และ “เงื่อนไขที่เปิดโอกาสให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้เสนอให้จัดขึ้นก็ได้” (optional
referendum) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ “ประเด็นหรือประเภทของกฎหมาย” ที่จะน�ำมาลงประชามติแต่กรณีไป
นั่นคือ กฎหมายบางเรื่องก่อนประกาศใช้ต้องน�ำมาเปิดให้ประชาชนออกเสียงลงประชามติรับรองเสมอ
ส่วนกฎหมายบางเรือ่ ง รัฐอาจจะประกาศใช้โดยไม่ตอ้ งน�ำมาจัดการลงประชามติกไ็ ด้ แต่หากมีฝา่ ยใดฝ่าย
หนึ่งยื่นเสนอให้รัฐต้องน�ำกฎหมายเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาจัดการออกเสียงลงประชามตินั้น โดยที่ฝ่ายนั้นจะ
ต้องสามารถรวบรวมรายชื่อประชาชนผู้ร่วมกันสนับสนุนข้อเสนอให้ครบตามจ�ำนวนภายในระยะเวลาที่
กฎหมายก�ำหนด จึงจะจัดให้มีการออกเสียงประชามติ51 ที่น่าสนใจคือ เงื่อนไขการจัดการออกเสียง
ประชามติแบบเปิดช่องให้มีผู้ยื่นเสนอให้จัดขึ้นนี้ ฝ่ายที่จะยื่นข้อเสนอให้จัดได้นั้น จ�ำกัดไว้เฉพาะภาค
ประชาชนด้วยกันเอง นั่นคือ รัฐสภาหรือรัฐบาล ไม่สามารถเป็นผู้ออกค�ำสั่งหรือตัดสินใจให้มีการจัดการ
ออกเสียงประชามติได้เอง
50
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กล่าวโดยสรุปคือ การตัดสินใจก�ำหนดให้มีการจัดการออกเสียงประชามติเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ในระบบการเมืองระดับสหพันธรัฐสวิส มี 2 ทาง คือ หนึ่ง กฎหมายก�ำหนดชัดเจนว่าเรื่องใดบ้าง
ต้องจัดการออกเสียงประชามติ สอง ประชาชนเป็นฝ่ายร่วมกันเสนอให้น�ำเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาจัดการ
ออกเสียงประชามติ โดยกฎหมายได้กำ� หนดชัดเจนว่าเรือ่ งใดบ้างทีเ่ ข้าข่ายในแต่ละเงือ่ นไข (Facultative
referendum) จึงกล่าวได้ว่า สถาบันการออกเสียงประชาติในการเมืองสวิส ตั้งอยู่บนหลัก “the rule
of law” อย่างแท้จริง เพราะการออกเสียงประชามติมิใช่เครื่องมือส�ำหรับกระบวนการใช้อ�ำนาจ
การปกครองของรัฐบาลกลาง แต่เป็นเครื่องมือส�ำหรับยับยั้งและหน่วงเหนี่ยวให้รัฐต้องน�ำกฎหมาย
เรื่องหนึ่งเรื่องใดมาเปิดให้ประชาชนลงประชามติเรียบร้อยเสียก่อนจึงจะประกาศให้มีผลบังคับใช้ได้52

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ
ส�ำหรับการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐ ไม่ว่าจะ
เป็น “การปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ” (total revision) และ “การแก้ไขเพิ่มเติม
บทบัญญัตบิ างมาตรา” (amendments/partial revision)53 จ�ำเป็นต้องผ่านการออกเสียงประชามติ
ตัดสินใจสุดท้ายโดยประชาชนทั้งประเทศเท่านั้น โดยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้น มีเงื่อนไข
หลักเกณฑ์คอื ร่างบทบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมนัน้ ต้องผ่านการรับรองโดยเสียงประชามติสว่ นใหญ่ใน 2 ระดับ
(double majority) ได้แก่ หนึ่ง เสียงส่วนใหญ่ของประชาชนทั้งประเทศ และสอง เสียงส่วนใหญ่ของ
ประชาชนในมลรัฐทั้งหมดที่มีอยู่ 22 มลรัฐ (cantons) นั่นคือ ร่างบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
นั้น ต้องได้รับการรับรองจากเสียงข้างมากของประชาชนในมลรัฐต่าง ๆ เกินกว่า 11 แห่งนั่นเอง
การเสนอแก้ไขปรับปรุงรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ
ในกรณีที่ประชาชนร่วมกันยื่นข้อเสนอให้มีการแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเสียใหม่ทั้ง
ฉบับนัน้ เมือ่ ประชาชนตามจ�ำนวนทีก่ ำ� หนดร่วมกันยืน่ ข้อเสนอเข้าสูส่ ภาแห่งชาติแล้ว จะต้องมีการจัดการ
ออกเสียงประชามติขั้นแรก เพื่อให้ประชาชนทั้งประเทศตัดสินก่อนว่าเห็นชอบให้มีการปรับปรุงแก้ไข
รัฐธรรมนูญทั้งฉบับหรือไม่ (preliminary vote) หากผลการลงประชามติปรากฏว่า ประชาชนส่วนใหญ่
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ของประเทศเห็นด้วยกับการเดินหน้าปรับปรุงรัฐธรรมนูญใหม่ ก็จะมีการประกาศยุบสภาแห่งชาติ
(Federal Assembly) เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งตัวแทนประชาชนเข้ามาท�ำหน้าที่สมาชิกสภาร่าง
รัฐธรรมนูญแทน เมือ่ สภาร่างรัฐธรรมนูญจัดท�ำร่างรัฐธรรมนูญฉบับปรับปรุงใหม่เรียบร้อย จึงน�ำมาเสนอ
ให้ประชาชนออกเสียงลงประชามติรบั รองอีกครัง้ โดยร่างรัฐธรรมนูญฉบับปรับปรุงใหม่ จะต้องได้รบั เสียง
สนับสนุนข้างมากทั้งจากประชาชนทั้งประเทศ และเสียงข้างมากของจ�ำนวนมลรัฐทั้งหมด อย่างไรก็ดี
กระบวนการยื่นข้อเสนอแก้ไขปรับปรุงรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเช่นนี้ เคยเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว นั่นคือ ในปี
ค.ศ. 1935 แต่ก็ต้องล้มไป เพราะข้อเสนอไม่ผ่านการรับรองในการลงประชามติขั้นแรก54

การเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญบางมาตรา
รัฐธรรมนูญก�ำหนดให้ประชาชนพลเมือง 10,000 คน สามารถร่วมกันเสนอข้อเรียกร้องปรับปรุง
แก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยต้องรวบรวมลายมือชื่อผู้ร่วมกันจัดท�ำข้อเสนอเป็นร่างบทบัญญัติมาตราที่ต้องการ
เสนอแก้ไขเพิ่มเติม หรือเป็นเพียงข้อความเฉพาะส่วนที่เป็นสาระส�ำคัญที่ต้องการเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
ก็ได้ให้ได้ภายในระยะเวลา 18 เดือน55
ในกรณีที่ประชาชนร่วมกันเสนอร่างบทบัญญัติมาตราที่แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อประชาชนยื่นข้อเสนอ
ร่างบทบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญเข้าสูส่ ภาแห่งชาติ (Federal Assembly) สภาจะไม่สามารถแก้ไข
หรือปรับปรุงร่างข้อเสนอของประชาชนได้ หากทีป่ ระชุมสภาไม่เห็นชอบกับข้อเสนอร่างบทบัญญัตแิ ก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของประชาชน สมาชิกรัฐสภาก็สามารถร่วมกันจัดท� ำร่างข้อเสนอแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญในมาตราเดียวกันนั้นขึ้นมาเอง เพื่อเป็นตัวเลือกแข่งขันกับร่างข้อเสนอของประชาชนได้
จากนัน้ ร่างบทบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐทีร่ เิ ริม่ เสนอโดยประชาชน รวมถึงร่างข้อเสนอ
ที่จัดท�ำโดยรัฐสภาจะถูกน�ำไปเสนอให้ประชาชนออกเสียงลงประชามติ โดยร่างข้อเสนอที่จะน�ำไปสู่การ
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ปรับปรุงแก้ไขรัฐธรรมนูญได้นั้น จักต้องได้รับเสียงสนับสนุนรับรองทั้งจากเสียงข้างมากของประชาชน
และเสียงส่วนใหญ่ของมลรัฐ
ในกรณีที่ประชาชนร่วมกันยื่นเพียงข้อเสนอประเด็นที่ต้องการให้สภาพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม
หากสภาไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอให้มีการด�ำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นดังกล่าว ก็จะต้องน�ำ
ข้อเสนอดังกล่าวไปจัดให้มกี ารออกเสียงลงประชามติ เพือ่ ให้ประชาชนทัง้ ประเทศตัดสินใจ โดยข้อเสนอ
ดังกล่าวจะต้องได้รบั เสียงสนับสนุนจากประชาชนส่วนใหญ่เพียงอย่างเดียว เมือ่ ข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ประเด็นนั้นผ่านการรับรองโดยเสียงประชามติข้างมากแล้ว สภาก็จะด�ำเนินการจัดท�ำร่างตัวบทบัญญัติ
ตามกรอบข้อเสนอดังกล่าว เช่นเดียวกับกรณีที่เมื่อประชาชนเสนอประเด็นแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้ามา แล้ว
ที่ประชุมรัฐสภาลงมติเห็นด้วยในหลักการ เมื่อจัดท�ำร่างบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในประเด็น
ทีป่ ระชาชนเสนอเรียบร้อยแล้ว จึงน�ำมาจัดการออกเสียงลงประชามติรบั รองอีกครัง้ หนึง่ โดยจะต้องผ่าน
การรับรองโดยเสียงข้างมาก 2 ระดับ นั่นคือ เสียงข้างมากของประชาชนทั้งประเทศ และเสียงข้างมาก
ของจ�ำนวนมลรัฐทั้งหมด

การลงประชามติกฎหมายทั่วไป
ส�ำหรับกระบวนการนิติบัญญัติในระดับสหพันธรัฐนั้น ด�ำเนินการโดยสภาแห่งชาติ (Federal
Assembly) ซึ่งเป็นองค์กรนิติบัญญัติของชาวสวิส เมื่อรัฐสภาลงมติผ่านกฎหมายหรือข้อบัญญัติใดๆ
ออกมาแล้ว ประชาชนสวิสก็มีสิทธิที่จะร่วมกันยื่นข้อเสนอเรียกร้องให้น� ำกฎหมายหรือข้อบัญญัตินั้นๆ
มาเปิดให้ประชาชนออกเสียงลงประชามติรับรองก่อนประกาศใช้ (optional referendum) โดยต้องมี
การรวบรวมรายชื่อประชาชนจ�ำนวนอย่างน้อย 50,000 คน เพื่อร่วมกันจัดยื่นข้อเสนอ และด�ำเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันข้อบัญญัติที่ผ่านการลงมติของที่ประชุมรัฐสภาอย่างเป็น
ทางการ หากผลการออกเสียงประชามติส่วนใหญ่ของประชาชนทั้งประเทศ “เห็นชอบ” กับกฎหมาย
หรือข้อบัญญัตนิ นั้ รัฐสภาจึงจะประกาศให้มผี ลบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป ทัง้ นี้ การลงประชามติกฎหมาย
ทั่วไปนี้ ไม่จ�ำเป็นต้องได้รับเสียงข้างมากของมลรัฐทั้งหมด ดังเช่นกรณีการลงประชามติร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญ56
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Study of Practice and Theory, p.41. Jos Verhulst and Arjen Nijeboer, Direct Democracy: Facts and Argument
about the Introduction of Initiative and Referendum, p. 47. ; Bruno Kaufmann and M. Dane Waters, Direct
Democracy in Europe: A Comprehensive Reference Guide to the Initiative and Referendum Process in
Europe, pp.119- 120.
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การประกาศข้อบัญญัติหรือกฎหมายฉุกเฉินเร่งด่วน
ในกรณีที่รัฐสภาจ�ำเป็นต้องผ่านข้อบัญญัติแห่งรัฐฉบับใดฉบับหนึ่งโดยปัจจุบันทันด่วน เพื่อให้
รัฐบาลสามารถแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินได้โดยฉับพลัน เมื่อข้อบัญญัติดังกล่าวผ่านการลงมติในทั้งสอง
สภาแล้ว ให้ถือว่ามีผลบังคับใช้ในทันที หากข้อบัญญัติดังกล่าวมีระยะเวลาในการบังคับใช้ไม่เกินหนึ่งปี
ก็ไม่จ�ำเป็นต้องน�ำมาจัดการออกเสียงลงประชามติรับรองในภายหลัง ทั้งนี้ ประชาชนสามารถร่วมกัน
ยื่นข้อเสนอให้น�ำข้อบัญญัติในกรณีเร่งด่วนที่ประกาศไปแล้ว มาจัดการออกเสียงลงประชามติใน
ภายหลังได้ โดยการยื่นข้อเสนอให้จัดการออกเสียงประชามติสามารถท�ำได้ใน 2 เงื่อนไข คือ57
กรณีที่หนึ่ง ในกรณีที่ข้อบัญญัติที่ประกาศเป็นกรณีเร่งด่วน มีระยะเวลาการบังคับใช้เกินกว่า
1 ปี ประชาชนสามารถร่วมกันเสนอให้จัดการออกเสียงประชามติได้ หากผลปรากฏว่าเสียงส่วนใหญ่
ของประชาชนทั้งประเทศลงมติไม่รับรอง ข้อบัญญัติดังกล่าวจะต้องถูกเพิกถอนไปในสิ้นปีนั้น
กรณีที่สอง หากข้อบัญญัติกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนที่ผ่านการอนุมัติของสภาแห่งชาติ เป็นข้อบัญญัติ
ทีไ่ ม่อยูภ่ ายใต้บทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญและข้อบัญญัตนิ นั้ มีระยะเวลาการบังคับใช้เกินกว่า 1 ปี เมือ่ ประกาศ
ไปแล้ว จะต้องจัดให้มกี ารออกเสียงประชามติ โดยต้องได้รบั การรับรองโดยเสียงข้างมากทัง้ จากประชาชน
ทัง้ ประเทศ และเสียงข้างมากของมลรัฐทัง้ หมด มิเช่นนัน้ แล้ว ข้อบัญญัตดิ งั กล่าวก็จะต้องสิน้ สภาพบังคับ
ไปภายในสิ้นปีที่ประกาศใช้

การออกเสียงประชามติตัดสินใจประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ในกรณีการตัดสินใจทางการเมืองของฝ่ายบริหารในนามตัวแทนของชาติ อย่างเช่นการท�ำข้อ
ตกลงหรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ก็มีเงื่อนไขก�ำหนดให้ต้องผ่านการออกเสียงลงประชามติรับรอง
โดยประชาชนสวิสด้วยเช่นกัน กล่าวคือ หลังจากที่ประชุมสภาแห่งชาติได้ลงมติอนุมัติข้อตกลงหรือสนธิ
สัญญาใด ๆ แล้ว จะต้องน�ำมาจัดการออกเสียงลงประชามติ เพือ่ ให้ประชาชนทัง้ ประเทศตัดสินใจรับรอง
ในขัน้ สุดท้าย โดยหลักเกณฑ์ในการจัดประชามติขอ้ ตกลงหรือสนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศมีอยู่ 2 เงือ่ นไข
58
ดังนี้
57

58
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Jean-François Aubert, “Switzerland,” in David Butler and Austin Ranney, eds., Referendums: A Comparative
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Forms and Practices of the Referendum, p. 53. ;
Jos Verhulst and Arjen Nijeboer, Direct Democracy: Facts and Argument about the Introduction of Initiative
and Referendum, p. 47. ; Bruno Kaufmann and M. Dane Waters, Direct Democracy in Europe: A
Comprehensive Reference Guide to the Initiative and Referendum Process in Europe, pp.119- 120. ;
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เงือ่ นไขทีห่ นึง่ ในกรณีทเี่ ป็นสนธิสญ
ั ญาเกีย่ วกับการเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ
ด้านความมัน่ คง เช่น องค์การสหประชาชาติ หรือประชาคมระหว่างประเทศ เช่น ประชาคมทางเศรษฐกิจ
แห่งยุโรป เป็นต้น เมื่อรัฐสภาอนุมัติสนธิสัญญาเหล่านี้แล้ว รัฐบาลจักต้องน�ำมาจัดการลงประชามติทุก
ครั้งโดยไม่มีข้อยกเว้น และสนธิสัญญาที่น�ำมาลงประชามติ จะต้องผ่านการรับรองโดยเสียงข้างมากใน
2 ระดับ นัน่ คือ เสียงรับรองข้างมากจากประชาชนทัง้ ประเทศ และเสียงรับรองข้างมากจากจ�ำนวนมลรัฐ
ทั้งหมด
เงื่อนไขที่สอง หากข้อตกลงหรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการตัดสินใจ
เข้าร่วมองค์การระหว่างประเทศทั่วไป เช่น การเข้าร่วมข้อตกลงทางการค้าและภาษีระหว่างประเทศ
การตกลงเปิดเขตการค้าเสรีระหว่างประเทศในแถบยุโรป การลงนามในกฎหมายหรืออนุสัญญาระหว่าง
ประเทศ หรือสนธิสัญญาที่มีผลผูกพันในระยาว ในกรณีนี้ หากรัฐสภาลงมติอนุมัติแล้ว รัฐบาลสหพันธรัฐ
สามารถด�ำเนินการยืนยันรับรองความตกลงระหว่างประเทศทีไ่ ด้กระทาํ ขึน้ ได้ทนั ที ยกเว้นแต่มปี ระชาชน
ประชาชนตั้งแต่ 50,000 คน หรือมลรัฐตั้งแต่ 8 แห่งขึ้นไป ร่วมกันเสนอให้น�ำมาจัดการออกเสียงลง
ประชามติ (optional referendum) หรือในกรณีที่รัฐสภาเห็นควรให้น�ำมาลงประชามติ
การออกเสียงประชามติแบบปรึกษาหารือ
ปัจจุบันรัฐธรรมนูญในบางมลรัฐได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการออกเสียงประชามติในเชิง
ปรึกษาหารือ (Consultative referendum) การเสนอประเด็นสาธารณะจึงต้องให้ประชาชนตัดสินผ่าน
การออกเสียงประชามติ ก่อนที่องค์กรที่มีอ�ำนาจหน้าที่ตัดสินใจขั้นสุดท้ายจะด�ำเนินการตัดสินใจ จึง
ปรากฏให้เห็นเฉพาะในกระบวนการปกครองระดับมลรัฐ และระดับท้องถิน่ เช่น การออกเสียงประชามติ
เพื่อให้การปรึกษาหารือเกี่ยวกับการตัดสินใจด�ำเนินนโยบายสาธารณะของเทศบาล เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม แม้บทบัญญัติเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติในระดับสหพันธรัฐ จะมิได้รองรับ
การจัดการออกเสียงประชามติในเชิงปรึกษาหารือ แต่ในกรณีที่มีความจ�ำเป็นต้องจัดขึ้น ก็อาจกระท�ำได้
โดยอาศัยอ�ำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยสภาแห่งสหพันธรัฐ โดยการจัดการออกเสียงประชามติ
ดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วธิ กี ารเดียวกับการออกเสียงประชามติในกรณีทวั่ ไป59 แต่จนถึงปัจจุบนั
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ไม่เคยมีการจัดการออกเสียงประชามติที่ก�ำหนดหรือตัดสินใจโดยรัฐบาลหรือ
รัฐสภาแม้แต่ครั้งเดียว เพราะในสวิตเซอร์แลนด์ การจัดประชามติจะกระท�ำกันใน 2 เงื่อนไข คือ กรณี

59

of the political system,” in Michael Gallagher and Pier Vincenzo Uleri, eds., The Referendum Experience
in Europe, pp. 187-190.
Markku Suksi, Bringing in the People: A Comparison of Constitutional Forms and Practices of the Referendum,
pp. 53-54.
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รัฐธรรมนูญก�ำหนดให้ตอ้ งจัดขึน้ เมือ่ รัฐบาลหรือรัฐสภามีการตัดสินใจในเรือ่ งนัน้ ๆ และกรณีทปี่ ระชาชน
รวบรวมรายชื่อกันยื่นข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�ำหนด60 ซึ่งเป็นชีวิตทางการเมืองที่ปฏิบัติกัน
โดยทั่วไป

การริเริ่มยื่นเสนอร่างกฎหมายทั่วไประดับสหพันธรัฐ
การให้สิทธิประชาชนร่วมกันริเริ่มยื่นข้อเสนอร่างกฎหมายทั่วไปต่อรัฐสภาสหพันธรัฐ เป็น
ประเด็นที่มีการโต้แย้งถกเถียงกันมาโดยตลอด แม้จะมีการเสนอในการลงประชามติแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญหลายครั้ง แต่มาตราดังกล่าวก็ไม่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ
กระทั่งในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2003 มีการจัดการออกเสียงประชามติรับรองบทบัญญัติให้ประชาชน
สามารถเข้าชื่อยื่นเสนอร่างกฎหมายทั่วไประดับสหพันธรัฐอีกครั้ง ปรากฏว่าประชาชนส่วนใหญ่รับรอง
มาตรการดังกล่าว อย่างไรก็ดี บทบัญญัติที่จัดท�ำขึ้นใหม่นี้เพิ่งมีผลบังคับใช้ในปี ค.ศ. 2006 โดยมี
หลักเกณฑ์คือ ประชาชน 100,000 คนขึ้นไป สามารถร่วมกันเข้าชื่อยื่นเสนอประเด็นหรือร่างกฎหมาย
ทั่วไปต่อรัฐสภาได้ โดยรัฐสภาจะพิจารณาว่าสมควรให้บัญญัติเป็นกฎหมายสหพันธรัฐ หรือให้บัญญัติ
เพิ่มเติมลงไปในรัฐธรรมนูญ จากนั้นจึงจะมีการจัดให้ประชาชนได้ออกเสียงลงประชามติรับรองข้อเสนอ
มาตรการกฎหมายดังกล่าว61

ผลกระทบของการใช้สิทธิการออกเสียงประชามติที่มีต่อระบบการเมืองของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์
ผลกระทบของการมีกลไกรองรับการใช้สทิ ธิการออกเสียงประชามติ ซึง่ ลักษณะของประชาธิปไตย
ทางตรง จะมีต่อกระบวนการทางการเมืองการปกครองสวิสอย่างไรนั้น สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
ประการแรก สถาบันการออกเสียงประชามติช่วยการลดการผูกขาดบทบาทการใช้อ�ำนาจ
ตัดสินใจทางการเมืองของตัวแทน เพราะแม้รัฐสภาจะเป็นฝ่ายตระเตรียมข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ
หรือร่างกฎหมายต่าง ๆ เพื่อพิจารณาและลงมติ แต่ประชาชนก็สามารถใช้สิทธิร่วมกันออกเสียงตัดสินใจ
ขั้นสุดท้ายได้ โดยผ่านการออกเสียงลงประชามติ62 กระบวนการตัดสินใจทางการเมืองในระบอบการ
60
61
62
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Jos Verhulst and Arjen Nijeboer, Direct Democracy: Facts and Argument about the Introduction of Initiative
and Referendum, p. 48.
Jos Verhulst and Arjen Nijeboer, Direct Democracy: Facts and Argument about the Introduction of Initiative
and Referendum, p. 47.
Jean-François Aubert, “Switzerland,” in David Butler and Austin Ranney, eds., Referendums: A Comparative
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ปกครองสวิตเซอร์แลนด์ อยูภ่ ายใต้หลักเกณฑ์เงือ่ นไขการมีสว่ นร่วมของประชาชนอย่างชัดเจนเป็นระบบ
ซึ่งจ�ำแนกได้ 3 กรณี คือ63
(1) การตัดสินใจในประเด็นที่มีความส�ำคัญมากที่สุด ได้แก่ เรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ไม่ว่าจะ
เป็นการตัดสินใจเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หรือการรับรองร่างรัฐธรรมนูญก่อนประกาศใช้
จะต้องด�ำเนินการโดยการมีส่วนร่วมออกเสียงตัดสินใจของประชาชนทั้งประเทศ
(2) การตัดสินใจในประเด็นเกีย่ วกับกฎหมายทัว่ ไป และกฎระเบียบต่าง ๆ ซึง่ บัญญัตโิ ดยรัฐสภา
สหพันธรัฐ ประชาชนจะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมตัดสินใจได้ในกรณีที่ต้องการยับยั้งการตัดสินใจของ
สภาผูแ้ ทน หรือเห็นว่ามีความจ�ำเป็นต้องให้ประชาชนทัง้ ประเทศเป็นผูต้ ดั สินว่าควรประกาศใช้กฎหมาย
ดังกล่าวนั้นหรือไม่
(3) การตัดสินใจในเรือ่ งทีม่ ขี อบเขตจ�ำกัด ได้แก่ บรรดาระเบียบข้อบังคับ ค�ำสัง่ ทางการปกครอง
หรือประกาศของฝ่ายบริหาร ข้อบัญญัติ หรือกฎระเบียบบการบริหารงานภาครัฐ เป็นอ�ำนาจการ
ตัดสินใจของรัฐบาล หรือบางกรณีเป็นการตัดสินใจของรัฐสภา
ประการที่สอง กลไกรองรับสิทธิการออกเสียงประชามติ มีบทบาทส�ำคัญต่อการประกัน
ความเสมอภาคในทางการเมือง เนื่องจากสิทธิในการริเริ่มเสนอให้จัดการออกเสียงประชามติ ทั้งใน
กรณีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หรือการประกาศใช้กฎหมายสหพันธรัฐ นับเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้
คนทุกกลุ่มทุกฝ่ายในทุกรัฐ ได้มีส่วนมีเสียงอย่างเสมอภาคกันในการตัดสินใจทางการเมือง โดยกลุ่ม
พลังทางสังคมที่ส�ำคัญต่างก็มีอ�ำนาจในการแสดงประชามติของตนอยู่ในมืออย่างเสมอหน้ากัน หรือ
กล่าวอีกนัยหนึ่ง การออกเสียงประชามติเป็นเครื่องมือส�ำหรับแบ่งปันอ�ำนาจร่วมกัน (power-sharing
device)64 โดยกลุม่ คนทีเ่ ป็นเสียงข้างน้อยในสังคมสามารถน�ำมาใช้เพือ่ ปกป้องสิทธิประโยชน์ของตนจาก
การใช้อ�ำนาจตัดสินใจของฝ่ายเสียงข้างมากในเวทีการเมือง (safeguards for the protection of
minorities) ได้เช่นกัน สถาบันการเมืองแบบประชาธิปไตยทางตรงจึงก่อให้เกิด “กระบวนการเปิดพื้นที่
ให้ประชาชนทุกกลุ่มได้เข้ามาร่วมส่วนมีชีวิตทางการเมืองเดียวกัน”
ประการทีส่ าม การออกเสียงประชามติมขี อ้ ดี คือ ท�ำให้ประชาชนสามารถก�ำหนดตัดสินกฎกติกา
การอยู่ร่วมกันได้ด้วยตนเอง แต่ถึงกระนั้นก็ดี Jean-François Aubert ได้ชี้ว่า ชาวสวิสก็ไม่ได้ออกเสียง
63
64

Study of Practice and Theory, p. 65.
Wolf Linder, Swiss Democracy: Possible Solutions to Conflict in Multicultural Societies, p. 90.
โปรดดู Alexander H. Trechsel and Hanspeter Kriesi, “Switzerland: the referendum and initiative as a
centerpiece of the political system,” in Michael Gallagher and Pier Vincenzo Uleri, eds., The Referendum
Experience in Europe, p. 202. ; Adrian Vatter, “Consensus and direct democracy: Conceptual and empirical
linkages,” in European Journal of Political Research, 38: 171-192 (2000), pp. 176-180.
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ลงประชามติตัดสินใจกันทุกเรื่อง การออกเสียงประชามติจะใช้ส�ำหรับการตัดสินใจในมาตรการที่ส่งผล
กระทบต่อประชาชนอย่างกว้างขวางเท่านั้น65 เช่น การเปลี่ยนแปลงที่กระทบโครงสร้างระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ เป็นต้น นอกจากนี้ แม้ประชาชนสวิสจะผลักดันการน�ำกฎหมายทีผ่ า่ นรัฐสภามาจัดให้มกี าร
ลงประชามติได้ แต่กม็ ไิ ด้หมายความว่าจะต้องมีการน�ำกฎหมายทุกฉบับมาลงประชามติ มีเพียงกฎหมาย
ไม่กี่ฉบับซึ่งถือเป็นส่วนน้อยมากเท่านั้น ที่จะมีการเรียกร้องให้น�ำมาลงประชามติก่อนประกาศใช้66
และโดยส่วนใหญ่การจัดการออกเสียงประชามติมาตรการทางกฎหมายนั้น มักจะมีที่มาจากการร่วมกัน
ริเริม่ ผลักดันข้อเสนอของภาคประชาชนเอง มิใช่การตัดสินใจของสภา แต่ถงึ กระนัน้ การใช้สทิ ธิรเิ ริม่ เสนอ
ให้น�ำกฎหมายที่ผ่านสภา มาจัดให้มีการออกเสียงประชามติ ก็มิได้มีผลกระทบบั่นทอนกระบวนการ
นิติบัญญัติปกติแต่อย่างใด
ประการที่สี่ กระบวนการการออกเสียงประชามติ ท�ำให้ประชาชนต้องเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องการ
บริหารกิจการบ้านเมือง และมีความตระหนัก ร่วมรับรู้ข้อมูลข้อเท็จจริง ตลอดจนขบคิดไตร่ตรองการ
ตัดสินใจในประเด็นสาธารณะ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวถือเป็นการเรียนรู้ทางการเมืองอย่างหนึ่งส�ำหรับ
พลเมือง67 การออกเสียงประชามติแต่ละครั้ง ท�ำให้มีผู้คนอย่างน้อยราว 200,000 – 300,000 คน
หันมาให้ความสนใจศึกษาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประเด็นสาธารณะ เพราะการตัดสินใจในประเด็น
สาธารณะนั้น จ�ำเป็นต้องอาศัยข้อมูลหลากหลายแง่มุมเป็นพื้นฐาน การติดตามข้อมูลข่าวสารในช่วง
รณรงค์ก่อนการออกเสียงประชามติจึงมีความส�ำคัญเป็นอย่างมาก
ประการที่ห้า การออกเสียงประชามติเป็นตัวเชื่อมระหว่างหลักการปกครองแบบสหพันธรัฐกับ
ระบบการเมืองแบบประชาธิปไตย ในแง่ของความสัมพันธ์ทางอ�ำนาจระหว่างมลรัฐกับรัฐบาลสหพันธรัฐ
นัน้ การออกเสียงประชามติทำ� ให้มลรัฐต่าง ๆ สามารถพิทกั ษ์รกั ษาความเป็นเอกเทศในทางการปกครอง
ของตนเองไว้ได้ โดยเฉพาะในกรณีที่รัฐบาลกลางพยายามผลักดันกฎหมายที่มีลักษณะรวมศูนย์อ�ำนาจ
เข้าสู่ส่วนกลางจนเกินไป68 ตัวอย่างเช่น ในช่วงปี ค.ศ. 1874 รัฐสภาสหพันธรัฐพยายามผลักดันการออก
กฎหมายจ�ำนวนมากที่เป็นการขยายขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของรัฐบาลกลาง แต่ขณะเดียวกัน ประชาชน
65
66
67
68

Jean-François Aubert, “Switzerland,” in David Butler and Austin Ranney, eds., Referendums: A Comparative
Study of Practice and Theory, p. 49.
โปรดดูเพิ่มเติมใน Bruno Kaufmann, Rolf Büchi, and Nadja Braun, eds., Guidebook to Direct Democracy in
Switzerland and Beyond, pp. 149-150.
Bruno Kaufmann, Rolf Büchi, and Nadja Braun, eds., Guidebook to Direct Democracy in Switzerland and
Beyond, pp. 65-71.
Jean-François Aubert, “Switzerland,” in David Butler and Austin Ranney, eds., Referendums: A Comparative
Study of Practice and Theory, p.65.
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สิทธิในการออกเสียงประชามติ: ประสบการณ์ของชาวสวิส และข้อคิดเห็นต่อสังคมการเมืองไทย

ในมลรัฐต่าง ๆ ก็ผลักดันการจัดการออกเสียงประชามติคัดค้านกฎหมายเหล่านั้นควบคู่ไปด้วย ดังนั้น
แม้ว่ารัฐสภาจะออกกฎหมายมากี่ฉบับ ประชาชนพลเมืองของมลรัฐต่าง ๆ ก็สามารถผนึกก�ำลังกัน
สกัดกัน้ กฎหมายเหล่านัน้ ได้ไม่ยาก ในแง่นี้ การออกเสียงประชามติ จึงท�ำให้ประชาชนสามารถแสดงออก
ซึ่งทางเลือกทางการเมืองที่ตนเองปรารถนา
ประการที่หก การออกเสียงประชามติท�ำให้เกิดพื้นที่สาธารณะส�ำหรับการอภิปรายโต้แย้งแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นด้วยเหตุด้วยผล ทั้งระหว่างประชาชนพลเมืองด้วยกันเอง และระหว่างนักการเมือง
กับประชาชน โดยฝ่ายต่าง ๆ ต้องอาศัยการน�ำเสนอข้อมูลและเหตุผลสนับสนุนข้อโต้แย้งของตนใน
กระบวนการรณรงค์ก่อนการออกเสียงประชามติ อย่างไรก็ตาม แม้ฝ่ายรัฐบาลจะเข้ามามีบทบาทในการ
รณรงค์การออกเสียงประชามติ แต่หากประชาชนออกเสียงตัดสินใจสวนทางกับข้อเสนอแนะน�ำของ
รัฐบาล ก็มิได้หมายความว่ารัฐบาลจะสูญเสียความชอบธรรมหรือความเชื่อมั่นไปแต่อย่างใด เพราะใน
กระบวนการจัดการออกเสียงประชามติของชาวสวิสนั้น เป็นการโต้แย้งถกเถียงและหาข้อยุติในประเด็น
เฉพาะแต่ละเรือ่ งไป การพ่ายแพ้ในการสนับสนุนการลงคะแนนเสียงประชามติ จะไม่ถกู น�ำมาโยงเกีย่ วข้อง
กับหลักความรับผิดชอบของคณะรัฐบาล
ประการที่เจ็ด การออกเสียงประชามติเป็นช่องทางส�ำคัญในกระบวนการเจรจาต่อรองทาง
การเมืองระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ที่มีจุดยืนและผลประโยชน์ได้เสียแตกต่างกัน อันน�ำมาสู่ข้อยุติที่สะท้อน
ผลประโยชน์ของส่วนรวมมากที่สุด ในสวิตเซอร์แลนด์ บ่อยครั้งที่รัฐบาลต้องยอมท�ำตามข้อต่อรอง
ความต้องการของประชาชนที่แสดงผ่านการรณรงค์ผลักดันการจัดการออกเสียงประชามติ โดยการ
ปรับเปลี่ยนผ่อนปรนมาตรการต่าง ๆ ในทางที่ทุกฝ่ายสามารถยอมรับร่วมกันได้69 ตัวอย่างที่ชัดเจนคือ
กรณีที่กลุ่มพลังทางเศรษฐกิจ หรือกลุ่มขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมขนาดใหญ่ ยื่นค�ำขาดกับ
นักการเมืองว่า หากข้อเรียกร้องต้องการของตนไม่ได้รับการน�ำมาพิจารณาในกระบวนการร่างกฎหมาย
พวกเขาก็จะออกมาสนับสนุนการรณรงค์ต่อต้านกฎหมายฉบับนั้นเสีย นักการเมืองในสภา จึงต้อง
หาทางประนีประนอมต่อข้อเรียกร้องนั้น ด้วยตระหนักดีว่า กลุ่มพลังทางการเมืองที่มีฐานสมาชิกร่วม
สนับสนุนจ�ำนวนมาก ย่อมหมายถึงจ�ำนวนคะแนนเสียงประชามติที่มีน�้ำหนักอย่างไม่อาจมองข้ามได้
นักการเมืองจึงพยายามเลี่ยงที่จะปล่อยให้มีการผลักดันการออกเสียงประชามติคัดค้านกฎหมายของตน
โดยการน�ำข้อเสนอของกลุ่มต่าง ๆ เข้ามาพิจารณาในกระบวนการร่างกฎหมายตั้งแต่แรก กระบวนการ
นิตบิ ญ
ั ญัตใิ นระดับสหพันธรัฐสวิส จึงด�ำเนินไปในลักษณะ “การประนีประนอมออมชอม”70 ระหว่างฝ่าย
69

70

Wolf Linder, Swiss Democracy: Possible Solutions to Conflict in Multicultural Societies, pp. 126-130. ;
Jean-François Aubert, “Switzerland,” in David Butler and Austin Ranney, eds., Referendums: A Comparative
Study of Practice and Theory, p.66.
Jean-François Aubert, “Switzerland,” in David Butler and Austin Ranney, eds., Referendums: A Comparative
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นักการเมืองและกลุ่มพลังทางการเมืองนอกสภา มากกว่าจะเป็นการผูกขาดอ�ำนาจโดยรัฐสภา
ประการสุดท้าย กระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยทางตรง ท�ำให้กลุ่ม
องค์กรและสมาคมในภาคประชาสังคม มีบทบาทส�ำคัญในเวทีทางการเมือง โดยเฉพาะในการก�ำหนด
ประเด็นวาระทางการเมือง ดังจะเห็นได้ว่าการสนับสนุนผลักดันการจัดการออกเสียงประชามติใน
สวิตเซอร์แลนด์ เกิดขึ้นจากบทบาทการเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังทางสังคมที่หลายหลาก ได้แก่71
สหภาพผู้ประกอบการค้า และกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ เช่น กลุ่มผู้เช่า ช่างฝีมือ ผู้ประกอบธุรกิจการค้า
เกษตรชาวนา ผู้ขับขี่รถยนต์ กลุ่มผู้นิยมระบอบสหพันธรัฐ โดยเฉพาะในเขตรัฐที่ประชากรส่วนใหญ่ใช้
ภาษาฝรั่งเศส ซึ่งผลักดันสนับสนุนการรักษาอ�ำนาจความเป็นอิสระของมลรัฐเอาไว้ โดยอาศัยกลไก
การออกเสียงประชามติในการคัดค้านต่อต้านการด�ำเนินมาตรการรวมศูนย์อ�ำนาจของรัฐบาลกลาง
รวมตลอดจนสมาคมพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ ขบวนการสตรีนิยม และขบวนการนักเรียน
นักศึกษา เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ
สิทธิการออกเสียงประชามติเป็นสิทธิทมี่ คี วามส�ำคัญอย่างยิง่ เพราะเป็นสิทธิทปี่ ระชาชนเจ้าของ
ประเทศจะได้ร่วมกันใช้อ�ำนาจที่เป็นของตนเองและด้วยตนเอง ประชาชนไม่ได้มอบอ�ำนาจให้ตัวแทน
คือรัฐสภาตัดสินทางการเมืองการปกครอง การบริหาร และการตรากฎหมายไปเสียทั้งหมด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการตราและแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศ รวมทั้งในการ
ตราและแก้ไขกฎหมายที่มีความส�ำคัญอย่างมากบางฉบับ
ในกรณีของประเทศไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไม่ได้บญ
ั ญัตเิ รือ่ ง
การลงประชามติไว้ในหมวดที่ 3 คือ หมวดที่ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย แต่ได้เขียนคือบัญญัติไว้
ในหมวดที่ 7 (หมวดนี้มีทั้งหมดจ�ำนวน 3 มาตรา คือ มาตราที่ 163, 164 และ 165 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
ลงประชามติจริงๆ เพียงมาตราเดียวคือ มาตรา 165) ว่าด้วยการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของ
ประชาชน ซึ่งเริ่มต้นโดยนายกรัฐมนตรีด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อาจปรึกษาหารือประธาน
สภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ประชาชนออกมาใช้เสียงลง
ประชามติได้ กระนั้นก็ตาม ประชามติที่จะจัดขึ้น อาจแบ่งได้อีกเป็น 2 แบบ ซึ่งเป็นอ�ำนาจขององค์กร
ผูม้ อี ำ� นาจทีจ่ ะก�ำหนดได้โดยตรง นัน่ ก็คอื การออกเสียงประชามติแบบมีขอ้ ยุตอิ ย่างหนึง่ กับการออกเสียง
71

Study of Practice and Theory, p.49.
Jean-François Aubert, “Switzerland,” in David Butler and Austin Ranney, eds., Referendums: A Comparative
Study of Practice and Theory, p.48.
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สิทธิในการออกเสียงประชามติ: ประสบการณ์ของชาวสวิส และข้อคิดเห็นต่อสังคมการเมืองไทย

ประชามติแบบปรึกษาหารือ ในลักษณะเป็นการช่วยงานของฝ่ายคณะรัฐมนตรีอีกอย่างหนึ่ง
ทั้งๆ ตามความเป็นจริง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ.2550 นี้ ได้ผ่านการ
ลงประชามติมาแล้ว จึงถือได้ว่า การออกเสียงประชามติเป็นส่วนประกอบที่ส�ำคัญของ “อ�ำนาจสูงสุดใน
การก่อตั้งองค์กรทางการเมือง” (Constituent Power) ฉะนั้น การให้อ�ำนาจนิติบัญญัติ ซึ่งเป็นองค์กร
ทางการเมืองที่ได้รับอ�ำนาจมาจากอ�ำนาจสูงสุดในการก่อตั้งองค์กรทางการเมืองอีกทีหนึ่ง มีอ�ำนาจ
กลับไปแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงอ�ำนาจสูงสุด ซึ่งสถาปนาอ�ำนาจทั้งหลายทั้งปวง จึงเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุ
สมผล และไม่สอดคล้องกับหลักการและแนวทางของระบอบประชาธิปไตย ดังตัวอย่างเช่น ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ เป็นต้น
ฉะนัน้ ผูเ้ ขียนจึงขอเสนอให้มเี พิม่ เติมขัน้ ตอนการลงประชามติไว้ในการแก้ไขหรือการเปลีย่ นแปลง
รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ รวมทั้งเสนอให้เพิ่ม “สิทธิในการออกเสียงประชามติ” ไว้เป็นสิทธิอีกประเภทหนึ่ง
กล่าวคือ จากเดิมที่บัญญัติไว้ในประชาชนจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 คนเข้าชื่อกันเสนอร่างกฎหมายได้
(มาตรา 163 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550) ก็เพิ่มเป็นประชาชนไม่น้อยกว่า 100,000 คนเข้าชื่อกันเสนอ
ให้มีการลงประชามติในร่างกฎหมายใดๆ ที่มีความส�ำคัญและที่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรแล้วได้
แน่นอนว่ากรอบระยะเวลาของการออกเสียงประชามตินั้นมีความส�ำคัญ เช่น 3-6 เดือน เพราะ
ต้องให้ทั้งสองฝ่าย หรือหลายฝ่ายได้มีระยะเวลาชี้แจงถึงผลดีและผลเสียให้ประชาชนทราบ ส่วนผลการ
คะแนนก็ควรมี 2 ประเภท คือ ข้างมากของเสียงข้างมากอย่างง่ายอย่างหนึ่ง และข้างมากของผู้มีสิทธิ
ออกเสียงประชามติทั้งหมด ซึ่งในบางลักษณะก็ได้บัญญัติเป็นแนวทางไว้แล้ว (ดูมาตรา 165 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550) ซึ่งจะมีส่วนสิทธิของพลเมือง และพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยให้ก้าวหน้าและมั่นคงเป็นอันมาก.

*****
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สิทธิมนุษยชน และสิทธิชุมชน
ดร.ปัญญา อุดชาชน*
บทความนี้ ผู้เขียนแบ่งออกเป็น สี่ส่วนคือ ส่วนที่หนึ่งว่าด้วยแนวคิดและความหมายของค�ำว่า
สิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชน ส่วนที่สองว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชนตามบทบัญญัติของ
กฎหมาย ส่วนที่สามว่าด้วยค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยสิทธิมนุษยชน สิทธิ
ชุมชน ส่วนที่สี่ว่าด้วยวิเคราะห์การใช้สิทธิมนุษยชนในการท�ำประชาพิจารณ์ของประเทศแคนาดาและ
วิเคราะห์รัฐธรรมนูญกฎหมายของประเทศไทย ส่วนสุดท้ายว่าด้วยบทสรุปและข้อเสนอแนะ

ส่วนที่หนึ่ง แนวคิดและความหมายของสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชน
1.1 สิทธิมนุษยชน
1.1.1 ความเป็นมา
		
องค์การสหประชาชาติได้รับรองกฎบัตรสหประชาชาติเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ใน International Bill of Rights และได้ประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเมือ่ วันที่ 10 ธันวาคม
พ.ศ. 2491 เพือ่ คุม้ ครองสิทธิมนุษยชนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมตามทีก่ ำ� หนดไว้ในกฎบัตรสหประชาชาติ
และเพือ่ เป็นมาตรฐานกลางทีจ่ ะให้ประเทศสมาชิกน�ำไปปฏิบตั ใิ ห้เกิดผลอย่างจริงจังภายในประเทศของ
แต่ละประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การท�ำอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการห้ามเลือกปฏิบตั ิ
ต่อสตรี กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และกติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เป็นต้น การประชุมระดับโลกว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายน – พฤษภาคม พ.ศ. 2511 ที่กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน ในโอกาสครบรอบ
20 ปี ของการประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights
: UDHR) ส�ำหรับ การประชุมระดับโลกครั้งที่สองเมื่อวันที่ 14 – 25 มิถุนายน พ.ศ. 2536 ที่กรุงเวียนนา
ประเทศออสเตรีย ภายหลังสงครามเย็นได้สิ้นสุดลง โดยที่ประชุมได้รับรองปฏิญญากรุงเวียนนาว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน (Vienna Declaration) การประชุมครั้งนี้มีประเด็นส�ำคัญในการประชุม ดังนี1้
* ที่ปรึกษาส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 11 ชช.
1
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. (2556). ศัพท์สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนศึกษา,
กรุงเทพ, หน้า 233-234.
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สิทธิมนุษยชน และสิทธิชุมชน

		
1. ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน
		
2. ความเกี่ยวพันระหว่างการพัฒนาประชาธิปไตยและความเป็นสากลของสิทธิ
มนุษยชน
		
3. ประเด็นท้าทายใหม่ๆ ที่เป็นอุปสรรคในการด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน
		
4. แนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน และพัฒนาศักยภาพ
ของสหประชาชาติในการด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน
1.1.2 ความหมาย
		
สิทธิมนุษยชน (Human Rights) หมายถึง สิทธิและเสรีภาพทีต่ ิดตัวมนุษย์ทกุ คนมา
ตั้งแต่ก�ำเนิด และไม่อาจถูกพรากไปจากมนุษย์ได้โดยไม่เป็นการท� ำลายความเป็นมนุษย์ของผู้นั้น
สิทธิมนุษยชนจึงเป็นคุณลักษณะประจ�ำตัวของมนุษย์ เป็นสิทธิและเสรีภาพตามธรรมชาติทมี่ นุษย์ทกุ คน
พึงมีในฐานะที่เกิดมาเป็นมนุษย์ และมีมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีรัฐเกิดขึ้น เช่น สิทธิและเสรีภาพในร่างกาย
สิทธิในทรัพย์สิน เสรีภาพในการนับถือศาสนา และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เป็นต้น2
		
จะเห็นได้ว่า ความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนได้มีเอกสารความ
ร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกมีทั้งกฎบัตรสหประชาชาติและปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
แห่งสหประชาชาติ ส�ำหรับกฎบัตรสหประชาชาติในค�ำปรารภบัญญัติว่า “จะยืนยันความเชื่อมั่นในสิทธิ
มนุษยชนอันเป็นหลักมูลในเกียรติศักดิ์และคุณค่าของมนุษย์บุคคลในสิทธิอันเท่าเทียมกันของบุรุษและ
สตรีของสหประชาชาติ ...” นอกจากนั้น มาตรา 13 ของกฎบัตรดังกล่าวยังระบุอ�ำนาจหน้าที่ของสมัชชา
สหประชาชาติว่า “สมัชชาจะต้องริเริ่มศึกษาและสนับสนุนวัตถุประสงค์การช่วยเหลือโดยค�ำนึงสิทธิ
มนุษยชนและเสรีภาพขั้นมูลฐานส�ำหรับทุกคน โดยไม่มีความแตกต่างเรื่อง เชื้อชาติ เพศ ภาษา หรือ
ศาสนา” ส่วนปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินนั้ ได้ให้ความส�ำคัญสิทธิของพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง (Civil and Political Rights) และสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
(Economic Social and Cultural Rights) มาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน และคือว่าวันที่ 10 ธันวาคม
ของทุกปี เป็น “วันสิทธิมนุษยชนแห่งโลก”
1.2 สิทธิชุมชน
1.2.1 ความเป็นมา
		
ค�ำว่า “ชุมชน” เป็นกลุ่มบุคคลที่ด�ำเนินวิถีชีวิตของตนเองและพึ่งตนเองได้ในทาง
สังคมหรือวัฒนธรรมในกลุ่มของตนเอง โดยมีความผูกพันร่วมกันทั้งทางด้านทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม
2

วรพจน์ วิศรุตพิชญ์. (2543). สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, วิญญูชน,
กรุงเทพ, หน้า 44.
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วัฒนธรรม และผลประโยชน์ร่วมกัน ส่วน “สิทธิชุมชน” เป็นสิทธิที่ถูกก�ำหนดขึ้นโดยพัฒนาการมาจาก
จารีตประเพณี วัฒนธรรมดั้งเดิมในการควบคุมวิถีชีวิตในทางปฏิบัติจนน�ำไปสู่บทบัญญัติของกฎหมาย
เพื่อกลไกรองรับการคุ้มครองสิทธิให้มีผลในทางกฎหมาย ในระดับระหว่างประเทศ สิทธิชุมชนได้
รั บ รองไว้ ใ นกฎกติ ก าระหว่ า งประเทศหลายฉบั บ เช่ น ปฏิ ญ ญาสากลว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง
สหประชาชาติปฏิญญาเรือ่ งสิทธิชนพืน้ เมืองขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ปฏิญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยหลักการสิทธิปวงชนพื้นเมือง ปฏิญญาไลป์ซิกว่าด้วยสิทธิเกษตรกร และอนุสัญญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. 1992 เป็นต้น กฎกติการะหว่างประเทศดังกล่าวมีเนื้อหาที่ส�ำคัญในการ
คุ้มครองสิทธิในการก�ำหนดอนาคตของตนเองสิทธิการเป็นพลเมืองของตน สิทธิในการด�ำเนินชีวิตอย่าง
มีเสรีภาพ สันติสุข มั่นคง สิทธิเสรีภาพทางศาสนา คุ้มครองระบบนิเวศพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์รวมถึง
สิ่งแวดล้อมและสิทธิในการพิทักษ์รักษาวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.2.2 ความหมาย
		
สิทธิชุมชน (Community Rights) หมายถึง สิทธิของชุมชนท้องถิ่นตามวัฒนธรรม
ดั้งเดิมที่สืบทอดและปฏิบัติกันมา โดยมีจารีตประเพณีเป็นกลไกทางสังคมในการควบคุมการปฏิบัติและ
ถือเป็นสิทธิตามธรรมชาติดว้ ย ต่อมาได้มกี ฎหมายบัญญัตเิ พือ่ คุม้ ครองสิทธิชมุ ชนเพือ่ ให้ได้รบั การรับรอง
เป็นลายลักษณ์อักษรและมีผลในทางกฎหมายเมื่อมีการกระท�ำที่กระทบต่อสิทธิชุมชนได้
		
จะเห็นได้ว่า สิทธิชุมชนในปัจจุบันได้รับการคุ้มครองทั้งกฎหมายภายใน เช่น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 เป็นต้น และกฎหมายระหว่างประเทศ โดยสิทธิชุมชนได้มีแนวคิดพัฒนาการมาจากการคุ้มครอง
สิทธิชนพื้นเมือง สิทธิชุมชนดั้งเดิม สิทธิการคุ้มครองประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการ
คุ้มครองพันธุกรรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อปกป้องและเคารพสิทธิชุมชนท้องถิ่น
ดั้งเดิม ตลอดจนการปกป้องมิให้มีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ของมนุษยชาติ

ส่วนที่สอง สิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชนตามบทบัญญัติของกฎหมาย
1.1 ระดับระหว่างประเทศ
ประเทศไทยได้ท�ำความตกลงและเป็นภาคีกับความตกลงและอนุสัญญาเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชนแล้ว ดังนี3้
1.1.1 ความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการปราบปรามการค้าทาสผิวขาว ค.ศ. 1904 และ
1910 (International Convention for Suppression of the White Slave Traffic 1904 และ 1910)
3

กุลพล พลวัน. (2543). สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย, กรุงเทพ, หน้า 516 – 517.
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- ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ ค.ศ. 1910 โดยการภาคยานุวัติ และข้อ 8
ของอนุสญ
ั ญาดังกล่าวก�ำหนดว่าการเข้าเป็นภาคีอนุสญ
ั ญาฉบับนีจ้ ะถือว่าเป็นภาคีอนุสญ
ั ญาฯ ค.ศ.1904
ด้วย หากไม่มีการแจ้งเป็นอย่างอื่น ดังนั้น โดยการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ ค.ศ. 1910 ไทยจึงเป็นภาคี
อนุสัญญาฯ ค.ศ. 1904 ด้วย
1.1.2 อนุสัญญาว่าด้วยการปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก ค.ศ. 1921 (International
Convention for the Suppression of the Traffic in Women and Children 1921)
		
- ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2465 (ค.ศ.1922)
1.1.3 อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยการขจั ด การเลื อ กปฏิ บั ติ ต ่ อ สตรี ใ นทุ ก รู ป แบบ ค.ศ. 1979
(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 1979-CEDAW)
		
- อนุสัญญาฯ มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 3 กันยายน 2524 (ค.ศ. 1981)
		
- ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2528 (ค.ศ. 1985)
1.1.4 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 (Convention on the Rights of the Child
1989 – CRC)
		
- อนุสัญญาฯมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2533 (ค.ศ. 1990)
		
- ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2535 (ค.ศ. 1992) โดยอนุสัญญา
ดังกล่าวมีผลใช้บังคับกับไทยตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2535 (ค.ศ. 1992)
1.1.5 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิทางการเมืองของสตรี ค.ศ. 1952 (Convention on the
Political Rights of Women 1952)
		
- อนุสัญญามีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2497 (ค.ศ. 1954)
		
- ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2497 (ค.ศ. 1954)
1.1.6 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966
(International Convenant on Civil and Political Rights 1966 – ICCPR)
		
- กติกาฯ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2510 (ค.ศ. 1967)
		
- ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2539
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังเป็นภาคีอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศอีกทั้งหมด
11 ฉบับ ดังนี้
(1) อนุสัญญาฉบับที่ 14 ว่าด้วยการหยุดพักผ่อนประจ�ำสัปดาห์ในงานอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2464 (ค.ศ. 1921)
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(2) อนุสัญญาฉบับที่ 19 ว่าด้วยการปฏิบัติโดยเท่าเทียมกันในเรื่องค่าทดแทนส�ำหรับ
คนชาติในบังคับ และคนต่างชาติ พ.ศ. 2468 (ค.ศ. 1925)
(3) อนุสัญญาฉบับที่ 29 ว่าด้วยการเกณฑ์แรงงานหรือแรงงานบังคับ พ.ศ. 2473
(ค.ศ. 1930)
(4) อนุสัญญาฉบับที่ 30 ว่าด้วยการแก้ไขบางส่วนของอนุสัญญา พ.ศ. 2489 (ค.ศ. 1946)
(5) อนุสัญญาฉบับที่ 88 ว่าด้วยการจัดตั้งบริหารจัดหางาน พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948)
(6) อนุสัญญาฉบับที่ 104 ว่าด้วยการเลิกบังคับทางอาญาแก่กรรมการพื้นเมืองที่ละเมิด
สัญญาจ้าง พ.ศ. 2498 (ค.ศ. 1955)
(7) อนุสัญญาฉบับที่ 105 ว่าด้วยการยกเลิกแรกงานบังคับ พ.ศ. 2500 (ค.ศ. 1957)
(8) อนุสัญญาฉบับที่ 116 ว่าด้วยแก้ไขบางส่วนของอนุสัญญา พ.ศ. 2504 (ค.ศ. 1961)
(9) อนุสัญญาฉบับที่ 122 ว่าด้วยนโยบายการท�ำงาน พ.ศ. 2507 (ค.ศ. 1964)
(10) อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 123 ว่าด้วยอายุขนั้ ต�ำ่ ทีอ่ นุญาตให้ทำ� งานในเหมืองใต้ดนิ พ.ศ. 2508
(ค.ศ. 1965)
(11) อนุสัญญาฉบับที่ 127 ว่าด้วยน�้ำหนักสูงสุดที่อนุญาตให้คนงานคนหนึ่งแบกหามได้
พ.ศ. 2510 (ค.ศ. 1987)
1.2 ระดับภายในประเทศ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชน ดังนี้
1.2.1 การเคารพและคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
1.2.2 การห้ามการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
1.2.3 การห้ามเข้าแทรกแซงหรือปิดโรงพิมพ์ สถานีวิทยุและโทรทัศน์
1.2.4 การรับรองคลืน่ ความถีว่ ทิ ยุ โทรทัศน์เป็นทรัพยากรของชาติเพือ่ ประโยชน์สาธารณะ
1.2.5 การรับรองเสรีภาพในทางวิชาการ การศึกษาอบรม การวิจัย
1.2.6 การมีสิทธิเสมอกันในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี
1.2.7 การมีสทิ ธิชมุ ชนท้องถิน่ ดัง้ เดิมในการอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟูประเพณี และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
1.2.8 การได้รับสิทธิบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน
1.2.9 การได้รับสิทธิของเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่จะได้รับการคุ้มครองจากรัฐ
1.2.10 การได้รับสิทธิของคนชรา
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1.2.11
1.2.12
1.2.13
1.2.14
1.2.15
1.2.16
1.2.17
1.2.18
1.2.19
1.2.20

การได้รับสิทธิของคนพิการ
การได้รับสิทธิของผู้บริโภค
การได้รับสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
การได้รับสิทธิในการท�ำประชาพิจารณ์
การมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การมีสิทธิในการชุมนุมโดยปราศจากอาวุธ และการต่อต้านโดยสันติวิธี
การได้รับสิทธิในการพิจารณาคดีโดยรวดเร็ว เปิดเผย
การได้รับสิทธิที่จะมีทนายโดยรัฐจัดให้
การได้รับสิทธิในฐานะเป็นพยาน
การได้รับการเยียวยาจากรัฐในคดีอาญาและถูกคุมขังระหว่างการพิจารณาคดี

1.3 การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญต่างประเทศ
1.3.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา
		
แนวความคิดการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนของประเทศสหรัฐอเมริกาเริม่ ปรากฏตัง้ แต่
การรวมตัวของ 13 อาณานิคมของ British America ในปี พ.ศ. 2318 และต่อมาปี พ.ศ. 2319 ได้มี
ค�ำประกาศอิสรภาพ (Declaration of Independence) ของสหรัฐอเมริกาขึ้นเพื่อคุ้มครองอิสรภาพ
ของพลเมือง (Civil Liberties) จากหลักการดังกล่าวน�ำมาสู่รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2330
ซึ่งเป็นการก่อก�ำเนิดหลักประชาธิปไตย และหลักสิทธิมนุษยชนโดยได้มีการประกาศแห่งสิทธิเสรีภาพ
ของพลเมือง (Bill of Rights) นอกจากนั้น ในศตวรรษที่ 20 ประเทศสหรัฐอเมริกามีบทบาทอย่างมาก
ในการก่อตั้งองค์การสหประชาชาติและได้ยกร่างปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal
Declaration of Human Rights) ซึ่งได้ประกาศใช้ในวันที่ 10 ธันวาคม 2491 รัฐธรรมนูญของ
สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2330 ดังกล่าวได้บญ
ั ญัตใิ ห้ศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกา (The U.S. Supreme Court)
มีอ�ำนาจหน้าที่ในการตีความรัฐธรรมนูญภายใต้ค�ำขวัญที่ว่า “ความยุติธรรมที่เสมอภาคภายใต้กฎหมาย
(Equal Justice under the Law)
		
การพิจารณาว่ากฎหมายใดขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ ศาลสูงสุดสหรัฐอเมริกาได้วาง
หลักเกณฑ์การตรวจสอบดังนี4้
4

บรรเจิด สิงคะเนติ. (2553).การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชน,
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, กรุงเทพ, หน้า 144-145.
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(1) Low Level Scrutiny กฎหมายโดยทั่วไป ศาลจะตรวจสอบความมีเหตุและผล
ของกฎหมาย ถ้าพิจารณาแล้วว่ากฎหมายนั้นออกมาเพื่อวัตถุประสงค์อันสมเหตุสมผล ก็ไม่ถือว่าขัด
รัฐธรรมนูญ หลักการตรวจสอบนี้เรียกว่า “Rational Relation Test” และเป็นการตรวจสอบในระดับ
ที่เคร่งครัดน้อยที่สุด
		
(2) Strict Scrutiny กรณีทเี่ ป็นกฎหมายเกีย่ วกับเชือ้ ชาติ (race) ศาลถือว่าเป็นกรณี
ต้องสงสัย (suspect) ว่าเป็นการขัดรัฐธรรมนูญเสมอ กล่าวคือศาลจะตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่ากฎหมาย
ดังกล่าวขัดรัฐธรรมนูญ และจะตรวจสอบอย่างรอบคอบ โดยกฎหมายที่ไม่ขัดรัฐธรรมนูญนั้นต้องแสดง
ให้ได้ว่ามีความจ�ำเป็นที่จะต้องออกกฎหมายเช่นนั้น และจะตรวจสอบ เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของ
กฎหมายว่ามีเหตุผลหรือความเป็นไปได้หรือไม่ และตรวจสอบวิธกี ารทีน่ ำ� ไปสูเ่ ป้าหมายนัน้ ได้มกี ลไกการ
ใช้บังคับกฎหมายอย่างรอบคอบ (narrowly tailored) หรือไม่ หลักการตรวจสอบนี้เรียกว่า “Strict
Scrutiny” และมีบรรทัดฐานมาจากคดี Slaughter-House ในภายหลังปรากฏว่าศาลได้ขยายออกไป
ตรวจสอบกฎหมายลักษณะอื่นๆ ด้วย ได้แก่ กฎหมายเกี่ยวกับการไม่ให้สิทธิความเป็นพลเมือง (non
citizen) (Graham v. Richardson, 403 U.S. 365 (1971) (พ.ศ. 2514) บุตรของบิดามารดาที่ไม่ได้
ท�ำการสมรส (non marital children) (Levy Louisiana, 391 U.S. 68 (1968) (พ.ศ. 2511)) กฎหมาย
เกี่ยวกับสตรี (Craig v. Boren, 429 U.S. 190 (1976) (พ.ศ. 2519))
		
(3) Heightened Scrutiny กฎหมายที่กระทบสิทธิหน้าที่พลเมือง (Civil and
political rights) แม้รัฐธรรมนูญไม่ได้รับรองสิทธิไว้ ศาลก็เข้าไปตรวจสอบ เช่น สิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนน สิทธิในการเคลื่อนไหวเดินทาง สิทธิเกี่ยวกับการรับเด็กหรือเลี้ยงดูเด็ก สิทธิในการด�ำเนินคดี
ในศาล ตัวอย่างเช่น คดี Skinner v. Oklahoma, 316 U.S. 535 (1942) (พ.ศ. 2485) กฎหมายออกมา
เพือ่ ให้มกี ารบังคับท�ำหมันผูก้ ระท�ำผิดกฎหมายอาญาบางฐาน แม้วา่ รัฐธรรมนูญจะไม่ได้ให้หลักประกันไว้
แต่ศาลเห็นว่าเป็นสิทธิพื้นฐาน (one of the basic civil rights of men) และเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นส�ำหรับ
ชาติพันธุ์มนุษย์ (fundamental to the very existence and survival of the race) หรือในคดีอื่นที่
ศาลเข้าไปตรวจสอบ เช่น สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง (right to vote) เช่น คดี Harper v. Virginia
State Board of Election, 383 U.S. 663 (1966) (พ.ศ. 2509) หรือสิทธิในการเดินทางเคลื่อนไหว
(right to travel) เช่น คดี Shapiro v. Thompson, 394 U.S. 618 (1969) (พ.ศ. 2512) หรือสิทธิใน
การมาขอความยุติธรรมจากศาล (right to access to the judicial process) เช่น คดี Griffin v.
Illinois, 351 U.S. (1956) (พ.ศ. 2499) เป็นต้น
		
ด้วยความส�ำคัญของค�ำประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา (America Declaration
of Independence) เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2319 (ค.ศ. 1776) และรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2330 (ค.ศ. 1787) ได้มีการตรากฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เช่น The Civil Rights Act,
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The Americans with Disabilities Act เป็นต้น เพื่อชี้ให้เห็นว่าประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีกฎหมาย
ภายในทีบ่ ญ
ั ญัตริ ายละเอียดต่างๆ ไว้ในการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนและศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาเองได้
วางหลักกฎหมายอันเกิดจากแนวค�ำพิพากษาของศาล (Precedent) เพื่อเป็นบรรทัดฐานปฏิบัติต่อมา
1.3.2 ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
		
(1) แนวคิดสิทธิมนุษยชนเป็นหลักที่ได้รับการบัญญัติไว้ทั้งปรากฏในกฎหมาย
ระหว่ า งประเทศและกฎหมายภายใน รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง สหพั น ธ์ ส าธารณรั ฐ เยอรมนี พ.ศ. 2492
(ค.ศ. 1949) มาตรา 25 ได้บัญญัติว่า “หลักทั่วไปของกฎหมายระหว่างประเทศถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
กฎหมายระดับสหพันธ์ หลักทั่วไปของกฎหมายระหว่างประเทศดังกล่าวอยู่ในล�ำดับที่สูงกว่ากฎหมาย
ภายใน และก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่โดยตรงต่อผู้ที่อาศัยอยู่ในสหพันธรัฐ” จึงแสดงให้เห็นว่าประเทศ
สหพันธ์สาธารณรัฐได้ยอมรับหลักทั่วไปของกฎหมายระหว่างประเทศเข้ามาเป็นกฎหมายภายในโดย
กฎหมายระหว่างประเทศได้ให้ความส�ำคัญกับหลักสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างมาก
		
(2) กรณีศึกษา
			 (2.1) กรณีของกฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศที่มีความมุ่งหมายที่
จะใช้กับรัฐเท่านั้นมีกรณีตัวอย่าง ดังนี5้
				 ก. การท�ำสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ สัญญาประเภทนีอ้ าจจะ
มีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งอ้างกับอีกคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งว่า สัญญาดังกล่าวขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญ ดังนั้น
กฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศดังกล่าวจึงวางอยูบ่ นเงือ่ นไขว่า คูส่ ญ
ั ญาฝ่ายหนึง่ (ประเทศเยอรมนี
ตะวันตก) อ้างกับคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึง่ (ประเทศเยอรมนีตะวันออก) ก่อนการตกลงท�ำสัญญาว่ามีขอ้ จ�ำกัด
ตามรัฐธรรมนูญได้ ตามกฎหมายระหว่างประเทศมิได้ก�ำหนดรูปแบบส�ำหรับการท�ำสัญญาสองฝ่ายไว้
แต่ อ ย่ า งใดกรณี จึ ง เป็ น ไปตามความประสงค์ ข องคู ่ สั ญ ญาว่ า จะตกลงกั น ด้ ว ยวาจาหรื อ ท� ำ เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรหรือด้วยการกระท�ำใดๆ ทัง้ นีย้ อ่ มเป็นไปตามหลักการทีว่ า่ การนิง่ เสียไม่ปฏิเสธข้อเสนอ
ของอีกฝ่ายหนึ่งถือว่าเป็นการยอมรับ
				 ข. การกระท�ำของรัฐหลักว่าด้วยการกระท�ำของรัฐเป็นหลักการในทาง
กฎหมายของฝ่ายแองโกล-อเมริกา ซึง่ ตามหลักการดังกล่าวองค์กรของรัฐภายในประเทศไม่อาจตรวจสอบ
อ�ำนาจของรัฐต่างประเทศได้ โดยแท้จริงแล้วตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศ ศาลและ
ฝ่ายปกครองย่อมมีสิทธิตรวจสอบการกระท�ำของรัฐต่างประเทศได้ตามหลักความชอบด้วยกฎหมาย
ระหว่างประเทศและในกรณีทขี่ ดั กับกฎหมายระหว่างประเทศย่อมไม่อาจกระท�ำการในเยอรมนีตะวันตก
ได้
5

อ้างแล้ว., หน้า 164-171.
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				 ค. การตีความสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ ในการตีความสัญญา
ตามกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ จะต้องค�ำนึงถึงหลักการทีไ่ ด้รบั การพัฒนาตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องค้นหาเจตจ�ำนงของคู่สัญญาที่เห็นพ้องต้องกันโดยพิจารณา
จากเนื้อหาของสัญญาทั้งหมด วัตถุประสงค์ของสัญญาและการเกิดขึ้นของสัญญา การตีความสัญญาจะ
ต้องตีความและใช้ในขอบเขตของหลักการพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศที่เนื้อหาของสัญญานั้น
ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ
				 ง. การส่งผู้ร้ายข้ามแดน หลักการที่เป็นพื้นฐานของกฎหมายว่าด้วย
การส่งผู้ร้ายข้ามแดนมีหลักส�ำคัญว่า บุคคลซึ่งเป็นผู้ร้ายข้ามแดนจะถูกส่งตัวกลับได้ก็เฉพาะได้มี
การกระท�ำผิดในทางอาญา เนื่องจากการส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้รับการยอมรับเป็นหลักการพื้นฐาน
ศาลยุติธรรมแห่งสหพันธ์เห็นว่าหลักการดังกล่าวเป็นหลักทั่วไปของกฎหมายระหว่างประเทศตาม
ความเห็นของศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์เห็นว่าการส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่ถูกพิพากษาให้ลงโทษประหารชีวิต
มิได้เป็นการละเมิดหลักทั่วไปของกฎหมายระหว่างประเทศ
				 จ. การคุม้ ครองทางการทูต ตามหลักทัว่ ไปของกฎหมายระหว่างประเทศ
แล้วบุคคลทีจ่ ะได้รบั การคุม้ ครองทางการทูตและสามารถใช้สทิ ธิตอ่ รัฐได้นนั้ จะต้องเป็นกรณีทใี่ นระหว่าง
ทีเ่ กิดความเสียหายนัน้ บุคคลนัน้ ยังมีสญ
ั ชาติของรัฐนัน้ อยูแ่ ละในระหว่างทีย่ กสิทธิขนึ้ เรียกร้องนัน้ บุคคล
นั้นยังเป็นพลเมืองของรัฐนั้นอยู่เช่นกัน
				 ฉ. การเวนคืนทรัพย์สินของต่างประเทศการเวนคืนเป็นหลักการที่อยู่
บนพื้นฐานของหลักดินแดน ตราบเท่าที่เป็นการเวนคืนทรัพย์สินภายในประเทศ ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่อยู่
นอกเขตแดนของประเทศนัน้ โดยหลักการแล้วการเวนคืนทีจ่ ะต้องด�ำเนินการในรัฐทีท่ ำ� การเวนคืนจะต้อง
ได้รับการยอมรับการมีผลของการเวนคืนจากศาลของเยอรมนีตะวันตก กรณีย่อมไม่มีหลักทั่วไปของ
กฎหมายระหว่างประเทศว่า ผู้พิพากษาของศาลภายในประเทศมีหน้าที่ผูกพันจากกฎหมายระหว่าง
ประเทศที่จะต้องวินิจฉัยว่า การกระท�ำของรัฐต่างประเทศที่ขัดกับกฎหมายระหว่างประเทศเป็นโมฆะ
ตั้งแต่เริ่มต้น
				 ช. อ�ำนาจเหนือเขตแดน การกระท�ำของรัฐหนึ่งเหนือเขตแดนของอีก
รัฐหนึ่ง ตามหลักดินแดนของกฎหมายระหว่างประเทศแล้วไม่อาจกระท�ำได้ หากอีกรัฐหนึ่งไม่ยินยอมให้
กระท�ำการหรือเป็นกรณีที่ไม่อาจอ้างเหตุผลจากหลักทั่วไปของกฎหมายระหว่างประเทศได้
				 ซ. อ�ำนาจนิติบัญญัติเป็นอ�ำนาจเหนือพื้นที่ อ�ำนาจของรัฐในการบัญญัติ
กฎหมายเพื่อให้มีผลใช้บังคับเหนือพื้นที่ของรัฐนั้นๆ การมีผลดังกล่าวมิได้เกิดจากกฎหมายระหว่าง
ประเทศ หากแต่เกิดจากอ�ำนาจในการบังคับภายในประเทศเองกฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศ
ไม่มกี ารก�ำหนดเกีย่ วกับการมีผลใช้บงั คับของกฎหมายของรัฐนอกเหนือจากเขตแดนของรัฐนัน้ แต่อย่างใด
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กฎหมายระหว่างประเทศสามารถจ�ำกัดเฉพาะการมีผลบังคับของกฎหมายภายในเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตาม
หลักดินแดน ซึ่งตามหลักดังกล่าวกฎหมายอาจน�ำไปใช้บังคับนอกเหนือเขตแดนได้ หากมีประเด็น
เชือ่ มโยงกับเรือ่ งภายในประเทศ เช่น หน้าทีต่ ามกฎหมายประกันสังคมซึง่ มีประเด็นค�ำถามว่า มาตรา 25
ขัดกับการมีหน้าที่ตามกฎหมายประกันสังคมของลูกจ้างที่อยู่ในประเทศเยอรมนีและไปท�ำงานใน
ต่างประเทศที่มิใช่เป็นการไปท�ำงานเพียงชั่วคราวซึ่งเรื่องนี้เห็นว่าเป็นการขัดกับมาตรา 25 ดังกล่าว
				 ฌ. เอกสิทธิ์ของรัฐ ไม่มีกฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศที่จ�ำกัด
ไม่ให้เขตอ�ำนาจศาลภายในประเทศส�ำหรับการฟ้องรัฐต่างประเทศในเรื่องที่เกี่ยวที่ดินของสถานทูต
ส�ำหรับการฟ้องรัฐต่างประเทศในเพือ่ ให้ความยินยอมในทางทะเบียนในกรณีทเี่ กีย่ วกับกรรมสิทธิใ์ นทีด่ นิ
ของสถานทูตและการฟ้องเนือ่ งจากการเรียกร้องค่าซ่อมแซมอาคารของสถานทูตในกรณีนอี้ ำ� นาจศาลของ
เยอรมันมิได้ถูกจ�ำกัดโดยหลักทั่วไปของกฎหมายระหว่างประเทศแต่อย่างใด
				 ญ. หลัก “สัญญาต้องเป็นสัญญา” หลักทัว่ ไปของกฎหมายระหว่างประเทศ
จะต้องได้รับการค�ำนึงถึงจากศาลของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี หากข้อพิพาทนั้นมีประเด็นที่จะต้อง
วินิจฉัยในเบื้องต้นว่า สัญญานั้นจะต้องใช้กฎหมายระหว่างประเทศบังคับใช้หรือไม่ สัญญาที่ถูก
บอกเลิกโดยขัดกับกฎหมายระหว่างประเทศไม่อาจสร้างหลักสัญญาต้องเป็นสัญญาได้ กรณีนี้ต้องถือว่า
สัญญายังคงมีผลต่อไป แต่อย่างไรก็ตามมิได้หมายความว่า การบอกเลิกทีเ่ ป็นการขัดกับกฎหมายระหว่าง
ประเทศจะยกเลิกการมีผลใช้บงั คับภายในประเทศของสัญญาดังกล่าวซึง่ โดยแท้จริงแล้วกฎหมายระหว่าง
มีกฎเกณฑ์ที่เป็นเงื่อนไขในทางรูปแบบและทางเนื้อหาของการบอกเลิกสัญญา ซึ่งก�ำหนดองค์กรที่ใช้
อ�ำนาจในการต่างประเทศมีขอ้ จ�ำกัดในการบอกเลิกสัญญาฝ่ายเดียว การละเมิดข้อจ�ำกัดดังกล่าวเช่นเดียว
กับการละเมิดข้อสัญญาที่ก�ำหนดไว้เกี่ยวกับการบอกเลิกสัญญาและการละเมิดบทบัญญัติของกฎหมาย
ว่าด้วยการบอกเลิกสัญญา ซึ่งมีผลท�ำให้การยกเลิกสัญญาดังกล่าวเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย
				 ฎ. สัญชาติ รัฐใดรัฐหนึง่ ย่อมมีสทิ ธิในการบัญญัตกิ ฎหมายเพือ่ ก�ำหนดว่า
บุคคลใดเป็นผู้มีสัญชาติของรัฐนั้นๆ รัฐอื่นๆ จะต้องยอมรับกฎหมายของรัฐนั้นตราบเท่าที่กฎหมาย
ดังกล่าวสอดคล้องกับสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ประเพณีปฏิบัติระหว่างประเทศและหลักพื้นฐานทาง
กฎหมายที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ทั่ ว ไปในเรื่ อ งหลั ก การว่ า ด้ ว ยสั ญ ชาติ ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยสั ญ ชาติ
ของรัฐแต่ละรัฐจะต้องอยู่ในขอบเขตของข้อจ�ำกัดของกฎหมายระหว่างประเทศ
			 (2.2) กฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้บังคับภายในประเทศโดยมี
ความมุ่งหมายต่อปัจเจกบุคคล มีตัวอย่างดังนี้
				 กฎเกณฑ์ที่มีความมุ่งหมายใช้กับปัจเจกบุคคลประการหนึ่งคือ สิทธิของ
คนต่างด้าวตามกฎหมายระหว่างประเทศ ซึง่ ถือว่าเป็นสิทธิขนั้ ต�ำ่ ทีค่ นต่างด้าวควรจะได้รบั ตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ มาตรฐานขัน้ ต�่ำดังกล่าวครอบคลุมตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน แต่เป็นเรือ่ ง
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 16 เล่มที่ 47 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2557

113

ปัญญา อุดชาชน

ยากทีก่ ำ� หนดถึงความแน่นอนชัดเจนของสิทธิดงั กล่าวแต่อย่างไรก็ตามมาตรฐานขัน้ ต�ำ่ ควรประกอบด้วย
สิทธิในชีวิตและร่างกาย เสรีภาพและกรรมสิทธิ์ ข้อห้ามในการทรมานและข้อห้ามในการเข้าถึง
ศาลภายในประเทศ แต่ทั้งนี้ย่อมไม่หมายรวมถึงเสรีภาพในการประกอบอาชีพ สิทธิในทางการเมือง แต่
อย่างไรก็ตามสิทธิของคนต่างด้าวตามกฎหมายระหว่างประเทศนั้นมีเพียงกฎเกณฑ์ที่มีความมุ่งหมายที่
จะใช้กับรัฐเท่านั้น
			 (2.3) กฎหมายระหว่างประเทศดังกล่าวอยู่ในล�ำดับชั้นที่เหนือกว่ากฎหมาย
ภายใน (มาตรา 25 ประโยคที่ 2)
			 มาตรา 25 ประโยคที่ 2 บัญญัตกิ ฎหมายระหว่างประเทศอยูใ่ นล�ำดับชัน้ ทีเ่ หนือ
กว่ากฎหมายภายใน ดังนั้นจึงก่อให้เกิดข้อถกเถียงกับล�ำดับชั้นของกฎหมายระหว่างประเทศในการจัด
ล�ำดับชัน้ ของกฎหมายภายใน หากแต่มคี วามเห็นทีส่ อดคล้องกันว่า กฎหมายระหว่างประเทศอยูใ่ นล�ำดับ
ชั้นที่เหนือกว่ากฎหมายธรรมดา แต่อยู่ในล�ำดับชั้นที่ต�่ำกว่ารัฐธรรมนูญโดยรวม ซึ่งหมายความว่ามิได้อยู่
ในล�ำดับชั้นของรัฐธรรมนูญและมิได้อยู่ในล�ำดับชั้นที่เหนือรัฐธรรมนูญ แต่มิได้อยู่ในล�ำดับชั้นที่ต�่ำกว่า
รัฐธรรมนูญของมลรัฐแต่อย่างใด ปัญหาเกี่ยวกับการจัดล�ำดับชั้นของกฎหมายมีความส�ำคัญน้อยในทาง
ปฏิบัติ เพราะกรณีที่เกิดความขัดแย้งระหว่างรัฐธรรมนูญกับกฎหมายระหว่างประเทศไม่เคยเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ความผูกพันขององค์กรของรัฐภายในรวมทัง้ ปัจเจกบุคคลมิได้ขนึ้ อยูก่ บั การจัดอยูใ่ นล�ำดับชัน้
ของรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด
			จะเห็นได้ว ่า รัฐธรรมนู ญของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก ามี บ ทบั ญญั ติที่ เ ป็ น
หลักประกันสิทธิและเสรีภาพและเป็นแม่แบบของรัฐธรรมนูญหลายๆ ประเทศและเป็นหลักส�ำคัญ
หลายประการในสนธิสญ
ั ญาด้านสิทธิมนุษยชนฉบับต่างๆ รวมถึงกฎหมายสนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนด้วย ส่วนรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนียึดถือหลักความเป็น
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ โดยมาตรา 25 ของรัฐธรรมนูญได้บัญญัติว่าหลักเกณฑ์ทั่วไปของ
กฎหมายระหว่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายแห่งสหพันธ์ที่มีค่าบังคับสูงกว่ากฎหมายที่
ตราขึ้นโดยรัฐสภาและการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายรองรับสนธิสัญญาอยู่
ในอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์
1.3.3 ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป (The European Court of Human Rights)
		
ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป (The European Court of Human Rights – ECtHR)
ตั้งอยู่ที่เมืองสตราส์บูร์ก (Strasbourg) ประเทศฝรั่งเศส ใกล้กับชายแดนประเทศเยอรมัน ตั้งขึ้น
ตามหลักการอนุสัญญายุโรปว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน (The European Convention on Human
Rights) ในปี ค.ศ. 1950 (วันที่ 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 1950) และมีผลบังคับใช้ในปี ค.ศ. 1953
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(วันที่ 3 กันยายน ค.ศ. 1953) อนุสญ
ั ญานีม้ ผี ลบังคับใช้ในระดับชาติ โดยได้รบั การจดทะเบียนเป็นกฎหมาย
ของรัฐภาคี เพื่อปกป้องสิทธิตามที่ก�ำหนดไว้ในอนุสัญญา เป็นหลักประกันสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ
เมืองขั้นพื้นฐาน (the fundamental civil and political rights) เพื่อดูและตรวจสอบการปฏิบัติตาม
อนุสัญญาของประเทศสมาชิก ซึ่งอนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า
อนุสัญญาเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน (The Convention for the Protection
of Human Rights and Fundamental Freedoms) ซึ่งเป็นหนึ่งในอนุสัญญาที่ส�ำคัญที่สุดของสภา
ยุโรป (The Council of Europe) ประกอบด้วยประเทศสมาชิกของสภายุโรปทั้ง 47 ประเทศ ได้ลงนาม
เข้าร่วมเป็นภาคีและให้สัตยาบันรับหลักการของอนุสัญญาฯ ดังกล่าว6
		
ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปเดิมได้เกิดขึ้นเมื่อภาคีรัฐ 8 ประเทศ ได้ประกาศยอมรับ
อ�ำนาจศาล เมื่อวันที่ 3 กันยายน ค.ศ. 1958 อันนับเป็นระยะเวลาถึง 5 ปี หลังจากที่อนุสัญญาฯ มีผล
ใช้บังคับ จึงได้มีศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป (ECtHR) เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 21 มกราคม ค.ศ. 1959 โดยในชั้น
แรกเป็นศาลชัน้ ต้น (initially) และภายหลังจากทีไ่ ด้มพี ธิ สี ารฉบับที่ 11 (Protocol No. 11) ซึง่ มีผลบังคับ
ใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 1998 จึงเป็นศาลถาวร (permanent) ท�ำงานเต็มเวลา (full-time
court) โดยอาจกล่าวได้ว่าจากจุดเริ่มต้นในการก่อตั้งศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปขึ้นกว่า 50 ปีที่ผ่านมา
ได้มคี ำ� พิพากษากว่า 10,000 คดี ซึง่ มีผลผูกพันเฉพาะประเทศทีเ่ กีย่ วข้องและมีผลในทางปฏิบตั แิ ก่รฐั บาล
ทั้งในแง่ของการปกครอง การออกฎหมายและการบริหารประเทศในหลายพื้นที่ และได้มีรัฐใหม่ๆ
เข้าร่วมเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ภายหลังเหตุการณ์ก�ำแพงเบอร์ลิน (the fall of the Berlin Wall)
ในปี ค.ศ. 1989 จนกระทั่งมีสมาชิก 47 ประเทศในปัจจุบัน
		 (1) อ�ำนาจหน้าที่
			 อ�ำนาจหน้าที่ของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป (ECtHR) เป็นไปตามอนุสัญญายุโรป
ว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน (The European Convention on Human Rights) ซึ่งหลักส�ำคัญของ
อนุสัญญาฯ ให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพต่างๆ สรุปได้ดังต่อไปนี้
			 (1.1) สิทธิในการด�ำรงชีวิต
			 (1.2) สิทธิในการทีจ่ ะได้รบั การพิจารณาคดีทเี่ ป็นธรรมทัง้ ในทางแพ่งและอาญา
			 (1.3) สิทธิที่จะได้รับการค�ำนึงถึง/เคารพชีวิตส่วนตัวของบุคคลและครอบครัว
			 (1.4) เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
			 (1.5) เสรีภาพทางความคิด จิตส�ำนึกและศาสนา
6

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. (2556). เอกสารศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 1 - 9 มิถุนายน 2556,
กรุงเทพฯ, หน้า 17 – 21.
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			 (1.6) สิทธิในการครอบครองทรัพย์สินอย่างสุขสงบ/การคุ้มครองทรัพย์สิน
			 (1.7) สิทธิในการที่จะได้รับการเยียวยาที่ดี
			 (1.8) สิทธิในการเลือกตั้งและการรับเลือกตั้ง
			 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อนุสัญญาห้ามกระท�ำการทรมาน การลงโทษอย่างรุนแรง
เกินขอบเขต การกระท�ำอย่างไม่เหมาะสมหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นมนุษย์ การบังคับแรงงาน
การกักกันอย่างไม่ถกู กฎหมายหรือกระท�ำโดยพลการ/ปราศจากเหตุผล และการกดขีท่ ำ� ให้ไม่สามารถใช้
สิทธิและเสรีภาพที่ตนมีได้
		 (2) กระบวนการยื่นฟ้องคดี
			 ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป (ECtHR) ไม่มอี ำ� นาจพิจารณาคดีโดยไม่มกี ารร้องขอได้
การน�ำคดีขึ้นสู่ศาลสามารถท�ำได้โดยรัฐบาลคู่กรณีหรือบุคคลธรรมดา การยื่นเรื่องต่อศาลสามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) ระดับปัจเจกบุคคล (Individual) ประกอบด้วย บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
กลุ่มบุคคล บริษัท/องค์กร หรือหน่วยงาน NGO และ 2) ระดับรัฐ (Inter-State) สามารถร้องขอต่อ
ศาลให้พิจารณาในการฟ้องร้องรัฐบาลของภาคีรัฐทั้ง 47 ประเทศ หากเกิดการละเมิดในสิทธิมนุษยชน
ขึ้นโดยรัฐในสิทธิมนุษยชนขึ้นโดยรัฐภาคีสมาชิก ในกรณีที่มีรัฐใดรัฐหนึ่งล่วงละเมิดข้อก�ำหนดตามที่
ก�ำหนดไว้ในอนุสัญญา ทั้งนี้ รัฐหรือบุคคลไม่อาจร้องขอต่อศาลให้ตัดสินกรณีรัฐอื่นๆ หรือบุคคล เป็นผู้
ละเมิดสิทธิมนุษยชนตามหลักการได้ และผูย้ นื่ ร้องต้องเป็นผูไ้ ด้รบั ผลกระทบโดยตรงเท่านัน้ ในทางปฏิบตั ิ
การยืน่ เรือ่ งต่อศาล บุคคลสามารถยืน่ เรือ่ งโดยส่งแบบค�ำร้อง (application form) พร้อมเอกสารทีจ่ ำ� เป็น
ต่างๆ ได้เอง “โดยตรง” ในชั้นแรกทนายไม่มีความจ�ำเป็นในการเริ่มยื่นเรื่องต่อศาลดังกล่าว ระบบของ
อนุสัญญาฯ อ�ำนวยความสะดวกให้ช่องทางในการน�ำเรื่องเข้าสู่ศาลได้ “ง่าย” บุคคลสามารถน�ำเรื่อง
เข้าสู่ศาลได้จากภูมิภาคที่ไกลของประเทศสมาชิก โดยไม่มีค่าธรรมเนียม
		
สุดท้ายศาลอาจพิพากษาโดยการประกาศว่ารัฐภาคีได้ละเมิดอนุสัญญาฯ และ
อาจสั่งให้รัฐภาคีจ่ายค่าเสียหาย ซึ่งรัฐภาคีนั้นจะต้องด�ำเนินการปฏิบัติตามค�ำตัดสินของศาล แต่ศาล
ไม่ มี อ� ำ นาจที่ จ ะยกเลิ ก กฎหมายภายในของรั ฐ ได้ ทั้ ง นี้ คณะกรรมการรั ฐ มนตรี ข องสภายุ โรป
(The Council of Europe Committee of Ministers) มีหน้าที่ก�ำกับดูแลการด�ำเนินการที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ศาลตัดสินเป็นที่สุด ทั้งนี้ ค�ำพิพากษาของศาลมีผลผูกพันต่อรัฐคู่กรณีในการปฏิบัติตามค�ำสั่ง
ของศาล แนวทางการพิจารณาคดียึดตามค�ำพิพากษาที่ศาลได้พิพากษาไปแล้วเป็นหลัก (case law)
ดังนั้น ในภาพรวมอาจกล่าวได้ว่าค�ำพิพากษาของศาลมีผลท�ำให้อนุสัญญาฯ มีอ�ำนาจ (powerful) และ
มีส่วนช่วยในการท�ำให้หลักนิติธรรมและประชาธิปไตยในยุโรปมีความเข้มแข็งมากขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย
		
(3) องค์ประกอบของคณะผู้พิพากษา
			 ผู้พิพากษาศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปประกอบด้วยผู้พิพากษาจากแต่ละรัฐภาคี
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ทั้ง 47 ประเทศ โดยรัฐภาคีอาจเสนอรายชื่อผู้พิพากษาที่มีสัญชาติอื่นในนามของตนได้ ดังกรณีประเทศ
ลิกเตนสไตน์ ได้เคยเสนอชือ่ ผูพ้ พิ ากษาสัญชาติเดียวกันด�ำรงต�ำแหน่งพร้อมกัน ถึงแม้วา่ ผูพ้ พิ ากษานัน้ จะ
ได้รับการเสนอชื่อจากรัฐภาคีอื่นๆ
			 ผู้พิพากษาศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้พิพากษาศาล
ระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่ที่กรุงเฮก กล่าวคือ เป็นข้าราชการหรือมีต�ำแหน่งหน้าที่ในรัฐบาล ท�ำงานโดย
อาศัยความรูค้ วามสามารถของตน มีความเป็นอิสระ โดยจะประกอบอาชีพอันกระทบกระเทือนต่อความ
มีอสิ ระแห่งตนมิได้ และไม่ได้ปฏิบตั งิ านในนามของรัฐทีเ่ สนอชือ่ แต่อย่างใด ซึง่ ศาลสิทธิมนุษยชนจะเหมือน
กับคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนที่จะเลือกประธานของตนเองขึ้นมา
			 ภายหลังจากที่พิธีสารฉบับที่ 11 (Protocol No. 11) มีผลบังคับใช้เมื่อ
วันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 1998 (ปัจจุบันใช้พิธีสารฉบับที่ 14 หรือ Protocol No. 14 ซึ่งมีผลบังคับใช้
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถนุ ายน ค.ศ. 2010) กระบวนการคัดเลือกผูพ้ พิ ากษาได้มกี ารเปลีย่ นแปลงไปจากเดิม และ
ถูกบทบัญญัติไว้ในมาตรา 22 และ 237 กล่าวโดยสรุปผู้พิพากษาได้รับคัดเลือกโดยเสียงข้างมากจากผู้ได้
รับการเสนอชื่อ 3 คน จากแต่ละรัฐภาคี โดยสมัชชาแห่งรัฐสภายุโรป (the parliamentary Assembly
of the Council of Europe) มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 9 ปี โดยไม่สามารถได้รับเลือกให้เป็นผู้พิพากษา
ได้อีก มีอายุเกษียณไม่เกิน 70 ปี ซึ่งจะมีการคัดเลือกผู้พิพากษาใหม่มาด�ำรงต�ำแหน่งทุกครั้งที่วาระการ
ด�ำรงต�ำแหน่งสิ้นสุดลงหรือมีรัฐสมาชิกใหม่เข้าร่วม ทั้งนี้ ผู้พิพากษาจะต้องปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีการ
แต่งตั้งผู้ด�ำรงต�ำแหน่งแทนหรือกรณีต้องพิจารณาคดีให้แล้วเสร็จ นอกจากนี้ ผู้พิพากษาอาจพ้นจาก
ต�ำแหน่ง ถ้ามีผลการตัดสินโดยใช้เสียงข้างมาก 2 ใน 3
			 ผู้พิพากษาได้รับการเลือกตั้งจากการเสนอชื่อในส่วนของแต่ละรัฐภาคี แต่พวก
เขาจะกระท�ำการในฐานะผูพ้ พิ ากษาศาลสิทธิมนุษยชน ไม่ได้เป็นตัวแทนของรัฐ ผูพ้ พิ ากษาทัง้ หมดมีอสิ ระ
เต็มทีแ่ ละไม่สามารถมีสว่ นร่วมในการด�ำเนินการกิจกรรมใดๆ ทีจ่ ะส่งผลต่อหน้าที่ เพือ่ ความเป็นธรรมใน
การด�ำรงต�ำแหน่ง
7

Article 22 – Election of Judges
The judges shall be elected by the Parliamentary Assembly with respect to each High Contraction Party
by a majority of votes cast from a list of three candidates nominated by the High Contracting Party.
Article 23 – Terms of office and dismissal
1. The judges shall be elected for a period of nine years. They may not be re-elected.
2. The terms of office of judges shall expire when they reach the age of 70.
3. The judges shall hold office until replaced. They shall, however, continue to deal with such cases as
they already have under consideration.
4. No judges may be dismissed from office unless the other judge decides by a majority of two-thirds
that judge has ceases to fulfill the required conditions.
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(4) โครงสร้างของศาลและองค์คณะในการพิจารณาคดี
		
ภายใต้ระเบียบศาล (the Rule of Court) ศาลได้แบ่งองค์ประกอบออกเป็น
4 หมวด และก�ำหนดระยะเวลาในการพิจารณาไว้ 3 ปี โดยจะต้องให้ความเท่าเทียมกันตามแต่ละภูมศิ าสตร์
และประเภทของคดี รวมทั้งค�ำนึงถึงความแตกต่างของระบบกฎหมายในแต่ละรัฐภาคีด้วย องค์ประกอบ
ของศาล แบ่งออกเป็น 1) A single judge ใช้ส�ำหรับกรณีการร้องเรียนที่ไม่เป็นที่ยอมรับโดยชัดแจ้ง
2) A three-judge Committee ใช้สำ� หรับกรณีการลงคะแนนยอมรับและทีป่ ระชุมต้องมีมติโดยเอกฉันท์
3) A seven-judge Chamber ใช้ส�ำหรับกรณีการลงคะแนนยอมรับและที่ประชุมต้องมีมติโดยเสียง
ข้างมาก และ 4) The Grand Chamber of 17 judges ทั้งนี้ ค�ำพิพากษาของ The Grand Chamber
ถือเป็นที่สิ้นสุด
		
โครงสร้างของศาลจะแบ่งออกเป็นองค์คณะ (Section) ซึ่งแต่ละคณะจะประกอบ
ไปด้วยผู้พิพากษาบนพื้นฐานความเป็นธรรมในด้านภูมิศาสตร์และความเท่าเทียมกันทางเพศ จากนั้น
แต่ละองค์คณะเลือกสภา (Chamber) ประกอบด้วยประธานองค์คณะและผู้พิพากษาอีก 6 คน
ที่จะเลือกหมุนเปลี่ยนกันไป นอกจากนี้ ยังมีสภาใหญ่ (The Grand Chamber) ซึ่งมีสมาชิก 17 คน
ประกอบด้วย ประธานศาลสิทธิมนุษยชน 1 คน รองประธานศาลสิทธิมนุษยชน 2 คน รวมถึงผู้พิพากษา
อื่นอีก
		
องค์คณะในการพิจารณาพิพากษาคดี องค์คณะหรือจ�ำนวนของผูพ้ พิ ากษาในแต่ละ
คดีจะแตกต่างกันออกไปตามความซับซ้อนของประเด็นปัญหาแห่งคดี ซึ่งโดยทั่วไปแล้วองค์คณะจะ
ประกอบด้วยผู้พิพากษา 3 นาย แต่ถ้าเป็นคดีที่มีความซับซ้อนยุ่งยาก ก็อาจใช้ผู้พิพากษาองค์คณะถึง
7 นายก็ได้ หรือในส่วนกรณีที่ผู้พิพากษามีสัญชาติเดียวกับคู่กรณี มีหน้าที่โดยต�ำแหน่งในองค์คณะ
ก็จะใช้องค์คณะ 7 นายเช่นกัน และหากว่าเป็นคดีที่มีความส�ำคัญอย่างมาก จะใช้องค์คณะที่ประชุมใหญ่
(The Grand Chamber) อันประกอบไปด้วยผู้พิพากษาทั้งสิ้น 17 นาย
		 (5) กระบวนการพิจารณาคดีในศาล (Procedure before the Court)
			 (5.1) โดยทั่วไป (General)
				 รัฐภาคีสมาชิกแห่งอนุสัญญาหรือปัจเจกชนใดที่ได้มีการร้องเรียนว่า
ตนเป็นผู้เสียหายจากการละเมิดอนุสัญญาฯ อาจจะเสนอคดีขึ้นสู่ศาลได้โดยตรงที่เมืองสตราส์บูร์ก โดย
ร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยรัฐภาคีสมาชิกในสิทธิหนึ่งที่ได้รับการประกัน
ในอนุสัญญาฯ ส�ำหรับค�ำแนะน�ำในการด�ำเนินการของผู้ร้องเรียนและแบบฟอร์มส�ำหรับการเขียนค�ำร้อง
นั้น สามารถขอดูได้ที่หน่วยงานทะเบียน (Registry) ได้
				 ผูร้ อ้ งเรียนทีเ่ ป็นปัจเจกชนอาจจะเสนอค�ำร้องด้วยตนเองได้ โดยสภายุโรป
ได้รเิ ริม่ ก่อตัง้ โครงการให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายแก่บรรดาผูร้ อ้ งเรียนทีไ่ ม่มคี วามรูเ้ พียงพอด้วย
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ส่วนภาษาทางการทีใ่ ช้ในศาลคือภาษาอังกฤษและภาษาฝรัง่ เศส แต่ผรู้ อ้ งเรียนสามารถจะร่างค�ำร้องเป็น
ภาษาที่ใช้อย่างเป็นทางการรัฐภาคีก็ได้โดยที่คู่กรณีอาจมีตัวแทนและมีที่ปรึกษากฎหมายได้ด้วย
			(5.2) กระบวนการรับฟ้อง (Admissibility procedure)
				 ค�ำร้องเรียนของปัจเจกชนจะต้องได้รับการพิจารณาตรวจสอบจาก
ผู้รายงาน (Reporter) ก่อนซึ่งหลังจากได้มีการตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว ผู้รายงานก็จะท�ำการตัดสินว่า
ควรจะส่งเรื่องให้คณะกรรมการ 3 นาย (a three-member Committee) หรือศาลครบองค์คณะ
(Chamber) พิจารณาต่อไป
				 คณะกรรมการ 3 นาย อาจตัดสินข้อร้องเรียนด้วยการลงคะแนนเสียงเป็น
เอกฉันท์ในกรณีที่ไม่ยอมรับพิจารณาหรือกระท�ำการถอดถอนค�ำร้องออกไปก็ได้ ค�ำร้องของปัจเจกชนที่
ไม่ได้รบั การพิจารณาโดยคณะกรรมการหรือทีถ่ กู น�ำขึน้ สูก่ ารพิจารณาของศาลครบองค์คณะโดยตรงจาก
ผู้รายงานนั้น ศาลครบองค์คณะจะท�ำการตัดสินใจทั้งการยอมรับไว้พิจารณาและตัดสินเนื้อหาแห่งคดี
(Merits) ด้วย ศาลอาจจะสละอ�ำนาจในการพิจารณาของตนให้กับศาลที่ประชุมใหญ่ในกรณีที่คดีนั้นมี
ความส�ำคัญในการตีความตัวอนุสญ
ั ญา หรือกรณีทมี่ คี วามเสีย่ งทีจ่ ะแยกออกไปจากคดีเกีย่ วกับกฎหมาย
ที่มีอยู่ ยกเว้นแต่ว่าคู่สัญญาจะถอนค�ำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 1 เดือน
				 ในชั้นต้นของกระบวนการพิจารณาว่าจะยอมรับไว้พิจารณาหรือไม่นั้น
โดยทัว่ ไปแล้วจะกระท�ำเป็นลายลักษณ์อกั ษร ถึงแม้วา่ ศาลจะตัดสินให้ท�ำการพิจารณาในกรณีทปี่ ระเด็น
ของคดีมีความสัมพันธ์กันกับเนื้อหาแห่งคดีที่จะต้องได้รับการบันทึกด้วยวิธีอื่นแยกไว้ต่างหากก็ตาม
ส่วนในกรณีที่ศาลได้ตัดสินว่าจะรับไว้พิจารณาหรือรับฟ้องนั้นก็จะต้องได้รับการลงคะแนนเสียงข้างมาก
และจะต้องระบุถึงเหตุผลลงไปด้วย และท้ายสุดก็ท�ำการเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไปด้วย
			(5.3) กระบวนการพิจารณา (Procedure on the merits)
				 เมือ่ ศาลได้ทำ� การตัดสินรับค�ำร้องเรียนนัน้ แล้ว ศาลอาจจะท�ำการแนะน�ำ
คู่กรณีในเรื่องเกี่ยวกับพยานหลักฐานและการท�ำความเห็นหรือตั้งข้อสังเกตเป็นลายลักษณ์อักษร
รวมทั้งการเรียกร้องให้มีการชดเชย (Just satisfaction) ของผู้ร้อง และท�ำการเผยแพร่การพิจารณา
ข้อถูกผิดของคดีต่อสาธารณชน
				 ประธานศาลอาจจะจั ด การบริ ห ารกระบวนการให้ ค วามยุ ติ ธ รรมที่
เหมาะสมให้ค�ำแนะน�ำ หรืออนุญาตให้ออกจากกระบวนการ แก่รัฐภาคีอนุสัญญาใดที่มิได้เป็นคู่กรณี
หรือเป็นแค่บคุ คลทีเ่ กีย่ วข้องกับคดี แต่มไิ ด้เป็นผูถ้ กู ร้องเรียน ในการเสนอความเห็นเป็นลายลักษณ์อกั ษร
และพฤติการณ์แวดล้อมทีไ่ ด้รบั การยกเว้นให้รบั ฟังได้ (Exceptional circumstances) หรือการตัง้ ตัวแทน
ในการพิจารณา รัฐภาคีอนุสัญญาที่เป็นเจ้าของสัญชาติของผู้ร้องเรียนนั้น ย่อมมีสิทธิที่จะเข้ากระท�ำเป็น
ความลับ (confidential)
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 16 เล่มที่ 47 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2557

119

ปัญญา อุดชาชน

			(5.4) การตัดสิน (Judgments)
				 ศาลจะต้องท�ำการตัดสินด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมาก ผู้พิพากษาใด
มี ส ่ ว นร่ ว มในการพิ จ ารณาคดี จ ะมี เ อกสิ ท ธิ์ ใ นการเพิ่ ม เติ ม ความคิ ด เห็ น ของตนลงไปต่ า งหากจาก
ค�ำพิพากษารวม รวมทัง้ มีสทิ ธิใ์ นการแสดงความเห็นขัดแย้งหรือแม้แต่ขดั แย้งเพียงเล็กน้อยลงไปด้วยก็ได้
				 คู่กรณีสามารถร้องขอให้ส่งคดีไปยังที่ประชุมใหญ่ได้ หากว่าเป็นคดีที่มี
ความส�ำคัญ หรือมีการตีความเกี่ยวกับค�ำร้อง หรือเป็นประเด็นร้ายแรง โดยค�ำร้องขอนี้จะต้องได้รับการ
ตรวจสอบโดยองค์คณะ (Panal) ของที่ประชุมใหญ่ซึ่งประกอบด้วยประธานศาล ประธานแผนก
(Presidents of the Sections) ผู้พิพากษาที่ประธานศาลแผนกคัดเลือก และผู้พิพากษาท่านอื่นที่
ได้รับการคัดเลือกโดยการหมุนเวียนสลับกันไป ทั้งนี้ ต้องเป็นผู้ที่มิใช่สมาชิกขององค์คณะใดคดีเดิมด้วย
				 ค�ำพิพากษาของศาลครบองค์คณะถือเป็นขัน้ สุดท้ายและจะต้องมีคำ� ตัดสิน
ภายใน 3 เดือนหรืออย่างเร็วที่สุด หากว่าคู่กรณีประกาศว่าทั้งสองฝ่ายไม่มีเจตนาในการร้องขอให้มีการ
เสนอไปถึงคณะ panal หรือภายหลังจากได้มีการตัดสินของคณะ panal ที่ได้ปฏิเสธค�ำร้องขอให้มีการ
เสนอมาสู่ตน ในกรณีที่คณะ panal ได้มีการยอมรับค�ำร้องแล้ว ที่ประชุมใหญ่ก็จะท�ำการตัดสินใน
รูปแบบของค�ำพิพากษา โดยทีป่ ระชุมใหญ่จะท�ำการตัดสินด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมาก ซึง่ ค�ำพิพากษา
ของที่ประชุมใหญ่ถือเป็นที่สุด
			(5.5) ผลผูกพันของค�ำพิพากษา
				 ค�ำพิพากษาที่สุดของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป (ECtHR) ทุกคดีจะมีผล
บังคับแก่รัฐภาคีที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ส่วนการสอดส่องดูแลให้เป็นไปตามค� ำพิพากษานั้นเป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการรัฐมนตรีของสภายุโรป (The Council of Europe Committee of Ministers) อีกทั้ง
คณะกรรมการรัฐมนตรีจะต้องพิสูจน์ความจริงของรัฐที่ยอมรับว่าได้ท�ำการละเมิดอนุสัญญา ด้วยการ
ก�ำหนดมาตรการแก้ไขเยียวยาอย่างเหมาะสมเท่าเทียมกัน และสอดคล้องกับพันธะหน้าที่ทั่วไป ไปหรือ
เป็นพิเศษนอกเหนือไปจากค�ำพิพากษาของศาลด้วย
ตัวอย่างค�ำพิพากษาศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
คดี นี้ เ ป็ น คดี สื บ เนื่ อ งจากคดี ศ าลสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ยุ โ รปได้ มี ค� ำ พิ พ ากษาเมื่ อ วั น ที่
1 ธันวาคม ค.ศ. 2009 ซึ่งเป็นคดีที่บรรดาผู้ฟ้องคดีมีค�ำฟ้องเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ค.ศ. 2005
ร้องขอในกรณีที่ญาติหรือกรณีที่ตนเองซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย (la thalassemie)
ได้รบั การติดเชือ้ HIV หรือไวรัสตับอักเสบซี (I’hepatile C) จากการถ่ายเลือดซึง่ มาจากส�ำนักงานสุขภาพ
แห่งชาติ (Service de santé nation)
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สิทธิมนุษยชน และสิทธิชุมชน

ข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดี ได้แก่ นาย G.N. นาง G.S. นาย D.S. นาง G.D.M.
นาย S.C. นาง E.S. และ นาง D.S. เป็นคนชาติอิตาเลียน โดยแต่ละคนเกิดในปี ค.ศ. 1950 ค.ศ. 1957
ค.ศ. 1937 ค.ศ. 1938 ค.ศ. 1965 ค.ศ. 1920 และ ค.ศ. 1973 ตามล�ำดับ
โดยผู้ฟ้องคดีหกคนแรกเป็นญาติของผู้เสียชีวิตในช่วงทศวรรษที่สิบแปด เนื่องจากบางคน
ติดเชื้อ HIV และบางคนติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีจากการถ่ายเลือดโดยส�ำนักงานสุขภาพแห่งชาติ
ส�ำหรับผู้ฟ้องคดีที่ 7 คือ นาง D.C. เป็นผู้ที่ติดเชื้อในกระแสเลือดเพียงคนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่ โดยผู้ป่วย
โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียซึ่งเป็นโรคทางพันธุกรรมจ�ำเป็นต้องได้รับการให้เลือดเพื่อการด�ำรงชีวิต
เมื่อพิจารณาจากค�ำร้องขอของผู้ฟ้องคดีซึ่งอ้างมาตรา 2 (สิทธิของการมีชีวิต) ของอนุสัญญาว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป โดยร้องว่าค�ำตัดสินของศาล (ภายใน) เป็นค�ำตัดสินก่อนทีจ่ ะค้นพบไวรัสตับ
อักเสบซี และ HIV โดยประชาคมวิทยาศาสตร์โลก จึงไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างการกระท�ำของกระทรวง
สุขภาพ (อิตาเลียน) และความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ และภายใต้มาตรา 14 (ห้ามการเลือกปฏิบตั )ิ ของอนุสญ
ั ญา
ฉบับเดียวกันนั้น ผู้ฟ้องคดีมีค�ำร้องกรณีที่หน่วยงานปฏิเสธที่จะตกลงกับกลุ่มผู้ฟ้องคดีโดยใช้หลักในการ
ประนอมข้อพิพาทดังเช่นที่หน่วยงานได้เคยใช้วิธีการนี้กับผู้ป่วยโรคเลือดไหลไม่หยุด (homophiles)
ที่ติดเชื้อ อันเป็นกรณีที่สามารถน�ำมาใช้กับผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียเช่นเดียวกัน
โดยทีค่ ำ� พิพากษาเมือ่ วันที่ 1 ธันวาคม ค.ศ. 2009 ศาลสิทธิมนุษยชนฯ ได้ตดั สินว่าประเทศอิตาลี
ไม่ได้ละเมิดมาตรา 2 ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับภาระในการปกป้องสิทธิในการมีชวี ติ ของบรรดาผูฟ้ อ้ งคดีและญาติ
ของผู้ฟ้องคดี แต่ได้ละเมิดมาตรา 2 ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้กระบวนวิธีพิจารณาความแพ่งและละเมิด
มาตรา 14 ประกอบกับมาตรา 2
ศาลสิทธิมนุษยชนฯ ได้ตดั สินให้ประเทศอิตาลีจา่ ยค่าเสียหายทางศีลธรรม (dommage moral)
เป็นเงินทั้งสิ้น 39,000 ยูโรให้แก่ผู้ฟ้องคดี รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินคดีเป็น
เงินทั้งสิ้น 9,000 ยูโร ส�ำหรับค่าเสียหายที่เป็นรูปธรรม (dommage materiel) นั้นในการปรับใช้มาตรา
41 ศาลสิทธิมนุษยชนฯ ไม่สามารถสงวนไว้เพื่อค�ำพิพากษาภายหลังได้
คดีนตี้ ดั สินโดยองค์คณะประกอบด้วยผูพ้ พิ ากษารวม 7 คน โดยชีข้ าดตามการประนอมข้อพิพาท
ระหว่างรัฐบาลอิตาเลียนและบรรดาผู้ฟ้องคดีตามมาตรา 41 โดยที่การตกลงเป็นไปตามหลักของ
ความเป็นธรรมตามนัยมาตรา 75 ย่อหน้าที่ 4 ของระเบียบวิธีพิจารณาคดีของศาลสิทธิมนุษยชนฯ
และเป็นการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปจึงตัดสินตามข้อตกลงของคู่กรณี
โดยไม่มีการส่งคดีเข้าสู่องค์คณะใหญ่ (Grand Chambre) ซึ่งประเทศอิตาลีต้องจ่ายเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี
เป็นเงินจ�ำนวนทั้งสิ้น 2,324,056.05 ยูโร
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ส่วนที่สาม ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชน
1.1 ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ตามค�ำวินิจฉัยที่ 15/2555 ลงวันที่
13 มิถุนายน 2555
เรือ่ ง ผูต้ รวจการแผ่นดินเสนอเรือ่ งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 245 (1) ว่าพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543
มาตรา 26 วรรคหนึ่ง (10) มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 30 หรือไม่
ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา 30 เป็นบทบัญญัติในหมวด 3 ว่า
ด้วยสิทธิ และเสรีภาพของชนชาวไทย ส่วนที่ 2 ความเสมอภาค โดยมาตรา 30 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า
“บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน” วรรคสอง บัญญัติ
ว่า “ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน” วรรคสาม บัญญัติว่า “การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล
เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย หรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือ
ความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระท�ำมิได้” และวรรคสี่ บัญญัติว่า
“มาตรการทีร่ ฐั ก�ำหนดขึน้ เพือ่ ขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บคุ คลสามารถใช้สทิ ธิและเสรีภาพ ได้เช่นเดียว
กับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม” เหตุที่รัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 30 วรรคสาม ได้เพิ่มหลักการใหม่ที่ส�ำคัญ ในการคุ้มครอง
คนพิการเพื่อมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่าง ในเรื่องของ
“ความพิการ” เนื่องมาจากความพิการมิได้อยู่ในกลุ่ม “สภาพทางกายหรือสุขภาพ” ซึ่งเป็นการมองคน
พิการว่าเป็นผู้ป่วยที่ผิดปกติและต้องได้รับการดูแล แต่ในระดับสากลยอมรับกันว่า ความพิการเป็นผล
จากความสัมพันธ์ระหว่างคนพิการกับสภาพแวดล้อมทางสังคมทีม่ ไิ ด้เอือ้ อ�ำนวย ให้คนพิการใช้ชวี ติ แบบ
คนปกติทวั่ ไปได้ และควรให้ความส�ำคัญกับการเปลีย่ นแปลงหรือการพัฒนา สภาพแวดล้อมทีเ่ ป็นอุปสรรค
ต่อคนพิการ เพื่อให้คนพิการเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานอย่างเท่าเทียม และสามารถด�ำรงชีวิตได้อย่างเป็นปกติ
สุขเช่นบุคคลทั่วไป ดังนั้น รัฐธรรมนูญจึงบัญญัติรับรองสิทธิ และเสรีภาพของคนพิการไว้หลายประการ
เช่น ผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพต้องได้รบั สิทธิในการรับการศึกษา ไม่นอ้ ยกว่าสิบสองปีทรี่ ฐั จะต้องจัดให้อย่าง
ทัว่ ถึงและมีคณ
ุ ภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จา่ ย เพือ่ ให้ได้รบั การศึกษา โดยทัดเทียมกับบุคคลอืน่ ตามมาตรา 49
ผู้พิการหรือทุพพลภาพมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสวัสดิการ สิ่งอ�ำนวยความสะดวกอันเป็น
สาธารณะ และความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐตามมาตรา 54 ภายหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มี
ค�ำวินิจฉัยที่ 16/2545 ว่า พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543
มาตรา 26 วรรคหนึ่ง (10) ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบ ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
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พุทธศักราช 2540 มาตรา 30 แล้ว ประเทศไทย ได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
(Convention on the Rights of Persons with Disabilities : CRPD) ของสหประชาชาติ เมื่อวันที่
29 กรกฎาคม 2551 ซึ่งมีผลบังคับให้ประเทศไทย ต้องปฏิบัติตามพันธกรณีที่ระบุไว้ในอนุสัญญา
ดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2551 เป็นต้นมา และอนุสัญญาดังกล่าวมีการกล่าวถึงลักษณะ
“ความพิการ” และขอบเขตของ “การเลือกปฏิบัติ เพราะเหตุแห่งความพิการ” ไว้ ประเทศไทยจึงต้อง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามพันธกรณีทั่วไปในอนุสัญญา ข้อ 4 ที่ต้องออกมาตรการทางกฎหมายและด�ำเนินการ
ตามมาตรการทีเ่ หมาะสมเพือ่ แก้ไขหรือยกเลิกกฎหมาย กฎระเบียบ จารีตประเพณีและทางปฏิบตั ทิ มี่ อี ยู่
ซึง่ ก่อให้เกิดการเลือกปฏิบตั ติ อ่ คนพิการ และในอนุสญ
ั ญา ข้อ 5 ความเท่าเทียมกันและการไม่เลือกปฏิบตั ิ
ได้กำ� หนดให้รฐั ภาคีหา้ มการเลือกปฏิบตั ทิ งั้ ปวง เพราะเหตุแห่งความพิการ และประกันให้คนพิการได้รบั
ความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียม และมีประสิทธิผลจากการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุทั้งปวง และ
เพื่อเป็นการส่งเสริมความเท่าเทียม และขจัดการเลือกปฏิบัติ อนุสัญญาดังกล่าวยังก�ำหนดให้รัฐภาคี
ด�ำเนินขั้นตอนที่เหมาะสมทั้งปวง เพื่อประกันว่าจะจัดให้มีการช่วยเหลือที่สมเหตุสมผล ทั้งนี้ อนุสัญญา
ดังกล่าวได้ก�ำหนดไว้ในข้อ 1 ว่า คนพิการ (persons with disabilities) หมายความรวมถึง บุคคลที่มี
ความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา หรือทางประสาทสัมผัสในระยะยาว ซึ่งเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับ
อุปสรรคนานัปการ จะกีดขวาง การมีสว่ นร่วมในสังคมอย่างเต็มทีแ่ ละมีประสิทธิผลบนพืน้ ฐานทีเ่ ท่าเทียม
กับบุคคลอื่น และอนุสัญญาดังกล่าว ได้ก�ำหนดค�ำนิยามของค�ำว่า “การเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่ง
ความพิการ” ไว้ว่า หมายถึงความแตกต่าง การกีดกัน หรือการจ�ำกัดบนพื้นฐานของความพิการซึ่งมี
ความมุง่ ประสงค์หรือส่งผลให้เป็นการเสือ่ มเสีย หรือท�ำให้ไร้ผลซึง่ การยอมรับ การอุปโภคหรือการใช้สทิ ธิ
มนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานทั้งปวง บนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่นในด้านการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม ความเป็นพลเมือง หรือด้านอืน่ รวมถึงการเลือกปฏิบตั ใิ นทุกรูปแบบ รวมทัง้ การปฏิเสธ
การช่วยเหลือที่สมเหตุสมผลและได้ก�ำหนดนิยามของค�ำว่า “การช่วยเหลือที่สมเหตุสมผล” ไว้ว่า
หมายถึง การเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงที่จ�ำเป็นและเหมาะสมโดยไม่ก่อให้เกิดภาระอันเกินสมควรหรือ
เกินสัดส่วน เฉพาะในกรณีที่จ�ำเป็น เพื่อประกันว่าคนพิการได้อุปโภคและใช้สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ
ขัน้ พืน้ ฐานทัง้ ปวงทีเ่ ท่าเทียมกับบุคคลอืน่ เมือ่ ประเทศไทยเป็นรัฐภาคีอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิคนพิการของ
สหประชาชาติแล้ว หน่วยงานของรัฐ จึงมีหน้าที่ตามพันธกรณี ข้อ 27 (เอ) ที่ก�ำหนดว่า ห้ามการเลือก
ปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความพิการ ในทุกด้านที่เกี่ยวกับการจ้างงาน รวมถึงเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคล
การว่าจ้าง และการจ้างงาน การจ้างงานอย่างต่อเนื่อง ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน และสภาพการ
ท�ำงานที่ถูกสุขอนามัยและปลอดภัย และ (จี) ที่ก�ำหนดให้ว่าจ้างคนพิการเข้าท�ำงานในหน่วยงานภาครัฐ
ดังนั้น การที่หน่วยงานของรัฐ จะก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการรับบุคคลเข้าท�ำหน้าที่ในต�ำแหน่งใด ย่อมต้อง
ค�ำนึงถึงพันธกรณีตามอนุสัญญา ดังกล่าวด้วย การก�ำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามที่มีลักษณะ
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เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ ไว้ในขั้นตอนการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็น
ข้าราชการตุลาการ โดยให้เป็นดุลพินิจของ ก.ต. ในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะให้มีสิทธิ
สมัครสอบคัดเลือกเป็นข้าราชการตุลาการหรือไม่นนั้ เป็นการตัดสิทธิคนพิการตัง้ แต่ตน้ โดยไม่เปิดโอกาส
ให้คนพิการสามารถสอบคัดเลือกได้อย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป และไม่มีโอกาสแสดงความรู้ความ
สามารถอย่างแท้จริงที่เกี่ยวข้องกับต�ำแหน่งงานนั้นเสียก่อน ทั้งภารกิจหลักตามอ�ำนาจหน้าที่ของ
ผู้พิพากษาศาลยุติธรรม คือ การพิจารณาพิพากษาอรรถคดี ให้เป็นไปโดยยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญและ
กฎหมาย และต้องนั่งพิจารณาโดยครบองค์คณะ ความพิการ จึงมิได้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้จะเป็นข้าราชการตุลาการ ที่จะมีผลต่อการให้ความเป็นธรรมแก่คู่ความหรือผู้เกี่ยวข้อง ดังนั้น การ
ที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 26 วรรคหนึ่ง (10) ใน
ส่วนที่บัญญัติให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามว่า “มีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมทีจ่ ะเป็นข้าราชการตุลาการ” จึงขัดต่อสิทธิของคนพิการในการ
เข้าท�ำงานบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปตามอนุสัญญาว่าด้วย สิทธิคนพิการของสหประชาชาติ
และเป็นการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลโดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งความแตกต่าง ในเรื่องความพิการ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 30 วรรคสาม
1.2 ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยสิทธิชุมชน ตามค�ำวินิจฉัยที่ 3/2552 ลงวันที่ 18
มีนาคม 2552
เรื่อง ศาลปกครองสูงสุดส่งค�ำโต้แย้งของผู้ฟ้องคดี (นายไพบูลย์ กองเกิด กับพวก
รวม 211 คน) เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 46 วรรคหนึ่ง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 มาตรา 56 วรรคสอง และมาตรา 59 หรือไม่
ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาแล้ว บทบัญญัติมาตรา 46 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2535 จึ ง เป็ น มาตรการทางกฎหมาย
ประการหนึ่งที่ใช้บังคับกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่มีการด�ำเนินโครงการหรือกิจการที่มี
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม หากรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติได้ประกาศ
ให้โครงการหรือกิจการใดต้องจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว ส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่ด�ำเนินโครงการหรือกิจการนั้น ต้องด�ำเนินการให้เป็นไปตามประกาศเพื่อให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ของกฎหมาย และเป็นบทบัญญัตทิ คี่ มุ้ ครองประโยชน์ของรัฐและชุมชนในการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตรา 67 วรรคสอง แล้ว ดังนั้น พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
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2535 มาตรา 46 วรรคหนึ่ง จึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตรา 67 วรรคสอง แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มี
เจตนารมณ์ให้สทิ ธิและเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญฉบับนีร้ บั รองไว้มสี ภาพบังคับได้ทนั ทีทรี่ ฐั ธรรมนูญประกาศ
ให้มผี ลใช้บงั คับโดยไม่ตอ้ งรอให้มกี ารบัญญัตกิ ฎหมายอนุวตั กิ ารมาใช้บงั คับก่อน การบังคับใช้บทบัญญัติ
มาตรา 46 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 จึง
ต้องด�ำเนินการให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 มาตรา 67 วรรคสอง ด้วย ดังนั้น ในกรณีที่มีการด�ำเนินโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดท�ำรายงาน
การวิเคราะห์กด็ ี หรือเป็นโครงการหรือกิจการทีไ่ ม่ตอ้ งจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
ตามมาตรา 46 วรรคหนึง่ แห่งพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวก็ดี หากปรากฏว่าการด�ำเนินโครงการหรือ กิจการ
อาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชุมชนทัง้ ด้านคุณภาพสิง่ แวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ
ต่อบุคคลหรือชุมชน บุคคลหรือชุมชนย่อมมีสทิ ธิฟอ้ งต่อศาลปกครองได้ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 67 วรรค
สาม เพือ่ ขอให้ศาลมีคำ� พิพากษาหรือค�ำสัง่ ให้สว่ นราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนทีด่ ำ� เนินโครงการหรือ
กิจการนั้น จัดให้มีการศึกษาและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน การจัดให้มีการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน หรือการให้องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และสถาบัน
อุดมศึกษาทีจ่ ดั การการศึกษาด้านสิง่ แวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพให้ความเห็นก่อน
ด�ำเนินโครงการหรือกิจการได้ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 67 วรรคสอง
ดั ง นั้ น พระราชบั ญ ญั ติ ส ่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2535
มาตรา 46 วรรคหนึ่ง จึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตรา 67 วรรคสอง
1.3 ค�ำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 592/2552 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2552
เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท�ำการ
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก�ำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร (ค�ำร้องอุทธรณ์คำ� สัง่ ก�ำหนดมาตรการหรือวิธกี ารคุม้ ครองเพือ่ บรรเทาทุกข์
ชั่วคราวก่อนการพิพากษา)
คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สิบสามคนฟ้องว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550
ได้บัญญัติเกี่ยวกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ของรัฐไว้ใน
หลายมาตรา โดยเฉพาะมาตรา 67 วรรคสอง ที่ก�ำหนดให้โครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผล
กระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพจะกระท�ำ
มิได้ เว้นแต่จะได้ศกึ ษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิง่ แวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน
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และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การ
อิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่
จัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการ
ด�ำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านสุขภาพ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพเสียก่อน
ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วคดีมีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่า ศาลสมควรมีค�ำสั่งก�ำหนด
มาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิจารณาหรือไม่ เห็นว่า มาตรา 66
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 บัญญัติว่า
ในกรณีทศี่ าลปกครองเห็นสมควรก�ำหนดมาตรการหรือวิธกี ารใดๆ เพือ่ บรรเทาทุกข์ชวั่ คราวให้แก่คกู่ รณี
ที่เกี่ยวข้องเป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดี ไม่ว่าจะมีค�ำร้องขอจากบุคคลดังกล่าวหรือไม่
ให้ศาลปกครองมีอำ� นาจก�ำหนดมาตรการหรือวิธกี ารชัว่ คราวและออกค�ำสัง่ ไปยังหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องให้ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ ำ� หนดโดยระเบียบของทีป่ ระชุมใหญ่ตลุ าการใน
ศาลปกครองสูงสุด นอกจากนัน้ ในวรรคสองยังบัญญัตติ อ่ ไปว่า การก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังกล่าว
ให้ค�ำนึงถึงความรับผิดชอบของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและปัญญาอุปสรรคที่อาจ
เกิดขึ้นแก่การบริหารงานของรัฐประกอบด้วย ซึ่งข้อ 75 แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการใน
ศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 บัญญัติว่า นอกจากกรณีที่กล่าวในข้อ 69
ในเวลาใดๆ ก่อนศาลมีค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งชี้ขาดคดี ผู้ฟ้องคดีอาจยื่นค�ำขอให้ศาลมีค�ำสั่งก�ำหนด
มาตรการหรือวิธีการคุ้มครองอย่างใดๆเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา หรือคู่กรณีอาจยื่น
ค�ำขอให้ศาลมีคำ� สัง่ ก�ำหนดวิธกี ารเพือ่ คุม้ ครองประโยชน์ของผูข้ อในระหว่างการพิจารณาหรือเพือ่ บังคับ
ตามค�ำพิพากษาได้
ที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งแปดและผู้มีส่วนได้เสียทั้งสามสิบหกคนอุทธรณ์ว่า โครงการหรือกิจกรรม
ได้ผ่านการท�ำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ช�ำนาญ
การก่อนที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บังคับใช้แล้ว นั้น ศาลปกครองสูงสุด
เห็นว่า การท�ำรายงานผลกระสิ่งแวดล้อม (EIA) เป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งในการด�ำเนินการตามมาตรา 67
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งทั้งหมดนี้มีถึงสามขั้นตอน
เพราะยังจะต้องด�ำเนินการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในชุมชนและจัดให้มี
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย และให้องค์การอิสระให้ความคิดเห็น
ประกอบด้วย ก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งแปดจะสามารถพิจารณาออกใบอนุญาตอันจะท�ำให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ทั้งสามสิบหกคนจะด�ำเนินการตามโครงการได้ อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งแปดและผู้มีส่วนได้เสีย
ทั้งสามสิบหกคนฟังไม่ขึ้น
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ปัญหาที่ต้องพิจารณาต่อไปมีว่า มีเหตุเพียงพอที่จะก�ำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครอง
เพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาตามค�ำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สิบสามคนหรือไม่ เห็นว่า ปัญหา
ในเรื่องของการอนุมัติให้มีการด�ำเนินโครงการหรือกิจกรรมโดยไม่ได้มีการตรวจสอบและศึกษาพิจารณา
ผลการประเมินในเรื่องต่างๆ ตามนัยมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 เสียก่อน หากให้โครงการหรือกิจกรรมดังกล่าวได้ด�ำเนินการต่อไป ย่อมก่อให้เกิด
ความเสียหายมากยิ่งกว่าการระงับโครงการหรือกิจกรรมไว้ก่อน กรณีจึงมีเหตุเพียงพอที่ศาลจะมีค�ำสั่ง
ก�ำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาตามค�ำขอของผู้ฟ้องคดี
ทั้งสี่สิบสามคน
ที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งแปดอุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งแปดไม่มีอ�ำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่จะมี
ค�ำสั่งระงับโครงการหรือกิจกรรมใดได้ตามค�ำสั่งศาลปกครองชั้นตอนนั้น ศาลปกครองสูงสุด เห็นว่า
แม้โครงการหรือกิจกรรมที่ผ่านการจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 46
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 แล้ว และผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ 4 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 6 และผู้ถูกฟ้องคดีที่ 8 หรือเจ้าหน้าที่ผู้น�ำอ�ำนาจได้ออกใบอนุญาตโดยอาศัยอ�ำนาจ
ตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องให้แก่เจ้าของโครงการหรือกิจกรรมซึง่ เป็นผูม้ สี ว่ นได้เสียในคดีนี้ เพือ่ ให้สามารถ
ด�ำเนินการตามโครงการหรือกิจกรรมได้ ใบอนุญาตดังกล่าวมีสภาพเป็นค�ำสั่งทางปกครอง ตามมาตรา 5
แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เพราะเป็นการใช้อ�ำนาจตามกฎหมายของ
เจ้าหน้าทีท่ มี่ ผี ลเป็นการสร้างนิตสิ มั พันธ์ขนึ้ ระหว่างบุคคลในอันทีจ่ ะก่อให้เกิดสิทธิ ไม่วา่ จะเป็นการถาวร
หรือชั่วคราว แต่การใช้อ�ำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�ำนาจเพื่อออกใบอนุญาต นอกจากจะ
ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายฉบับที่ให้อ�ำนาจออกค�ำสั่งทางปกครองแล้ว ค�ำสั่งทางปกครองจะต้อง
ไม่ขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัติอื่นๆ ที่ใช้บังคับอยู่ในเวลาที่ออกค�ำสั่งนั้นด้วย อีกทั้งจะต้องไม่ขัด
หรือแย้งต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ตามนัยมาตรา 6 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หากการใช้อ�ำนาจไปขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัติ
อื่นๆ และรัฐธรรมนูญแล้ว ย่อมท�ำให้การออกใบอนุญาตของผู้ถูกฟ้องคดีหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�ำนาจ
ไม่ ชอบด้วยกฎหมายและอาจถู ก เพิ ก ถอนได้ โ ดยเจ้ า หน้า ที่ ผู้มีอ� ำ นาจออกค� ำ สั่งทางปกครองหรือ
ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่หรือโดยศาล
จึงมีค�ำสั่งแก้ค�ำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งแปดสั่งระงับโครงการ
หรือกิจกรรมตามเอกสารหมายเลข 7 ท้ายค�ำฟ้อง ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีค�ำพิพากษา
หรือค�ำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ยกเว้นโครงการหรือกิจกรรมประเภทอุตสาหกรรม ล�ำดับที่ 16
ล�ำดับที่ 22 ล�ำดับที่ 37 ล�ำดับที่ 41 ล�ำดับที่ 45 ล�ำดับที่ 50 และล�ำดับที่ 54 และประเภทคมนาคม
ล�ำดับที่ 2 ล�ำดับที่ 3 ล�ำดับที่ 4 และล�ำดับที่ 6 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามค�ำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น
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ส่วนที่สี่ วิเคราะห์การใช้สิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชนในการท�ำประชาพิจารณ์ของ
ประเทศแคนาดาและวิเคราะห์รัฐธรรมนูญ กฎหมายของประเทศไทย

เนื้อหา

1.1 ประเทศแคนาดา
การท�ำประชาพิจารณ์ในประเทศแคนาดาวิเคราะห์ได้ในสองด้านคือด้านรูปแบบและด้าน

1.1.1 ด้านรูปแบบ (FORM)
		
(1) กฎหมายเกี่ยวกับประชาพิจารณ์ ประกอบด้วยกฎหมาย ดังนี้
			 (1.1) กฎหมายรัฐธรรมนูญ The Constitutional Act, 1982 ได้บัญญัติถึง
หลักประกันในสิทธิและอิสรภาพขั้นพื้นฐานของพลเมือง โดยพลเมืองมีอิสรภาพในความคิด ความเชื่อ
การแสดงความคิดเห็น การโฆษณา การพิมพ์และการสื่อสารด้วยวิธีการต่างๆ
			 (1.2) กฎหมายประชาพิจารณ์ ประกอบด้วย 2 ระดับ คือ
				 1. ระดับรัฐบาลกลาง มี The Federal Inquiries Act, 1970, (R.S.C.)
เป็นกฎหมายหลักของประเทศในการท�ำประชาพิจารณ์
		 2. ระดับรัฐบาลระดับจังหวัด แต่ละจังหวัดจะมีกฎหมายประชาพิจารณ์
ของตนเอง คือ The Provincial Inquiries Act
กฎหมายประชาพิจารณ์ทั้งสองระดับได้บัญญัติถึงเหตุผลของการท�ำ
ประชาพิจารณ์ ได้แก่ เพื่อประโยชน์ที่จะน�ำไปสู่ความสงบเรียบร้อย การบริหารงานของรัฐบาลที่ดี
การปฏิบัติในกิจการของรัฐ การบริหารงานยุติธรรม ประโยชน์สาธารณะ และการปฏิรูปกฎหมาย
			 (1.3) กฎหมายเฉพาะ นอกจากมีกฎหมายประชาพิจารณ์ระดับรัฐบาลกลาง
และระดับรัฐบาลระดับจังหวัดแล้ว ยังมีกฎหมายเฉพาะที่ได้บัญญัติให้มีการท�ำประชาพิจารณ์ เช่น
The Pine-Line Act, 1955 (R.S.B.C.), The Water Act, 1960 (R.S.B.C.) The Fatality Inquiries
Act, 1980 (R.S.A.) เป็นต้น
		
(2) ลักษณะของการท�ำประชาพิจารณ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
			 (2.1) Public Policy Inquiries เป็นลักษณะการท�ำประชาพิจารณ์เพื่อก�ำหนด
นโยบายสาธารณะ (Public Policy) และประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) ของรัฐบาล
		 (2.2) Investigative Inquiries เป็นลักษณะการท�ำประชาพิจารณ์เพือ่ สอบสวน
ค้นหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขในเหตุการณ์ตา่ งๆ ทีเ่ กิดขึน้ ทีก่ ระทบและอยูใ่ นความสนใจของประชาชน
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(3) คณะกรรมการประชาพิจารณ์ คณะกรรมการประชาพิจารณ์ของประเทศ
แคนาดาที่ปรากฏในค�ำสั่งแต่งตั้งมีใช้อยู่ 2 ลักษณะ คือ Royal Commissions of Inquiry และ
Commissions of Inquiry ซึ่งไม่มีความแตกต่างในสาระส�ำคัญอย่างใด แต่โดยทั่วไปมีข้อสังเกตอยู่บ้าง
เกี่ยวกับการใช้ค�ำทั้งสองดังกล่าว โดย Royal Commissions of Inquiry มักจะใช้กับ Public Policy
Inquiries ส่วน Commissions of Inquiries
		 (3.1) การแต่งตั้งคณะกรรมการประชาพิจารณ์ กฎหมายประชาพิจารณ์ได้
บัญญัติเกี่ยวกับผู้มีอ�ำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการประชาพิจารณ์ ดังนี้
				 1. ระดับรัฐบาลกลาง ได้แก่ The Governor General เป็นผู้มีอ�ำนาจ
แต่งตั้ง
				 2. ระดับรัฐบาลระดับจังหวัด ได้แก่ The Lieutenant – Governor
เป็นผู้มีอ�ำนาจแต่งตั้ง
			 อนึ่ง ส�ำหรับการแต่งตั้งคณะกรรมการประชาพิจารณ์จะขึ้นอยู่กับเรื่องที่จะท�ำ
ประชาพิจารณ์ว่าอยู่ในขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของรัฐบาลระดับใด
(3.2) จ�ำนวนและคุณสมบัติของคณะกรรมการประชาพิจารณ์ จ�ำนวนของ
คณะกรรมการประชาพิจารณ์ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้แต่งตั้งและลักษณะของเรื่องที่ท�ำประชาพิจารณ์
แต่จะมีจ�ำนวนเท่าใดก็ตาม การท�ำงานของคณะกรรมการประชาพิจารณ์จะท�ำงานในรูปลักษณะของ
คณะท�ำงาน (ad hoc organization) ทั้งสิ้นโดยจะมีคณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการศึกษาวิจัย
และคณะกรรมการบริหารฝ่ายต่างๆ เพื่อท�ำหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการประชาพิจารณ์ ส�ำหรับ
คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประชาพิจารณ์ โดยปกติแล้วจะเป็นผู้พิพากษา
หรือเคยเป็นผู้พิพากษามาก่อน นอกจากนั้นจะเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย และผู้เชี่ยวชาญสาขาด้าน
ต่างๆ
		 (3.3) โครงสร้างของคณะกรรมการประชาพิจารณ์ คณะกรรมการประชาพิจารณ์
มีอ�ำนาจที่จะจ้างบุคคลภายนอกเข้ามาช่วยเหลือและให้ค�ำปรึกษาได้ การจัดโครงสร้างการท�ำงานของ
คณะกรรมการประชาพิจารณ์จะยึดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการท�ำประชาพิจารณ์เป็นส�ำคัญโดย
ทั่วไปแล้วจะประกอบด้วย ประธาน รองประธาน คณะที่ปรึกษา คณะผู้วิจัยด้านต่างๆ ฝ่ายเลขานุการ
ฝ่ายการเงิน และฝ่ายข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ
		
(4) การศึกษาวิจัย คณะกรรมการประชาพิจารณ์เป็นผู้จ้างคณะวิจัย เพื่อท�ำหน้าที่
ศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องในเชิงลึกเกี่ยวกับปัญหา สาเหตุ ประโยชน์และผลกระทบต่อประชาชน
เพื่อชี้ให้ประชาชนได้ทราบและเข้าใจในการท�ำประชาพิจารณ์ ดังนั้น จึงถือว่าเป็นหัวใจของการท�ำ
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ประชาพิจารณ์ เพื่อที่จะให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง
		
(5) งบประมาณการท�ำประชาพิจารณ์ รัฐบาลโดยความเห็นชอบของสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการท�ำประชาพิจารณ์ไว้ในพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน เช่น ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ ทุกประเภท ค่าบริการจัดการประชุม ค่าจัดท�ำรายงาน เป็นต้น โดยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่
ในอัตราเฉลีย่ 5-10 ล้านเหรียญดอลลาร์แคนาดา ทัง้ นี้ จะขึน้ อยูก่ บั ประเภทของเรือ่ งการท�ำประชาพิจารณ์
และระยะเวลาการท�ำประชาพิจารณ์ด้วย
1.1.2 ด้านเนื้อหา (SUBSTANCE)
		
(1) กระบวนการการท�ำประชาพิจารณ์ การท�ำประชาพิจารณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
Public Policy Inquiries จะด�ำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นก่อนที่รัฐบาล
จะตัดสินใจด�ำเนินโครงการใดโครงการหนึ่ง จึงเป็นลักษณะการเตรียมความพร้อมการด�ำเนินโครงการ
นอกจากนั้น คณะกรรมการประชาพิจารณ์ จะออกข้อก�ำหนดวิธีพิจารณาการท�ำประชาพิจารณ์
เพื่อก�ำหนดรายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติ เช่น การสาบานตนคณะกรรมการประชาพิจารณ์ วิธีการ
ประชาพิจารณ์ เป็นต้น
		
(2) วิธีการประชาพิจารณ์ มีลักษณะส�ำคัญ ดังนี้
		 (2.1) ใช้ระบบไต่สวน (Inquisitorial System)
		 (2.2) คณะกรรมการประชาพิจารณ์มอี ำ� นาจเช่นเดียวกับศาลในการบังคับพยาน
มาให้ปากค�ำ
		 (2.3) การสาบานตนของพยานหรือผู้แสดงความคิดเห็น
		 (2.4) การมีสว่ นร่วมแสดงความคิดเห็นของประชาชนสามารถด�ำเนินการได้โดย
การแสดงความคิดเห็น ณ ทีป่ ระชุมประชาพิจารณ์และโดยท�ำหนังสือส่งทางไปรษณีย์ หรือทาง Internet
		 (2.5) การรับฟังความคิดเห็นขัน้ สุดท้าย ต้องแสดงให้ประชาชนพอใจและมัน่ ใจ
ว่ามีความเป็นไปได้ที่จะได้รับการปฏิบัติตามความเห็นส่วนใหญ่ที่มีเหตุผล
		
(3) ระยะเวลาการท�ำประชาพิจารณ์ การใช้เวลาท�ำประชาพิจารณ์จะมากหรือน้อย
ขึ้นอยู่กับประเภทลักษณะของเรื่องที่ท�ำประชาพิจารณ์ แต่ประเด็นส�ำคัญต้องได้ข้อมูลครบถ้วนและ
ประชาชนเข้าใจจนเป็นที่พอใจ ดังนั้น การท�ำประชาพิจารณ์แต่ละครั้งโดยเฉลี่ยจะใช้เวลาประมาณ
2-5 ปี
		 (4) การอุทธรณ์การประชาพิจารณ์ มีสาระส�ำคัญ ดังนี้
		 (4.1) ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ คือ คู่กรณีและประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย
		 (4.2) ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ ต้องอุทธรณ์ก่อนที่ผลสรุปการศึกษาการประชาพิจารณ์
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ขั้นสุดท้าย (Final Report) จะเสนอต่อรัฐบาล
		 (4.3) การอุทธรณ์ให้ยื่นต่อศาล และการพิพากษาของศาลสูงสุดของแคนาดา
(The Supreme Court of Canada) ถือว่าสิ้นสุด
		
(5) ผลและการเปิดเผยรายงานการท�ำประชาพิจารณ์ มีสาระส�ำคัญ ดังนี้
		 (5.1) ผลการท�ำประชาพิจารณ์มีฐานะทางกฎหมายโดยเป็นข้อเสนอแนะ
ประกอบการตัดสินใจของรัฐบาล ไม่ผูกพันที่รัฐบาลต้องปฏิบัติตาม
		 (5.2) การตัดสินใจของรัฐบาลอยูบ่ นพืน้ ฐานของความมัน่ คงของรัฐบาลและการ
ให้เหตุผลต่อสาธารณชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อสื่อมวลชน
		 (5.3) การเปิดเผยรายงานการท�ำประชาพิจารณ์จะเปิดเผยทั้งที่มีลักษณะเป็น
ร่างรายงาน (Draft Final Report) และรายงานผลสรุปการท�ำประชาพิจารณ์ (Final Report) โดยได้
เปิดเผยต่อสาธารณชนทันทีที่คณะกรรมการประชาพิจารณ์ได้รายงานต่อรัฐบาล ทุกกรณี
1.2 ประเทศไทย
1.2.1 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Human Dignity) หมายถึงคุณค่าลักษณะเฉพาะมนุษย์
ถือว่าเป็นคุณค่าที่ติดตัวมาแก่ก�ำเนิดซึ่งมีความแตกต่างจากสัตว์หรือสิ่งของโดยถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่า
สูงสุด ผู้ใดจะก้าวล่วงมิได้ เช่น การบังคับให้คนเป็นทาส การปฏิบัติต่อมนุษย์เยี่ยงสัตว์ จะถือว่าเป็นการ
ละเมิดต่อศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์จงึ เป็นเรือ่ งส�ำคัญทีเ่ กีย่ วข้อง
กับสิทธิมนุษยชนโดยตรง ดังนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จึงมีบทบัญญัติที่รับรองไว้ ดังนี้
		
(1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 4 บัญญัติว่า
“ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง”
		
(2) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 4 บัญญัติว่า
“ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง”
		
(3) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 28 วรรคแรก
บัญญัตวิ า่ “บุคคลย่อมอ้างศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์หรือใช้สทิ ธิและเสรีภาพของตนได้เท่าทีไ่ ม่ละเมิดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลอื่น ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน”
		
(4) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 28 บัญญัติว่า
“บุคคลย่อมอ้างศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์หรือใช้สทิ ธิและเสรีภาพของตนได้เท่าทีไ่ ม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลอืน่ ไม่เป็นปฏิปกั ษ์ตอ่ รัฐธรรมนูญ หรือไม่ขดั ต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน” วรรคสองบัญญัติ
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ว่า “บุคคลซึง่ ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญนีร้ บั รองไว้ สามารถยกบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ
นี้เพื่อให้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้” วรรคสามบัญญัติว่า “บุคคลย่อมสามารถใช้
สิทธิทางศาลเพื่อบังคับให้รัฐต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติในหมวดนี้ได้โดยตรงหากการใช้สิทธิและเสรีภาพ
ในเรื่องใดมีกฎหมายบัญญัติรายละเอียดแห่งการใช้สิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้แล้ว
ให้การใช้สทิ ธิและเสรีภาพในเรือ่ งนัน้ เป็นไปตามทีก่ ฎหมายบัญญัต”ิ วรรคสีบ่ ญ
ั ญัตวิ า่ “บุคคลย่อมมีสทิ ธิ
ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือจากรัฐ ในการใช้สิทธิตามความในหมวดนี้”
		
(5) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 26 และรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 26 บัญญัติไว้อย่างเดียวกันว่า “การใช้อ�ำนาจโดย
องค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้”
		
(6) รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2540 และรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เกี่ยวกับหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ได้รับอิทธิพลจาก
รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ค.ศ. 1949 (The Basic Law) โดยตรง กล่าวคือ มาตรา 1
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มีหลักส�ำคัญ คือ
			 (6.1) ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จะละเมิดมิได้ การเคารพและคุ้มครองศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์เป็นหน้าที่ของหน่วยงานรัฐทั้งหมด
			 (6.2) ดังนั้น ประชาชนชาวเยอรมนียอมรับสิทธิมนุษยชนที่ไม่อาจละเมิดและ
ไม่อาจแบ่งแยกได้เป็นพื้นฐานของชุมชน ของสันติภาพและของความยุติธรรมในโลก
			 (6.3) สิทธิพื้นฐานต่อไปนี้ผูกพันฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการ
ในฐานะเป็นกฎหมายที่มีผลใช้บังคับโดยตรง
		
(7) ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำวินิจฉัยที่รับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เช่น ค�ำวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 3/2546 ว่าพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อสร้าง
หลักประกันแก่ลูกจ้างและบุคคลอื่น โดยการจัดตั้งกองทุนประกันสังคมและให้ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่ง
ได้แก่ ฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายผู้ประกันตน ออกเงินสมทบเข้ากองทุน และเมื่อผู้ประกันตน
ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทุพพลภาพ ตาย คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร หรือชราภาพ ผู้ประกันตน
หรือบุคคลอื่นจะได้รับประโยชน์ทดแทนตามที่กฎหมายก�ำหนด ส�ำหรับกรณีคลอดบุตรนั้น ผู้ประกันตน
ซึง่ ต้องหยุดงานเพือ่ การคลอดบุตรให้ได้รบั เงินสงเคราะห์หยุดงานเพือ่ การคลอดบุตรจ�ำนวน 4,000 บาท
โดยกฎหมายดังกล่าวได้มีการก�ำหนดเงื่อนไขเพื่อให้เกิดสิทธิว่า ผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมบทไม่น้อย
กว่า 7 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนวันคลอดบุตรตามมาตรา 65 วรรคหนึ่ง และก�ำหนด
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เงื่อนเวลาการใช้สิทธิรับประโยชน์ทดแทนว่า ผู้มีสิทธิจะต้องยื่นค�ำขอรับประโยชน์ทดแทนภายในระยะ
เวลา 1 ปี นับแต่วันที่มีสิทธิขอรับประโยชน์ทดแทนตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง การก�ำหนดเงื่อนไขและ
เงือ่ นเวลาตามบทบัญญัตดิ งั กล่าว ไม่ใช่เป็นการปฏิบตั ทิ ไี่ ม่สมควรกับความเป็นมนุษย์ของผูป้ ระกันตน
ตามความหมายของค�ำว่า “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” และไม่ใช่การละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพของ
ผู้ประกันตนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 4 และมาตรา 26 แต่อย่างใด
1.2.2 การค้ามนุษย์ขา้ มชาติ หมายถึง กระบวนการละเมิดสิทธิมนุษยชนขัน้ รุนแรงทีถ่ อื ว่า
ขัดต่อหลักศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ โดยนิยามค�ำว่า “การค้ามนุษย์ขา้ มชาติจะปรากฏในกฎหมายระหว่าง
ประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา หากดูจากผลการศึกษาเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ข้ามชาติของกลุ่ม
ประเทศอาเซียน 10 ประเทศ น่าสนใจ ดังนี้
		
จากการศึกษา ASEAN Responses to Trafficking in Persons Study จัดพิมพ์
เมื่อปี 2549 และฉบับพิมพ์ปรับปรุงเมื่อปี 2550: Human Trafficking Investigation Course –
Participant Manual เรื่องการค้ามนุษย์ในกลุ่มอาเซียนแต่ละประเทศ (มร.วิลเลม พรีโทเรียส
(Mr. Willem Pretorius). 2553. HUMEN TRAFFICKING INVESTIGATION COURSE. เอกสาร
โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์แห่งภูมิภาคเอเชีย (Asia Regional Trafficking in Persons (ARTIP)
Project) พบการค้ามนุษย์ในแต่ละประเทศ ดังนี้
		 (1) บรูไน มีข้อมูลด้านการค้ามนุษย์ในประเทศบรูไนในระดับน้อยมาก โดยรัฐบาล
บรูไนได้รายงานเมื่อปี 2547 ว่าไม่ปรากฏการค้ามนุษย์ในประเทศแต่อย่างใด
		 (2) กัมพูชา เป็นประเทศต้นทาง ปลายทาง และทางผ่านของการค้ามนุษย์
การค้ามนุษย์ที่พบในกัมพูชามีทั้งการแสวงหาประโยชน์ทางเพศในอัตราสูงทั้งภายในประเทศกัมพูชา
และที่ส่งผ่านไปประเทศอื่นหญิงและเด็กถูกค้าเพื่อให้บริการทางเพศทั้งในประเทศและธุรกิจบริการ
ทางเพศในประเทศอื่นๆ ทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศอื่นๆ ผู้หญิง เด็ก และผู้ชาย ถูกค้าใน
เมื อ งใหญ่ ๆ เช่ น ประเทศไทยในกรุ ง เทพมหานคร เพื่ อ ขอทาน ขายดอกไม้ แ ละแรงงานอื่ น ๆ
โดยสภาพความเป็นอยู่แร้นแค้น พวกเขาถูกแสวงหาประโยชน์และถูกควบคุมโดยกลุ่มอาชญากรรม
ชาวกัมพูชายังถูกค้าเพื่อประโยชน์ด้านแรงงานอื่นๆด้วย ตัวอย่างเช่น เด็กและหญิงอาจท�ำงานรับใช้ใน
บ้านในสภาพเยี่ยงทาส โดยไม่ได้รับค่าจ้าง ส่วนผู้ชายมักถูกค้าแรงงานในอุตสาหกรรม ก่อสร้าง
งานในไร่ หรือในเรือประมง การค้าเด็กทารกมีมากขึ้นในกัมพูชา เหตุผลหนึ่ง เนื่องจากมีเด็กก�ำพร้า
มากขึ้นเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ รวมทั้งยังมีการหลอกลวงจากการรับเป็นบุตรบุญธรรม
เพื่อประโยชน์ทางด้านการค้ามนุษย์ต่อไปด้วยเช่นกัน
		 (3) อินโดนีเซีย เป็นประเทศต้นทางการค้ามนุษย์ภายในประเทศและการใช้แรงงาน
เด็กซึง่ เป็นปัญหาใหญ่ในประเทศอินโดนีเซีย มีคนทีต่ กเป็นเหยือ่ ในการรับใช้ในบ้าน ร้านอาหารและธุรกิจ
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ให้บริการ รวมทั้งเรือประมงและธุรกิจบริการทางเพศ เด็กจะถูกจัดหามาเพื่อการขอทานและงานอื่นๆ
เช่นงานในเรือประมงและงานรับใช้ โดยการค้ามนุษย์ในอินโดนีเซียมีหลายรูปแบบและเกิดขึน้ ได้ทกุ ระยะ
ระหว่างการเดินทาง ชายหญิงชาวอินโดนีเซีย อาจเดินทางผ่านช่องทางที่ถูกต้อง และไม่ถูกต้อง เพื่อไป
ท�ำงานที่มีการสัญญาว่าจะได้รับค่าตอบแทนที่ดี แต่ก็ตกเป็นเหยื่อในที่สุด และต้องท�ำงานในโรงงาน
ไร่นา รับใช้ในบ้าน หรือในซ่อง ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลของผู้ชายชาวอินโดนีเซียที่เดินทางย้ายถิ่นผ่าน
ช่องทางทีถ่ กู ต้องเพือ่ ไปท�ำงานมากนัน้ แต่ขอ้ มูลระบุวา่ หญิงและชายชาวอินโดนีเซียจ�ำนวนมากเดินทาง
ไปมาเลเซีย สิงค์โปร์ ฮ่องกง หรือประเทศในตะวันออกกลาง เพื่อท�ำงานรับใช้ในบ้าน ในขณะที่ผู้หญิง
บางส่วนซึ่งท�ำงานในบ้านตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์
		 (4) ลาว เป็นประเทศต้นทาง ไม่พบหลักฐานของการค้ามนุษย์ภายในประเทศลาว
มากนัก แต่มีการใช้ลาวเป็นประเทศทางผ่านไปยังประเทศที่สาม การค้ามนุษย์เกิดขึ้นเมื่อมีการเดินทาง
โยกย้ายจากประเทศลาวสู่ประเทศไทยแต่ไม่มีสถิติแน่นอน
		 (5) มาเลเซีย เป็นประเทศปลายทาง ไม่มีรายงานที่แน่ชัดที่ระบุว่ามาเลเซียเป็น
ประเทศทางผ่านคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของประเทศมาเลเซีย หรือทีเ่ รียกว่า SUHAKAM ได้ตพี มิ พ์
รายงานเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2547 หลังจากทราบว่ามีชาวต่างชาติจ�ำนวนมากถูก
ควบคุมตัวในคุกส�ำหรับหญิง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของประเทศมาเลเซีย หรือ SUHAKAM พบว่า
ผู้หญิงส่วนใหญ่จะถูกจับกุมเนื่องจากหนังสือการขอเดินทางเข้าประเทศ หรือ VISA หมดอายุ ซึ่งโดย
ส่วนใหญ่ผหู้ ญิงเหล่านีม้ กั จะหลบหนีซงึ่ เป็นผลดีทไี่ ม่ตอ้ งตกเป็นเหยือ่ ของการค้ามนุษย์ในระยะเวลาต่อมา
ก่อนที่จะถูกจับในฐานเข้าเมืองผิดกฎหมาย ซึ่งหญิงสาวบางรายอาจถูกหลอกให้ไปท�ำงานที่มาเลเซีย
เพื่อท�ำงานรับใช้ในบ้าน หรือท�ำงานในร้านสะดวกซื้อหรือซุปเปอร์มาร์เกต หรือร้านอาหาร และกลุ่ม
ผู้หญิงเหล่านี้บางคน ในท้ายที่สุดต้องกลายเป็นเหยื่อในธุรกิจบริการทางเพศโดยไม่เต็มใจ ปัจจุบันยัง
ไม่มีตัวเลขสถิติที่ระบุขนาดการค้ามนุษย์ในมาเลเซียอย่างชัดเจน
		 (6) เมียนมาร์ การค้ามนุษย์เกิดขึ้นในพม่า และมีต้นทางในพม่า โดยมีปลายทาง
หลัก คือประเทศไทยและมีปรากฏว่ามีชาวพม่าตกเป็นเหยื่อจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี ทั้งใน
ประเทศจีน และในมาเลเซียด้วยเช่นกัน จากรายงานระบุว่ามีการค้ามนุษย์ภายในประเทศพม่าด้วย
เช่นกัน แต่ส่วนใหญ่ชาวพม่าจะตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ในต่างประเทศมากกว่า โดยเฉพาะผู้อพยพ
ชาวพม่าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชาวพม่าจะตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ในต่างประเทศมากกว่า โดยเฉพาะ
ผู้อพยพชาวพม่าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชาวพม่าที่เดินทางเข้าประเทศอื่นโดยไม่สมัครใจมักตกอยู่ใน
สถานการณ์ค้ามนุษย์ ชาวพม่าบางรายเดินทางโยกย้ายถิ่นโดยสมัครใจแต่สุดท้ายก็ตกเป็นเหยื่อ เช่น
กรณีเด็กจากพม่าที่ถูกแสวงหาประโยชน์ในประเทศไทย ขายดอกไม้ ขอทานและท�ำงานเป็นเด็กรับใช้
ในบ้าน หากเป็นหญิงชาวพม่ายังไม่มีข้อมูลยืนยันที่ชัดเจนเรื่องการค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
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แต่คาดหมายได้ว่า ผู้ชายชาวพม่าบางส่วนอาจจะถูกค้ามนุษย์ไปในลักษณะของงานก่อสร้าง หรือการ
ใช้แรงงานในโรงงาน และธุรกิจในเรือประมง ทั้งยังมีการค้ามนุษย์จากประเทศพม่าบางส่วนมาสู่
ประเทศจีนอีกด้วย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการค้าหญิงให้ไปแต่งงานและขายบริการทางเพศ ทั้งนี้ยังมีการ
ซื้อขายเด็กทารกเพศชายเพื่อธุรกิจรับบุตรบุญธรรมด้วยเช่นกัน
		 (7) ฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์เป็นประเทศต้นทางและทางผ่านของการค้ามนุษย์
การค้ามนุษย์ภายในประเทศฟิลิปปินส์เป็นปัญหาส�ำคัญด้วยเช่นกัน ข้อมูลส่วนใหญ่รายงานสถานการณ์
ของหญิงชาวฟิลิปปินส์ที่ถูกค้าไปประเทศอื่น ส่วนชายชาวฟิลิปปินส์มีข้อมูลเพียงบางส่วนที่รายงานว่า
ชายชาวฟิลปิ ปินส์มกั เดินทางไปหางานในต่างประเทศ ชายชาวฟิลปิ ปินส์สว่ นใหญ่เดินทางจากพืน้ ทีย่ ากจน
สู่เมืองใหญ่ที่เจริญกว่า เช่น การเดินทางเข้าเมืองหลวงหรือกรุงมะนิลา เพื่อหางานท�ำ ผู้หญิงและเด็ก
มักจะถูกค้าหรือถูกหลอกไปเพือ่ ธุรกิจทางเพศ และงานรับใช้ในบ้าน โดยได้รบั ผลตอบแทนไม่คมุ้ ค่า และ
มีชาวฟิลปิ ปินส์ลกั ลอบเดินทางเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย โดยใช้เส้นทางทางตอนใต้ของประเทศฟิลปิ ปินส์
เข้าสู่ประเทศมาเลเซีย การค้ามนุษย์และการใช้แรงงานเด็กเกิดขึ้นมากในพื้นที่เสี่ยง เช่น แถบชายแดน
หญิงชาวฟิลิปปินส์จ�ำนวนมากเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น ในฐานะผู้ให้ความบันเทิงและส่วนใหญ่แล้วเป็น
เดินทางโดยสมัครใจโดยหญิงกลุ่มนี้มีโอกาสสูงมากที่จะตกเป็นเหยื่อของการบังคับการค้าการให้บริการ
ทางเพศ หรือเกิดภาวะหนี้จ�ำยอมได้ หญิงชาวฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่มักจะเดินทางไปประเทศมาเลเซีย
และสิงค์โปร์เพื่อเป็นคนรับใช้ในบ้าน เริ่มแรกอาจเดินทางอย่างถูกต้องและไม่ถูกต้องก็ได้ โดยจากผล
การศึกษา พบว่า หญิงเหล่านี้จะมีจุดจบโดยการตกเป็นเหยื่อในธุรกิจบริการทางเพศ และถูกแสวงหา
ประโยชน์
		 (8) สิงคโปร์ มีข้อมูลค้ามนุษย์เพียงเล็กน้อยในสิงคโปร์ รัฐบาลสิงคโปร์ระบุว่า
สิงค์โปร์เป็นประเทศปลายทาง ต�ำรวจสิงคโปร์ ระบุว่า จากรายงานการบังคับค้าประเวณีจ�ำนวน
30 รายงานระหว่างปี พ.ศ. 2545 – 2547 มีเพียงไม่กี่คดีที่เกี่ยวข้องกับเหยื่อการค้ามนุษย์ และใน
จ�ำนวนเหยื่อการค้ามนุษย์เพศหญิง จ�ำนวน 5 ราย ระบุว่าถูกหลอกให้มาท�ำงานบ้านในประเทศสิงคโปร์
แต่หลังจากที่เดินทางเข้ามาถึงประเทศสิงค์โปร์แล้วพวกเธอจะถูกซักจูงใจ บังคับและข่มขู่ให้ขายบริการ
ทางเพศ
		 (9) ไทย ประเทศไทยเป็นทั้งประเทศต้นทาง ประเทศทางผ่าน และประเทศ
ปลายทางของการค้ามนุษย์เนือ่ งจากภาวะเศรษฐกิจทีด่ กี ว่าประเทศเพือ่ นบ้าน การเดินทางข้ามพรมแดน
อย่างผิดกฎหมายส่งผลให้เกิดความเสีย่ งต่อการค้ามนุษย์ นอกจากนัน้ การท�ำงานแบบเครือข่ายก็ยงั ท�ำให้
มีการส่งเหยื่อออกไปประเทศอื่นในทวีปเอเชียอีกด้วย โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น มาเลเซีย และประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งที่ผ่านมามีความสนใจชาวต่างชาติโดยเฉพาะเด็กและหญิงที่เดินทางจากประเทศ
เพื่อนบ้านผ่านประเทศไทยเพื่อเดินทางไปประเทศอื่นในเอเชียและในทวีปอื่นๆ การค้ามนุษย์ใน
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 16 เล่มที่ 47 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2557

135

ปัญญา อุดชาชน

ประเทศไทยมีหลายรูปแบบทั้งเพื่องานรับใช้ภายในบ้าน งานก่อสร้าง งานในไร่นาภาคเกษตรกรรม
โรงงาน และธุรกิจการประมง เด็กส่วนใหญ่จากกัมพูชาถูกค้าเพื่อมาเป็นขอทานและขายของบนถนน
ในย่านการท่องเที่ยว
		 (10) เวียดนาม การค้ามนุษย์เกิดขึ้นในเวียดนามโดยมากจากพื้นที่ยากจนสู่
เมืองใหญ่และจากเวียดนามสู่ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค ไม่ทราบช่องทางการเดินทางและประเทศ
ปลายทางทีแ่ น่ชดั แต่พบว่าชาวเวียดนามจากตอนเหนือส่วนใหญ่ถกู ค้าไปประเทศจีน และจากตอนใต้ไป
กัมพูชา ไต้หวัน และประเทศต่างๆในภูมิภาคประเทศปลายทางภายในภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ ไทย
สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และภายนอกภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ เกาหลี ไต้หวัน และฮ่องกง ในกรณี
ของประเทศจีนมีความต้องการหญิงชาวเวียดนามเพื่อไปแต่งงาน ท�ำงานบ้านและแรงงานอื่นๆ และ
ยั ง มี ค วามต้ อ งการเด็ ก ชายเพื่ อ รั บ เป็ น บุ ต รบุ ญ ธรรมอี ก ด้ ว ยจุ ด ประสงค์ ห ลั ก ที่ พ บส� ำ หรั บ การค้ า
หญิงเวียดนามไปยังกัมพูชาคือการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ จากการศึกษาพบว่าหญิงเวียดนาม
จ�ำนวนมากท�ำงานขายบริการในกัมพูชา ซึ่งมีบางส่วนตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์กลุ่มที่ตกเป็นเหยื่อ
มักมีอายุต�่ำกว่า 18 ปี และมีภาวะหนี้จ�ำยอม
		
ส� ำ หรั บ กฎหมายที่ ถื อ ว่ า เป็ น กลไกส� ำ คั ญ ของประเทศไทยในการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ข้ามชาติ เช่น8
		
(1) พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. 2535
เป็นกฎหมายที่วางหลักการในการให้ความช่วยเหลือและการขอความช่วยเหลือระหว่างรัฐต่อรัฐในเรื่อง
ทางอาญาไว้หลายลักษณะ เช่น การสอบสวนและการสืบพยานบุคคล การจัดหาและให้ซึ่งเอกสารหรือ
ข่าวสารทีอ่ ยูใ่ นความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ การจัดส่งเอกสาร การปฏิบตั ติ ามค�ำร้องขอในการ
ค้นและการยึด การโอนตัวบุคคลที่ถูกคุมขังเพื่อการสืบพยานบุคคล การสืบหาตัวบุคคล การเริ่ม
กระบวนการทางอาญาตามค�ำร้องขอ และการให้ความช่วยเหลือในการริบทรัพย์สิน เป็นต้น
		
กฎหมายฉบับนี้ถือเป็นเครื่องมือส�ำคัญของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของไทยใน
การประสานร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของต่างประเทศทีร่ ฐั ของประเทศนัน้ ๆ มิได้มขี อ้ ตกลง
หรือสนธิสัญญาต่อกันไว้เป็นกรณีพิเศษ เพื่อใช้ในการสืบสวนสอบสวนและติดตามเอาตัวผู้กระท�ำผิดมา
ลงโทษ ซึง่ หน่วยงานหลักทีม่ หี น้าทีป่ ระสานความร่วมมือกับต่างประเทศตามกฎหมายฉบับนี้ คือ ส�ำนักงาน
อัยการสูงสุดในฐานะผู้ประสานงานกลาง (Central Authority) โดยมีอ�ำนาจในการพิจารณาค�ำร้องขอ
ความช่วยเหลือจากประเทศผู้ร้องขอและส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ�ำนาจด�ำเนินการหรือจากหน่วยงานของ
8

ส�ำนักงานกิจการยุติธรรม. (2555). เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน, 31 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
หลักสี่ กรุงเทพฯ, หน้า 21-22.
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รัฐบาลไทยและส่งให้ประเทศผูร้ บั ค�ำร้องขอด�ำเนินการและพิจารณาและวินจิ ฉัยว่าควรจะให้หรือขอความ
ช่วยเหลือหรือไม่
		
(2) พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 ในประเทศไทย การส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนจะกระท�ำใน 2 รูปแบบ กล่าวคือ แบบมีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน และแบบไม่มีสนธิสัญญา
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนโดยในกรณีที่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นกรณีที่
ประเทศไทยเป็นประเทศผูร้ อ้ งขอหรือเป็นประเทศทีไ่ ด้รบั ค�ำร้องขอย่อมจะต้องปฏิบตั ติ ามข้อบทในสนธิ
สัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่ท�ำไว้กับประเทศนั้นๆ โดยมีส�ำนักงานอัยการสูงสุดเป็นผู้ประสานงานกลาง
ส่วนกรณีที่ไม่มีสนธิสัญญาดังกล่าว จะต้องกระท�ำผ่านวิธีทางการทูตซึ่งมีกระทรวงการต่างประเทศเป็น
ผู้ประสานงานกลาง
		
หลักการตามพระราชบัญญัตสิ ง่ ผูร้ า้ ยข้ามแดน พ.ศ. 2551 ยึดถือหลักพืน้ ฐานว่าด้วย
การส่งผู้ร้ายข้ามแดนทั่วไป กล่าวคือ ต้องเป็นความผิดตามกฎหมายไทยและต้องมีโทษจ�ำคุกไม่น้อยกว่า
หนึ่งปี ทั้งนี้จะต้องไม่เป็นความผิดทางการเมืองหรือไม่เป็นกรณีที่จะเอาตัวผู้ถูกส่งข้ามแดนไปลงโทษใน
ความผิดอย่างอื่นอันมีลักษณะในทางการเมือง นอกจากนี้ หลักการที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่ง คือ ในเรื่อง
ของโทษประหารชีวิตโดยในกรณีที่ประเทศร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งความผิดอันเป็นมูลเหตุที่ขอให้
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนนั้นต้องระวางโทษถึงประหารชีวิตตามกฎหมายไทย แต่ไม่ถึงโทษประหารชีวิตตาม
กฎหมายของประเทศผู้รับค�ำร้องขอและรัฐบาลจ�ำเป็นต้องให้ค�ำรับรองว่าจะไม่มีการประหารชีวิต
มาตรา 29 ของพระราชบัญญัติก�ำหนดว่า ให้ประเทศผู้ร้องขอและผู้รับค�ำร้องขอเจรจาตกลงกันเพื่อให้มี
การรับรองดังกล่าวได้ โดยหากมีกรณีที่ศาลได้พิพากษาลงโทษประหารชีวิตให้รัฐบาลด�ำเนินการตาม
บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายเพือ่ ให้มกี ารบังคับตามค�ำพิพากษาโดยวิธจี ำ� คุกตลอดชีวติ แทนการประหารชีวติ
1.3 ศาลรัฐธรรมนูญกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชน
แม้ว่าปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จะถูกยกเลิก (ยกเว้น
หมวด 2) โดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 11/2557 เรื่อง การสิ้นสุดของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ประกาศลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 และส่งผลให้ข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญ
และอ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญสิ้นสุดไปด้วยก็ตาม แต่ในอนาคตตามหลักของรัฐธรรมนูญนิยม
(Constitutionalism) ที่ต้องบัญญัติหลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพไว้ในรัฐธรรมนูญเนื่องจาก
เป็นเรื่องที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่งและถือว่าการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานจะต้องถูกน�ำมาบัญญัติใน
กฎหมายสูงสุดคือรัฐธรรมนูญ ด้วยเหตุนี้ ศาลรัฐธรรมนูญย่อมต้องมีอ�ำนาจหน้าที่และบทบาทส�ำคัญใน
การพิจารณาวินิจฉัยว่ากฎหมายกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชนหรือไม่และขัดหรือแย้งต่อ
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รัฐธรรมนูญในที่สุด รวมถึงการปฏิบัติตามพันธกิจที่ประเทศไทยเป็นภาคีของสหประชาชาติด้วย
เพราะฉะนั้น เมื่อมีการบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชนไว้ในรัฐธรรมนูญในอนาคต
ศาลรัฐธรรมนูญย่อมเป็นองค์กรศาลที่จะต้องถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญดังกล่าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และผู้เขียนเห็นว่ารูปแบบที่เหมาะสมกับ
การเมื อ ง การปกครอง สั ง คมและวั ฒ นธรรมของไทยคื อ รู ป แบบ “ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ”
(The Constitutional Court)

ส่วนสุดท้าย บทสรุปและข้อเสนอแนะ
1.1 บทสรุป
สิทธิมนุษยชน (Human Rights) และสิทธิชุมชน (Community Rights) ล้วนเป็นสิทธิที่ได้
รับการรับรองโดยกฎหมาย แต่สิทธิมนุษยชนจะถูกรับรองโดยกฎหมายทั้งกฎหมายระหว่างประเทศ
กฎบัตรสหประชาชาติ และกฎหมายภายใน ส่วนสิทธิชุมชนจะถูกรับรองโดยกฎหมายภายในของแต่ละ
ประเทศซึ่งได้แก่ รัฐธรรมนูญและกฎหมายล�ำดับรอง กรณีประเทศไทย ด้านสิทธิมนุษยชนประเทศไทย
มีพนั ธกรณีทตี่ อ้ งปฏิบตั ติ ามความตกลงระหว่างประเทศ อนุสญ
ั ญาประเภทต่างๆ กติการะหว่างประเทศ
และรัฐธรรมนูญ ด้านสิทธิชุมชนรัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้ความคุ้มครองสิทธิชุมชนและกฎหมายระดับ
พระราชบัญญัติ เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 ประมวลกฎหมาย
ที่ดิน พ.ศ. 2497 พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2548 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535
และพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2547 เป็นต้น
ส� ำ หรั บ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ได้ ใ ห้ ก ารรั บ รองหลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน หลั ก สิ ท ธิ ชุ ม ชนรวมถึ ง
หลั ก ศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ แ ละสิ ท ธิ เ สรี ภ าพของชนชาวไทยมาโดยตลอดนั บ แต่ รั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
ดังบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่บัญญัติว่า “สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้โดยชัดแจ้ง
โดยปริ ย ายหรื อ โดยค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนู ญ ย่ อ มได้ รั บความคุ ้ ม ครองและผู ก พั นกั บรั ฐ สภา
คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐ โดยตรงในการตรากฎหมาย
การใช้บังคับกฎหมายและการตีความกฎหมายทั้งปวง” ดังปรากฏในค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเป็น
จ�ำนวนมาก ด้วยเหตุนี้ ศาลรัฐธรรมนูญจึงเป็นองค์กรศาลทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีส่ ำ� คัญในการพิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญ
และการคุ ้มครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชนตามหลักกฎหมายมหาชน ดังนั้ น เมื่อรัฐธรรมนู ญ
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แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ถูกยกเลิกโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้องด�ำรงคงอยู่ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... ต่อไป
1.2 ข้อเสนอแนะ
1.2.1 ด้านกฎหมาย กล่าวคือ ถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 มาตรา 66 และมาตรา 67 ได้ให้การรับรองสิทธิชุมชนก็ตาม แต่กฎหมายที่ส�ำคัญที่เกิดจาก
การเสนอและการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... เป็นต้น ยังไม่ได้
รับการตราเป็นกฎหมายอย่างสมบูรณ์ ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ให้ความส�ำคัญของสิทธิชุมชนใน
การจัดการป่าอนุรกั ษ์และนอกพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ การก�ำหนดลักษณะของชุมชนทีอ่ ยูใ่ กล้และอยูใ่ นสภาพทีจ่ ะ
ดูแลป่าไม้ได้ และให้มีการรวมกลุ่มของบุคคลอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มีภูมิล�ำเนาอยู่ในท้องที่นั้น
จ�ำนวน 15 คน ขึน้ ไป ขอจัดตัง้ ป่าชุมชนเพือ่ ท�ำหน้าทีร่ กั ษาป่าชุมชน ตลอดจนการบริหารจัดการป่าชุมชน
การวางแผน การท�ำแผนที่ป่าชุมชน และกฎกติกาดูแลป่าชุมชนร่วมกัน
ดังนัน้ เพือ่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเมืองไทยในปัจจุบนั สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
(สนช.) ควรน�ำร่างพระราชบัญญัตปิ า่ ชุมชน พ.ศ. .... ซึง่ เสนอเข้าสูส่ ภาผูแ้ ทนราษฎรตัง้ แต่รฐั ธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาพิจารณาโดยด่วนเพื่อให้มีการใช้บังคับอย่างเป็น
รูปธรรม นอกจากนั้น การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (Public Hearing) ควรมีการบัญญัติไว้
ในกฎหมายที่มีศักดิ์ระดับพระราชบัญญัติ มิใช่แค่ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี เนื่องจากการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธปี ระชาพิจารณ์เป็นกลไกลส�ำคัญทางกฎหมายทีค่ วรได้รบั การรับรอง
โดยฝ่ายนิติบัญญัติ
1.2.2 ด้านการบริหาร กล่าวคือ การให้ความรู้ ความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชนและสิทธิชุมชน ควรมีการผนึกก�ำลังขององค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ ได้แก่
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ส�ำนักงานศาลปกครอง ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และส�ำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เป็นต้น เพื่อผลักดันและ
ด�ำเนินการวางแผนเชิงกลยุทธ์ร่วมกันโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกันและรัฐบาลให้ความ
ส�ำคัญในการจัดสรรงบประมาณและถือเป็น “วาระแห่งชาติ” ต่อไป
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“การพัฒนาเชิงพุทธเพื่อการจัดการขยะมูลฝอย
ของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี”*
ภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา**

1. บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเชิงพุทธเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี”
เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาถึงรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล
ในจังหวัดนนทบุรี 2) ศึกษาถึงสภาพปัญหาการเกิดขยะมูลฝอยในจังหวัดนนทบุรี 3) ศึกษาค้นหา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาทีเ่ หมาะสมกับการสอนสร้างจิตส�ำนึกสาธารณะในการจัดการขยะมูลฝอย
ให้กับประชากรในจังหวัดนนทบุรี เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
ปลายเปิดและการอภิปรายกลุ่ม กลุ่มตัวอย่าง คือ 1) ผู้บริหารระดับสูงที่ท�ำ หน้าที่ก�ำหนดนโยบาย
และก�ำกับดูแลงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยในเทศบาลต่างๆ ของจังหวัดนนทบุรี จ�ำนวน 14 ท่าน
2) กลุม่ นักวิชาการและ/หรือผูเ้ ชีย่ วชาญจ�ำนวน 11 ท่าน จากด้านจิตวิทยา 2 ท่าน ด้านรัฐประศาสนศาสตร์
4 ท่าน และด้านสิ่งแวดล้อมของจังหวัดนนทบุรี 5 ท่าน 3) พระสงฆ์ที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยว่าเป็นเมธี
ทางหลักธรรมของพระพุทธศาสนา จ�ำนวน 5 รูป
ผลการวิจัย พบว่า 1) การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีมีเพียง 2 รูปแบบ
คือ แบบจัดเก็บและแบบก�ำจัดเท่านัน้ 2) สภาพปัญหาการเกิดขยะมูลฝอยในจังหวัดนนทบุรี คือ 2.1) การ
ขาดงบประมาณสนับสนุนจึงท�ำให้มีเครื่องมือในการท�ำงานไม่เพียงพอ ไม่สามารถด�ำเนินการจัดจ้าง
และ/หรือจัดกิจกรรมสนับสนุนได้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอต่อการด�ำเนินงาน รวมทั้งจ�ำนวนพนักงาน
ในการท�ำงานไม่เพียงพอและขาดความรู้ในการปฏิบัติงาน เพราะไม่มีงบประมาณในการฝึกอบรมงานที่
ถูกต้อง พนักงานต้องใช้วิธีไปเรียนเองจากการเข้าไปท�ำงาน 2.2) ประชากรในจังหวัดนนทบุรีมีจ�ำนวน
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากการเปลี่ยนสภาพเมืองจากเกษตรกรรมไปเป็นอุตสาหกรรมและการ
ท่องเที่ยว โดยมีประชากรจากแหล่งอืน่ ๆไหลเข้ามาอาศัยเพือ่ การถาวรและชัว่ คราว ซึง่ ท�ำให้เกิดช่องว่าง
* บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช 2556
** ประธานกรรมการ บริษัท เอส.พี.วี. ปิโตรเลี่ยม จ�ำกัด เลขที่ 18/7 หมู่ 6 ถนนพระราม 2 ต�ำบลนาโคก อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร
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ในการสร้างสัมพันธภาพต่อกัน ขาดความรู้สึกเป็นส่วนร่วมกับชุมชนที่ตนอยู่ ขาดจิตส�ำนึกและความ
ร่วมมือร่วมใจในการดูแลแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ตนมีส่วนร่วมสร้างโดยเฉพาะการจัดการขยะมูลฝอย
นอกจากนีย้ งั มีปญ
ั หาการเกิดขยะจากนักท่องเทีย่ วทีเ่ ข้ามาใช้บริการในจังหวัดด้วย 3) ผลการค้นหาหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาทีเ่ หมาะสมในการสอนสร้างจิตส�ำนึกสาธารณะในการจัดการขยะมูลฝอย พบว่า
แนวหลักธรรมเรื่อง สังคหวัตถุ 4 จะเป็นหลักธรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการที่จะใช้สอนสร้างจิตส�ำนึก
สาธารณะในการจัดการขยะมูลฝอยให้กับประชากรในจังหวัดนนทบุรี
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THE BUDDHIST DEVELOPMENT FOR MANAGEMENT
OF SOLID WASTE IN MUNICIPAL NONTABURI PROVINCE
Mr. Phuriwat Punyawutpreeda

Abstract
This research aims to 1) study the form of solid waste management in the
municipals of Nonthaburi 2) study the problem of municipal solid waste in Nonthaburi
3) to present the principles of appropriate Buddhism approaches in the development
of managing municipal solid waste in Nonthaburi. The methodology of this research is
to collect data through open-ended in-depth interviews and group discussion. The
samples were collected by the following groups: 1. 14 persons in the executive department
who directly work on the policy and oversee the solid waste management in the
municipality of Nonthabury. 2. 11 academics and/or experts in the following branches
(2 in psychology, 4 in public administration and 5 in environment) 3. 5 famous monks
in Thailand who serve the principles of Buddhism
The research study revealed that 1) there are only two patterns of the solid waste
management in Nonthaburi; stored and disposed. 2) The issue of solid waste in Nontaburi
are 2.1 lack of budget which make it difficult to provide enough tools to manage the
solid waste, lacking budget to continue hire and/or support actions that should be
continued and meet adequate implementation. In addition, the number of employees
with adequate knowledge since there is no budget to provide required training to
employees. Employees tend to learn by themselves. 2.2) the number of population in
Nonthaburi increase rapidly due to the province changing from agriculture state to
industrial and tourism. The inflow of population from other locations to reside in
Nonthaburi permanently and temporary makes it difficult to build a relationship between
the people. They lack the sense of involvement with the community they live in lack
awareness and cooperation in resolving the environmental issues particularly on solid
waste, as well as, an increasing waste created by tourism coming to Nonthaburi. 3) The
research result revealed that the Buddhist principle is the right approach to create public
awareness about the solid waste management. The most suitable principles would be
the 4 Sangahavatthu which is based on social solidarity, sympathy, acts of doing favour,
principle of service and virtue making for group integration and leadership which would
be beneficial to create public awareness in Nonthaburi.
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1. บทน�ำ
ในสภาวะที่โลกและสิ่งแวดล้อมก�ำลังเปลี่ยนแปลงไป การพัฒนาประเทศเติบโตไปพร้อมกับ
กระแสการบริโภคนิยมของมนุษย์ ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตามมา ประเทศต่างๆ จึงต้อง
พัฒนาประเทศควบคู่ไปกับการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อน�ำประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว
ประเทศไทยก็ เช่นเดียวกันที่ต้องการการพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ
และเพือ่ ยกระดับคุณภาพสิง่ แวดล้อมและชีวติ ของประชาชน โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559 ซึ่งเป็นแผนแม่บทเพื่อก�ำหนดแนวทางหรือก�ำหนดทิศทางการเจริญ
เติบโตของประเทศทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และเพิม่ คุณภาพของประชากร ได้กล่าวถึงการพัฒนาด้าน
สิง่ แวดล้อมและคุณภาพชีวติ ของประชาชน โดยเสนอข้อเรียกร้องให้ประเทศต้องปรับมาตรฐานการพัฒนา
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นกว่าเดิม การพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดการส่งเสริมกระบวนการที่สะอาด ประหยัด การใช้ทรัพยากรลดปริมาณของเสียและมลพิษได้มากขึ้น
ดังนั้น การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันจัดการและดูแลรักษา
ปัจจุบนั ปัญหาสิง่ แวดล้อมเริม่ ทวีความรุนแรงมากขึน้ ปริมาณขยะมูลฝอยมีจำ� นวนเพิม่ ขึน้ ทุกๆ ปี
ตามอัตราการเพิม่ ขึน้ ของจ�ำนวนประชากร การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ และการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
ในการอุปโภคบริโภคของประชาชน กล่าวได้ว่า เมื่อสังคมพัฒนามากขึ้นเท่าใดหากไม่มีการวางแผน
และการจัดการที่เหมาะสมย่อมเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา ทั้งปัญหามลพิษทางน�้ำ ทางอากาศ
ขยะล้ น เมื อ ง และอื่นๆ สิ่งเหล่านี้จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นนั้นๆ
ซึง่ หน่วยงานทีเ่ รียกได้วา่ อยู่ใกล้ชิดกับปัญหามากที่สุด คือ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ซึ่งเป็นองค์กร
ที่ได้รับการกระจายอ�ำนาจการบริหารงานมาจากส่วนกลาง มีหน้าที่หลักในการจัดการสาธารณูปโภค
และให้บริการประชาชน ดังนัน้ การจัดการสิง่ แวดล้อมจึงเป็นภาระหน้าทีห่ นึง่ ทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
จะต้องจัดการโดยตรง ทัง้ ในเรือ่ งงบประมาณ บุคลากร และแผนงานในการจัดการ จึงอาจจะกล่าวได้ว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องแก้ปัญหาพร้อมทั้งส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน
เพราะหากปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นยังไม่ได้รับการแก้ไขโดยเร็ว อาจขยายออกไปจนเกินขีดความ
สามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีจ่ ะจัดการ ส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง และหากมี
การด�ำเนินงานทีข่ าดประสิทธิภาพแล้วจะท�ำให้ปัญหายิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นตามไปด้วย
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศไทยมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น เนื่องมาจาก
อัตราการเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน
การอุปโภคบริโภคของประชาชน ในขณะเดียวกันปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการกลับเพิม่ ขึน้ ในอัตราทีต่ ำ�่ แม้วา่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จะได้รบั การจัดสรรงบประมาณ
ในการก่อสร้างระบบก�ำจัดเพิม่ ขึน้ แต่กย็ งั ไม่เพียงพอกับปริมาณขยะมูลฝอยทีม่ แี นวโน้มเพิม่ ขึน้ ทุกปีดว้ ย
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ซึง่ พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สามารถก�ำจัดขยะมูลฝอยได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการประมาณ
5.83 ล้านตัน และน�ำกลับไปใช้ประโยชน์ประมาณ 4.13 ล้านตัน ขยะมูลฝอยส่วนที่เหลือกว่า 13 ล้านตัน
ยังคงถูกก�ำจัดอย่างไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กและ
ในพื้นที่ห่างไกล ยังมีระบบการเก็บรวบรวมไม่ครอบคลุมพื้นที่บริการ การก�ำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ ส่งผลให้เกิดการตกค้างของขยะมูลฝอยในพื้นที่ นอกจากนี้ยังพบว่าระบบก�ำจัดขยะ
มูลฝอยทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างส่วนใหญ่ยงั ประสบปัญหาในการเดินระบบและการบ�ำรุง
รักษาที่ไม่ถูกต้อง ส่งผลให้ระบบที่ได้รับการออกแบบขาดประสิทธิภาพในการก�ำจัดขยะมูลฝอย และ
ไม่สามารถด�ำเนินการได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
พ.ศ. 2555 ประมาณการว่าประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นประมาณ 24.73
ล้านตัน เฉลี่ย 67,577 ตันต่อวัน โดยปริมาณขยะมูลฝอยที่ประชาชนน�ำมาทิ้งในถัง มีประมาณ 15.90
ล้านตัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเก็บขนได้ประมาณ 11.90 ล้านตัน และสามารถน�ำไปก�ำจัด
ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการประมาณ 5.83 ล้านตัน และมีขยะมูลฝอยถูกน�ำกลับไปใช้ประโยชน์
ร่วมกันประมาณ 5.28 ล้านตัน ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 13.62 ล้านตัน เป็นมูลฝอยตกค้างที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรวบรวมน�ำไปก�ำจัดโดยไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เช่น เทกอง เผากลางแจ้ง
เป็นต้น
การด�ำเนินงานเพื่อแก้ปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศไทย พบว่า มีการน�ำขยะมูลฝอย เช่น แก้ว
กระดาษ พลาสติก เหล็ก อะลูมิเนียม กลับมาใช้ประโยชน์ 4.10 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 26 ของปริมาณ
ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ โดยผ่านกิจกรรมหลัก ได้แก่ ร้านรับซื้อของเก่าศูนย์วัสดุรีไซเคิล
ชุมชน ธนาคารขยะรีไซเคิล การเรียกคืนบรรจุภัณฑ์โดยผู้ประกอบการ ที่เหลือเป็นการน�ำขยะมูลฝอย
อินทรียม์ าหมักท�ำปุย๋ อินทรีย์ ปุย๋ ชีวภาพ ผลิตก๊าซชีวภาพ และการผลิตพลังงานไฟฟ้าและเชือ้ เพลิงทดแทน
ส�ำหรับวัสดุรีไซเคิลในภาคอุตสาหกรรม เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก เหล็ก อะลูมิเนียม และยาง
มีประมาณ 12.82 ล้านตัน น�ำกลับมาใช้ประโยชน์ 8.58 ล้านตัน หรือร้อยละ 67 โดยเป็นการซือ้ ขายมูลฝอย
รีไซเคิลในชุมชน ร้อยละ 40 ส่วนอีกร้อยละ 60 เป็นการแลกเปลีย่ นของเสียและวัสดุเหลือใช้ในกลุม่ ผูผ้ ลิต
ผูน้ ำ� เข้าหรือผูจ้ ำ� หน่ายสินค้า แนวทางดังกล่าวนัน้ เรียกว่า หลัก 3R ได้แก่ การลดปริมาณขยะ (Reduced)
การน�ำกลับมาใช้ซ�้ำ (Reused) และการน�ำกลับมาใช้ใหม่ (Recycled) แต่อย่างไรก็ตาม ในแต่ละพื้นที่
ย่อมมีปัญหาและกระบวนการจัดการขยะ ที่แตกต่างกันออกไป ส�ำหรับสิ่งที่ท�ำให้เกิดปัญหาขยะใน
ประเทศไทยทีส่ ำ� คัญอีกประการ คือ การแปรสภาพจากชุมชนเกษตรกรรมไปเป็นชุมชนอุตสาหกรรม
ท�ำให้มีการเคลื่อนย้ายของประชากรเพือ่ เข้าสูแ่ หล่งจ้างงานอย่างรวดเร็ว สภาพชุมชนหนาแน่นขึน้ ท�ำให้
เมืองต่างๆ มีขยะเพิม่ มากขึน้ ตามไปด้วย หากแต่รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยไม่ได้พัฒนาไปตามสภาพ
เมืองที่เปลี่ยนไปจึงก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา ยกตัวอย่างเช่น จังหวัดนนทบุรี
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จังหวัดนนทบุรีจัดเป็นพื้นที่ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร มีขนาดเนื้อที่ใหญ่เป็นอันดับ
ที่ 75 ของประเทศ (รวมกรุงเทพมหานคร) แต่มีประชากรหนาแน่นที่สุดเป็นอันดับที่ 2 รองจาก
กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตที่ราบลุ่มแม่น�้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนทางเหนือ 20 กิโลเมตร มีพื้นที่ปกครองทั้งหมด 622.303 ตารางกิโลเมตร
หรือประมาณ 388,939.375 ไร่ และเป็นจังหวัดหนึง่ ทีม่ แี ม่นำ�้ ไหลผ่าน จึงแบ่งออกเป็น 2 ฝัง่ คือ ฝัง่ ตะวันตก
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีน�้ำท่วมถึง มีคูคลองขนาดต่างๆ เชื่อมโยงกันหลายสายเหมือนใยแมงมุม
มีการท�ำการเกษตร และฝัง่ ตะวันออก ได้แก่ พืน้ ทีใ่ นเขตเทศบาลนครนนทบุรแี ละเทศบาลนครปากเกร็ด
เป็นเขตเมืองมีประชากรอยูอ่ ย่างหนาแน่น อาจถือได้วา่ ส่วนนีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของเมืองหลวง เพราะเขตแดน
ระหว่างนนทบุรีกับกรุงเทพมหานครนั้นแทบจะไม่เป็นที่รู้จัก จังหวัดนนทบุรีแบ่งเขตการปกครองส่วน
ภูมิภาค ออกเป็น 6 อ�ำเภอ 52 ต�ำบล 433 หมู่บ้าน แต่หากไม่นับรวมหน่วยการปกครองในเขตเทศบาล
เมือง และเทศบาลนครซึ่งยุบเลิกต�ำแหน่งก�ำนันและผู้ใหญ่บ้านแล้ว จะมีทั้งหมด 34 ต�ำบล 328 หมู่บ้าน
พื้นที่จังหวัดนนทบุรีประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 46 แห่ง แบ่งตามประเภทและอ�ำนาจ
บริหารจัดการภายในท้องที่ได้เป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 17 แห่ง และองค์การ
บริหารส่วนต�ำบล 28 แห่ง เศรษฐกิจส่วนใหญ่ของจังหวัดนนทบุรีขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรม รองลงมาคือ
ก่อสร้าง และบริการ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มมีคลองตามธรรมชาติเป็นจ�ำนวนมากที่เคยใช้สัญจร
ไปมา ปัจจุบันคูคลองดังกล่าวได้ใช้เพื่อการระบายน�้ำเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้พื้นที่บางส่วนที่เคยเป็น
สวนผลไม้กค็ อ่ ยๆ เปลีย่ นเป็นทีอ่ ยูอ่ าศัย เทศบาลในจังหวัดนนทบุรมี คี วามเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างรวดเร็ว เนือ่ งจากอยูต่ ดิ กับกรุงเทพมหานครจึงท�ำให้มปี ระชากรทีอ่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ทีเ่ ทศบาล
ของจังหวัดนนทบุรีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามไปด้วย ส่งผลให้มีปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น เทศบาลในเขต
จังหวัดนนทบุรไี ด้จดั ตัง้ ส�ำนักงานสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อมขึน้ มา เพือ่ มาดูแลเรือ่ งสิง่ แวดล้อมและการ
จัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลโดยเฉพาะ ดังนั้น จังหวัดนนทบุรีจึงเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจที่จะด�ำเนินการ
ศึกษา เพราะเป็นตัวอย่างของเมืองที่ก�ำลังเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมไปสู่เมืองที่มีการผลิต
อุตสาหกรรมและจ้างงานในอัตราที่สูง ท�ำให้จ�ำนวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยสถิติจ�ำนวน
ประชากรในจังหวัดนนทบุรี ในปี 2549 มีจ�ำนวน 996,072 คน ปี 2550 มีจ�ำนวน 1,024,191 คน
ปี 2551 มีจ�ำนวน 1,052,952 คน ปี 2552 มีจ�ำนวน 1,078,071 คน ปี 2553 มีจ�ำนวน 1,101,743 คน
ปี 2554 มีจ�ำนวน 1,122,627 คน และ ปี 2555 มีจ�ำนวน 1,141,673 คน ซึ่งการเพิ่มขึ้นของประชากร
จะก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา อันจะส่งผลกระทบต่อประชากรที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนนทบุรี
โดยตรงนั้นเอง
ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงท�ำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการด�ำเนินการด้านขยะมูลฝอยของจังหวัด
นนทบุรี ด้วยสภาพปัญหาขยะของจังหวัดนนทบุรีเกิดจากจ�ำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น นั้นหมายความว่า
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มนุษย์เป็นผู้ที่สร้างปัญหาเหล่านี้ขึ้น เมื่อมนุษย์เป็นผู้สร้างปัญหา มนุษย์ก็ควรเป็นผู้จัดการกับสิ่ง
เหล่านี้ จากสภาพชุมชนในจังหวัดนนทบุรี พบว่า จังหวัดนนทบุรีเป็นชุมชนที่เป็นแหล่งอยู่อาศัยและ
ท�ำการเกษตรกรรมมาก่อน ซึง่ ในชุมชนมีวดั เป็นแหล่งศูนย์รวมจิตใจ บ่มเพาะความรู้ จิตส�ำนึก และความ
ร่วมแรงร่วมใจให้กับประชากรในชุมชนเสมอมา ตามข้อมูลจ�ำนวนประชากรในจังหวัดนนทบุรี พบว่า
โดยส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม และศาสนาอืน่ ๆ จังหวัดนนทบุรี
มีจำ� นวนวัด รวมทั้งสิ้นกว่า 191 แห่ง และหลายแห่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่พุทธศาสนิกชนนิยมไปท� ำบุญ
ปฏิบัติธรรม ในวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึง่ ผูท้ อี่ ยูอ่ าศัยในจังหวัดนนทบุรจี ะเข้าร่วมกิจกรรมทีท่ างวัดจัด
ขึน้ จ�ำนวนมาก ดังนั้น ในการที่จะปลูกฝังแนวความคิดใดๆ สู่ประชากรในจังหวัดนนทบุรี วัด จึงน่าจะเป็น
สถานที่ที่มีประสิทธิภาพในการเป็นแกนหลักที่จะด�ำเนินการ ในฐานะผู้น�ำด้านความคิด และศูนย์รวม
จิตใจของประชาชนในจังหวัด ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจว่า ในเมื่อสภาพชุมชนมีลักษณะที่ใกล้ชิดกับ
ศาสนา และศาสนาส่งผลต่อชีวิตประจ�ำวันของคนในชุมชน ในอันที่จะสร้างให้คนในชุมชนเกิดจิตส�ำนึก
ในการจัดการปัญหาที่ตนเองมีส่วนสร้างขึ้น วัดจึงเป็นส่วนส�ำคัญที่จะเข้ามามีส่วนร่วมส่งเสริม ผลักดัน
สร้างจิตส�ำนึก ให้กับประชาชน จนเกิดการแก้ไขปัญหาร่วมกันของคนในชุมชน ด้วยเหตุผลที่กล่าวมานี้
จึงควรจะมีหลักธรรมค�ำสอนทางพระพุทธศาสนา ที่จะมาช่วยในด้านการปลูกจิตส�ำนึกให้กับประชาชน
งานวิจัยนี้จึงมีจุดมุ่งหมายส�ำคัญในอันที่จะค้นหาหลักธรรมค�ำสอนทางพระพุทธศาสนา เพื่อใช้ในการ
ปลูกจิตส�ำนึกให้กับประชาชนในจังหวัดนนทบุรีในการดูแลจัดการปัญหาด้านขยะมูลฝอยภายในชุมชน
ของตนเอง
การศึกษาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ 3 ประการ คือ ประการแรก เพือ่ ศึกษารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย
ของเขตเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี ประการที่ 2 เพื่อศึกษาสภาพปัญหาขยะมูลฝอยของจังหวัดนนทบุรี
และประการสุดท้าย เพือ่ ศึกษาหาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการสร้างจิตส�ำนึกสาธารณะเพือ่ การ
จัดการขยะมูลฝอยให้แก่ประชาชนในจังหวัดนนทบุรี

2. ผลการวิจัย
1) จากการศึกษารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี พบว่า การด�ำเนิน
การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการจัดเก็บ
ขยะมูลฝอย และขั้นตอนการก�ำจัดขยะมูลฝอย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.1) ขัน้ ตอนการจัดเก็บขยะมูลฝอย พบว่า ในแต่ละเทศบาลมีกระบวนการจัดเก็บขยะมูลฝอย
ที่แตกต่างกันออกไป ตามองค์ความรู้และศักยภาพของเทศบาลนั้นๆ จากการวิเคราะห์กระบวนการจัด
เก็บขยะของเทศบาล พบว่า มีกระบวนการจัดเก็บขยะมูลฝอย แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 16 เล่มที่ 47 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2557
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ดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการ
จัดเก็บขยะมูลฝอย และขั้นตอนการกําจัดขยะมูลฝอย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.1) ขั้นตอนการจัดเก็บขยะมูลฝอย พบว่า ในแต่ละเทศบาลมีกระบวนการจัดเก็บขยะมูลฝอย
ภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา
ที่แตกต่างกันออกไป ตามองค์ความรู้และศักยภาพของเทศบาลนั้นๆ จากการวิเคราะห์กระบวนการจัดเก็บขยะ
ระบวนการจั
ดเก็บขยะมู
แบ่งบออกเป็
3 รูปแบบ ดดัรวมขยะของเทศบาล
งนี้
ของเทศบาล พบว่ารูมีปกแบบที
่ 1 เทศบาลด�
ำเนิลฝอย
นการเก็
ขยะมูนลฝอยจากจุ
และ
รู
ป
แบบที
่
1
เทศบาลดํ
า
เนิ
น
การเก็
บ
ขยะมู
ล
ฝอยจากจุ
ด
รวมขยะของเทศบาล
และบ้
า
นเรื
อน
บ้านเรือนประชาชน โดยรถเก็บขยะขนไปไว้ยังสถานที่คัดแยกขยะ เพื่อคัดแยกขยะที่สามารถน�ำกลับมา
ประชาชน โดยรถเก็บขยะขนไปไว้ยังสถานที่คัดแยกขยะ เพื่อคัดแยกขยะที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ และ
ใช้ใหม่ได้ และวัตถุอนั ตราย ก่อนส่งไปยังสถานทีก่ ำ� จัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
วัตถุอันตราย ก่อนส่งไปยังสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดยมีกระบวนการ
โดยมีกระบวนการ ดังภาพ
ดังภาพ
จุดรวมขยะของ
เทศบาล บ้านเรือน

สถานที่คัดแยกขยะ
รถเก็บขยะ

มูลฝอยของเทศบาล

ขยะที่เหลือจากการคัดแยก ส่งไปยัง
รถบรรทุก

สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ฯลฯ
นําขยะที่คัดแยกได้ไปใช้ประโยชน์
อื่นๆ เช่น ทําปุ๋ยหมัก เลี้ยงไส้เดือน
เป็นต้น

		 รูปแบบที่ 2 เทศบาลด�ำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยจากจุดรวมขยะของเทศบาล

รูปแบบที่ 2โดยรถเก็
เทศบาลดํบาขยะ
เนินการจั
บขยะมูลฝอยจากจุ
ดรวมขยะของเทศบาล
านเรือำน
และบ้านเรือนประชาชน
ซึ่งพนัดเก็
กงานประจ�
ำรถเก็บขยะจะท�
ำการแยกขยะทีและบ้
่สามารถน�
ประชาชน
บขยะ ซึ่งพนักงานประจํ่นๆารถเก็
าการแยกขยะที
ากลับบไปใช้
ด้ออก
กลับไปใช้ใโดยรถเก็
หม่ได้ออกจากขยะประเภทอื
เช่นบขยะจะทํ
โลหะ พลาสติ
ก ฯลฯ ตั่สามารถนํ
้งแต่บนรถเก็
ขยะใหม่
ส่งไไปยั
ง
จากขยะประเภทอื
เช่น โลหะ พลาสติ
บขยะ
งไปยังสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของ
สถานที่ก�ำจัดขยะมู่นลๆฝอยขององค์
การบริกหฯลฯ
ารส่วตันจั้งแต่
งหวับนรถเก็
ดนนทบุ
รี ดังส่ภาพ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ดังภาพ
จุดรวมขยะของเทศบาล
บ้านเรือน ฯลฯ

พนักงาน

สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย

คัดแยกขยะ

ขององค์การบริหาร

บนรถเก็บขน

ส่วนจังหวัดนนทบุรี

รูปแบบที่ 3 เทศบาลดําเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยจากจุดรวมขยะของเทศบาล และบ้านเรือน
ประชาชน		
โดยรถเก็รูปบขยะ
รถนําขยะที
ได้ส่งดไปยั
ําจัดขยะมูดลรวมขยะของเทศบาล
ฝอยขององค์การบริหารส่
วน
แบบทีแล้่ ว3วิ่งเทศบาลด�
ำเนิ่เก็นบการจั
เก็บงสถานที
ขยะมูล่กฝอยจากจุ
และ
จับ้งาหวันเรื
ดนนทบุ
รีทันที ดังภาพ
อนประชาชน
โดยรถเก็บขยะ แล้ววิ่งรถน�ำขยะที่เก็บได้ส่งไปยังสถานที่ก�ำจัดขยะมูลฝอยของ

องค์การบริ
หารส่วนจังหวัดนนทบุรีทันที ดังภาพ
จุดรวมขยะของเทศบาล
บ้านเรือน ฯลฯ

รถเก็บขนขยะ

สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนนทบุรี

1.2) ขั้นตอนการกําจัดขยะมู
ลฝอย ฐพบว่
หวัดเดืนนทบุ
รีจํานวนได้
จัดพ.ศ.
ทําบั2557
นทึก
- สิงหาคม
วารสารศาลรั
ธรรมนูาญเทศบาลในจั
ปีที่ 16 เล่มทีง่ 47
อนพฤษภาคม
ข้อตกลงการจัดการขยะมูลฝอยรวมจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ในการจัดส่ง
ขยะมูลฝอยที่เก็บได้ในท้องที่ ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเป็นผู้กําจัด โดยไม่มีภาระในการกําจัด
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รูปแบบที่ 3 เทศบาลดําเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยจากจุดรวมขยะของเทศบาล และบ้านเรือน
ประชาชน โดยรถเก็บขยะ แล้ววิ่งรถนําขยะที่เก็“การพั
บได้สฒ่งไปยั
งสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วน
นาเชิงพุทธเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี”
จังหวัดนนทบุรีทันที ดังภาพ
จุดรวมขยะของเทศบาล
บ้านเรือน ฯลฯ

สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
รถเก็บขนขยะ

ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนนทบุรี

1.2) ขั้นตอนการกําจัดขยะมูลฝอย พบว่า เทศบาลในจังหวัดนนทบุรีจํานวนได้จัดทําบันทึก
ข้อตกลงการจั1.2)
ดการขยะมู
ลฝอยรวมจั
ดนนทบุ
รี ร่วพบว่
มกับองค์
การบริหารส่งวหวั
นจัดงหวั
ดนนทบุ
ี ในการจั
ขั้นตอนการก�
ำจังดหวั
ขยะมู
ลฝอย
า เทศบาลในจั
นนทบุ
รีจ� ำรนวนได้
จัดดท�ส่งำ
ขยะมู
่เก็บได้ในท้ดอการขยะมู
งที่ ให้กับองค์
การบริหงารส่
งหวัดรีนนทบุ
นผู้กกําารบริ
จัด โดยไม่
าจัดรี
บันทึลกฝอยที
ข้อตกลงการจั
ลฝอยรวมจั
หวัวดนจั
นนทบุ
ร่วมกัรบีเป็องค์
หารส่มวีภนจัาระในการกํ
งหวัดนนทบุ
ขยะมู
ลฝอยมี
ยงภาระในการจั
บและเก็
ขนขยะมู
นั้น ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นนทบุ รี เ ป็ น ผู ้ ก� ำ จั ด
ในการจั
ด ส่เพีง ขยะมู
ลฝอยที่เดก็เก็
บได้
ในท้อบงที
่ ให้ กลั บฝอยเท่
องค์ กาารบริ
2) จากการศึกำษาสภาพปั
หาขยะมู
ฝอยของเทศบาลในจั
ดนนทบุ
รี พบว่าลปัฝอยเท่
ญหาขยะมู
โดยไม่มีภาระในการก�
จัดขยะมูลญฝอยมี
เพียลงภาระในการจั
ดเก็บงหวั
และเก็
บขนขยะมู
านั้นลฝอยของ
เทศบาลในจังหวัดนนทบุรี สามารถเกิดได้ในทุกๆ ขั้นตอนของกระบวนการจัดการขยะมูลฝอย โดยพบสภาพ
ปัญหาที่สํา2)คัญจากการศึ
ดังนี้ กษาสภาพปัญหาขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี พบว่า ปัญหาขยะมูลฝอย
2.1)งหวั
ขั้ นดตอนการจั
ด เก็ บ ขยะมูดลได้ฝอย
่ พ บ คื อ ขยะมู ล ฝอยส่ วดนใหญ่
มี ที่ มลาจาก
ของเทศบาลในจั
นนทบุรี สามารถเกิ
ในทุกปัๆญ หาที
ขั้นตอนของกระบวนการจั
การขยะมู
ฝอย
บ้โดยพบสภาพปั
านเรือนของประชาชน
ญหาที่สรองลงมาคื
�ำคัญ ดังนีอ้ ขยะมูลฝอยจากตลาด ห้างสรรพสินค้า แหล่งการค้า ส่วนใหญ่เป็นขยะ
อัน เกิด จากการอุ
โ ภคของประชาชน
เนื่อ งจาก
2.1) ปขัโภคบริ
้นตอนการจั
ดเก็บขยะมูลฝอย
ปัญหาทีสภาพทั
่พบ คือ่ว ไปของเทศบาลในจั
ขยะมูลฝอยส่วนใหญ่ง หวั
มีทดี่มนนทบุ
าจากบ้ราีมนี
ลัเรื
กษณะเป็
นชุมชนเมืองรองลงมาคื
มีการขยายตั
วของประชากรค่
อนข้าห้งสูางงสรรพสิ
และโดยสภาพพื
่ที่ใกล้ากส่ับวกรุนใหญ่
งเทพมหานคร
อนของประชาชน
อ ขยะมู
ลฝอยจากตลาด
นค้า แหล่้นงทีการค้
เป็นขยะ
ทําให้พบการลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยในพื้นที่ ส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แม้ว่าเทศบาลจะ
อันเกิดจากการอุปโภคบริโภคของประชาชน เนื่องจาก สภาพทั่วไปของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีมี
กําหนดช่วงเวลาในการเก็บขยะมูลฝอย แต่ก็ยังประสบปัญหาการตกค้างของขยะมูลฝอย เนื่องจาก ประชาชน
ลั ก ษณะเป็ น ชุ ม ชนเมื อ ง มี ก ารขยายตั ว ของประชากรค่ อ นข้ า งสู ง และโดยสภาพพื้ น ที่ ที่ ใ กล้ กั บ
ไม่ทิ้งขยะในช่วงเวลาที่เทศบาลกําหนด นอกจากนี้ยังพบการนําขยะไปกองทิ้งในที่ห้ามทิ้ง ที่ว่างเปล่า รกร้าง คน
กรุงเทพมหานครท�ำให้พบการลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยในพื้นที่ ส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นอย่าง
จากนอกพื้นที่ลักลอบน้ําขยะมาทิ้ง ทําให้สร้างภาระในการจัดเก็บขยะมูลฝอยมากขึ้น ในเรื่องการคัดแยกขยะ
รวดเร็ว แม้ว่าเทศบาลจะก�ำหนดช่วงเวลาในการเก็บขยะมูลฝอย แต่ก็ยังประสบปัญหาการตกค้างของ
มูล ฝอยก่อนทิ้ง พบว่า ปัญหาสําคัญมาจาก จิตสํานึกของประชาชน ซึ่งเทศบาลไม่สามารถดําเนินการคัด
ขยะมูลฝอย เนือ่ งจาก ประชาชนไม่ทงิ้ ขยะในช่วงเวลาทีเ่ ทศบาลก�ำหนด นอกจากนีย้ งั พบการน�ำขยะไป
แยกขยะได้ ทั้ง หมด ต้ อ งอาศั ย การมีส่ วนร่ว มของประชาชนในการคัด แยกขยะตั้ง แต่ ใ นครั วเรือนอั น เป็ น

กองทิง้ ในทีห่ า้ มทิง้ ที่ว่างเปล่า รกร้าง คนจากนอกพื้นที่ลักลอบน�ำขยะมาทิ้ง ท�ำให้สร้างภาระในการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยมากขึน้ ในเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง พบว่า ปัญหาส�ำคัญมาจาก จิตส�ำนึก
ของประชาชน ซึ่งเทศบาลไม่สามารถด�ำเนินการคัดแยกขยะได้ทั้งหมด ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการคัดแยกขยะตัง้ แต่ในครัวเรือนอันเป็นจุดเริม่ ต้นของการเกิดขยะมูลฝอย ซึง่ จะส�ำเร็จหรือ
ไม่ขนึ้ อยูก่ บั จิตส�ำนึกของผูท้ งิ้ ขยะ แม้ว่าเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีได้ด�ำเนินกิจการที่ส่งเสริม ปลูกจิต
ส�ำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการคัดแยกขยะอยู่เสมอ แต่ประสบปัญหาในด้านอุปกรณ์ในการ
เก็บขนขยะ พนักงานที่ปฏิบัติงานในด้านนีม้ จี ำ� นวนจ�ำกัด และงบประมาณมีจำ� นวนไม่เพียงพอทีจ่ ะท�ำให้
โครงการสามารถด�ำเนินการได้อย่างต่อเนือ่ ง ปัญหาทีส่ �ำคัญอีกประการ คือ ประชาชนทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
ยังไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเดิมๆ และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมก็ไม่ได้มีส่วน
ในการริเริ่มด�ำเนินการอย่างแท้จริง
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2.2) ขั้นตอนการก�ำจัดขยะมูลฝอย ปัญหาที่พบ คือ เทศบาลในจังหวัดนนทบุรี ได้จัดท�ำ
ข้อตกลงไว้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีในการส่งขยะที่จัดเก็บได้ไปก�ำจัดยังสถานที่ก�ำจัดขยะ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดยเทศบาลต่างๆ ต้องเสียค่าใช้จ่ายให้กับองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนนทบุ รี ซึ่ ง เมื่ อ ขยะมี จ� ำ นวนมากขึ้ น และถู ก ส่ ง ไปก� ำ จั ด จ� ำ นวนมากจะท� ำ ให้ เ ทศบาลต้ อ ง
สูญเสียค่าใช้จ่ายต่อปีจ�ำนวนมากตามไปด้วย
จากสภาพปัญหาที่พบในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีดังกล่าว
ข้างต้น พบว่า สาเหตุอันท�ำให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอย เกิดจาก 1) ระบบการจัดการที่ขาดงบประมาณ
สนับสนุน ท�ำให้เครือ่ งมือในการด�ำเนินงานไม่เพียงพอ ไม่สามารถด�ำเนินการจัดจ้างและ/หรือจัดกิจกรรม
สนับสนุนการด�ำเนินงานได้อย่างเพียงพอและต่อเนือ่ ง บุคลากรไม่เพียงพอ และขาดความรูใ้ นการท�ำงาน
2) ประชากรมีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากเมืองเปลี่ยนสภาพจากชุมชนเกษตรกรรมไป
เป็นชุมชนเมือง และมีประชากรที่มาจากแหล่งอื่น ท�ำให้ขาดความร่วมมือร่วมใจและจิตส�ำนึกในการมี
ส่วนร่วมกับชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย กล่าวคือ พฤติกรรมอันเกิดจากการขาดจิตส�ำนึกของ
ประชาชน และการขาดการร่วมมือร่วมใจในการร่วมกิจกรรมของชุมชน การที่ประชาชนไม่มีส่วนในการ
ร่วมคิดร่วมร่วมตัดสินใจในปัญหาของชุมชน ท�ำให้ขาดความตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากขยะมูลฝอย
แม้ว่าสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจะเห็นได้ด้วยตนเอง และเทศบาลมีกระบวนการในการจัดการขยะมูลฝอย
ดีเพียงใดก็ตาม แต่ด้วยสภาพการเป็นชุมชนเมือง จ�ำนวนประชากรเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้ขยะมูลฝอย
ก็เกิดเพิม่ ขึน้ ตามไปด้วยเช่นกัน โดยหากเกิดการสะสมของปัญหาต่อไปเรื่อยๆ ปัญหาขยะมูลฝอยจะ
กลายเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยากในอนาคตต่อไป
งานวิจยั ฉบับนีจ้ งึ ได้ศกึ ษาหาทางเลือกอืน่ ทีจ่ ะเข้ามามีบทบาท ในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย
ให้แก่เทศบาลในจังหวัดนนทบุรี โดยจะเห็นได้ว่า ความร่วมมือร่วมใจหรือการมีส่วนร่วม และจิตส�ำนึก
ของประชาชน ล้วนมีจุดมุ่งหมายที่เริ่มจากตัวบุคคล เช่นเดียวกับปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดจากมนุษย์เป็น
ผูก้ อ่ ขึน้ ทัง้ สิน้ และโดยสภาพสังคมประชากรส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ การน�ำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
เข้ามาปรับใช้ตงั้ แต่ตน้ ทางของปัญหา คือ “คน” ย่อมสอดคล้องกับการด�ำเนินชีวติ ของประชาชนในจังหวัด
ปัญหาการทีเ่ กิดจัดการขยะขยะมูลฝอยเช่น ปัญหาขยะล้นเมือง ปัญหาการขาดบุคลากรการสิน้ เปลืองนนทบุรี
อันเป็นพุทธศาสนิกชนโดยส่วนใหญ่ ซึง่ หากมีแนวทางทีเ่ ป็นรูปธรรมจะท�ำให้สามารถลดงบประมาณ บุคลากร
ฯลฯ ในด้านการจัดการขยะมูลฝอย จากผลการศึกษาดังกล่าว จึงขอน�ำเสนอองค์ความรูใ้ หม่เพือ่ เป็นทางเลือก
ในการจัดการขยะมูลฝอย คือ การน�ำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการพัฒนาจิตส�ำนึก และ
ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือร่วมในในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชนของตนต่อไป
3) จากการศึกษาหาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาทีจ่ ะน�ำมาพัฒนาจิตส�ำนึกให้กบั ประชาชนใน
การจัดการขยะมูลฝอย พบว่า หลักธรรมที่เหมาะสม คือ “หลักสังคหวัตถุ 4”
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“การพัฒนาเชิงพุทธเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี”

3.1) ความหมาย/องค์ประกอบของ “สังคหวัตถุ 4”
		 มนุษย์ขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์สังคม จ�ำเป็นต้องอยู่รวมกันและมีการพึ่งพาอาศัยกันและกัน
การมารวมกันของคนหมู่มากก็มักจะน�ำไปสู่ความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน อันน�ำไปสู่ความขัดแย้งในเวลา
ต่อมา ดังนั้น จึงจ�ำเป็นต้องมีกฎเกณฑ์หรือหลักยึด เพื่อให้คนในสังคมยึดถือและปฏิบัติเพื่อให้เกิดความ
ถูกต้อง เป็นธรรม และน�ำความเจริญมาสู่สังคม “หลักสังคหวัตถุ 4” ถือว่าเป็นหลักธรรมอย่างหนึ่งที่ช่วย
ประสานชนหมู่มากให้อยู่รวมกันอย่างมีความสุข ซึ่งในพระไตรปิฎกได้กล่าวถึง สังคหวัตถุ 4 ไว้ว่า
เป็นสังคหวัตถุ (ธรรมอันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว) 4 ประการ คือ
		 (1) ทาน คือ การให้ปัน ความเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่ เสียสละ ช่วยด้วยทุนการแบ่งปันสิ่งของ
แก่ผู้อื่นที่ควรให้ ตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจ และศิลปวิทยารวมไปถึงการให้อภัยแก่ผู้อื่น ท�ำให้
สังคมอยู่กันอย่างมีความสุขเพราะการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
		 (2) ปิยวาจา คือ การพูดจาน่ารัก ปราศรัยด้วยถ้อยค�ำสุภาพอ่อนหวาน ไพเราะ
เป็นที่รัก พูดด้วยค�ำทีน่ า่ ฟัง ชีแ้ จงในสิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์ให้กำ� ลังใจ ท�ำให้เกิดความพอใจแก่ผไู้ ด้ยนิ ได้ฟงั
ก่อให้เกิดมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
		 (3) อัตถจริยา คือ การบ�ำเพ็ญให้เป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้อื่น เป็นการปฏิบัติ
สิ่งที่เป็นประโยชน์ซึ่งกันและกัน มีน�้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยก�ำลังความคิด
ก�ำลังกาย และก�ำลังทรัพย์ การท�ำตนให้เป็นประโยชน์เท่าที่จะได้ท�ำได้ เช่น ส่งเสริมจริยธรรม ส่งเสริม
ให้ผู้อื่นได้รับในสิ่งที่ดี การช่วยเหลือผู้อื่นจะท�ำให้หมู่คณะและสังคม และประเทศชาติมีความก้าวหน้า
ได้รับความส�ำเร็จในสิ่งต่างๆ เป็นอย่างดี
		 (4) สมานัตตตา คือ การปฏิบัติตนเสมอต้นเสมอปลาย ท�ำตัวให้เข้ากันได้เป็นเพื่อน
ร่วมทุกข์รว่ มสุขกัน ไม่เอาเปรียบ ร่วมเผชิญและแก้ปญั หาเพือ่ ประโยชน์สขุ ร่วมกัน ไม่ถอื เราถือเขา รูจ้ กั ผูกมิตร
กับผูอ้ นื่ เช่น ในยามที่ตนตกทุกข์ได้ยากก็ไม่ทอดทิ้งยังช่วยเหลือ ย่อมเกิดความสุขและความสามัคคีใน
หมู่คณะ
		 “สังคหวัตถุ” เป็นหลักธรรมในศาสนาพุทธ โดยเป็นภาษาบาลีแยกออกเป็น 2 ศัพท์ คือ
สังคห 1 วัตถุ 1 “สังคห” แปลเป็นภาษาไทยว่า สงเคราะห์ มีความหมายว่า ช่วยเหลือ อุดหนุน “วัตถุ”
ในที่หมายความว่า เรื่อง รวมทั้งสองศัพท์ “สังคหวัตถุ” หมายความว่า เรื่องความช่วยเหลือ จะช่วยเหลือ
กันด้วยวิธอี ย่างไรบ้างท่านได้วางไว้เป็น 4 อย่าง การช่วยเหลือกันด้วยวิธนี อกเหนือจาก 4 อย่างนี้ ไม่เรียกว่า
สังคหวัตถุ คือ เรือ่ งความช่วยเหลือทีท่ �ำให้รกั ใคร่นบั ถือกลมเกลียวกัน หรือหมายถึงหลักธรรมทีเ่ ป็นเครือ่ ง
ยึดเหนี่ยวน�้ำใจของผู้อื่น ผูกไมตรี เอื้อเฟื้อ เกื้อกูล หรือเป็นหลักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน
		 พระพุทธเจ้าทรงสอนหลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ไว้เรียกว่า สังคหวัตถุ หมายถึง วิธผี กู ใจคน
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พระองค์ตรัสว่า “รถม้าแล่นไปได้เพราะมีลิ่มสลักคอยตรึงส่วนประกอบต่างๆ ของรถม้าเข้าด้วยกันฉันใด
คนในสังคมก็ฉันนั้น คือท�ำหน้าที่เป็นกาวใจเชื่อมประสานคนทั้งหลายเข้าด้วยกัน” ธรรมเหล่านี้จึงเป็น
ธรรมที่ช่วยอุ้มชูโลก ถ้าไม่พึงมีธรรมเหล่านี้มารดาหรือบิดาก็ไม่พึงได้การนับถือหรือการบูชาเพราะบุตร
เป็นเหตุ แต่เพราะบัณฑิตเล็งเห็นความส�ำคัญของสังคหธรรมเหล่านี้ ฉะนั้น บัณฑิตเหล่านั้นจึงถึงความ
เป็นใหญ่และเป็นผู้น่าสรรเสริญ
		 สรุปได้ว่า สังคหวัตถุ 4 หมายถึง เครื่องมือ หรือหลักธรรมที่ช่วยประสานคนหมู่มากให้
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เป็นเครื่องช่วยขจัดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นท�ำให้คนอยู่ร่วมกันด้วยความรัก
สามารถน�ำไปใช้ได้ตั้งแต่ระดับครอบครัวจนถึงระดับสังคม เป็นธรรมอันจะก่อให้เกิดความผาสุก ในบ้าน
เมืองและประเทศชาตินั่นเอง หลักธรรมของสังคหวัตถุนี้หากผู้ใดยึดถือปฏิบัติ เชื่อแน่ว่าจะเป็นที่รักใคร่
เคารพนับถือของเพื่อนร่วมงานและบุคคลทั่วไป
3.2) “หลักสังคหวัตถุ 4”สามารถน�ำมาปรับใช้ในการสร้างจิตส�ำนึกสาธารณะในการ
จัดการขยะมูลฝอยให้กับประชาชนได้ดังนี้
		 (1) หลักทาน (การให้) พบว่า ความเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่ เสียสละ ช่วยด้วยทุนการแบ่งปัน
สิง่ ของแก่ผอู้ นื่ ทีค่ วรให้ ตลอดจนให้ความรูค้ วามเข้าใจ และศิลปวิทยารวมไปถึงการให้อภัยแก่ผอู้ นื่ ท�ำให้
สังคมอยู่กันอย่างมีความสุข เพราะการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปันช่วยเหลือสงเคราะห์ด้วยปัจจัยสี่
ทุนหรือทรัพย์สงิ่ ของ ตลอดจนให้ความรู้ ความเข้าใจ และศิลปวิทยาต่างๆ ทีเ่ ป็นของตนเองแก่ผอู้ นื่ ทีค่ วร
แบ่งปัน ซึ่งในการด�ำเนินการปลูกจิตส�ำนึกให้กับประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยสามารถท�ำได้ ดังนี้
			 - ให้ความรู้ที่ตรงกับความต้องการของประชาชน โดยสามารถน�ำกลับไปประยุกต์
ใช้ต่อได้
			 - ให้ความจริงใจหวังดีตอ่ กัน ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน อันเป็นการยกระดับคุณภาพ
จิตใจ ผลที่ได้รับ คือ การท�ำให้เป็นที่รักของคนทั่วไป
			 - เสียสละทรัพย์ จัดสรรทรัพยากรเพื่อส่วนรวม เช่น จัดหาภาชนะรองรับขยะ
ภาชนะในการคัดแยกขยะ ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ร่วมกัน
			 - เสียสละเวลาในการร่วมกันท�ำกิจกรรม เพือ่ ให้เกิดความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันใน
การร่วมกันคิดตัดสินใจ มองเห็นปัญหาร่วมกัน
			 - ให้รางวัล เป็นการส่งเสริม ให้เกิดความรู้สึกในการอยากเข้ามามีส่วนร่วมท�ำ
กิจกรรม
		 (2) หลักปิยวาจา (วาจาเป็นที่รัก) พบว่า วาจาที่ไพเราะอ่อนหวาน ย่อมเป็นคุณสมบัติ
ส� ำ คั ญ ในการพู ด เพื่ อ ยึ ด เหนี่ ย วใจของผู ้ ฟ ั ง ให้ เ กิ ด ความนิ ย มรั ก ใคร่ แ ละเชื่ อ ถื อ และแสดงออกถึ ง
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ความคิดที่สะท้อนมาจากจิตใจ ท�ำให้เห็นถึงคุณลักษณะผู้พูด การอบรมขัดเกลาจิตใจของบุคคลนั้น
ดังผู้มีมารยาทจะต้องระมัดระวัง ในการใช้วาจา แบ่งเป็น การพูดทั่วไป และการพูดแบบสนทนา
การพูดกับผู้อื่นหรือการสนทนากันในสังคมนั้น มีความส�ำคัญมาก การสนทนาเป็นการพูดกับผู้อื่น
แตกต่างไปจากการพูดคนเดียว กล่าวคือ การสนทนาย่อมมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน มีการพูดจา
ระหว่างบุคคลซึ่งอาจมากกว่าสองคน ซึ่งในการด�ำเนินการปลูกจิตส�ำนึกให้กับประชาชนในการจัดการ
ขยะมูลฝอยสามารถท�ำได้ ดังนี้
			 - ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องต้องไม่ปฏิบตั เิ ฉพาะหน้าทีข่ องตนอย่างเดียว แต่ตอ้ งสือ่ สารทุกๆ
รูปแบบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน
			 - การพูดนั้นไม่ใช่เพียงแต่ไพเราะอย่างเดียว แต่ต้องประกอบด้วยองค์ความรู้ที่
ครอบคลุมถึงการจัดการขยะด้วย
			 - ในการสื่อสารเพื่อต้องการให้ ปฏิบัติในแนวทางใด จ�ำเป็นต้องใช้วาทศิลป์
โน้มน้าวให้เห็นความส�ำคัญ
			 - พูดโดยการเอาใจเขามาใส่ใจเรา ท�ำให้คนรักกัน อภัยกัน สามัคคีกนั จับมือกัน ให้เห็น
แก่ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
		 (3) หลักอัตถจริยา (การประพฤติประโยชน์) พบว่า เป็นการท�ำประโยชน์แก่เขาคือ
ช่วยเหลือด้วยแรงกาย และขวนขวายช่วยเหลือกิจการต่างๆ บ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์ รวมทั้งช่วย
แก้ไขปัญหา และส่งเสริมในด้านจริยธรรม ซึ่งหลักธรรมข้อนี้มุ่งสอนให้คนพัฒนาตนใน 2 ด้าน คือท�ำตน
ให้เป็นประโยชน์ เป็นการท�ำตนให้มีคุณค่าต่อสังคมที่ตนอาศัยอยู่ ซึ่งในการด�ำเนินการปลูกจิตส�ำนึกให้
กับประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยสามารถท�ำได้ ดังนี้
			 - ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมจิตอาสา อาสาสมัคร เช่น บ้านเมืองสกปรกก็ไปช่วยเหลือ
กัน ท�ำประโยชน์
			 - ปลูกฝังให้เห็นว่า การทิ้งขยะให้เป็นที่ หรือการจัดการขยะในครัวเรือน ให้ถูกวิธี
ก่อนน�ำออกมาทิ้ง เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน เพราะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งตนเองและส่วนร่วม
			 - ปลูกฝังให้ค�ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง สร้างแรงจูงใจให้มีจิตส�ำนึก
อยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าอยู่ที่ไหนเวลาใดก็ไม่ทิ้งไม่เป็นที่
			 - การมีจติ ส�ำนึกสาธารณะ คือ เห็นคนอืน่ ท�ำอะไรไม่ดดู าย ไม่อยูเ่ ฉย ตระหนักรูว้ า่
เราเป็นพี่น้องกันทั้งสิ้น ถ้าไม่จ�ำเป็นก็ไม่ควรท�ำอะไรให้โกรธเกลียด ชิงชัง เพราะสรรพสิ่งในโลกล้วนอิง
อาศัยกัน
			 - มีความเสียสละ ช่วยกันเป็นหูเป็นตา ช่วยกันคนละไม้ละมือ เล็งเห็นประโยชน์
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ของสิ่งของเหลือใช้ อันไหนที่สามารถดัดแปลงกลายเป็นเครื่องใช้ไม้สอยได้ อันนี้ก็ได้ประโยชน์ที่สุดแล้ว
		 (4) หลักสมานัตตตา (การวางตนสม�่ำเสมอ) พบว่า วางตนให้เหมาะสมกับฐานะที่ตนมี
อยู่ในสังคม เช่น เป็นหัวหน้าครอบครัว เป็นบิดามารดา เป็นครูอาจารย์ เป็นเพื่อนบ้าน เป็นต้น ตนอยู่
ในฐานะอะไรก็วางตนให้เหมาะสมกับฐานะที่เป็นอยู่ และท�ำอย่างเสมอต้นเสมอปลายปฏิบัติตนอย่าง
สม�่ำเสมอต่อคนทั้งหลาย ให้ความเสมอภาค ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น เสมอในสุขและทุกข์ คือ ร่วมสุข
ร่วมทุกข์กัน ร่วมรับรู้ปัญหา และร่วมแก้ปัญหาเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติ ความเป็นคน
มีตนสม�่ำเสมอ ไม่ถือตัว ซึ่งในการด�ำเนินการปลูกจิตส�ำนึกให้กับประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย
สามารถท�ำได้ ดังนี้
			 - วางตนให้พอดี ในเรื่องของจิตส�ำนึกสาธารณะ หากอยากให้คนอื่นท�ำดีอย่างไร
เราต้องท�ำตัวแบบนั้น เราปฏิบตั ติ อ่ คนอืน่ ให้เหมือนกับทีอ่ ยากให้เค้าปฏิบตั ติ อ่ เรา ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน
			 - สุขด้วยกัน ทุกข์ด้วยกัน สามารถปรับตัวเข้ากับทุกคนได้เป็นอย่างดี ต้องเป็นคน
ที่มีปัญญา มีความบริสุทธิ์ใจ และมีความกรุณา เป็นพื้นฐานอยู่ในใจ
			 - ต้องสมานสามัคคี ช่วยกันคนละไม้ละมือ เพราะเล็งเห็นประโยชน์ร่วมกัน
		 จากการน�ำ “หลักสังคหวัตถุ 4”มาปรับใช้ในการสร้างจิตส�ำนึกสาธารณะในการจัดการ
ขยะมูลฝอยให้กับประชาชน ข้างต้น แสดงให้เห็นว่า สามารถน�ำหลักสังคหวัตถุ 4 มาประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการจักการขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรไี ด้ในทุกขัน้ ตอน เนือ่ งจากหลักสังควัตถุ 4
อันได้แก่ ทาน (การให้) ปิยวาจา (วาจาอันเป็นที่รัก) อัตถจริยา (การประพฤติตนเป็นประโยชน์)
สมานัตตตา (วางตนสม�่ำเสมอ) สามารถน�ำไปสอดแทรกถึงระดับของจิตใจ ให้ประชาชนเกิดจิตส�ำนึก
สาธารณะ เล็งเห็นประโยชน์ของการมีส่วนร่วม เมื่อหลักธรรมสามารถปลูกฝังเข้าไปถึงในระดับจิตใจ
มองเห็นปัญหาที่เกิดจากตนเอง จากคนในสังคม ตามความเป็นจริง ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถส่งผล
กระทบต่อภาพรวมของชุมชนสังคมได้ ก็จะท�ำให้เกิดการแสดงออกถึงการกระท�ำที่ถูกต้องและสมควร
ปฏิบัติ เพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคมโดยรวม
3.3) อานิสงส์ที่เกิดจากการสงเคราะห์ด้วย สังคหวัตถุ 4
		 พระพุ ท ธองค์ ไ ด้ ท รงกล่ า วถึ ง อานิ ส งส์ ที่ เ กิ ด จากการสงเคราะห์ ป ระชาชนด้ ว ย
สังคหวัตถุ 4 คือ ทาน (การให้) เปยยวัชชะ หรือปิยวาจา (วาจาเป็นทีร่ กั ) อัตถจริยา (การประพฤติประโยชน์)
และ สมานัตตตา (การวางตนสม�ำ่ เสมอ) อยูเ่ ป็นประจ�ำ เมือ่ จุตจิ ากเทวโลกมาแล้ว บุญทีเ่ กิดจากการให้ทาน
เป็นประจ�ำ จะท�ำให้ได้ลกั ษณะมหาบุรษุ คือ มีฝา่ มือและฝ่าเท้าอ่อนนุม่ และมีเส้นทีข่ อ้ พระองคุลจี ดกันเป็น
รูปตาข่ายงดงาม น่าดูนา่ ชม และบุญที่เกิดจากการใช้ปิยวาจานั้น จะท�ำให้มีพระชิวหาใหญ่ยาวและ
มีพระสุรเสียงดุจเสียงพรหม ตรัสดุจเสียงร้องของนกการเวกชัดเจน แจ่มใส ไพเราะ ก้องกังวาน สามารถ
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เหนี่ยวรั้งใจผู้ฟังให้ดื่มด�่ำไปกับน�้ำเสียงนั้น ส่วนอานิสงส์ของอัตถจริยาและสมานัตตตานั้น จะท�ำให้
มีญาติสนิทมิตรสหายตลอดจนพวกพ้องบริวารมากมาย รวมถึงพระราชา มหาอามาตย์ เศรษฐี มหาเศรษฐี
พ่อค้า ประชาชนทุกชาติทุกภาษา ทั้งวรรณะต่างๆ ให้การยอมรับนับถือ ทั้งหมดจะมาเป็นพันธมิตร
เป็นกัลยาณมิตร ที่ดีต่อกันและไม่ว่าจะไปที่ไหน ย่อมได้รับการปฏิสันถารเป็นอย่างดี นอกจากนี้
สังคหวัตถุ 4 ยังอ�ำนวยประโยชน์ที่มองเห็นได้เป็นรูปธรรมดังต่อไปนี้
		 (1) ช่วยให้บุคคลด�ำรงตนอยู่ได้ในสังคมด้วยความสุข
		 (2) เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้าใจ สมานไมตรีระหว่างกัน
		 (3) เป็นเครือ่ งส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ให้มคี วามเคารพนับถือกันตามสมควร
แก่ฐานะ
		 (4) เป็นเครือ่ งประสานองค์ประกอบต่างๆ ของสังคมให้คงรูปอยูแ่ ละด�ำเนินไปได้ดว้ ยดี
		 (5) ช่วยส่งเสริมศีลธรรมและป้องกันความประพฤติที่เสื่อมเสียในสังคม
ดังนัน้ เพือ่ ให้ชมุ ชนสามารถปรับตัวและแก้ไขสภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยได้ถูกต้องตาม
หลักวิชาการและมีวิธีการด�ำเนินการที่ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งสร้างความเข็มแข็งอย่าง
เป็นระบบและเป็นรูปธรรมมากยิง่ ขึน้ จะต้องเริม่ ต้นจากการสอดแทรก ส่งเสริม การมีสว่ นร่วม และสร้าง
จิตส�ำนึกร่วมกัน โดยการน�ำหลักสังคหวัตถุ 4 เข้ามาปรับใช้ ซึ่งหลักธรรมนี้สามารถสอดแทรกเข้าไปใน
กระบวนการจัดการขยะของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรไี ด้ในทุกขัน้ ตอน เพราะเป็นหลักธรรมทีส่ อดแทรก
เข้าไปในจิตใจของคน ท�ำให้ประชาชนเล็งเห็นความส�ำคัญของการอาศัยอยูร่ ว่ มกันและปัญหาทีจ่ ะเกิดขึน้
ตามมาหากไม่มหี ลักธรรมประจ�ำใจ สิง่ เหล่านีจ้ ะกลายเป็นพืน้ ฐานหลักธรรมค�ำสอนทีด่ งี ามในการบริหาร
งานของเทศบาลท�ำให้เกิดการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนสืบต่อไป ซึง่ การวิจยั นีท้ ำ� ให้ได้องค์ความรูใ้ นการจัดการขยะ
มูลฝอยในรูปแบบทีเ่ ข้าไปพัฒนาคนในชุมชน กล่าวคือ พัฒนาถึงขัน้ ระดับจิตใจ โดยการน�ำหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ที่ค้นพบ คือ หลักสังคหวัตถุ 4 เข้ามาประยุกต์ใช้ น�ำไปสู่การพัฒนาเชิงพุทธเพื่อการ
จัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีที่ยั่งยืน ตามแผนภาพ
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คือ หลักสังคหวัตถุ 4 เข้ามาประยุกต์ใช้ นําไปสู่การพัฒนาเชิงพุทธเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลใน
จังหวัดนนทบุรีที่ยั่งยืน ตามแผนภาพ
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หลักสังคหวัตถุ 4
ทาน (การให้)
ปิยวาจา (วาจาเป็นที่รัก)
อัตถจริยา (การประพฤติประโยชน์)
สมานัตตตา (การวางตนสม่ําเสมอ)

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

จิตสํานึกสาธารณะ
ประชาชนในชุมชน

ขั้นตอนการจัดเก็บขยะมูลฝอย

ขั้นตอนการกําจัดขยะมูลฝอย

การพัฒนาเชิงพุทธเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี

กล่าวโดยสรุ
ปได้วา่ พระสั
มพุมทมาสั
ธเจ้ามทรงแสดงสั
งคหวัตถุให้งพคหวั
ทุ ธบริ
กตนบั ติ
กล่ า วโดยสรุ
ป ได้ ว่ ามมาสั
พระสั
พุ ท ธเจ้ า ทรงแสดงสั
ต ถุษใทัห้ยึพดุ ทปฏิ
ธบริบตั ษิ ั ทเพืยึอ่ ดฝึปฏิ
เป็่อนฝึคนน่
รักนคนน่
น่าเข้ารัากใกล้น่าเข้มีาศใกล้
ิลปะในการครองใจคน
สังคหวั
ถุจตึงถืถุจอึงว่ถืาอเป็ว่านเป็พุนทพุธวิทธธวิีในการครองใจคน
เพื
กตนาเป็
มีศิลปะในการครองใจคน
สังตคหวั
ธีในการครองใจคน
ชัชั้น้นเยีเยี่ย่ยมม คุคุณณธรรมด้
ธรรมด้านทาน
านทานปิยปิวาจา
ยวาจาอัตอัถจริ
ตถจริ
ย
า
สมานั
ต
ตตา
คุ
ณ
ธรรมทั
ง
้
4
ประการนี
ยา สมานัตตตา คุณธรรมทั้ง 4 ประการนี้ เป็นเครื้ เป็
่องนเครื่องยึยึดด
เหนี่ย่ยวจิ
วจิตตใจคน
ใจคน หลั
หลักกสัสังคหวั
งคหวัตถุตถุ4 4นี้จนีึง้จเป็ึงนเป็เครื
นเครื
อในการที
่จะสร้
างความปรองดองและสามั
คคีในการ
เหนี
่องมื่อองมืในการที
่จะสร้
างความปรองดองและสามั
คคีในการทํ
างาน
ท�ตลอดจนการนํ
ำงาน ตลอดจนการน�
ำ
ไปใช้
เ
ป็
น
ข้
อ
มู
ล
ในการสร้
า
งแรงจู
ง
ใจและพั
ฒ
นาให้
ม
ค
ี
วามพึ
ง
พอใจและประทั
บ
ใจ
าไปใช้เป็นข้อมูลในการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาให้มีความพึงพอใจและประทับใจ เพื่อนําไปใช้
เพืน่อแนวทางการพั
น�ำไปใช้เป็นแนวทางการพั
ฒนาระบบงานให้
มีป่มระสิ
ทธิภาพเพิ
่มขึ้นและเกิ
สูงสุดสืบไป
เป็
ฒนาระบบงานให้
มีประสิทธิภาพเพิ
ขึ้นและเกิ
ดประโยชน์
สูงสุดดสืประโยชน์
บไป

3. ข้อเสนอแนะ
1) ภาครัฐควรมีนโยบายในการประชาสัมพันธ์ให้ความรูค้ วามเข้าใจในการจัดการขยะให้กบั ภาค
ประชาชนให้มายิง่ ขึน้ ในทุกๆ ขัน้ ตอน ในลักษณะการมีสว่ นร่วมและสร้างจิตส�ำนึกทีส่ มั พันธ์กบั แนวพุทธ
ตามหลักสังคหวัตถุ 4
2) ส่งเสริมการคัดแยกขยะด้วยการรับผิดชอบต่อตนเอง โดยถือประโยชน์สว่ นร่วมเป็นทีต่ งั้ โดย
156

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 16 เล่มที่ 47 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2557
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การออกนโยบายก�ำหนดการคัดแยกประเภทของขยะมูลฝอย
3) ภาครัฐควรก�ำหนดสถานทีแ่ ละวันเวลา ชนิดของภาชนะส�ำหรับทิง้ ขยะตามประเภทของขยะ
เพื่อให้ง่ายต่อการขนถ่ายและน�ำไปท�ำลาย โดยก�ำหนดขั้นตอนให้ชัดเจน และมีระยะเวลา ความถี่ในการ
ด�ำเนินการที่แน่นอน เพื่อให้สอดคล้องกับการด�ำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะให้กับ
ประชาชน
4) จัดให้ชุมชนแต่ละชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดหาที่ทิ้งขยะที่เป็นจุดศูนย์กลางของชุมชน
โดยมองถึงประโยชน์ร่วมกันในการดูแล รักษา เพื่อลดการก่อปัญหาให้กับสภาพแวดล้อม
5) ควรมีการสร้างความรู้ความเข้าใจในการสร้างรูปแบบการจัดการขยะ และน� ำขยะไปใช้
ประโยชน์อย่างเป็นระบบ และสามารถน�ำไปปฏิบัติได้ทันที
6) ควรจะศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยแบบเชิงลึกเกี่ยวกับการเสริมสร้างความร่วมมือ
ร่วมใจ และปลูกฝังจิตส�ำนึก โดยน�ำหลักสังคหวัตถุ 4 มาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
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ASPECT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT (TRIPS)
Angwara Chaianong*

I. INTRODUCTION
In 2000, the Supreme Court of Thailand reversed the Intellectual Property and
International Trade Court of Thailand. Plaintiff sued defendant for copyright infringement
a computer program (Microsoft Window).1 Defendant had reproduction and distribution the computer program but plaintiff did not allow the defendant to this situation.2
According to the Supreme Court has verdict to defendant because plaintiff has been
entrapment the computer program from defendant.3 The Judge told that plaintiff got
benefit from the evidence.4 However, the defendant did not intent to infringement the
exclusive right of plaintiff. For the plaintiff could not get the damages from defendant.5
Seventy percentages of lawyers in Thailand disagree with Supreme Court of Thailand.6
Another case as The Supreme Court of Thailand grants summary judgment to
defendant because plaintiff could not prove the seriousness of damages. Plaintiff is the
company which products the movie claim for loss of the profit. The defendants copy the
movie of plaintiff and have already sold to consumers. The plaintiff is claim that would
make dilution to the movie of plaintiff.7 According to two cases show that the current
copyright law of Thailand, the act broadly scope for liability copyright infringement also
*
1
2
3
4
5
6
7

LL.B., Ramkhamhaeng University, LL.M. in Intellectual Property Law, Case Western Reserve
University, U.S.A.
See Microsoft Company v. Atec Company, Supreme Court of Thailand 4301/2543.
Id. at 1.
Id. at 6.
Id. at 7.
Id.
http://lawyerthai.com.html.
See R.S. Company v. Chanchai, Supreme Court of Thailand 4826/2550
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broadly for the damages.8
The section 64 of the Copyright Act of Thailand, Yet the condition in the act
unclear. Any damages awarded unfair for the copyright owner and difficult to prove
infringement. As a result, the summary judgment lack of standard Intellectual Property
Law and economy system. Any damages for copyright infringement compare with the
United State Copyright Law, and Trade-related aspect of intellectual property right (TRIPS).
Therefore, this paper proposes that Section 64 of copyright Act of Thailand should
be amended by clearly defining the standard to proof for copyright infringement and
the burden of proof in relation to certain types of damages, such as statutory damage,
attorney’s fees, and the standard of judicial.
Part II this paper will describe history of the copyright act of Thailand. Part III
this paper will argue the language and structure is confusing regarding damages of
section 64 the copyright act in Thailand. Part IV will argue a judicial discretion. Finally,
Part V will argue using economics principles for evaluate the damages.

II. BACKGROUND
Before enacted Copyright Act in Thailand, in 1931 Thailand had utilized literary
works and artistic works act.9 However, did not solve a problem of copyright law and
also damages yet. Therefore, Thailand Congress was enacted copyright act in order to
protected exclusive right of copyright owner.10
A. History of the Copyright Act of Thailand
The first Copyright Act in Thailand was enacted in B.E.2521 (1978 A.D.). This
act was unclearly on damages of copyright infringement.11 After that, Thailand had
joined in Trade related aspect of intellectual property right (TRIPS) is contribute to ac8

9
10
11

The Copyright Act of Thailand (A.D.1994) Section 64 “In the case of infringement of copyright or performer’s
rights, the court may order the infringer to compensate the owner of copyright or performers’ rights for
damage the amount of which shall be determined by the court taking into account the seriousness of
the injury, including the loss of profits and the expenses necessary for the enforcement of the right of
the owner of copyright or performers’ rights”
Chaiyot Hamaratchata. The Intellectual Property Law.51. B.J. Plate Processor 52 (8th ed., 2010).
Id.

Id.
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count of profit to the copyright owner.12 In order to equal to the international standard,
Thailand congress had adaptation the Copyright Act in B.E.2537 (1994 A.D.).13
Identified the damages copyright infringement in the section 64 of the Copyright Act
of Thailand. However, the section 64 it would not solve the problem to the copyright
owner.14
There are precedents judicial that lack of standard for summary judgment
and the copyright owner cannot elect a type of damages. For example, Plaintiff is the
copyright owner and author of “sai-chon song.” The defendant is the film company
utilized the melody of sai chon song to their movie but plaintiff did not allow defendant
to use the song. Therefore, plaintiff sued defendant for copyright infringement.15
The Supreme Court of Thailand (Intellectual Property Litigation Department
and International Trade) likely hold defendants infringe plaintiff’s song and defendant
ruling award Plaintiff 50,000 Thai currency.16 However, the damages exclude the account
of profit from a movie of the defendant and the plaintiff cannot get the attorney’s fees.17
According to precedent of summary judgment testify that could not solved
the copyright owner who lost of profits. However, Thailand employ code law that the
judge who decided copyright infringement case is necessary to follow the copyright act.
Therefore, section 64 of the copyright act in Thailand should be reforming in order to
development legal standard on damage copyright infringement.18 Compare with The
United States of America.
B. Copyright Law of the United States of America
“Copyright Law of the United States 1976 allows recovery both actual damages
and profits. Plaintiff can recover profits that are not taken into account when computing actual damages.”19 17 U.S.C.§504. Likewise, plaintiff can elect statutory damages,
12
13
14
15
16
17
18
19

TRIPS Article 45.
http://rachakitja.soc.go.th.html.
Hamaratchata, supra note 9, at 52.
See Chai Na Sinlawan v. A.G. Entertrainment Company, The Supreme Court of Thailand (Intellectual
Property Litigation Department and International Trade) 5469/2552
Id. at7.
Id.
Manita Rungruangtontisuk, The implementation of statutory damages into the case of copyright infringement
in Thailand, 118, (2011) (unpublished LL.M. dissertation,Chulalongkon University).
Marshall A. Leaffer. Understanding Copyright Law. 458. (5th ed. 2010).
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at any time before final judgment is rendered to recover, instead of actual and profits,
an award of statutory damages for all infringement involved in the action, in a sum of
not less than $750 or more than $30,000.20 17 U.S.C.§504(c).21 Nevertheless, the court
may award costs to the prevailing party, which may include reasonable attorney’s fees.
17 U.S.C.§505.22
According to the copyright law of United States provides a wide array of
monetary remedies designed to compensate copyright owners and to deter copyright
infringers.23 Moreover, there are the precedents judgment indicated, the copyright
owner would be justified. For example, “jury’s statutory damages award of $22,500 per
song for a total of $675,000 against a music downloader for illegally downloading and
distributing 30 copyright works.”24
The other case is award of statutory damages, pursuant to the Copyright Act,
in the amount of $10,000 to copyright holders for each of three copyright infringements
made during live performances of musical compositions entitled “Stars on the Water,”
“Route 66,” and “Tulsa Time” at a bar, for a total of $30,000 was reasonable.25 The bar
owners refused to execute a licensing agreement and continued public performance of
the works without permission or licenses. The cost of each license, if paid, would have
been $10,877.26 The bar owners supervised the infringing performances and had a direct
financial interest in them.27 The owners had been warned that refusal to sign licensing
agreements would likely result in legal action.28
“The statute specifies a range of $750 to $30,000 per work (up to $150,000 for
willful infringement, down to $200 or even zero for some innocent infringers).”29 It does
not specify how the court should decide on number within that range. The court look
at many factors, such as harm to plaintiff, effects on third parties, and defendant’s good
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Id.at459.
Stephen M. Mcjohn. Copyright. 390. (Aspen Publishers. 2nd ed. 2009).
Leaffer, supra note 19, at 398.
2 Paul Goldstein,Goldstein on copyright,(3d ed.2014), http://lawlibrary.case.edu/treatises-by subject/
copyright-law-2.
See Sony BMG Music Entertainment v. Tenenbaum, 719 F.3d 67,107 U.S.P.Q.2d 1264 (1st Cir.2013).
See Granite Music Corp. v. Center Street Smoke House,Inc., 786F.Supp.2d716(W.D.N.Y.2011).
Id. at 1.
Id. at 2.
Id. at 3.
Marshall A. Leaffer, Understanding Copyright Law, 468. (5th ed. 2010).

162

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

REFORMING DAMAGES IN THE COPYRIGHT ACT IN THAILAND: COMPARE WITH U.S. AND
TRADE - RELATED ASPECT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT (TRIPS)

faith. Moreover, successfully plaintiff and successfully defendant may seek attorney’s
fees.30
The U.S. Supreme Court overruled the case law supporting the favored
treatment of plaintiff on the issue of attorney’s fees.31 The court held that Congress
intend no such disparity between plaintiff and defendants when, in the 1976 Act,
it permitted judges to award a reasonable attorney’s fees to the prevailing party.32
“The Supreme Court rejected the notion that attorney’s fees should be automatic for
any prevailing party.”33 However, the court should use in applying attorney’s fees, for
example frivolousness, motivation, and objective unreasonableness of suit.34
Therefore, Thailand should adopt section 64 of copyright act by compare with
the U.S. copyright law under 17 U.S.C.§504 and 505. For example, the copyright owner
can elect the damages and attorney’s fees.

III. CLARIFY THE LANGUAGE AND STRUCTURE
A section 64 is obscure on the damages copyright infringement and did not have
standard to give the damages. As a result, depend on the judge to consider how much
to damages. However, the judge is necessary to decide follow the act. Then section 64
copyright act of Thailand should specify the type of damages and narrowing the
languages.
A. The Vaguely Interpretation of the Languages
As part of section 64, there are many phases are unclearly.35 First of all,
the word “lack of benefit” does not has a scope, plaintiff is copyright owner sued the
defendant for infringe the musical work.36 As a result, copyright owner lost of profits.
However, the Supreme Court unclearly decided for interpretation on the damages
because the court did not decide for infringer’s profits.37 Likewise, in 2011 Supreme
30
31
32
33
34
35
36
37

Id.at 468.
Id.
Id. at 469.
See Fogerty v. Fantasy Inc.,510 U.S.517(1994).
See Lieb v. Topstone Inds Inc.,788 F2d151,156(3d Cir.1986).
Copyright Act of Thailand section 64.
See Weerasak v. Pongsum Company, Supreme Court of Thailand 9602/2554.
Id. at 11.
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Court awarded to plaintiff 100,000 Thai Baths without the statutory damages. Also, the
court is difficult to prove how the lack of benefit of copyright owner.38 On the other hand,
In United States copyright law identifies the statutory damage in order to the copyright
owner can elect indirect damages.39
Secondly, the section 64 should be boundary “The seriousness of damages.”
In previous case, plaintiff sued defendant for copyright infringement. The court considered plaintiff did not have evidence to showing, defendant infringement in exclusive
right.40 As a result, plaintiff could not get the damages.41 Plaintiff claim for the damages
of the dilution of the mark but the court consider the plaintiff do not have an evidence
to prove the actual damages.42
Lastly, should be change the word “The owner of copyright” to “exclusive
license agreement” Unless, copyright owner can sue to infringer to compensate who
lost of benefit can sue for this infringement.43 Therefore, a section 64 of copyright act in
Thailand should be clearly on the languages because the judges decide the copyright
infringement follows the act.
B. The Structure Should be Specific
According to the previous case, plaintiff sued defendant for copyright
infringement on musical work. In other word defendant was reproduction and sold
the tape to a consumer. As a result, most of consumers were confusion who the owner
of the musical work.44 In 2002 Supreme Court of Thailand likely hold to plaintiff and
awarded to the actual damages.45 However, plaintiff told that direct damage is difficult
to prove what plaintiff lack of benefit.46 Moreover, plaintiff cannot claim the profits of
defendant.47
38
39
40
41
42
43

44
45
46
47

Id.
17 U.S.C.§504(c).
The decide case of Supreme Court of Thailand 81/2544.
Id. at 3.
Id.
Mathawee Sarathai, Damages for copyright infringement in musical work, sound record and audiovisual
work:, a case of cassette tape,compact disc(CD), video tape and video compact disc,203(2003) (unpublished
LL.M. dissertation, Chulalongkorn University)
See R.S. Company v. Chanchai, Supreme Court of Thailand 4826/2550.
Id. at 5.
See R.S. Primotion Company v. Mr.Somyot, Supreme Court of Thailand 7260/2542.
Id. at 3.
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Plaintiff sued the defendant copyright infringement computer program.
The central Intellectual property and international trade court likely hold awarded to
plaintiff.48 However, the court decided actual damages that plaintiff prove and bring
evidence to the court.49 The plaintiff claimed for lost of the profits, the court rejected
the claimed because plaintiff could not prove actual damages and bring evidence to
court.50 On the other hand, In United State the plaintiff can elect actual damages and
account profits or the statutory damages. If plaintiff cannot prove the direct damages,
so plaintiff can claimed for indirect damages.51
According to summary judgment of Supreme Court of Thailand. There are
sufficient evidences show the section 64 of copyright act in Thailand unclearly and
copyright owner cannot get the solution for who infringement to exclusive right of
the copyright owner. Therefore, should be identify indirect damages other than direct
damages, for example statutory damages, and attorney’s fees.
First of all, a section 64 of Copyright Act in Thailand should specify statutory
damages as same as the copyright law in United State 17 U.S.C.A§ 504(c), for example,
plaintiff should be ability to elect statutory damages under the copyright act of Thailand
because copyright owner is difficult to prove the actual damages and the account of
profit.52
As, The United States, “plaintiff is the owner of the musical work, defendant
alleging direct copyright infringement arising from production to make copies the song
from plaintiff’s album.”53 The court of appeal in favor of plaintiff and plaintiff elect
the statutory damages.54 “Supreme Court held Seventh Amendment provides right to
jury trial on all issues pertinent to award of statutory in copyright infringement action,
including amount itself.”55

48
49
50
51
52
53
54
55

See Mr.Suchat v. The Capital Company, The Central Intellectual Property and International trade Court
9523/2544.
Id. at 8.
Id. at 9.
See Feltner v. Columbia Pictures Television, Inc.,523 U.S.340,347n.5(1998)
See R.S. Promotion 1992 Co., v. Pichit, Supreme Court of Thailand 2321/2544
See Anne Bryant, Ellen Bernfeld, Gloryvision, Ltd., v. Media right production, Inc, 603F.3d, April27, 2010.
Id.
See Felther v. Columbia picture television, Inc., 118 S.CT.1279, March 31, 1988.
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In addition, the section 64 should be specify the range of statutory damages
in order to limited the copyright owner to receive damages.56 As the U.S. Copyright
law identify the statutory damages not less than $750 or more than $30,000.57
For instant, owner of copyright in television programs sued television station owner
for infringement.58 The court granted summary judgment to copyright owner and award
of $20,000 per work infringed was appropriate.59
Secondly, the copyright law of The United State remain identify for the
attorney’s fees.60 The court awarded to plaintiff its cost and reasonable attorney’s fees
incurred in the prosecution of this action pursuant to.17 U.S.C.§505.61 Plaintiff sued
defendant infringed copyrights of twenty-three musicals composition. The court held
that copyright infringement claimed and awarded to pay attorney fees to plaintiff.62
Therefore, copyright act of Thailand should identify the attorney’s fees in
the section 64. In order to support copyright owner who pay for process litigation.63
Supreme Court of Thailand grants summary to copyright owner and award to the
damages exclude the attorney’s fee but copyright owner pay for litigation process.64
However, the language and structure of section 64 should define and narrow
what the legal standard for damages copyright infringement. Moreover, the copyright act
should reform because Thailand utilized civil law. Such copyright act should be clearly
in order to justify both of parties.

IV. JUDICIAL DISCRETION
Section 64 of Copyright Act of Thailand grants authority to the judges to decide
damages for the copyright owner and also considering what should be the factors for
evaluating damages. The judges decide the amount of damages had not related with the
circumstance. In addition, the intellectual property judges lack of experience to decide
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Rungruangtontisuk, supra note 18, at 144.
17 U.S.C. §504(C).
See Columbia picture television v. Tesfaye,293F.SUPP.2d 80,84 (D.D.C.2003).
Id.
Rungruangtontisuk, supra note 18, at 145.
See Axelrod v. Magna Carta Companies, no.602783/2006, Nov.7, 2007.
See Boz Scagg Music v. KND Corp.,491F.SUPP.908,April 3,1980.
Section 64 of Copyright Act in Thailand, http://krisdika.go.th/data/law.html.
See Prosecutor at office of the Attorney-General v. Mr. Channarong, Supreme Court of Thailand.
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intellectual property cases.
Nevertheless, Thailand had joined Trade-related aspect of intellectual property
right (TRIPS). TRIPS grants authority to the judges to decide damages copyright
infringement. “The judicial authority shall have the authority to order the infringer
to pay the right holder has suffered because of an infringement of that person’s
intellectual property right by an infringer who knowingly, or with reasonable grounds to
know, engages in infringing activity.”65 Therefore, the judge should have legal standard
for summary judgment base on intellectual property law and business law.
A. The Judge Should be Explanation Why the Amount of Damages is Fairly
for Owner
Thai judge would consider each a factor the copyright owner lost of revenues,
the copyright owner is difficult to reach evidence, and competition between plaintiff
and defendant.
1. The Copyright Owner Lost of Revenue
		 The plaintiff has a problem to prove how lost of revenue. For example,
plaintiff sued defendant copyright infringement, defendant had reproduction and had
advertisement.66 The court considered that the evidence of plaintiff insufficiency to
prove lack of revenues.67 The court awarding actual damages and rejected the claimed
for lack of revenue of copyright owner.68 However, plaintiff is difficult to prove how much
for lost of revenue.69
2. The Copyright Owner is Difficult to Reach Evidence
		The court should be considering, plaintiff cannot find an evidence and
bring to a court because plaintiff do not know the amount of actual infringement so
that plaintiff estimate quantity infringement.70
3. Competition between Plaintiff and Defendant
		 The court should consider copyright infringement competition with the
copyright owner. However, the market between the copyright owner and infringer
65

TRIPS 45(1).
Rungruangtontisuk, supra note 18, at 91.
67 Id.
68 Rungruangtontisuk, supra note 18, at 92.
69 Id.
70 Id.
66
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are not competition. The court should specify on the standard of infringer’s profits.71
Therefore, the Thai judges should determine those factors in order to decide the
amount of damages is reasonable to the copyright owner.
B. The Court should Considers the Damages relate with business Principle
The court would consider each factor such as economic, social, and tradition.72
According to the Supreme Court of Thailand some of case is too much or too less than
the defendant infringes to the plaintiff. Nevertheless, the court should concentrate the
amount of damages that justified to injured parties.73
First of all, the court should consider about the economic and fair market
value, for example, intention of infringer and benefit of copyright owner would get
from the damages.74 According to TRIPS article 45(1) is mention to the judicial
authorities the authority to order the infringer to pay the right holder damages for
the injury.75 Moreover, Thailand had a member TRIPS, so Thailand should follow this
agreement. In order to intellectual property law is the important to Thailand. Thus,
intellectual property court should be development of various equally civilization.76
Secondly, the court should give chance to plaintiff to select the damages, for
example plaintiff can select statutory damages before the final judgment.77 However,
some of case copyright owner is difficult to prove the evidences about infringement.78 On
the other hand, plaintiff cannot prove the actual damages or cannot bring the sufficient
evidence to the court. As a result, the plaintiff would loss the benefit and finally plaintiff
would get the damages are improper copyright infringement.79 As the U.S. court held
actual damages to plaintiff but plaintiff has opportunity to elect statutory damages.80

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Rungruangtontisuk, supra note 18, at 94.
Somket Tungvanit, How to evaluate infringement lawsuits,(Oct.2010),http://tdri.or.th/research/i27/.html.
Id.at 25.
Id.at 30.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.at 31.
See WB music cooperation v. RTY communication group, 445 F.3d 538, April 19, 2006.
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C. Expert of Intellectual Property Judges
Intellectual Property cases are complicated different than civil cases and
criminal cases.81 Therefore, intellectual property judges should be experts and have
years of experience.82 On the other hand, intellectual property judges have insufficient
experience intellectual property law in Thailand. Also, they have insufficient expert on
business and economics principles.83 Not only do judges insufficient experience and the
government officer in intellectual property court also do not have enough experience.
Therefore, firstly should be developing management lawsuits. Such as increases
the knowledge intellectual property law to the government officer in intellectual property court.84 As make a seminar with expert intellectual property lawyer.
Secondly, the government of Thailand should support intellectual property
judges to go to meet with foreign judge.85 The intellectual property judges should know
English languages well because most of intellectual property cases are English languages.86 Moreover, the intellectual property judges should know well on business principles
also economics principles.87

V. USING ECONOMIC PRINCIPLES
One purpose of copyright law is to orders to incentive a person who creates a
new production. Copyright law in Thailand on section 64 did not specific how to evaluated the damages copyright infringement and intellectual property judges to decided
by apply economic principles as same as The United States. Therefore, the copyright
owner cannot obtain a benefit from their products. The copyright owner may loss of
benefit because infringer infringe on the copyright’s idea. Moreover, Infringer sells the
product in the market place. As a result, the copyright owner’s product decreases costs
and decreases revenues. So that the court should apply economic principle to decide
damages copyright infringement.
81

http://info.gotomanager.com.html.
Id.
83
Id.
84
http://www.ryt9.com/s/ryt9/159396.html.
85
Rungruangtontisuk, supra note 18, at 155.
86
Id.
87
Id.
82
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A. Economic Principles
For instant, Lonni would like to paint his house, so he employed Bert $10,000.
The economic principle is Lonni may concern, this is the cheapest cost than others
employee. Moreover, Bert may concern this job would be worthwhile.88 However, in
Thailand summary judgment did not concern other than burden of proof from plaintiff.
Moreover, intellectual property judges did not utilize economic principle to decide the
amount of damages. The judges decide only plaintiff has already proved and brings the
evidence to the court.
On the other hand, the precedent judicial in The United States, the court
also considered and applied economic principles to damages copyright infringement.89
As a result, the copyright owner can receive damages that copyright owner cannot prove
what amount of infringement and non-monetary compensation.90 However, the U.S.
Court applies various factors of economic principles, such as expectation loss, reliance
loss, consequential damages, liquidates damages and punitive damages91
1. Expectation Loss and Reliance Loss
		 Expectation Loss or loss of anticipated profit.92 Generally, the copyright
owner loss of anticipated profit of the products, for example the owner of musical work
expect the profit per song $10,000. However, infringer sells the same song but cheaper
costs than the copyright owner. As a result, the copyright owner loss of the profit because infringer’s product.93 Likewise, the copyright owner would loss reliance consumer
because the consumers are confusing the quality of copyright product and quality of
infringement product.94 As a result, the copyright owner lost of benefits.95
		 However, in Thailand the court did not consider about expectation loss
and reliance loss of the copyright owner. Intellectual property judges would decide to
grant damages to the copyright owner specific on actual damages.
88
89
90
91
92
93
94
95

Jeffey L Harrison.Law and Economics in a Nutshell.91. (Minnesota: West Publishing Co.1995).
See Alfred Bell&Co. v Catalda Fine Arts,86F Supp. 399(D.N.Y 1949).
Tungvanit, supra note 72, at 32.
Richard A Posner, Economic Analysis of Law, 118, (4th Boston and Little Brown Company,1992).
Id.
Id.
Alois Valerian Gross, Damages for copyright infringement, (December 2013).
Id.
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2. Consequential Damages
		 Lawyer is considers a consequential damage is indirect damages, generally
the court award damages to copyright owner if infringer intend to infringe a exclusive
right’s copyright owner.96 Economist opinion look consequential damages are incentive infringer will not infringement to copyright owner so that infringer shall not infringe
exclusive right.97As Thailand the judges ignore to consider about consequential damages.
If the judges consider about consequential damages that would incentive infringer will
not infringement to copyright owner.
3. Liquidated Damages
		 Liquidated damages a future loss of earning capacity, consequence copyright
infringement.98 The factor is utilized for computing liquidated damages how is value of
harm.99
		 The court will compute liquidated damages from “present value”
and “expected future loss earning”100 In Thailand the judges should consider about
liquidated damages because the copyright owner would loss earning in the future, such
as the consumer confuse between the owner’ product and infringer’s product.
4. Punitive Damages
		 Economist concerns punitive damages, encourage to protection copyright
infringement.101 On the other hand, the copyright owner would sue infringer.102 As a
result, lawsuits increase in the courts and would be increasing administrative cost.103
		 According to factors of economic principle Supreme Court of Thailand
should apply economic principle on copyright infringement cases because many
copyright infringement cases plaintiff are not ability to prove all lack of benefits.

96

Posner, supra note 91, at127.
Id.
98
Id.
99
Id.
100
Id.
101
Posner, supra note 91, at128.
102
Id. at129.
103
Sarathai, supra note 43, at 47.
97
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of Law

B. Evaluate Damages Copyright Infringement Relate to Economic Analysis

Both the words of the copyright statue and standard teaching of economics would seem to come down on the side of an incremental approach to calculating
profits.104 The statues speaks of “any profits of the infringer that are attributable to the
infringement”105 However, as is often the case for economic principles, what is very
simple and clear in a world of useful but restrictive assumptions becomes complicated
as when we move to actual practice. The underlying economic principle is “the profit
of infringement are the incremental revenues less the incremental costs”106
Accordingly, economic law the appropriate of the damages is equally the
actual damages.107 On the other hand, the copyright owner is difficult to prove the
actual damages or cannot bring the evidence to the court.108 The U.S. Court considers
by apply the factor, such as fair market value, a profit of defend, and lack of revenue of
copyright owner.109 On the other hand, Thai intellectual property court did not utilize
economic law to evaluate damages to the copyright owner.
For instant, “Direct Costs” Sam is the owner of hamburger restaurant, the cost
of the beef patty, the bun, the pickle, and the wages of cook.110 However, business also
have various kinds of “Indirect Costs or Overhead Costs” such as, the wages of the waiters, the bus boys, the dishwashers, and the cashiers. As copyright infringement, plaintiff
is easy to get the direct coast, on the other may difficult to get indirect coast.111
Economist opinion the copyright owner has fixed cost, for example investment
112
of original. Then the products of owner sell to markets places, the copyright owner
get variable cost. Therefore, infringer’s product costs less than the copyright’s product
cost.113 Moreover, the copyright owner would be loss of opportunity, such as profits.
104

		Stephen E. Margolis, The Profit of Infringement: Richard Posner v. Learned Hand, 2, (March 8,2006).
		 Id. at 22.
106
		 Id.
107
		Sarathai, supra note 43, at45.
108
		 Id.
109
		 Id.
110
		Margolis, supra note 104, at 3.
111
		 Id. at 3.
112
		Rungruangtontisuk, supra note 18, at 20.
113
		 Id.
105
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And Copyright infringement has affect on economic right.114 For instant, the defendant
is direct competitor to plaintiff as the product of defendant is similarly with plaintiff’s
product.115 Plaintiff lost of revenue equal the profit’s defendant.116 However, plaintiff
should claim for the profit’s infringer. Even if, defendant is indirect competitor with
plaintiff, so plaintiff can demand damage to reputation.
Therefore, The Copyright Act of Thailand on section 64 did not specify how to
evaluated damages copyright infringement and the judge decided amount of damages
without economic analysis of law. As a result, the copyright owner loss of benefits and
unfairly on production cost of owner.

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

*****
114

		 Id.
		 Id.
116
		 Id.
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Legal Measures for Protection of Environmental Right:
Case Study of Law to Establish Fund for Cleaning up Soil and
Water Contaminated by Industrial Waste

สมาน ตั้งทองทวี**

บทคัดย่อ
สิทธิด้านสิ่งแวดล้อมคือสิทธิที่จะได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะแก่การมีสุขภาพที่ดี รัฐมีภารกิจ
คุม้ ครองสิง่ แวดล้อมมิให้เสือ่ มคุณภาพ กรณีมคี วามปนเปือ้ นสารพิษในสิง่ แวดล้อมรัฐต้องเข้าไปดูแลจัดการ
ชะล้างดินและน�้ำปนเปื้อนสารพิษเหล่านั้น ในทางปฏิบัติพบว่ามีการลักลอบทิ้งหรือแอบฝังกลบกาก
อุตสาหกรรมท�ำให้ดนิ และน�ำ้ ปนเปือ้ นสารพิษ การเยียวยาต้องใช้คา่ ใช้จา่ ยทีส่ งู รัฐจึงควรมีมาตรการทาง
กฎหมายเพือ่ การแก้ไขเยียวยาปัญหา ตามหลักการผูก้ อ่ ให้เกิดมลพิษเป็นผูจ้ า่ ย (Polluter Pays Principle)
มาตรการทางกฎหมายดังกล่าวเป็นวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยนี้ ผลจากการศึกษาวิจัยนี้พบว่า
ควรที่จะมีกองทุนเพื่อชะล้างดินและน�้ำปนเปื้อนสารพิษที่น�ำเงินมาจากโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ผลิตและ
ผู้น�ำเข้าวัตถุอันตราย รวมทั้งผู้ประกอบการเหมืองแร่ และรัฐควรที่จะต้องออกเป็นกฎหมายให้อ�ำนาจ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในการเข้าไปในที่ดินเอกชนเพื่อการกระท�ำตามวัตถุประสงค์ตามภารกิจดังกล่าวด้วย

ABSTRACT
Human rights include environmental rights which are the rights of human beings
to live in good environment for good health. State shall protect the environment. In
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ั ฑิต คณะนิตศิ าสตร์
ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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case of toxic substance contamination in the environment, the state shall clean up the
contaminated soil and water. There are still a lot of problems from illegal dumping of
industrial waste resulting in lots of contaminated soil and water to be remediated.
However, soil and water remediation is so costly and the state shall provide legal
measures to alleviate those problems with appropriate methods according to the Polluter
Pays Principle. Such legal measures are the objective of this research. The study results
that by mean of law the state should establish a specific fund for cleaning up soil and
water contaminated by industrial waste, with money collected from all factories,
manufacturers and importers of hazardous materials, and mining operators. State should
also promulgate law authorizing officers to get into private land for remediation of
contaminated soil and water.

1. บทน�ำ
1.1 ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
สิทธิด้านสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของความหมายของสิทธิมนุษยชน สิทธิด้านสิ่งแวดล้อม
คือสิทธิของมนุษย์ทจี่ ะอยูใ่ นสิง่ แวดล้อมทีด่ มี คี ณ
ุ ภาพ เหมาะสมแก่การด�ำรงชีวติ อยูไ่ ด้โดยมีสขุ ภาพดีและ
ปลอดภัย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้บัญญัตินโยบายพื้นฐานให้เป็นหน้าที่
ของรัฐที่จะต้องคุ้มครองรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษ เพื่ออ�ำนวยให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ
ของตนด้านสิ่งแวดล้อม โดยหากกฎหมายที่มีอยู่ไม่เพียงพอแก่การแก้ไขปัญหาได้ รัฐธรรมนูญก็ให้รัฐ
สามารถออกเป็นกฎหมายเพื่อให้สามารถด�ำเนินการให้เป็นไปตามภาระหน้าที่ของรัฐในการอ�ำนวยให้มี
สิ่งแวดล้อมที่ดีได้
ปัญหาของมลภาวะสิ่งแวดล้อมปัจจุบันนี้เกือบทั้งหมดเกิดขึ้นมาจากการกระท�ำของ
มนุษย์เอง รวมทั้งปัญหาในการลักลอบน�ำกากของเสีย ในโรงงานอุตสาหกรรมไปทิ้งและฝังกลบในพื้นที่
ต่างๆ เมื่อฝนตกลงมาน�้ำฝนก็จะท�ำการชะล้างแทรกซึมลงสู่ใต้ดินและพื้นที่ที่ท�ำการฝังกลบกากของเสีย
เหล่านั้น ท�ำให้พิษของกากของเสียกระจายวงกว้างออกไป ไหลลงสู่แม่น�้ำ ล�ำธาร น�้ำใต้ดินบ่อตื้น
น�้ำชั้นบาดาล ตลอดจนชายฝั่งและท้องทะเล เกิดผลกระทบที่ตามมาไม่รู้จบ และสะสมเป็นอันตรายต่อ
วงจรอาหารในธรรมชาติของมนุษย์ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษยชาติไม่โดยทางตรงก็ทางอ้อม
ประเทศไทยใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
แต่ปัญหามลภาวะทางสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาของการลักลอบทิ้งกลบ
กากของเสียอย่างผิดกฎหมายรวมทัง้ กากอุตสาหกรรมก็ยงั มิได้รบั การดูแลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 16 เล่มที่ 47 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2557

175

สมาน ตั้งทองทวี

พระราชบัญญัติดังกล่าวแต่อย่างใด
จากรายงานของกรมควบคุมมลพิษ (2545) พบว่าในปี พ.ศ. 2533 ปริมาณของเสียอันตราย
จากอุตสาหกรรมมีประมาณ 0.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้นเป็น 1.2 ล้านตันในปี พ.ศ. 2539 และเป็น 1.3 ล้านตัน
ในปี พ.ศ. 2544 แต่ความสามารถในการก�ำจัดกากของเสียอันตรายนับว่ายังต�่ำมาก ในปี พ.ศ. 2544
ประเทศไทยมีโรงงานก�ำจัดของเสียอันตรายทีม่ ศี กั ยภาพในการรองรับของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม
ได้เพียงประมาณ 0.18 ล้านตัน หรือร้อยละ 11 จากจ�ำนวนของเสียอันตรายทีเ่ กิดจากการประกอบกิจการ
อุตสาหกรรมทัง้ หมด ท�ำให้มกี ารลักลอบทิง้ กากของเสียอุตสาหกรรมในพืน้ ทีต่ า่ งๆ การทิง้ รวมไปกับขยะ
ชุมชน และการน�ำไปก�ำจัดอย่างไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
ตัวอย่างสภาพปัญหาในอดีต เช่น เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2547 ได้มีการลักลอบ
ฝังกลบกากของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่บริเวณซึ่งตั้งอยู่ติดกับโรงงานของบริษัท
อโศกเคมีคอล จ�ำกัด หมู่ที่ 1 ต�ำบลกลางดง อ�ำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีการกองเก็บของ
เสียที่เป็นอันตราย แล้วใช้รถแบ็คโฮส์ (Backhoes) บดอัดถังโลหะขนาด 200 ลิตร ซึ่งภายในบรรจุกาก
สารเคมี รวมทั้งได้เทกากสารเคมีที่บรรจุอยู่ในถังซึ่งส่วนใหญ่เป็นของเหลว ลงในบ่อดินที่ขุดขึ้นในพื้นที่
ดังกล่าว โดยไม่มีการป้องกันการปนเปื้อนลงดินแต่อย่างใด กากที่เป็นอันตรายที่พบ ได้แก่ น�้ำมันเครื่อง
ใช้แล้ว กากสี สารตัวท�ำละลายอินทรีย์ที่ใช้แล้ว กากตะกอนจากระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย และเศษวัสดุที่ปน
เปื้อนสารเคมี เป็นต้น ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมท�ำการรวบรวมกาก
ของเสียทั้งหมดไปก�ำจัดท�ำลาย และร่วมกับทางจังหวัดนครราชสีมาท�ำการสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้
กระท�ำผิดมาลงโทษต่อไป ต่อมากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกรมควบคุมมลพิษได้ตรวจสอบ
พบว่ามีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์ระเหยในพื้นที่ดังกล่าวในความลึก 1 เมตรจากผิวดินลงไป และ
ครอบคลุมพื้นที่ถึง 20,400 ตารางเมตร แต่ยังไม่พบการปนเปื้อนในบ่อบาดาลที่อยู่ในบริเวณรอบๆ และ
พบการปนเปือ้ นของสารเคมีสามชนิด คือ ไตรคลอโรเอธิลนี เบนซีน และไตรคลอโรอีเธนทีเ่ กินค่ามาตรฐาน
ในบ่อสังเกตการณ์ที่ขุดไว้รอบๆ ติดกับบริเวณพื้นที่ปนเปื้อน
เมื่อปลายปี พ.ศ. 2550 ได้มีการตรวจพบโดยทางราชการว่ามีที่ดินซึ่งมีสภาพเป็น
ไร่มันส�ำปะหลังบริเวณต�ำบลห้วยข่า อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง มีหลุมฝังกลบโดยไม่ได้รับอนุญาตและ
โดยไม่ใช้หลักวิชาการใดๆ มีการน�ำกากสารพิษอุตสาหกรรมจากจังหวัดระยองและจังหวัดข้างเคียงมา
ทิ้งกองและฝังกลบไว้ปริมาณมาก ทางราชการได้ฟ้องเจ้าของที่ดินที่ให้เช่าด�ำเนินการโดยลงโทษปรับ
ความปนเปือ้ นของพืน้ ที่ ซึ่งจะถูกน�ำ้ ฝนชะลงน�้ำใต้ดนิ ระดับตืน้ และแพร่กระจายไปทั่วพืน้ ที่ทชี่ าวบ้านยัง
ใช้นำ�้ บ่อตืน้ อุปโภคบริโภค ซึง่ ไม่สามารถหาผูร้ บั ผิดทางแพ่งต่อค่าใช้จา่ ยทีร่ ฐั จะต้องน�ำมาชะล้างท�ำความ
สะอาด พื้นที่ปนเปื้อนลักษณะดังกล่าวซึ่งยังมีมากมายหลายแห่งทั่วประเทศที่ยังตรวจไม่พบเพราะได้มี
การแอบฝังแล้วกลบปิดไปหมดหรือทิ้งในหุบเหวลึกในซอกเขาที่ตรวจพบได้ยาก
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จากสภาพของปัญหาทีก่ ล่าวถึงข้างต้นในประเทศไทย ปัญหาทีส่ ำ� คัญส�ำหรับการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมประเภทดังกล่าว นอกจากการต้องพยายามใช้กฎหมายที่ควบคุมการก�ำจัดมลพิษประเภท
กากอุตสาหกรรมอย่างเข้มงวดกวดขันแล้ว การฟื้นฟูหรือชะล้างดินและน�้ำที่ปนเปื้อนกากอุตสาหกรรม
ก็เป็นปัญหาเร่งด่วนที่รอการแก้ไข ซึ่งประเด็นปัญหาใหญ่อยู่ที่การจัดหางบประมาณเพื่อใช้ส�ำหรับการ
แก้ไขโดยการฟื้นฟูหรือชะล้างดินและน�้ำที่ได้รับอันตรายจากการปนเปื้อนกากอุตสาหกรรมที่มีสารพิษ
ผู้เขียนเห็นว่าปัญหาและอุปสรรคในการจัดหาเงินทุนหรืองบประมาณเพื่อใช้ส�ำหรับการบริหารจัดการ
ชะล้างดินและน�้ำที่ได้รับการปนเปื้อนกากอุตสาหกรรมมีดังต่อไปนี้
ปัญหาการไม่มีกฎหมายให้อ�ำนาจในการจัดตั้งกองทุนเพื่อชะล้างดินและน�้ำจากการ
ปนเปื้อนกากอุตสาหกรรมและการไม่มีกฎหมายเพื่อการจัดหาแหล่งที่มาของเงินกองทุนเพื่อชะล้างดิน
และน�้ำปนเปื้อนกากอุตสาหกรรม
ปั ญ หาการไม่ มี ก ฎหมายให้ อ� ำ นาจแก่ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ในการช� ำ ระล้ า งกากสารพิ ษ
อุตสาหกรรมในที่ดินที่เอกชนมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพือ่ ศึกษากฎหมายของประเทศไทยและของต่างประเทศทีจ่ ะน�ำมาเป็นแนวทางหลักเกณฑ์
การจัดให้มีกฎหมายจัดตั้งกองทุนเพื่อชะล้างดินและน�้ำปนเปื้อนกากอุตสาหกรรม แหล่งที่มาของเงิน
กองทุน และให้อ�ำนาจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการช�ำระล้างดินและน�้ำปนเปื้อนกากสารพิษอุตสาหกรรม
ในที่ดินที่เอกชนถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
1.3 สมมติฐาน
ก�ำหนดสมมติฐานว่าหากมีกฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนชะล้างดินและน�้ำปนเปื้อนกากสาร
พิษอุตสาหกรรมแล้ว ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากกากอุตสาหกรรมจะลดลง คุณภาพสิ่งแวดล้อมจะดีขึ้น และ
ประชาชนจะได้รับการคุ้มครอง สิทธิด้านสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
1.4 วิธีการวิจัย
โดยการศึกษาจากต�ำราบทความและกฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อ
วิเคราะห์และจัดท�ำแนวทางมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมในการเยียวยากรณีดินและน�้ำปนเปื้อน
กากสารพิษอุตสาหกรรม
ผูเ้ ขียนได้เสนอถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา เกีย่ วกับการจัดให้มกี ฎหมายกองทุนเพือ่
การชะล้างดินและน�้ำปนเปือ้ นกากอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดของการวิเคราะห์ปญ
ั หาและแนวทาง
แก้ไขปัญหาในแต่เรื่อง ดังที่กล่าวในหัวข้อต่อๆไป
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2. ผลการศึกษา
2.1 วิเคราะห์ปัญหาการไม่มีกฎหมายให้อ�ำนาจในการจัดตั้งกองทุนเพื่อชะล้างดินและน�้ำที่
ปนเปื้อนกากอุตสาหกรรม และแหล่งที่มาของกองทุน และแนวทางแก้ไขปัญหา
2.1.1 ปัญหาการไม่มกี ฎหมายให้อำ� นาจในการจัดตัง้ กองทุนเพือ่ ชะล้างดินและน�ำ้ ทีป่ น
เปื้อนกากอุตสาหกรรม และแหล่งที่มาของกองทุน
การพัฒนาอุตสาหกรรมก่อให้เกิดกากอุตสาหกรรมที่เป็นสารพิษตามมาด้วยมากมาย
หากมิได้กำ� จัดกากสารพิษเหล่านีใ้ ห้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเข้มงวดกวดขันกากอุตสาหกรรมก็อาจปนเปือ้ น
ในสิ่งแวดล้อมท�ำให้เกิดพิษภัยต่อประชาชนที่อยู่อาศัยโดยทั่วไปได้ ในทางปฏิบัติได้มีการตรวจพบความ
ปนเปือ้ นและมลพิษจากการลักลอบก�ำจัดกากอย่างไม่ถกู ต้องและมีการลักลอบฝังกลบกากอุตสาหกรรม
อย่างผิดกฎหมายยังเกิดขึน้ มาก เพราะรัฐยังไม่สามารถควบคุมให้อตุ สาหกรรมทุกรายก�ำจัดกากสารพิษ
ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ ซึง่ เมือ่ ตรวจพบแล้วส่วนใหญ่จะไม่ทราบตัวผูก้ ระท�ำความผิด
ลักลอบน�ำกากอุตสาหกรรมมาทิ้งแล้วฝังกลบ และได้กลายเป็นภาระที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องคือกระทรวง
อุตสาหกรรมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมต้องดิน้ รนหาวิธกี ารต่างๆ ทีจ่ ะท�ำให้ปญ
ั หา
หมดไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องกลิ่นสารเคมีและปัญหาการปนเปื้อนสารพิษในน�้ำบ่อตื้นท�ำให้บริโภคน�้ำ
ไม่ได้ การก�ำจัดให้หมดความเป็นพิษอย่างถูกต้องนัน้ อาจต้องท�ำการขนดินไปก�ำจัดนอกพืน้ ทีห่ รือท�ำการ
ชะล้างดินและน�้ำที่ปนเปื้อนในพื้นที่ให้สะอาดตามเดิม ด้วยวิธีการที่ถูกต้องที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูงและมี
ค่าใช้จ่ายสูงมากเป็นงานที่ล�ำบากส�ำหรับหน่วยงานรัฐที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ด�ำเนินการ หากว่าทาง
ราชการมีกองทุนเพื่อชะล้างดินและน�้ำที่ปนเปื้อนกากอุตสาหกรรมอยู่ ก็จะสามารถน�ำเงินกองทุนมา
ด�ำเนินการได้ทันทีโดยไม่ต้องเป็นปัญหายุ่งยากดังเช่นหลายๆ กรณีในปัจจุบัน
กรณี ตั ว อย่ า งที่ เ กิ ด จากการที่ รั ฐ ไม่ มี ก องทุ น เพื่ อ ชะล้ า งดิ น และน�้ ำ ที่ ป นเปื ้ อ นกาก
อุตสาหกรรมเพื่อด�ำเนินการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนกากอุตสาหกรรม น�ำมาซึ่งการด�ำเนินการแก้ไขที่
ล่าช้าและรัฐโดยกรมควบคุมมลพิษถูกฟ้องจากราษฎร ให้ต้องชดใช้ค่าเสียหายเพราะการละเมิดจากเหตุ
ที่ด�ำเนินการได้ล่าช้า ดังต่อไปนี้
กรณีศกึ ษาทีส่ นับสนุนการมีกองทุนเพือ่ ชะล้างดินและน�ำ้ จากการปนเปือ้ นกากอุตสาหกรรม
กรณีหนึ่ง คือค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขด�ำที่ อ. 597/2551 คดีหมายเลขแดงที่
อ. 743/2555 วันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช 2555 ระหว่างนายยะเสอะ นาสวนสุวรรณ
ที่ 1 กับพวก รวม 22 คน ผู้ฟ้องคดี และกรมควบคุมมลพิษ ผู้ถูกฟ้องคดี เรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่
หน่วยงานทางปกครองละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก�ำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
ล่าช้าเกินสมควร และการกระท�ำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตาม
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มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิทางสิ่งแวดล้อม:
ศึกษากรณีการตรากฎหมายกองทุนชะล้างดิน และน�้ำปนเปื้อนกากอุตสาหกรรม

ที่กฎหมายก�ำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร คดีนี้ศาลปกครองสูงสุด
ได้วินิจฉัย และพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีก�ำหนดแผนงาน วิธีการ และด�ำเนินการฟื้นฟูตรวจและวิเคราะห์
ตัวอย่างน�้ำ ดิน พืชผัก และสัตว์น�้ำในล�ำห้วยคลิตี้ จนกว่าจะพบว่าค่าสารตะกั่วในน�้ำ ดิน พืชผัก และ
สัตว์น�้ำในล�ำห้วยคลิตี้ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายให้ผู้ฟ้องคดีทั้ง
ยี่สิบสองคนเป็นเงินรายละ 177,199.55 บาท
กรณีคดีดังกล่าวข้างต้นเป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า การปนเปื้อนในธรรมชาติในดิน
และน�้ำจากกากอุตสาหกรรมซึ่งรวมถึงกากแร่จากการท�ำเหมืองแร่การร่อนแร่การล้างแร่ ได้มีสารพิษ
ปนเปื้อนดินและน�้ำได้มาก และมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการด�ำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพของมนุษยชาติ
ปัญหาดังกล่าวจ�ำเป็นต้องได้รับการดูแลจากภาครัฐเป็นกรณีฉุกเฉิน โดยหากมีกองทุนเพื่อฟื้นฟูหรือ
ชะล้างดินและน�้ำที่ปนเปื้อนกากอุตสาหกรรมอยู่ รัฐก็สามารถด�ำเนินการได้อย่างเร่งด่วนแก้ไขปัญหา
การปนเปื้อนให้หมดไปได้ก่อนแล้วจึงฟ้องร้องเอาจากผู้ที่ต้องรับผิด การด�ำเนินการฟื้นฟูโดยไม่มีเงิน
ด�ำเนินการก่อนนั้นรัฐต้องได้รับความร่วมมือจากเอกชนผู้รับผิดอย่างมากเป็นสาเหตุส�ำคัญอันหนึ่งที่
ขบวนการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมท�ำได้ล่าช้าและรัฐต้องรับผิดในความล่าช้าดังกล่าวดังค�ำพิพากษาของ
ศาลปกครองสูงสุดดังกล่าวมาแล้วข้างต้น
จากข้ อ มู ล ที่ น� ำ เสนอทั้ ง หมดข้ า งต้ น เป็ น ที่ แ น่ ชั ด ว่ า การมี ก องทุ น ฟื ้ น ฟู สิ่ ง แวดล้ อ ม
ในลักษณะกองทุนทีก่ ำ� หนดวัตถุประสงค์เพือ่ น�ำเงินกองทุนมาใช้เพือ่ การส�ำรวจตรวจสอบความปนเปือ้ น
สารพิษของพื้นที่ต่างๆและเพื่อชะล้างดินและน�้ำที่ปนเปื้อนกากอุตสาหกรรมที่เป็นสารพิษ ย่อมเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการบริหารจัดการการปนเปื้อนของดินและน�้ำที่ปนเปื้อนกากอุตสาหกรรม
อีกประเด็นหนึ่งคือปัญหาการไม่มีกฎหมายให้อ�ำนาจก�ำหนดแหล่งที่มาของเงินกองทุน
ซึ่งเป็นเรื่องส�ำคัญมาก เพราะเงินกองทุนซึ่งอาจได้เงินประเดิมจากรัฐบาลในเบื้องต้น แต่เมื่อใช้ไป
ก็หมดไปได้ เพราะการใช้เงินกองทุนตามวัตถุประสงค์เพื่อชะล้างดินและน�้ ำที่ปนเปื้อนกากสารพิษ
อุตสาหกรรมในแต่ละพื้นที่ต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูงและมีค่าใช้จ่ายมาก การที่กองทุนชะล้างดินและ
น�้ำปนเปื้อนกากอุตสาหกรรมจะสามารถได้เงินมาเข้ากองทุนเพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์เพื่อรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมไว้ อาจก�ำหนดให้ได้เงินมาจากหลายทาง
การที่จะมีแหล่งเงินมาเข้ากองทุนเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆในการบริหารงานของรัฐเพื่อ
สาธารณะประโยชน์ รัฐจ�ำเป็นต้องมีกฎหมายให้อ�ำนาจเพื่อด�ำเนินการดังกล่าวในระดับพระราชบัญญัติ
หรือเทียบเท่า ซึ่งเป็นกฎหมายที่ผ่านการเห็นชอบของฝ่ายนิติบัญญัติ
นอกจากนี้ กรณีทกี่ ฎหมายให้อำ� นาจก�ำหนดแหล่งทีม่ าของเงินกองทุนเป็นเงินค่าธรรมเนียม
ที่เก็บจากกิจการของเอกชนบางประเภท ซึ่งมีลักษณะที่กระทบสิทธิและเสรีภาพของประชาชนกลุ่ม
ดั ง กล่ า ว กรณี เช่ น นี้ ก ารออกกฎหมายยั ง ต้ อ งกระท� ำ โดยมิ ใ ห้ ขั ด ต่ อ บทบั ญ ญั ติ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ
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แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 29 ด้วยที่บัญญัติไว้ว่า “การจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระท�ำมิได้เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้ก�ำหนดไว้และเท่าที่จ�ำเป็น และจะกระทบกระเทือนสาระส�ำคัญแห่งสิทธิ
และเสรีภาพนั้นมิได้ ”
ในส่วนของการออกกฎหมายระดับพระราชบัญญัติเพื่อให้อ�ำนาจก�ำหนดแหล่งที่มาของ
เงินกองทุนชะล้างดินและน�้ำปนเปื้อนกากอุตสาหกรรม ตามการศึกษานี้ ซึ่งควรต้องน� ำหลักการทาง
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ส�ำคัญคือหลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย ( Polluter Pays Principle ) มาใช้ด้วย
ร่างกฎหมายดังกล่าวจึงอาจกระทบสิทธิบคุ คลบางกลุม่ ฉะนัน้ ในการร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ
เพื่อก�ำหนดแหล่งเงินมาเข้ากองทุนฯดังกล่าวจึงต้องด�ำเนินการโดยค�ำนึงถึงข้อบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 29 นี้ด้วย		
2.1.2 แนวทางแก้ไขปัญหาการไม่มีกฎหมายให้อ�ำนาจในการจัดตั้งกองทุนชะล้างดิน
และน�้ำปนเปื้อนกากอุตสาหกรรมและแหล่งที่มาของเงินกองทุน
		 1) แนวทางแก้ไขปัญหาการไม่มกี ฎหมายให้อ�ำนาจในการจัดตัง้ กองทุนชะล้าง
ดินและน�้ำปนเปื้อนกากอุตสาหกรรม
		
ประเทศไทยได้น�ำสิทธิมนุษยชนเรื่องสิทธิด้านสิ่งแวดล้อมมาก�ำหนดขยายความไว้
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ตามมาตรา 66 กล่าวคือ “บุคคลซึ่งรวมกันเป็น
ชุมชนย่อมมีสทิ ธิทจี่ ะมีสว่ นร่วมในการจัดการ การบ�ำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน” และตามมาตรา 67 “สิทธิของ
บุคคลทีจ่ ะมีสว่ นร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรกั ษ์ บ�ำรุงรักษาและการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้
ด�ำรงชีพอยูไ่ ด้อย่างปกติและต่อเนือ่ งในสิง่ แวดล้อมทีจ่ ะไม่กอ่ ให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ
หรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับความคุ้มครองตามความเหมาะสม การด�ำเนินโครงการหรือกิจกรรม
ทีอ่ าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทัง้ ทางด้านคุณภาพสิง่ แวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สุขภาพ จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้
เสียก่อน ฯลฯ” ทั้งนี้รัฐธรรมนูญได้ก�ำหนดหน้าที่ของรัฐในเรื่องการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมไว้ด้วยตาม
มาตรา 85 (5) ว่า “ก�ำหนดให้รัฐมีหน้าที่ส่งเสริม บ�ำรุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามหลัก
การพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดจนควบคุมและก�ำจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และ
คุณภาพชีวิตของประชาชน ฯลฯ ”
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มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิทางสิ่งแวดล้อม:
ศึกษากรณีการตรากฎหมายกองทุนชะล้างดิน และน�้ำปนเปื้อนกากอุตสาหกรรม

		
จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่กล่าว
ถึงข้างต้น รัฐจึงมีภารกิจต้องให้มีกฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อมมิให้เสื่อมคุณภาพ ควบคุมให้มีการก�ำจัด
มลพิษ มีการก�ำจัดกากสารพิษ กรณีมีความปนเปื้อนสารพิษในสิ่งแวดล้อมที่ไม่สามารถหาผู้รับผิดชอบ
มาฟื้นฟูแก้ไขก็จ�ำเป็นที่รัฐจะต้องเข้าไปดูแลจัดการชะล้างดินและน�้ำปนเปื้อนสารพิษเหล่านั้นให้หมด
ความปนเปื้อน เพื่อรักษาไว้ซึ่งสิทธิของประชาชนที่จะด�ำรงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะสมแก่การมี
สุขภาพที่ดี
		
การเยียวยาเรือ่ งดังกล่าวต้องใช้คา่ ใช้จา่ ยทีส่ งู และการตามหาตัวผูร้ บั ผิดชอบเพือ่ ให้
จ่ายค่าฟื้นฟูนี้ก็ท�ำได้ยาก รัฐจึงควรมีมาตรการทางกฎหมายเพื่อการแก้ไขเยียวยาปัญหาสิ่งแวดล้อมใน
ส่วนนี้ โดยจัดให้มีกองทุนเยียวยาด้านสิ่งแวดล้อมที่จะสามารถน�ำเงินกองทุนมาแก้ไขปัญหาโดยท�ำการ
ชะล้างดินและน�้ำปนเปื้อนกากอุตสาหกรรมที่เป็นสารพิษได้อย่างทันการ
		
ประเทศไทยได้มีกฎหมายที่ก�ำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว
คือ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ได้บัญญัติให้มีการจัดตั้ง
กองทุนสิ่งแวดล้อม ปรากฏตามมาตรา 22 ถึงมาตรา 31
		
โดยทางปฏิบตั ิ เงินทีน่ ำ� มาเข้ากองทุนส่วนใหญ่คอื เงินกองทุนน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงและได้
น�ำเงินส่วนใหญ่ของกองทุนไปให้หน่วยราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ใช้สร้างระบบบ�ำบัดน�ำ้ ทิง้
และการก�ำจัดขยะมูลฝอย ไม่มบี ทบัญญัตใิ นกฎหมายดังกล่าวให้นำ� เงินกองทุนไปใช้เพือ่ การเยียวยาปัญหา
ผลกระทบจากมลพิษด้านต่างๆทัง้ เพือ่ การเยียวยาด้านสุขภาพของประชาชนหรือการฟืน้ ฟูชะล้างพืน้ ทีท่ ี่
ปนเปื้อนสารพิษ
		
ผู้เขียนมีความเห็นว่า หากน�ำเอาแนวคิดที่เกี่ยวกับการจัดตั้งกฎหมายกองทุน
เพื่อฟื้นฟูหรือชะล้างดินและน�้ ำที่ปนเปื้อนกากอุตสาหกรรม ที่เรียกว่า “The Comprehensive
Environmental Response Compensation and Liability Act : CERCLA” หรือที่นิยมเรียกชื่อสั้นๆ
ว่า “Super Fund” ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีเจตนารมณ์วัตถุประสงค์ใกล้เคียงกับกฎหมาย
จัดตั้งกองทุนที่ผู้เขียนน�ำมาศึกษา
		
ผูเ้ ขียนเห็นควรมีกฎหมายจัดตัง้ กองทุนชะล้างดินและน�ำ้ ปนเปือ้ นกากอุตสาหกรรม
ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ การส�ำรวจตรวจสอบความปนเปือ้ นสารพิษในสิง่ แวดล้อมและท�ำการชะล้างดินและ
น�้ำปนเปื้อนกากอุตสาหกรรมที่เป็นสารพิษ และให้น�ำเงินกองทุนไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
		 2) แนวทางแก้ไขปัญหาการไม่มีกฎหมายให้อ�ำนาจในการจัดหาแหล่งเงินมา
เข้ากองทุนชะล้างดินและน�้ำปนเปื้อนกากอุตสาหกรรม
		
การจัดตั้งและใช้งบประมาณแผ่นดินเพื่อด�ำเนินการชะล้างดินและน�้ำปนเปือ้ นสาร
พิษเป็นวิธีการที่ท�ำได้ง่ายแต่งบประมาณแผ่นดินเป็นเงินภาษีของประชาชนทั้งประเทศ ผู้เขียนเห็นว่า
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สมาน ตั้งทองทวี

เป็นการไม่เหมาะสมที่จะน�ำเงินส่วนนี้ที่ได้มาจากคนทั้งประเทศมาเยียวยาหรือท�ำการชะล้างดินและน�้ำ
ปนเปื้อนซึ่งต้นเหตุแห่งปัญหามาจากกลุ่มผู้ประกอบการที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องเพียงไม่กี่ราย
		
การจัดตั้งกองทุนเพื่อเยียวยาเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้สะอาดดังเดิมเป็นค�ำตอบ
ส�ำหรับปัญหาการขาดงบประมาณได้ โดยควรน�ำหลักผูก้ อ่ มลพิษเป็นผูจ้ า่ ยมาพิจารณาประกอบการด�ำเนิน
การปัญหาการขาดงบประมาณในการเยียวยาฟื้นฟูพนื้ ที่ปนเปื้อนกากอุตสาหกรรม โดยหลักการทั่วไปมี
หลักการทางด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter Pays Principle) ควรต้องบังคับให้
ผู้ประกอบกิจการที่เป็นผู้ก่อมลพิษดังกล่าวแล้วน�ำมาทิ้งอย่างผิดกฎหมายหรือผู้รับบริการก�ำจัดกาก
อุตสาหกรรมหรือรับขนส่งกากอุตสาหกรรมที่ลักลอบน� ำกากอุตสาหกรรมดังกล่าวมาทิ้งหรือฝังกลบ
ให้เป็นผู้รับผิดชอบท�ำการฟื้นฟูชะล้างความปนเปื้อนหรือชดใช้ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูหรือชะล้างความ
ปนเปื้อนดังกล่าว แต่ในทางปฏิบตั ิรฐั มักไม่สามารถตรวจสอบทราบได้ว่าผูใ้ ดเป็นผู้กระท�ำความผิดทีต่ อ้ ง
รับผิด หากพบตัว ผู้รับผิดเองก็อาจไม่สามารถชดใช้ค่าเสียหายในการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนให้หมดไปได้
เพราะค่าใช้จ่ายในการท�ำการฟื้นฟูมักจะสูงมาก การน�ำเงินงบประมาณแผ่นดินมาใช้เพื่อการนี้อาจไม่
เหมาะสมด้วยไม่สอดคล้องตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย จึงควรมีกองทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการ
ฟืน้ ฟูชะล้างพืน้ ทีป่ นเปือ้ นดังกล่าวก่อน แล้วจึงตามหาผูก้ ระท�ำความผิดมารับผิดชดใช้คา่ เสียหายทัง้ หมด
โดยระดมทุนจากแหล่งเงินที่เหมาะสมตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายมากที่สุด ซึ่งหากหาผู้รับผิดไม่
ได้กองทุนก็รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวนั้นเองอันเป็นการกระจายความเสี่ยงไปยังผู้เกี่ยวข้องที่ใกล้ชิด
มากที่สุด
		
พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ได้กำ� หนด
ให้มีกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยเงินที่น�ำเข้ากองทุนมาจากกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเก็บเงินเข้ากองทุนจาก
ผู้ใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงทุกคน และเงินงบประมาณแผ่นดินที่มาจากภาษีของประชาชนทุกคน และยังไม่มี
บทบัญญัติให้น�ำเงินกองทุนไปใช้เพื่อการเยียวยาฟื้นฟูหรือชะล้างพื้นที่ที่ปนเปื้อนสารพิษ การแก้ไข
กฎหมายนี้เพื่อน�ำเงินไปชะล้างดินและน�้ำปนเปื้อนกากอุตสาหกรรมที่เป็นสารพิษสามารถกระท�ำได้
แต่หากพิจารณาตามหลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter Pays Principle) ดูจะยังไม่เหมาะสมควรที่จะ
มีกองทุนแยกต่างหากที่เก็บเงินเข้ากองทุนจากผู้เกี่ยวข้องใกล้ชิดจริงๆ
		
ประเด็นการจัดตั้งกองทุนชะล้างดินและน�้ำปนเปื้อนกากอุตสาหกรรมนั้น ผู้เขียน
ได้ศึกษาแนวทางการจัดหาแหล่งที่มาของเงินกองทุนโดยท�ำการศึกษากฎหมายที่มีการจัดตั้งกองทุนใน
เรื่องต่างๆ ทั้งของประเทศไทยและของต่างประเทศ คือ แนวทางของกองทุนสุขภาพญี่ปุ่น และแนวทาง
ของกองทุน CERCLA
		
ผู้เขียนเห็นว่าควรน�ำแนวทางของกองทุน CERCLA มาใช้ส�ำหรับเป็นแนวทาง
ของกองทุนนี้ โดยเหตุที่จะใกล้ชิดกับผู้มีส่วนได้เสียเละเป็นเหตุให้เกิดมลพิษประเภทกากอุตสาหกรรมที่
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เป็นสารพิษได้มากกว่า และเห็นควรก�ำหนดที่มาของเงินกองทุนหลักๆ ดังนี้
		
(1) เงินประเดิมจากงบประมาณแผ่นดิน
		
(2) เงินค่าธรรมเนียมทีเ่ ก็บจากผูป้ ระกอบการต่างๆกล่าวคือโรงงานอุตสาหกรรมที่
ก่อให้เกิดกากอุตสาหกรรมประเภทสารพิษผู้ผลิตและผู้น�ำเข้าวัตถุอันตรายจากต่างประเทศมาจ�ำหน่าย
ในประเทศ รวมทั้งผู้ประกอบการเหมืองแร่
		
(3) เงินทีไ่ ด้จากการด�ำเนินคดีผกู้ ระท�ำความผิดกฎหมายก่อให้เกิดการปนเปือ้ นสาร
พิษในสิ่งแวดล้อม
		
ส่วนของเงินประเดิมจากงบประมาณนั้นก็เพื่อให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบสามารถ
ด�ำเนินการได้ในเบื้องต้นขณะที่กองทุนยังไม่มีเงินในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย
		
ส�ำหรับเงินส่วนที่ได้จากการด�ำเนินคดีผู้กระท�ำความผิดกฎหมายก่อให้เกิดการปน
เปื้อนสารพิษในสิ่งแวดล้อมนั้น ก็เป็นความเหมาะสมที่ผู้กระท�ำความผิดที่เป็นต้นเหตุท�ำให้เกิดความปน
เปือ้ นควรต้องเป็นผูร้ บั ผิดชอบจ่ายค่าใช้จา่ ยในการชะล้างความปนเปือ้ นทีร่ ฐั ได้จา่ ยไปก่อนจากเงินกองทุน
อันเป็นไปตามหลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter Pays Principle) นั่นเอง
2.2 วิเคราะห์ปญ
ั หากรณีเจ้าหน้าทีข่ องรัฐไม่มอี ำ� นาจเข้าไปในทีด่ นิ เอกชนเพือ่ ชะล้างดินและ
น�้ำปนเปื้อนกากอุตสาหกรรม และแนวทางแก้ไขปัญหา
2.2.1 ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มีอ�ำนาจเข้าไปในที่ดินเอกชนเพื่อชะล้างดินและ
น�้ำปนเปื้อนกากอุตสาหกรรม
กรณีที่ดินและน�้ำปนเปื้อนสารพิษอยู่ในที่ดินสาธารณะหรือที่ที่รัฐถือสิทธิอยู่ ก็ไม่มีปัญหา
ใดๆ ที่รัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะน�ำเงินกองทุนไปชะล้างสารพิษที่ปนเปื้อนให้หมดไป แต่หากเป็นกรณีที่
พื้นที่ปนเปื้อนนั้นอยู่ในที่ดินที่เอกชนมีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง อาจมีปัญหาในการที่ภาครัฐจะ
เข้าไปในที่ดินของเอกชนนั้นๆ เพื่อชะล้างดินหรือน�้ำปนเปื้อนที่เอกชนไม่ยินยอม แม้เป็นการด�ำเนินการ
เพื่อส่วนรวมก็ตาม
ตัวอย่างกรณีศึกษาเรื่องสารเคมีเอเย่นต์ ออเร้นจ์ (Agent Orange) ที่สนามบินบ่อฝ้าย
กล่าวคือ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2542 ในระหว่างการปรับพื้นที่เพื่อขยายทางรันเวย์ของสนามบิน
บ่อฝ้าย อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รถแบ็กโฮขุดกระทบถังบรรจุสารเคมีที่ฝังอยู่ใต้ดินลึก
1.5 เมตร จนเกิดการรั่วไหล ส่งกลิ่นฉุนคลุ้งกระจาย ในที่สุดโฆษกสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจ�ำ
ประเทศไทยได้ออกมายอมรับกับส�ำนักข่าวเอพีว่า กองทัพสหรัฐอเมริกา เคยเข้ามาปฏิบัติการทดลองใน
ประเทศไทยที่บริเวณค่ายทหารธนะรัชต์ อ�ำเภอปราณบุรี ในช่วงปี พ.ศ. 2507 - 2508 ภายใต้ชื่อ
โครงการปฏิบัติการทดลองใบไม้ร่วงในประเทศไทย (Thailand Defoliation Program)
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กรมควบคุมมลพิษได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างดินมาตรวจสอบปรากฏชัดเจนว่า พบสาร
ไดออกซินในตัวอย่างทั้งหมด
กรมควบคุมมลพิษออกแบบหลุมฝังกลบเสร็จเรียบร้อยและก�ำหนดให้ท�ำการฝังกลบใน
พื้นที่ของสนามบิน หากทว่ากรมควบคุมมลพิษก็ไม่สามารถด�ำเนินการได้ เนื่องจากในระหว่างนั้น
กรมการบินพาณิชย์ได้ลักลอบน�ำดินปนเปื้อนไปทิ้งในที่ดินเอกชนโดยไม่ได้บอกกล่าวใครเสียก่อนแล้ว
ต่อเมือ่ เจ้าของทีด่ นิ ทราบเรือ่ งจึงไม่ยอมให้มกี ารขนดินกลับออกไป จนกว่าจะชดใช้คา่ เสียหาย 8 ล้านบาท
สุดท้ายหน่วยงานรัฐต้องแจ้งความด�ำเนินคดีกับเจ้าของที่ดินในข้อหาครอบครองวัตถุอันตราย และใช้
อ�ำนาจตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 สั่งการให้เจ้าของที่ดินยินยอมน�ำดินปนเปื้อนออก
มาก�ำจัด
จากกรณีตัวอย่างนี้ เห็นได้ว่าเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินมักใช้สิทธิของตนโดยมิได้เห็นแก่
ส่วนรวมที่ทางราชการต้องการเข้าไปในพื้นที่เพื่อขนสารพิษไปก�ำจัดให้ถูกต้องไม่เป็นภัยต่อสาธารณะ
หากเป็นกรณีทั่วไปที่ทางราชการจะเข้าไปส�ำรวจความปนเปื้อนของพื้นที่หรือต้องการเข้าไปในพื้นที่ของ
เอกชนเพื่อชะล้างความปนเปื้อนสารพิษในดินและน�้ำ คงเป็นเรื่องที่ท�ำได้ยาก เพราะก่อนเข้าไปส�ำรวจ
ตรวจสอบโดยแน่ชัดคงยังไม่สามารถใช้กฎหมายบังคับเอาได้ดังเช่นกรณีนี้ได้ จะเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งใน
การทีร่ ฐั จะน�ำเงินกองทุนฯทีจ่ ะจัดตัง้ ขึน้ ไปใช้ฟน้ื ฟูชะล้างท�ำความสะอาดพืน้ ทีท่ ปี่ นเปือ้ นกากอุตสาหกรรมได้
2.2.2 แนวทางแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ไม่มีอ�ำนาจเข้าไปในที่ดินเอกชนเพื่อชะล้างดิน
และน�้ำปนเปื้อนกากอุตสาหกรรม
กรณีที่พื้นที่ปนเปื้อนนั้นอยู่ในที่ดินที่เอกชนมีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง มีปัญหาใน
การที่ภาครัฐจะเข้าไปในที่ดินของเอกชนนั้นๆ เพื่อชะล้างดินหรือน�้ำปนเปื้อนหากเอกชนไม่ยินยอม
จึงจ�ำเป็นต้องมีกฎหมายรองรับให้อ�ำนาจเจ้าหน้าที่รัฐในการท�ำหน้าที่ดังกล่าว เพราะสิทธิของบุคคลนั้น
รัฐธรรมนูญได้ให้การคุ้มครองไว้ ปรากฏดังรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตรา 29 ว่า “การจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระท�ำมิได้เว้นแต่โดย
อาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้ก�ำหนดไว้และเท่าที่จ�ำเป็น
และจะกระทบกระเทือนสาระส�ำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้” นอกจากนี้ในกรณีสิทธิของบุคคลใน
ทรัพย์สิน รัฐธรรมนูญก็ได้มีข้อบัญญัติให้ความคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะด้วย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 41 ว่า “สิทธิของบุคคลในทรัพย์สินย่อมได้รับความคุ้มครอง
ขอบเขตแห่งสิทธิและการจ�ำกัดสิทธิเช่นว่านี้ย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ”
การที่รัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเข้าไปในที่ดินของเอกชนที่เอกชนมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครอง หากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง อาจเป็นการละเมิดสิทธิ
ของผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครอง
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มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิทางสิ่งแวดล้อม:
ศึกษากรณีการตรากฎหมายกองทุนชะล้างดิน และน�้ำปนเปื้อนกากอุตสาหกรรม

ฉะนั้น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปในที่ดินของเอกชนเพื่อเจตนาจะท�ำการส�ำรวจการปน
เปื้อนสารพิษและเพื่อท�ำการชะล้างสารพิษให้หมดไป หากได้ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆขึ้น ทั้งหน่วย
งานของรัฐและเจ้าหน้าทีเ่ องอาจถูกฟ้องร้องด�ำเนินคดีทางแพ่งเรียกให้ชดใช้คา่ เสียหายดังกล่าว และหาก
ยังมิได้รบั ความยินยอมจากผูม้ กี รรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครองให้เข้าไปในพืน้ ทีเ่ พือ่ ด�ำเนินการ ก็จะมีความ
เสี่ยงต่อการถูกแจ้งความร้องทุกข์และฟ้องร้องด�ำเนินคดีในความผิดทางด้านอาญาฐานบุกรุกและท�ำให้
เสียทรัพย์ได้ เว้นแต่จะได้มีกฎหมายให้กระท�ำได้ จึงจ�ำเป็นต้องมีกฎหมายให้อ�ำนาจเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เข้าไปในที่ดินที่เอกชนมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเพื่อชะล้างดินและน�้ำปนเปื้อนกากอุตสาหกรรม
ดังกล่าว เพื่อให้รัฐสามารถน�ำเงินกองทุนฯมาท�ำการชะล้างดินและน�้ำปนเปื้อนกากอุตสาหกรรม
ผู้เขียนได้จัดท�ำร่างพระราชบัญญัติกองทุนชะล้างดินและน�้ำปนเปื้อนกากอุตสาหกรรม
ปรากฏในภาคผนวก 2 ของวิทยานิพนธ์เรื่อง “มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิทางสิ่ง
แวดล้อม: ศึกษากรณีการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนชะล้างดินและน�้ำปนเปื้อนกากอุตสาหกรรม”
โดยมีส่วนที่เกี่ยวกับการจ�ำกัดสิทธิของผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินดังกล่าวข้างต้นด้วย
ผู้เขียนเห็นว่าหากมีบทบัญญัติกฎหมายตามหลักการที่ผู้เขียนเสนอข้างต้น กล่าวคือ
1) ให้มกี องทุนชะล้างดินและน�ำ้ ปนเปือ้ นกากอุตสาหกรรมทีก่ ำ� หนดวัตถุประสงค์ให้นำ� เงิน
กองทุนไปใช้เพื่อการส�ำรวจตรวจสอบความปนเปื้อนสารพิษในสิ่งแวดล้อมและท�ำการชะล้างดินและน�้ำ
ปนเปื้อนกากอุตสาหกรรมที่เป็นสารพิษ
2) ให้กองทุนชะล้างดินและน�้ำปนเปื้อนกากอุตสาหกรรม ได้ก�ำหนดแหล่งที่มาของเงิน
กองทุนดังหลักการข้างต้น กล่าวคือ
		 2.1) เงินประเดิมจากงบประมาณแผ่นดิน
		 2.2) เงินค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ประกอบการต่างๆกล่าวคือโรงงานอุตสาหกรรมที่
ก่อให้เกิดกากอุตสาหกรรมประเภทสารพิษ ผูผ้ ลิตและผูน้ ำ� เข้าวัตถุอนั ตรายจากต่างประเทศมาจ�ำหน่าย
ในประเทศ รวมทั้งผู้ประกอบการเหมืองแร่
		 2.3) เงินที่ได้จากการด�ำเนินคดีผู้กระท�ำความผิดกฎหมายก่อให้เกิดการปนเปื้อนสาร
พิษในสิ่งแวดล้อม
3) หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือมีหน้าที่ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ซึ่งเป็น
ภารกิจของรัฐ จะสามารถเข้าไปในที่ดินที่เอกชนมีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองเพื่อท�ำการชะล้างดิน
และน�้ำปนเปื้อนกากอุตสาหกรรมที่มีสารพิษ
		 หากท�ำได้เช่นนี้ ก็จะช่วยให้ดินและน�้ำในสิ่งแวดล้อมสะอาดปลอดภัยดังเดิม เป็นการ
คืนสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชนได้ตามสิทธิด้านสิ่งแวดล้อมที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้
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		 ผู้เขียนได้น�ำแนวทางหลักการของร่างกฎหมายตามประเด็นต่างๆ ข้างต้น หารือ
ประชาชนทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง เช่นผูพ้ พิ ากษา เจ้าหน้าทีก่ รมควบคุมมลพิษ เจ้าหน้าทีก่ รมโรงงานอุตสาหกรรม
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม รวมทั้งประชาชนผู้ได้
รับความเดือดร้อนจากปัญหาน�ำ้ กินน�ำ้ ใช้ปนเปือ้ นสารพิษและปัญหากลิน่ สารเคมีกระทบต่อสุขภาพในรูป
แบบสอบถามรวมแบบสอบถามทั้งสิ้น 61 ชุด ผลการส�ำรวจปรากฏดังนี้
		 - ในค�ำถามเรือ่ งหลักการทีเ่ กีย่ วกับการให้มกี ฎหมายให้อำ� นาจจัดตัง้ กองทุนชะล้างดิน
และน�ำ้ ปนเปือ้ นกากอุตสาหกรรม ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ น�ำเงินกองทุนมาส�ำรวจการปนเปือ้ นสารพิษและ
เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนกากอุตสาหกรรมที่เป็นสารพิษให้สะอาดดังเดิม ปรากฏว่าร้อยละ 90.2 เห็นด้วย
กับข้อเสนอแนะดังกล่าว
		 - ในค�ำถามเรื่องหลักการที่เกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินกองทุน ผลปรากฏว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่คือร้อยละ 93.3 เห็นด้วยกับมาตรการทางกฎหมายเรื่องแหล่งที่มาของกองทุน
ดังกล่าว
		 - ในค�ำถามเรื่องหลักการที่เกี่ยวกับว่า เมื่อกองทุนได้ใช้เงินเพื่อชะล้างดินและน�้ำปน
เปื้อนกากอุตสาหกรรมไปแล้ว ให้เรียกเก็บหรือฟ้องร้องผู้กระท�ำความผิดที่ต้องรับผิดเพื่อน�ำเงินมาคืน
กองทุน ผลปรากฏว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือร้อยละ 88.5 เห็นด้วยกับมาตรการทางกฎหมาย
ในเรื่องดังกล่าว
		 - ในค�ำถามเรื่องหลักการที่ให้มีกฎหมายให้อ�ำนาจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปในที่ดิน
ที่เอกชนมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเพื่อท�ำการชะล้างดินและน�้ำปนเปื้อนกากอุตสาหกรรม
ปรากฏว่าร้อยละ 83.6 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเห็นด้วยกับแนวคิดหรือข้อเสนอดังกล่าว
		 จึ ง กล่ า วได้ ว ่ า ข้ อ เสนอในหลั ก การให้ มี ก ฎหมายบั ญ ญั ติ เรื่ อ งการจั ด ตั้ ง กองทุ น
การก�ำหนดแหล่งทีม่ าของกองทุนและการเรียกหรือฟ้องร้องเรียกเงินจากผูก้ ระท�ำความผิดเพือ่ น�ำเงินมา
ใช้คืนให้กับกองทุน รวมทั้งการมีกฎหมายให้อ�ำนาจเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปในที่ดินที่เอกชนมีกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองเพือ่ ชะล้างดินและน�ำ้ ปนเปือ้ นนี้ ได้รบั การยอมรับดีจากผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

3. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
ผลการศึกษาสรุปได้ว่าควรมีมาตรการทางกฎหมายเพื่อเยียวยากรณีดินและน�้ำปนเปื้อนกาก
อุตสาหกรรม ซึ่งมีหลักการที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้
1) ให้มีกองทุนชะล้างดินและน�้ำปนเปื้อนกากอุตสาหกรรม โดยก�ำหนดว่า
1.1) ให้กองทุนชะล้างดินและน�ำ้ ปนเปือ้ นกากอุตสาหกรรม มีวตั ถุประสงค์เพือ่ การส�ำรวจ
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มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิทางสิ่งแวดล้อม:
ศึกษากรณีการตรากฎหมายกองทุนชะล้างดิน และน�้ำปนเปื้อนกากอุตสาหกรรม

ตรวจสอบความปนเปื้อนสารพิษในสิ่งแวดล้อมและท�ำการชะล้างดินและน�้ำปนเปื้อนกากอุตสาหกรรมที่
เป็นสารพิษ และให้น�ำเงินกองทุนไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
1.2) ให้กองทุนชะล้างดินและน�้ำปนเปื้อนกากอุตสาหกรรม มีแหล่งที่มาของเงินกองทุน
ดังนี้
		 (1) เงินประเดิมจากงบประมาณแผ่นดิน
(2) เงินค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ประกอบการต่างๆกล่าวคือโรงงานอุตสาหกรรมที่
ก่อให้เกิดกากอุตสาหกรรมประเภทสารพิษ ผู้ผลิตและผู้น�ำเข้าวัตถุอันตรายจากต่างประเทศมาจ�ำหน่าย
ในประเทศ รวมทั้งผู้ประกอบการเหมืองแร่
		 (3) เงินที่ได้จากการด�ำเนินคดีผู้กระท�ำความผิดกฎหมายก่อให้เกิดการปนเปื้อนสาร
พิษในสิ่งแวดล้อม
2) ก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือมีหน้าที่ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม
ซึ่งเป็นภารกิจของรัฐ จะสามารถเข้าไปในที่ดินที่เอกชนมีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองเพื่อท�ำการ
ชะล้างดินและน�้ำปนเปื้อนกากอุตสาหกรรมที่มีสารพิษ		
ผู้เขียนได้น�ำหลักการกฎหมายดังกล่าวข้างต้นมาจัดร่างเป็นพระราชบัญญัติทั้งฉบับ ชื่อว่า
“ร่างพระราชบัญญัติกองทุนชะล้างดินและน�้ำปนเปื้อนกากอุตสาหกรรม “ดังแสดงในภาคผนวก 2 ของ
วิทยานิพนธ์เรื่อง “มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิทางสิ่งแวดล้อม: ศึกษากรณีการตรา
กฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนชะล้างดินและน�้ำปนเปื้อนกากอุตสาหกรรม”
ผู้เขียนเชื่อว่าหากประเทศไทยมีกฎหมายในรูปพระราชบัญญัติ ตามหลักการที่น�ำเสนอข้าง
ต้นแล้ว สภาพแวดล้อมของไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นปัญหาเรื่องดินและน�้ำปนเปื้อนสารพิษ จะได้
รับการเยียวยาที่ดีขึ้น ช่วยให้รัฐสามารถคุ้มครองรักษาสิ่งแวดล้อมไว้ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สิทธิด้านสิ่ง
แวดล้อมกล่าวคือสิทธิในการได้อยูใ่ นสิง่ แวดล้อมทีด่ มี คี ณ
ุ ภาพเหมาะสมในการด�ำรงชีวติ อยูโ่ ดยมีสขุ ภาพ
ดีและปลอดภัยได้ดียิ่งขึ้น ตามภารกิจของรัฐและตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550
ผู้เขียนจึงใคร่เสนอแนะให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องได้น�ำร่างกฎหมายที่เสนอไว้นี้ไปประกอบ
การพิจารณาเพื่อจัดท�ำร่างกฎหมายที่สมบูรณ์ขึ้น และด�ำเนินการเพื่อให้เป็นกฎหมายใช้บังคับได้ต่อไป
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(๒๓)
คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๙/๒๕๕๗

เรื่องพิจารณาที่ ๓๔/๒๕๕๗
วันที่ ๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

ระหวาง

เรื่อง

นายไพบูลย นิติตะวัน สมาชิกวุฒิสภา และคณะ รวม ๒๘ คน

ผูรอง

นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

ผูถูกรอง

ประธานวุ ฒิ ส ภาส ง คํ า ร อ งของสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาเพื่ อ ขอให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย ว า
ความเป น รั ฐ มนตรี ข อง นางสาวยิ่ ง ลั ก ษณ ชิ น วั ต ร นายกรั ฐ มนตรี สิ้ น สุ ด ลงเฉพาะตั ว
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) ประกอบมาตรา ๒๖๘ และมาตรา ๒๖๖
(๒) และ (๓) หรือไม

ประธานวุฒิสภาสงคํารองของนายไพบูลย นิติตะวัน สมาชิกวุฒิสภา และคณะ รวม ๒๘ คน
ผูรอง เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๑ ประกอบมาตรา ๑๘๒ วรรคสาม
วา ความเปนรัฐมนตรีของนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ผูถูกรอง สิ้นสุดลงเฉพาะตัว
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) ประกอบมาตรา ๒๖๘ และมาตรา ๒๖๖ (๒) และ (๓)
หรือไม
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-๒ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบ สรุปไดดังนี้
๑. นายถวิล เปลี่ยนศรี เดิมดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ (นักบริหาร
ระดับสูง) มีหนาที่รับผิดชอบในฐานะหัวหนาหนวยงานของสภาความมั่นคงแหงชาติที่มีฐานะเทียบเทากรม
สั ง กั ด สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ปฏิ บั ติ ง านขึ้ น ตรงต อ นายกรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ ๔ กั น ยายน ๒๕๕๔
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดมีบันทึกขอความ ลับมาก ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๒๔๑๘ ลงวันที่ ๔
กั น ยายน ๒๕๕๔ เรื่ อ ง การโอนข า ราชการมาแต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง ที่ ป รึ ก ษานายกรั ฐ มนตรี
ฝายขาราชการประจํา (นักบริหารระดับสูง) ถึงรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาวกฤษณา
สีหลักษณ) แจงวาสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีอัตราตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการ
ประจํา (นักบริหารระดับสูง) ตําแหนงเลขที่ ๖ วางอยู และมีความประสงคจะขอรับโอนนายถวิล
เปลี่ยนศรี เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ มาดํารงตําแหนงดังกลาว เห็นควรใหความเห็นชอบและ
ยินยอมการรับโอนนายถวิล เปลี่ยนศรี และดําเนินการขอทาบทามขอรับความเห็นชอบและยินยอมจาก
รองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ) ในฐานะรัฐมนตรีเจาสังกัด โดยรัฐมนตรีประจํา
สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ไ ด ล งนามเห็ น ชอบในวั น ที่ ๕ กั น ยายน ๒๕๕๔ และสํ า นั ก เลขาธิ ก าร
นายกรัฐมนตรีไดมีบันทึกขอความ ลับมาก ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๘๓๐๓ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๔
ถึงรองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ) แจงวาสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เห็นชอบ
และมี ค วามประสงค จ ะขอรั บ โอนนายถวิ ล เปลี่ ย นศรี มาแต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง ที่ ป รึ ก ษา
นายกรั ฐ มนตรี ฝ า ยข า ราชการประจํ า (นั ก บริ ห ารระดั บ สู ง ) ตํ า แหน ง เลขที่ ๖ สํ า นั ก เลขาธิ ก าร
นายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรัฐมนตรี
เจาสังกัดของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบและยินยอมการรับโอนดังกลาวแลว จึงขอ
เสนอรองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ) ใหความเห็นชอบและยินยอมการโอนนายถวิล
เปลี่ยนศรี มาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงดังกลาว โดยรองนายกรัฐมนตรีไดลงนามเห็นชอบในวันที่ ๕
กันยายน ๒๕๕๔ ตอมารัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีไดมหี นังสือ ลับมาก ที่ นร ๐๔๐๑.๒/
๘๓๐๒ ลงวั น ที่ ๕ กั น ยายน ๒๕๕๔ ถึ ง เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี เพื่ อ ขอให นํ า เรื่ อ งการโอน
ขาราชการดังกลาวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ และขอใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเปนวาระทราบจร
ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ ผูถูกรองไดลงนามอนุมัติ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือ
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-๓ลับมาก ที่ นร ๐๕๐๘/๑๘๖๑๔ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ
แจงวาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ อนุมัติตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เสนอ และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดขอใหสํานักราชเลขาธิการนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรง
พระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหนายถวิล เปลี่ยนศรี พนจากตําแหนงเดิมและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหม
ตอไป จากนั้นสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๘๔๐๒ ลงวันที่
๗ กั น ยายน ๒๕๕๔ แจ ง คํ า สั่ ง ของผู ถู ก ร อ งให น ายถวิ ล เปลี่ ย นศรี ทราบ ตามคํ า สั่ ง สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี ที่ ๑๕๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ ใหนายถวิล เปลี่ยนศรี ไปปฏิบัติ
ราชการสํานักนายกรัฐมนตรี โดยใหไดรับเงินเดือนทางสังกัดเดิมไปพลางกอน ตอมานายถวิล เปลี่ยนศรี
ไดยื่นคํารองทุกขเปนหนังสือลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔ ตอคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม
ซึง่ ตอมาไดมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ใหนายถวิล เปลี่ยนศรี
พนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานสภาความมั่นคง
แห ง ชาติ และแต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง ที่ ป รึ ก ษานายกรั ฐ มนตรี ฝ า ยข า ราชการประจํ า (นั ก บริ ห าร
ระดับสูง) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแตวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
และไดมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ ใหพลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี
พนจากตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคง
แหงชาติ ตั้งแตวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ และประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม
๒๕๕๔ ใหพลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ พนจากตําแหนงรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ตั้งแตวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔
นายถวิล เปลี่ยนศรี ไดยื่นฟองนายกรัฐมนตรี เปนผูถูกฟองคดีที่ ๑ และคณะกรรมการ
พิทักษ ระบบคุณธรรม เปนผู ถูกฟอ งคดีที่ ๒ ตอ ศาลปกครอง และตอ มาศาลปกครองสูง สุดได มี
คําพิพากษาใหเพิกถอนประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แตงตั้งขาราชการพลเรือน ลงวันที่ ๓๐
กั น ยายน ๒๕๕๔ ที่ ใ ห น ายถวิ ล เปลี่ ย นศรี พ น จากตํ า แหน ง เลขาธิ ก ารสภาความมั่ น คงแห ง ชาติ
(นั ก บริ ห ารระดั บ สู ง ) สํ า นั ก งานสภาความมั่ น คงแห ง ชาติ และแต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง ที่ ป รึ ก ษา
นายกรัฐ มนตรี ฝา ยข าราชการประจํา (นั กบริหารระดับสูง) สํ านั กเลขาธิ การนายกรั ฐมนตรี สํ านั ก
นายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ใหการเพิกถอนประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาวมีผลยอนหลังไปถึงวันที่
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-๔ประกาศดังกลาวมีผลใชบังคับ คือ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ โดยศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัยไว
อยางชัดแจงวา การที่ผูถูกรองออกประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาวเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ
อันเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย
๒. การใชดุลพินิจของผูถูกรองตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด เปนการดําเนินการ
โดยมิไดคํานึงถึงวัตถุประสงคของกฎหมายและมิไดอยูภายในขอบเขตของกฎหมาย ทั้งยังไมมีเหตุผล
รองรั บ ที่ มี อ ยู จ ริ ง และอธิ บ ายได จึ ง ถื อ ได ว า เป น การใช ดุ ล พิ นิ จ โดยมิ ช อบอั น เป น การกระทํ า
ที่ไมชอบดวยกฎหมาย ดวยเหตุดังกลาว การที่ผูถูกรองใชสถานะหรือตําแหนงการเปนนายกรัฐมนตรี
ออกประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แตงตั้งขาราชการพลเรือน ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
ให น ายถวิ ล เปลี่ ย นศรี เลขาธิ ก ารสภาความมั่ น คงแห ง ชาติ (นั ก บริ ห ารระดั บ สู ง ) สํ า นั ก งาน
สภาความมั่นคงแห งชาติ ซึ่ งเปนขา ราชการที่มีตําแหน งหรือเงิ นเดือนประจํา และมิใ ชข าราชการ
การเมื อ ง พ น จากตํ า แหน ง เลขาธิ ก ารสภาความมั่ น คงแห ง ชาติ (นั ก บริ ห ารระดั บ สู ง ) สํ า นั ก งาน
สภาความมั่นคงแหงชาติ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา
(นักบริหารระดับสูง) สํ า นักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปนการใชดุลพิ นิจโดยมิชอบดวยกฎหมาย
จึงเปนกรณีที่ผูถูกรองใชสถานะหรือตําแหนงการเปนนายกรัฐมนตรีเขาไปแทรกแซงในเรื่องการแตงตั้ง
หรือโอนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือ เงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง และในการให
ขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมืองพนจากตําแหนง อันเปนการ
กระทํา ต อ งห า มตามรัฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๖๖ (๒) และ (๓) อยา งชั ดแจ ง สํ าหรั บประเด็ น ว า
การกระทําของผูถูกรองเปนการกระทําตามอํานาจหนาที่ในการบริหารราชการตามนโยบายที่ไดแถลงตอ
รัฐสภาหรือไมนั้น ศาลปกครองกลางไดวินิจฉัยไวอยางชัดแจง และไมปรากฏวาศาลปกครองสูงสุด
จะไดพิพากษาแกคําพิพากษาของศาลปกครองกลางแตอยางใด โดยมีคําพิพากษาไวอยางชัดแจงวา
การที่ ผู ถู ก ร อ งใช ส ถานะหรื อ ตํ า แหน ง การเป น นายกรั ฐ มนตรี ออกประกาศสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี
เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือน ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ใหนายถวิล เปลี่ยนศรี เลขาธิการ
สภาความมั่น คงแห ง ชาติ สํ า นัก งานสภาความมั่ น คงแห งชาติ ซึ่ งเป น ขา ราชการที่ มี ตํา แหนง หรื อ
เงิน เดือ นประจํา และมิใ ช ขาราชการการเมือ ง พนจากตํ าแหนงเลขาธิการสภาความมั่ นคงแหง ชาติ
(นั ก บริ ห ารระดั บ สู ง ) สํ า นั ก งานสภาความมั่ น คงแห ง ชาติ และแต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง ที่ ป รึ ก ษา
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-๕นายกรั ฐ มนตรี ฝ า ยข า ราชการประจํ า (นั ก บริ ห ารระดั บ สู ง ) สํ า นั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี
สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี นั้ น มิ ใ ช ก ารกระทํ า ตามอํ า นาจหน า ที่ ใ นการบริ ห ารราชการตามนโยบาย
ที่ไดแถลงตอรัฐสภาแตอยางใด
ส ว นประเด็ น ว า การกระทํ า ของผู ถู ก ร อ งเป น การกระทํ า ตามที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ห รื อ ไม
ศาลปกครองสู ง สุ ด ได วิ นิ จ ฉั ย ไว อ ย า งชั ด แจ ง ว า ผู ถู ก ร อ งในฐานะหั ว หน า รั ฐ บาลและในฐานะ
ผูบังคับบัญชาสูงสุดของขาราชการประจําของราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาค มีอํานาจ
ดุ ล พิ นิ จ ในการบริ ห ารงานบุ ค คลหมุ น เวี ย นสั บ เปลี่ ย นบทบาทหรื อ การทํ า หน า ที่ ข องข า ราชการ
เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปตามแนวนโยบายที่ผูถูกรองไดแถลงไวตอรัฐสภา แตในการ
ใช อํ า นาจดุ ล พิ นิ จ ดั ง กล า วของผู ถู ก ร อ งนั้ น นอกจากจะต อ งคํ า นึ ง ถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค ข องกฎหมาย
และอยู ภ ายในขอบเขตของกฎหมายแล ว ยั ง จะต อ งมี เ หตุ ผ ลรองรั บ ที่ มี อ ยู จ ริ ง และอธิ บ ายได
ซึ่งไมปรากฏขอเท็จจริงวาผูถูกรองไดอางเหตุผลในการโอนวานายถวิล เปลี่ยนศรี ไดปฏิบัติหนาที่
โดยไม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ข อ บกพร อ ง หรื อ ไม ส นองนโยบายของรั ฐ บาล ซึ่ ง จะถื อ ได ว า มี เ หตุ ผ ล
อั น สมควรที่ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาสามารถสั่ ง โอนได ต ามความเหมาะสม จึ ง ถื อ ได ว า เป น การใช ดุ ล พิ นิ จ
โดยมิ ช อบ อั น เป น เหตุ แ ห ง ความไม ช อบด ว ยกฎหมายประการหนึ่ ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) ดังนั้น การโอน
นายถวิล เปลี่ยนศรี จากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติมาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ปรึกษา
นายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
จึ ง เป น การกระทํ า ที่ ไ ม ช อบด ว ยกฎหมาย จากคํ า พิ พ ากษาของศาลปกครองสู ง สุ ด ดั ง กล า วข า งต น
ศาลได วิ นิ จ ฉั ย ไว อ ย า งชั ด แจ ง ว า การกระทํ า ของผู ถู ก ร อ งเป น การใช ดุ ล พิ นิ จ โดยมิ ช อบ อั น เป น
การกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย ดังนั้น การกระทําของผูถูกรองในคดีดังกลาวนี้จึงรับฟงเปนที่ยุติวา
มิไดเปนการกระทําตามที่กฎหมายบัญญัติ และมิใชเปนการกระทําตามอํานาจหนาที่ในการบริหาร
ราชการตามนโยบายที่ ไ ด แ ถลงต อ รั ฐ สภาหรื อ ตามที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ อั น จะเข า ข อ ยกเว น ตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ แตอยางใด
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-๖๓. ผู รองเห็ นว า ปจจัยสํ าคั ญอั นเป นที่ มาของการเปลี่ยนแปลงการดํารงตําแหน งของนายถวิ ล
เปลี่ยนศรี เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ ไปเปนที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํานั้น
เชื่ อ ได ว า เป น ความประสงค ที่ จ ะให ตํ า แหน ง ผู บั ญ ชาการตํ า รวจแห ง ชาติ ที่ พ ลตํ า รวจเอก วิ เ ชี ย ร
พจนโพธิ์ศรี ดํารงอยูในขณะนั้นวางลง เพื่อแตงตั้งใหบุคคลอื่นดํารงตําแหนงดังกลาวแทน ซึ่งปรากฏ
ขอเท็จจริงวา เมื่อมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ใหนายถวิล เปลี่ยนศรี
พนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานสภาความมั่นคง
แห ง ชาติ และแต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง ที่ ป รึ ก ษานายกรั ฐ มนตรี ฝ า ยข า ราชการประจํ า (นั ก บริ ห าร
ระดับสูง) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแตวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
ไปแล ว นั้ น ต อ มาวั น ที่ ๑๔ ตุ ล าคม ๒๕๕๔ ได มี ป ระกาศสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ใ ห
พลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี พนจากตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ และแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ ตั้งแตวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ และเมื่อ วันที่ ๑๙
ตุ ล าคม ๒๕๕๔ ผู ถู ก ร อ งในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายตํ า รวจแห ง ชาติ (ก.ต.ช.)
ไดเปนประธานการประชุม ก.ต.ช. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เพื่อพิจารณาวาระการแตงตั้งพลตํารวจเอก
เพรียวพันธ ดามาพงศ รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ซึ่งเปนพี่ชายของคุณหญิงพจมาน ณ ปอมเพชร
อดีตภริยาของพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร พี่ชายของผูถูกรอง เพื่อใหดํารงตําแหนงผูบัญชาการ
ตํ า รวจแห ง ชาติ แทนพลตํ า รวจเอก วิ เ ชี ย ร พจน โ พธิ์ ศ รี ที่ ย า ยไปดํ า รงตํ า แหน ง เลขาธิ ก ารสภา
ความมั่นคงแหงชาติ ซึ่ง ก.ต.ช. ก็ไดมีมติเอกฉันทใหพลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ ขึ้นดํารง
ตํ า แหน ง ผู บั ญ ชาการตํ า รวจแห ง ชาติ ต ามที่ ผู ถู ก ร อ งเสนอ จากนั้ น วั น ที่ ๒๖ ตุ ล าคม ๒๕๕๔
ได มี ป ระกาศสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ใ ห พ ลตํ า รวจเอก เพรี ย วพั น ธ ดามาพงศ พ น จากตํ า แหน ง
รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ตั้งแตวันที่
๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ อยางไรก็ตาม การจะใหพลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ ขึ้นดํารงตําแหนง
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติได ก็ตองทําใหตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติวางลงเสียกอน รัฐบาล
ของผูถูกรองจึงหาทางโยกยายพลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี ใหไปดํารงตําแหนงอื่น แตเนื่องจาก
พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ระบุวา การโยกยายผูบัญชาการตํารวจแหงชาติได
ตองใหเจาตัวสมัครใจ รัฐบาลของผูถูกรองจึงใชวิธีกึ่งบีบกึ่งเจรจาใหพลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี
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-๗ยอมทิ้งตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ซึ่งพลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี ไดออกมายอมรับ
เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ วา ตนถูกการเมืองบีบใหพนตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติจริง
พรอมกับตอรองวาสวนตัวพรอมไปในตําแหนงใหม แตตองเปนตําแหนงที่เหมาะสม มีเกียรติและ
ศั ก ดิ์ ศ รี พ อสมควร เพราะตนไม ไ ด ทํ า อะไรผิ ด ผลจึ ง ไปตกที่ ตํา แหน ง เลขาธิ ก ารสภาความมั่ น คง
แหงชาติ ที่นายถวิล เปลี่ยนศรี ดํารงตําแหนงอยู ซึ่งรัฐบาลของผูถูกรองมองวา พลตํารวจเอก วิเชียร
พจนโพธิ์ศรี นาจะยอมรับตําแหนงนี้ได ขณะที่รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง รองนายกรัฐมนตรี
ได ช ว ยสนั บ สนุ น ว า พลตํ า รวจเอก วิ เ ชี ย ร พจน โ พธิ์ ศ รี สามารถดํ า รงตํ า แหน ง เลขาธิ ก าร
สภาความมั่นคงแหงชาติได พรอมพูดตําหนินายถวิล เปลี่ยนศรี เพื่อใหยอมทิ้งตําแหนงเลขาธิการ
สภาความมั่ น คงแห ง ชาติ โ ดยดี โดยกล า วว า หากตนเป น นายถวิ ล เปลี่ ย นศรี จะขอย า ยตั ว เอง
เพราะที่ผานมาทําหนาที่เปนเลขานุการศูนยอํานวยการแกไขสถานการณฉุกเฉิน (ศอฉ.) ในยุครัฐบาล
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ดังนั้น รัฐบาลคงไมตองการใหอยูใ นตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคง
แหงชาติ รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง ยังกลาวอีกดวยวา เหตุที่ตองยายนายถวิล เปลี่ยนศรี ก็เพื่อให
พลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี ไปดํารงตําแหนงดังกลาว เพื่อจะไดใหพลตํารวจเอก เพรียวพันธ
ดามาพงศ ขึ้นเปนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ จนในที่สุดผูถูกรองสามารถผลักดันใหพลตํารวจเอก
เพรียวพันธ ดามาพงศ เครือญาติของผูถูกรองขึ้นเปนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติไดอยางรวดเร็ว
จากขอเท็จจริงและพฤติการณที่ปรากฏดังกลาว ผูรองจึงเห็นวา การดําเนินการของผูถูกรอง
ในการเปลี่ยนแปลงนายถวิล เปลี่ยนศรี จากการดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ
ไปดํ า รงตํ า แหน ง ที่ ป รึ ก ษานายกรั ฐ มนตรี ฝ า ยข า ราชการประจํ า นั้ น มิ ไ ด เ ป น ไปเพื่ อ ประโยชน
ของประเทศชาติ แ ละประชาชนแต อ ย า งใด หากแต เ ป น กระบวนการที่ เ ป น ไปเพื่ อ ประโยชน
แก ตั ว ผู ถู ก ร อ งเอง แก เ ครื อ ญาติ ข องผู ถู ก ร อ ง ไม ว า จะเป น พั น ตํ า รวจโท ทั ก ษิ ณ ชิ น วั ต ร
คุ ณ หญิ ง พจมาน ณ ป อ มเพชร พลตํ า รวจเอก เพรี ย วพั น ธ ดามาพงศ ตลอดจนพรรคเพื่ อ ไทย
ที่ผูถู กรอ งสั งกัด จากการที่ส ามารถผลั กดัน ให พลตํ า รวจเอก เพรีย วพั นธ ดามาพงศ ขึ้นไปดํ า รง
ตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติได ทั้ง ๆ ที่ในขณะนั้นยังมีพลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี
อยูในตําแหนงดังกลาว ดังนั้น เมื่อปรากฏวาผูถูกรองในฐานะนายกรัฐมนตรีไดใชสถานะหรือตําแหนง
การเปนนายกรัฐมนตรีเขาไปแตงตั้งหรือโอน หรือทําใหนายถวิล เปลี่ยนศรี พนจากตําแหนงเลขาธิการ
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-๘สภาความมั่นคงแหงชาติ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา
โดยมีวัตถุประสงคที่จะเปดชองใหสามารถผลักดันใหพลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ เครือญาติ
ของผูถูกรองขึ้นเปนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ การกระทําดังกลาวจึงเปนการใชสถานะหรือตําแหนง
การเปนนายกรัฐมนตรีเขาไปแทรกแซงเพื่อประโยชนของตนเอง ของผูอื่น หรือของพรรคการเมือง
ในเรื่องการแตงตั้ง หรือโอนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง
และในการใหขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมืองพนจากตําแหนง
โดยการกระทํ า ของผู ถู ก ร อ งดั ง กล า วมิ ใ ช เ ป น การกระทํ า ตามอํ า นาจหน า ที่ ใ นการบริ ห ารราชการ
ตามนโยบายที่ไดแถลงตอรัฐสภาและมิไดเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ อันเปนการกระทําตองหาม
ตามรั ฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ ประกอบมาตรา ๒๖๖ (๒) และ (๓) อย างชัดแจง มีผ ลทํา ให
ความเป น รั ฐ มนตรี ข องนางสาวยิ่ ง ลั ก ษณ ชิ น วั ต ร นายกรั ฐ มนตรี ผู ถู ก ร อ ง สิ้ น สุ ด ลงเฉพาะตั ว
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗)
ผูรองจึงขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา ผูถูกรองกระทําการอันตองหามตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๘ มีผลใหความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒
วรรคหนึ่ง (๗) และเมื่อความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒
วรรคหนึ่ ง (๗) จึ ง เป น เหตุ ใ ห รั ฐ มนตรี ทั้ ง คณะพ น จากตํ า แหน ง ตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๑๘๐
วรรคหนึ่ง (๑) และจะตองดําเนินการแตงตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๒
และมาตรา ๑๗๓ โดยอนุโลม หรือไม
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบื้องตนมีวา ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองนี้ไว
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๑ ประกอบมาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) และวรรคสาม
หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “ความเปนรัฐมนตรี
สิ้นสุดลงเฉพาะตัว เมื่อ ... (๗) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๒๖๗ มาตรา ๒๖๘ หรือมาตรา
๒๖๙ ...” มาตรา ๒๖๘ บัญญัติวา “นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะกระทําการใดที่บัญญัติไวในมาตรา
๒๖๖ มิได เวนแตเปนการกระทําตามอํานาจหนาที่ในการบริหารราชการตามนโยบายที่ไดแถลงตอ
รัฐสภาหรือ ตามที่กฎหมายบั ญญัติ ” และมาตรา ๒๖๖ บัญ ญัติว า “สมาชิก สภาผูแทนราษฎรและ
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-๙สมาชิกวุฒิสภาตองไมใชสถานะหรือตําแหนงการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
เขาไปกาวกายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชนของตนเอง ของผูอื่น หรือของพรรคการเมือง ไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออม ในเรื่องดังตอไปนี้ ... (๒) การบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง และ
เลื่อนเงินเดือนของขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง พนักงาน
หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุนใหญ หรือราชการ
สวนทองถิ่น หรือ (๓) การใหขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง
พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุนใหญ หรือ
ราชการสวนทองถิ่น พนจากตําแหนง” โดยมาตรา ๑๘๒ วรรคสาม บัญญัติวา “ใหนําบทบัญญัติ
มาตรา ๙๑ และมาตรา ๙๒ มาใชบังคับกับการสิ้นสุดของความเปนรัฐมนตรีตาม (๒) (๓) (๕) หรือ
(๗) ... ” และมาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา มีสิทธิเขาชื่อรองตอประธาน
แห ง สภาที่ ต นเป น สมาชิ ก ว า สมาชิ ก ภาพของสมาชิ ก คนใดคนหนึ่ ง แห ง สภานั้ น สิ้ น สุ ด ลง ...
และใหประธานแหงสภาที่ไดรับคํารองสงคํารองนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยวาสมาชิกภาพ
ของสมาชิกผูนั้นสิ้นสุดลงหรือไม” ดังนั้น เมื่อผูรองซึ่งประกอบดวยสมาชิกวุฒิสภา รวม ๒๘ คน
ซึ่งเปนจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา ไดเขาชื่อ
ร อ งต อ ประธานวุ ฒิ ส ภาว า ความเป น รั ฐ มนตรี ข องผู ถู ก ร อ งสิ้ น สุ ด ลงเฉพาะตั ว ตามรั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) ประกอบมาตรา ๒๖๘ และมาตรา ๒๖๖ (๒) และ (๓) และประธาน
วุฒิสภาสงคํารองดังกลาวมายังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย กรณีจึงเปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๑
วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๑๘๒ วรรคสาม และขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและ
การทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๗ (๑๐) ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งรับคํารองนี้ไวพิจารณา
วินิจฉัย
ผูถูกรองยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา คําชี้แจงแกขอกลาวเพิ่มเติม และเอกสารประกอบ สรุปได
ดังนี้
๑. ผู ถู ก ร อ งมิ ไ ด ก ระทํ า การใดอั น เป น การฝ า ฝ น รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๖๘ ประกอบ
มาตรา ๒๖๖ (๒) และ (๓) หรือ มาตราอื่ น ใดอัน จะเป นเหตุ ให ความเป นรั ฐมนตรีข องผูถู กร อ ง
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- ๑๐ ต อ งสิ้ น สุ ด ลงเฉพาะตั ว การกระทํ า ของผู ถู ก ร อ งตามคํ า พิ พ ากษาของศาลปกครองสู ง สุ ด ดั ง กล า ว
ไมถือเปนการกระทําอันตองหามตามรัฐธรรมนูญตามที่ผูรองกลาวอาง และศาลรัฐธรรมนูญไมอาจ
มี คํ า วิ นิ จ ฉั ย ตามคํ า ขอของผู ร อ งได เนื่ อ งจากนายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี มี ห น า ที่ ต ามกฎหมาย
จะตองกําหนดนโยบายและทิศทางในการบริหารประเทศใหเกิดผลดีที่สุดตอประเทศชาติและประชาชน
นายกรั ฐ มนตรี เ ป น ผู บั ง คั บ บั ญ ชาข า ราชการในสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี แ ละข า ราชการฝ า ยบริ ห าร
ทุ ก ตํ า แหน ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ น ดิ น พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๑๐
และมาตรา ๑๑ สวนรัฐมนตรีเปนผูบังคับบัญชาขาราชการในกระทรวง ตามมาตรา ๒๐ จึงตองยกเวน
ให น ายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี บั ง คั บ บั ญ ชาและสั่ ง การผู ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ นระบบราชการและ
หน ว ยงานต า ง ๆ โดยไม ถื อ เป น การก า วก า ยหรื อ แทรกแซงแต อ ย า งใด และการกระทํ า
อันตองหามตามมาตรา ๒๖๖ และมาตรา ๒๖๘ นั้น รัฐธรรมนูญบัญญัติหามไวเฉพาะตัวผูที่ใช
สถานะหรือตําแหนงหนาที่เทานั้น และกําหนดผลทางกฎหมายไวเฉพาะตัวผูกระทํา
สว นคํ า วา “ก า วก า ยหรือ แทรกแซง” นั้น ไม มีก ารนิ ย ามไว ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ และกฎหมาย
แต เ มื่ อ พิ จ ารณาแนวทางการตี ค วามของคณะกรรมการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห ง ชาติ
(คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ไดเคยใหความหมายไววา เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
และกฎหมายที่เกี่ยวของไมไดนิยามคําวา “การกาวกายหรือแทรกแซง” จึงตองพิจารณาความหมาย
ตามพจนานุก รมฉบับ ราชบัณ ฑิต ยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ คํ าว า “กา วก าย” หมายความวา ลวงล้ํ า
เข า ไปยุ ง เกี่ ย วหน า ที่ ผู อื่ น เหลื่ อ มล้ํ า ไม เ ป น ระเบี ย บ ส ว นคํ า ว า “แทรกแซง” หมายความว า
แทรกเข า ไปเกี่ ย วข อ งในกิ จ การของผู อื่ น ” และคณะกรรมการ ป.ป.ช. มี ค วามเห็ น ว า การกระทํ า
ในคดี นั้ น ไม ไ ด ก ระทํ า ตามอํ า นาจหน า ที่ ที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ไ ว และไม ไ ด ก ระทํ า ตามอํ า นาจหน า ที่
ในการบริ ห ารราชการตามนโยบายที่ ไ ด แ ถลงไว ต อ รั ฐ สภา จึ ง เป น การกระทํ า อั น ต อ งห า ม
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ ประกอบมาตรา ๒๖๖ (๑) ดังนั้น การกระทําของนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรี อันจะถือวาเปนการกาวกายหรือแทรกแซง ตามความหมายของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ นั้น
ต อ งเป น การกระทํ า ที่ เ ป น การเข า ไปก า วก า ยหรื อ แทรกแซงการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องผู อื่ น อั น มิ ใ ช
อยูในอํานาจหนาที่ของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี เพราะการกระทําที่อยูในอํานาจหนาที่นอกจาก
จะไมถือวาเปนการเขาไปกาวกายหรือแทรกแซง ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ แลว
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- ๑๑ ยังถือวานายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมีอํานาจกระทําไดตามมาตรา ๒๖๘ โดยไมถือวาเปนการกระทํา
อั น ต อ งห า มตามมาตรา ๒๖๖ ด ว ยเหตุ นี้ ห ากการกระทํ า ของนายกรั ฐ มนตรี หรื อ รั ฐ มนตรี
เป น การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามกฎหมาย หรื อ ตามอํ า นาจหน า ที่ ที่ ก ฎหมายให อํ า นาจไว ย อ มไม ถื อ
เป น การกระทํ า อั น ต อ งห า มตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๖๖ ส ว นความสมบู ร ณ ข องการกระทํ า
ทางปกครองยอมเปนไปตามขั้นตอนและเงื่อนไขของกฎหมาย รวมทั้งการใชดุลพินิจในการออกคําสั่ง
ทางปกครองเปนเรื่องที่ถูกตรวจสอบโดยศาลปกครองได แตไมเกี่ยวของกับการใชสถานะหรือตําแหนง
กาวกายหรือแทรกแซงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ แตอยางใด
๒. ข อ เท็ จ จริ ง และผลแห ง คดี ต ามคํ า พิ พ ากษาของศาลปกครองสู ง สุ ด คดี ห มายเลขแดง
ที่ อ.๓๓/๒๕๕๗ ก็ไมอาจถือไดวา ผูถูกรองกระทําการอันตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘
ประกอบมาตรา ๒๖๖ ดวยเหตุผลดังนี้
(๑) เนื่องจากการใชอํานาจของผูถูกรอง นอกจากเปนการใชอํานาจในทางการเมือง
ซึ่งหากเกิดความผิดพลาดบกพรองขึ้นยอมตองมีความรับผิดชอบทางการเมืองแลว ยังเปนการใชอํานาจ
ในทางปกครองซึ่งอยูในอํานาจการตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายโดยศาลปกครอง และเมื่อพิจารณา
อํา นาจหน า ที่ ข องผู ถู ก ร อ งตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ น ดิ น พ.ศ. ๒๕๓๔
และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๑ แลว เห็นไดวา เปนอํานาจในสวนที่เกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคล
ที่ผูถูกรองในฐานะเปนผูบังคับบัญชาขาราชการฝายบริหารทุกตําแหนงและมีอํานาจหนาที่ในการสั่ง
ใหขาราชการซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติราชการที่สํานักนายกรัฐมนตรี และอํานาจ
หนา ที่ในการแตงตั้ง ขาราชการ ประกอบกับหลักเกณฑ วิ ธีการ และเงื่อนไขตามพระราชบัญญั ติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง และหนังสือสํา นักงาน ก.พ.
ที่ นร. ๑๐๐๖/ว ๔ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ การโอนยายนายถวิล เปลี่ยนศรี จึงเปนอํานาจ
หน า ที่ ข องผู ถู ก ร อ งและคณะรั ฐ มนตรี ที่ ส ามารถดํ า เนิ นการได ต ามกฎหมาย อัน เป น การใช อํ า นาจ
ทางปกครองที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล แมศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาวาการดําเนินการ
ดั ง กล า วไม ช อบด ว ยกฎหมาย และมี คํ า สั่ ง เพิ ก ถอนประกาศเกี่ ย วกั บ การโอนย า ยดั ง กล า วแล ว
และกําหนดใหผูถูกรองในฐานะนายกรัฐมนตรีดําเนินการตามกฎหมาย เพื่อใหนายถวิล เปลี่ยนศรี
ไดกลับสูตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติภายใน ๔๕ วัน นับแตวันที่มีคําพิพากษาก็ตาม
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- ๑๒ กรณีดังกลาวก็เปนเรื่องของขอพิพาทในขอบเขตของกฎหมายปกครอง และมาตรการเยียวยาแกไข
ปญหาอันเกิดจากการออกคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมาย มิใชเปนเรื่องของการใชสถานะ
หรื อ ตํ า แหน ง ของการเป น นายกรั ฐ มนตรี เ ข า ไปก า วก า ยหรื อ แทรกแซงการแต ง ตั้ ง ข า ราชการ
อั น อยู ใ นขอบเขตของกฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ จะมี อํ า นาจพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ และมาตรา ๒๖๘ อีกทั้งภายหลังที่ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษา
แลว สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือที่ นร ๑๔๐๑.๒/๐๗๗๓ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม
๒๕๕๗ เสนอคณะรั ฐมนตรีเพื่อ ขออนุมั ติยกเลิกมติค ณะรัฐมนตรี เมื่อวัน ที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔
ที่ อ นุ มั ติ รั บ โอนและแต ง ตั้ ง นายถวิ ล เปลี่ ย นศรี จากตํ า แหน ง เลขาธิ ก ารสภาความมั่ น คงแห ง ชาติ
มาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา และคณะรัฐมนตรีไดมีมติ
ให ย กเลิ ก มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ดั ง กล า วแล ว ดั ง นั้ น คํ า พิ พ ากษาศาลปกครองสู ง สุ ด จึ ง มี ผ ลเสมื อ นว า
นายถวิ ล เปลี่ ย นศรี ไม เ คยถู ก คํ า สั่ ง โอนย า ยจากตํ า แหน ง เลขาธิ ก ารสภาความมั่ น คงแห ง ชาติ เ ลย
และเมื่อไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ แตงตั้งใหนายถวิล เปลี่ยนศรี กลับเขาดํารงตําแหนง
เลขาธิ ก ารสภาความมั่ น คงแห ง ชาติ ตามคํ า พิ พ ากษาของศาลปกครองสู ง สุ ด ถื อ ว า ผู ถู ก ร อ ง
และฝายที่เกี่ยวของไดปฏิบัติตามคําพิพากษาครบถวนแลว ทําใหขอพิพาทและการดําเนินมาตรการ
เยียวยาทางปกครองไดยุติและเสร็จสิ้นลง อีกทั้งในอดีตที่ผานมาไดมีการใชอํานาจหนาที่ในการบริหาร
ราชการแผนดินตามที่กฎหมายบัญญัติในการโอนยายผูดํารงตําแหนงดังกลาวมาแลวเชนเดียวกัน
(๒) ผูถูกรองมิไดใชสถานะหรือตําแหนงการเปนนายกรัฐมนตรี เขาไปกาวกายหรือ
แทรกแซงการแตงตั้งโยกยายนายถวิล เปลี่ยนศรี กลาวคือ ภายหลังผูถูกรองในฐานะหัวหนารัฐบาล
ได แ ถลงนโยบายของคณะรั ฐ มนตรี ใ นการบริ ห ารประเทศต อ รั ฐ สภาแล ว ผู ถู ก ร อ งได มี คํ า สั่ ง
สํานักนายกรัฐมนตรีที่ ๑๔๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ มอบหมายและมอบอํานาจ
ให ร องนายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี ป ระจํ า สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี กํ า กั บ การบริ ห ารราชการ
และสั่งและปฏิ บัติราชการแทนผูถู กร อง โดยใหพลตํา รวจเอก โกวิท วั ฒนะ รองนายกรัฐมนตรี
กํากับการบริหารราชการและสั่งและปฏิบัติราชการในงานของสํานั กงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
และมอบหมายและมอบอํานาจใหนางสาวกฤษณา สีหลักษณ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
สั่งและปฏิบัติราชการในงานของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ดังนั้น ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
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- ๑๓ ที่ตองใหความยินยอมในการใหโอนขาราชการพลเรือนสามัญผูดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคง
แหงชาติ จึงไดแก พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ รองนายกรัฐมนตรี ในขณะนั้น ในฐานะรัฐมนตรี
เจ า สั ง กั ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการพลเรื อ น พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕๗ (๑)
ส ว นผู มี อํ า นาจสั่ ง บรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ที่ ป รึ ก ษานายกรั ฐ มนตรี ฝ า ยข า ราชการประจํ า
สํา นักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จึงไดแก เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหนา สวนราชการ
ระดั บ กรมตามมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ ง (๒) เมื่ อ ผู มี อํ า นาจสั่ ง บรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง คื อ เลขาธิ ก าร
นายกรั ฐ มนตรี แ ละรองนายกรั ฐ มนตรี บุ ค คลดั ง กล า วจึ ง เป น ผู มี อํ า นาจแต ง ตั้ ง โยกย า ย นายถวิ ล
เปลี่ ย นศรี มิ ใ ช ผู ถู ก ร อ งซึ่ ง เป น นายกรั ฐ มนตรี และแม จ ะมี ก ารดํ า เนิ น การตามขั้ น ตอนภายหลั ง
ตอจากนั้นจนกระทั่งไดมีการประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ใหนายถวิล
เปลี่ยนศรี พนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติก็ตาม เห็นไดวา ในขั้นตอนการแตงตั้ง
โอนยายตําแหนงของนายถวิล เปลี่ยนศรี ผูถูกรองในฐานะนายกรัฐมนตรีมิไดเปนผูดําเนินการ แตเปน
การดํ า เนิ น การของผู บั ง คั บ บั ญ ชาซึ่ ง มี อํ า นาจสั่ ง บรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง ตามที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ไ ว
สวนขั้นตอนการประชุมใหความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี แมผูถูกรองจะมีฐานะเปนหัวหนารัฐบาล
และเป น ประธานการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี แต ก็ เ ป น การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามปกติ ใ นการประชุ ม
คณะรั ฐ มนตรี มิ ไ ด ใ ช ส ถานะหรื อ ตํ า แหน ง ของการเป น นายกรั ฐ มนตรี ใ นการสั่ ง อนุ มั ติ โ ดยลํ า พั ง
แต อ ยา งใด ส ว นการลงนามในคํ า สั่ งหลั ง จากที่ ค ณะรัฐ มนตรี มีม ติ และไดมี พ ระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ แตงตั้งนั้น ก็เปนการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ปกติตามแบบพิธีการเทานั้น
(๓) สวนที่ผูรองอางในคํารองวา ศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัยไวอยางชัดแจงวา
การกระทําของผูถูกรองเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ อันเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายและ
ผู ร อ งสรุ ป ว า การกระทํ า ของผู ถู ก ร อ งในคดี ดั ง กล า วนี้ รั บ ฟ ง เป น ยุ ติว า มิ ไ ด เ ป น การกระทํ า ตามที่
กฎหมายบัญญัติ ผูถูกรองเห็นวา การกลาวสรุปจากคําพิพากษาดังกลาวที่วินิจฉัยวา เปนการใชดุลพินิจ
โดยมิชอบอันเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายวา มิไดเปนการกระทําตามที่กฎหมายบัญญัติ นั้น
เป น การสรุ ป ที่ ไ ม ถู ก ต อ งทั้ ง ข อ เท็ จ จริ ง และข อ กฎหมาย เนื่ อ งจากไม ป รากฏในคํ า ฟ อ งว า คํ า สั่ ง
ของผูถูกรองไมชอบดวยกฎหมาย เพราะเปนคําสั่งที่ออกโดยไมมีอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหนาที่
หรือไมไดกระทําตามที่กฎหมายบัญญัติหรือไมถูกตองตามกฎหมายประการใด และแมคําพิพากษา
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- ๑๔ ศาลปกครองสูงสุดจะพิพากษาวาการกระทําของผูถูกรองเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบอันเปนเหตุ
แหงความไมชอบดวยกฎหมายประการหนึ่ง แตก็มิไดพิพากษาวาการโอนนายถวิล เปลี่ยนศรี ไมชอบ
ดวยกฎหมาย เพราะไมไดกระทําตามที่กฎหมายบัญญัติหรือไมถูกตองตามกฎหมายแตประการใด
รวมทั้งการแตงตั้งโอนยายนายถวิล เปลี่ยนศรี ของผูที่เกี่ยวของก็มิใชเปนการกาวกายหรือแทรกแซง
ตามความหมายของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ และรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ ก็บัญญัติใหกระทําได
โดยไมถือเปนการกระทําอันตองหามตามมาตรา ๒๖๖ แตอยางใด
(๔) ขอกลาวหาของผูรองกรณีการโอนยายนายถวิล เปลี่ยนศรี วาเปนไปเพื่อแตงตั้ง
พลตํ า รวจเอก เพรี ย วพั น ธ ดามาพงศ เป น ผู บั ญ ชาการตํ า รวจแห ง ชาติ นั้ น เป น ข อ กล า วหา
ที่ไมเปนความจริง ไมมีพยานหลักฐานสนับสนุนขอกลาวอาง เนื่องจากการโอนยายดังกลาวเปนการ
ดําเนินการของพลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ ซึ่งไดแจงดวยวาจาใหผูถูกรองทราบถึงความจําเปนที่ตอง
โอนยายเพราะตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติควรเปนบุคคลที่รัฐบาลใหความไววางใจ
แต น ายถวิ ล เปลี่ ย นศรี ขณะปฏิ บั ติ ห น า ที่ เ ป น กรรมการและเลขานุ ก ารของศู น ย อํ า นวยการแก ไ ข
สถานการณฉุกเฉิน ไดเกิดเหตุการณความรุนแรงจนมีประชาชนเสียชีวิตและบาดเจ็บเปนจํานวนมาก
นอกจากนี้ ยังมีการกระทําที่ไมเหมาะสมหลายอยาง และผูถูกรองไมไดโอนยายนายถวิล เปลี่ยนศรี
เพื่อใหมีการแตงตั้งพลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ เปนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ แตเปนการ
ดําเนินการตามกฎหมายของผูที่เกี่ยวของ กลาวคือ เมื่อมีการโอนยายพลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี
ผู บั ญชาการตํ ารวจแห งชาติ ไปดํ ารงตํ าแหน งเลขาธิ การสภาความมั่ นคงแห งชาติ มี การแต งตั้ งให
พลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ซึ่งมีอาวุโสลําดับที่ ๑ เปนผูรักษา
ราชการแทนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ตอมา ก.ต.ช. ซึ่งมีผูถูกรองเปนประธานกรรมการโดยตําแหนง
ไดมีการประชุมเพื่อมีมติแตงตั้งผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ ซึ่งตามกฎหมาย
ผูถูกรองตองเขาประชุมดวยตนเอง จะมอบหมายใหบุคคลอื่นมาประชุมแทนมิได และผูถูกรองจะตองเปน
ผูเสนอชื่อขาราชการตํ ารวจซึ่ งมี ยศพลตํ ารวจเอก เสนอตอ ก.ต.ช. เพื่ อมี มติแตงตั้งให ดํารงตํ าแหน ง
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ซึ่งในการประชุม ก.ต.ช. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ ที่ประชุมไดมีมติเปนเอกฉันท
เห็นชอบใหพลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ ดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ จึงเห็นไดวา
การแตงตั้งพลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ เปนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ นั้น เปนไปตามขั้นตอน
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- ๑๕ ของกฎหมายทุกประการ ขอกฎหมายและขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการแตงตั้งพลตํารวจเอก เพรียวพันธ
ดามาพงศ เปนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เห็นไดวาขณะที่ไดรับการแตงตั้งนั้น พลตํารวจเอก เพรียวพันธ
ดามาพงศ ดํารงตําแหนงรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ซึ่งมีอาวุโสลําดับที่หนึ่ง โดยในการประชุม
ก.ต.ช. เมื่อวันที่ ๑๙ ตุ ลาคม ๒๕๕๔ ผูถูกร องจึงไดเสนอชื่อพลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ
ซึ่ งเห็ นว าเป นผู มี ความรู ความสามารถ มี ความประพฤติ และผลงานดี เด น และมี คุ ณสมบั ติ ครบถ วน
ที่จะไดรับการแตงตั้งเปนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ซึ่งที่ประชุม ก.ต.ช. ไดมีมติเปนเอกฉันท ๙ เสียง
เลื อกให พลตํ ารวจเอก เพรี ยวพั นธ ดามาพงศ เป นผู บั ญชาการตํ ารวจแห งชาติ โดยผู ถู กร องและ
พลตํ ารวจเอก เพรี ยวพั นธ ดามาพงศ ได งดออกเสี ยง และพลตํ ารวจเอก เพรี ยวพั นธ ดามาพงศ
ไดเดินออกจากที่ประชุม
ทั้งนี้ ในการบริหารราชการแผนดินของผูถูกรองไดยึดมั่นประโยชนของประเทศชาติเปนหลัก
มิไดดําเนินการเพื่อประโยชนสวนตนหรือผูอื่น โดยขอกลาวอางดังกลาวไมเปนประเด็นในการพิพากษา
ของศาลปกครองสูงสุดจึงยังมิไดมีการตรวจสอบพิสูจนความมีอยูจริงของขอเท็จจริงนั้น และยังไมเคย
มีการวินิจฉัยวาผูถูกรองไดมีการกระทําเชนวานั้น ซึ่งผูถูกรองขอปฏิเสธวา ไมมีการกระทํา ดังที่มี
การกล า วอ า ง แต ก ารโอนย า ยเป น ไปเพื่ อ ให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารราชการแผ น ดิ น
ตามความรั บ ผิ ด ชอบของบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข อ งและผู ถู ก ร อ งทํ า ตามอํ า นาจหน า ที่ ที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ
เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินประสบผลสําเร็จตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอรัฐสภา
๓. คํ า ขอของผู ร อ งที่ ข อให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย เป น คํ า ขอที่ ขั ด ต อ บทบั ญ ญั ติ
แหงรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญไมอาจมีคําวินิจฉัยตามคําขอได ดวยเหตุผลดังนี้
(๑) เมื่ อ วั น ที่ ๙ ธั น วาคม ๒๕๕๖ ได มี ป ระกาศพระราชกฤษฎี ก ายุ บ สภา
ผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ (๒) รัฐมนตรีท้งั คณะพนจากตําแหนง
แลว ตั้งแตวันที่พระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎรมีผลบังคับใช แตคณะรัฐมนตรีที่พนจากตําแหนง
ต อ งอยู ใ นตํ า แหน ง เพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต อ ไปจนกว า คณะรั ฐ มนตรี ที่ ตั้ ง ขึ้ น ใหม จ ะเข า รั บ หน า ที่
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑ จึงเห็นไดวา ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองในฐานะนายกรัฐมนตรี
ไดสิ้นสุดลงแลว พรอมกับรัฐมนตรีคนอื่น ๆ ทั้งคณะ การที่ผูรองยื่นคํารองเพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยใหความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗)
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- ๑๖ ยอมไมมีวัตถุแหงคดี คือ ความเปน “รัฐมนตรี” ของผูถูกรองที่จะตองสิ้นสุดลงอีก ซึ่งเมื่อผูถูกรอง
พนจากความเปนรัฐมนตรีแลวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ จะใหมาพนจากความเปนรัฐมนตรี
ตามมาตรา ๑๘๒ อีกไมได และจากแนวคําสั่งของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับกรณีดังกลาว จะเห็นไดวา
ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําสั่งไมรับคํารองหรือมีคําสั่งใหจําหนายคดี แลวแตกรณี
(๒) เมื่ อ มี ก ารยุ บ สภาผู แ ทนราษฎร รั ฐ มนตรี ทั้ ง คณะต อ งพ น จากตํ า แหน ง
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ (๒) แตเนื่องจากรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑ ไดบัญญัติใหคณะรัฐมนตรี
ที่พนจากตําแหนงตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับ
หนาที่ ซึ่งเหตุแหงการพนจากตําแหนงของรัฐมนตรีทั้งคณะตามมาตรา ๑๘๐ นั้น อาจมาจากเหตุหนึ่ง
เหตุใดตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ก็ยอมทําใหรัฐมนตรีทั้งคณะตองพนจากตําแหนงแลว และเมื่อพน
จากตํา แหน ง ทั้ ง คณะเพราะเหตุ ห นึ่ ง เหตุ ใ ดแล ว จะให พ น จากตํ า แหน ง ทั้ ง คณะซ้ํ า อี ก ย อ มไม ไ ด
สถานะทางกฎหมายของรัฐมนตรีภายหลังที่พนจากตําแหนงก็คือ ตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่
ตามมาตรา ๑๘๑ เทานั้น ทั้งนี้ เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินมีความตอเนื่องไมใหเกิดปญหา
อุปสรรคตอการบริหารราชการแผนดินในระหวางที่รอคณะรัฐมนตรีที่แตงตั้งขึ้นใหมเขารับหนาที่
เมื่อมีการยุบสภาผูแทนราษฎร ซึ่งทําใหรัฐมนตรีทั้งคณะตองพนจากตําแหนงแลวตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๘๐ (๒) ไมวาจะมีเหตุ ใด ๆ เกิด ขึ้นกับ ผูถูกรอ ง คณะรัฐมนตรีที่ ปฏิบัติห นาที่อ ยูก็ตอ ง
ปฏิบัติหนาที่ตอไปและดําเนินการใหมีผูปฏิบัติหนาที่นายกรัฐมนตรีตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๐ ศาลรัฐธรรมนูญ
จะวินิจฉัยใหรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงอีกมิได และการยื่นคํารองของผูรองเปนการยื่นโดยอาศัย
บทบั ญ ญั ติรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๙๑ และมาตรา ๑๘๒ วรรคสาม โดยมาตรา ๑๘๒ วรรคสาม
ใหยื่นไดในกรณีการสิ้นสุดความเปนรัฐมนตรีเฉพาะตัว ตามมาตรา ๑๘๒ (๒) (๓) (๕) หรือ (๗)
หรือวรรคสอง เทานั้น ดังนั้น ผูรองจึงไมมีอํานาจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๑ และมาตรา ๑๘๒
วรรคสาม ที่ จ ะร อ งขอให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย ว า รั ฐ มนตรี ทั้ ง คณะพ น จากตํ า แหน ง
และศาลรัฐธรรมนูญไมมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยวา รัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนง ซึ่งสอดคลองกับ
ข อ กํ า หนดศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยวิ ธี พิ จ ารณาและการทํ า คํ า วิ นิ จ ฉั ย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข อ ๑๗
เกี่ยวกับอํานาจศาลที่ไมไดกําหนดอํานาจศาลในกรณีนี้ไว
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- ๑๗ ส ว นข อ ที่ ผู ร อ งขอให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย ถึ ง การแต ง ตั้ ง นายกรั ฐ มนตรี ค นใหม
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๒ และมาตรา ๑๗๓ โดยอนุโลมนั้น ผูถูกรองขอเรียนวา ผูรองยื่นคํารองนี้
โดยอาศัยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๑ และมาตรา ๑๘๒ วรรคสาม ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญ
มีอํานาจวินิจฉัยไดคือ ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงเฉพาะตัวหรือไม ผูรองไมมีอํานาจ
ขอให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย ให ต อ งดํ า เนิ น การแต ง ตั้ ง นายกรั ฐ มนตรี ค นใหม ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๑๗๒ และมาตรา ๑๗๓ โดยอนุโลม ศาลรัฐธรรมนูญจึงไมมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยประเด็นนี้
ผูถูกรองยืนยันวา ผูถูกรองมิไดกระทําการใดอันเปนการฝาฝนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘
ประกอบมาตรา ๒๖๖ หรือมาตราอื่นใด จึงขอใหยกคํารอง
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาคํ า ร อ ง คํ า ชี้ แ จงแก ข อ กล า วหา คํ า ชี้ แ จงแก ข อ กล า วหาเพิ่ ม เติ ม
และเอกสารประกอบแลว จึงกําหนดประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัย ดังนี้
ประเด็ น ที่ ห นึ่ ง เมื่ อ ผู ถู ก ร อ งพ น จากตํ า แหน ง เนื่ อ งจากมี ก ารยุ บ สภาผู แ ทนราษฎร
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง (๒) แลว ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลง หรือไม
ประเด็ น ที่ ส อง การกระทํ า ของผู ถู ก ร อ งต อ งด ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๖๘ ประกอบ
มาตรา ๒๖๖ (๒) หรือ (๓) อันจะเปนการทําใหความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงเฉพาะตัว
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) หรือไม
ประเด็ นที่ สาม เมื่ อความเป นรั ฐมนตรี ของผู ถู กร องสิ้ นสุ ดลงตามรั ฐธรรมนู ญ มาตรา ๑๘๒
วรรคหนึ่ง (๗) แลว จะเปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีของรัฐมนตรีทั้งคณะสิ้นสุดลงดวย หรือไม
ศาลรัฐธรรมนูญกําหนดใหมีการไตสวนพยาน โดยใหนายไพบูลย นิติตะวัน นางสาวยิ่งลักษณ
ชินวัตร นายถวิล เปลี่ยนศรี และพลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี ยื่นบันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริง
หรือความเห็นตอศาล พรอมมาเบิกความตอศาล สวนพลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ รอยตํารวจเอก
เฉลิม อยูบํารุง และพลตํารวจเอก อชิรวิทย สุพรรณเภสัช ใหยื่นบันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริงหรือ
ความเห็นตอศาลแทนการมาเบิกความ ซึ่งสรุปไดดังนี้
๑. นายไพบูลย นิติตะวัน ชี้แจงวา คดีนี้ผูถูกรองมีความมุงหมายที่จะผลักดันใหเครือญาติ
ของผูถูกรองคือ พลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ รองผูบัญชาการสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ในขณะนั้น ซึ่งเปนพี่ชายของคุณหญิงพจมาน ณ ปอมเพชร อดีตภริยาของพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
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- ๑๘ พี่ชายของผูถูกรอง ขึ้นดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เนื่องจากพลตํารวจเอก เพรียวพันธ
ดามาพงศ จะเกษียณอายุราชการในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ กอนที่พลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี
จะเกษียณอายุราชการในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
๒. นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ชี้แจงวา การโอนยายนายถวิล เปลี่ยนศรี ผูถูกรองมิไดใช
สถานะหรือตําแหนงของการเปนนายกรัฐมนตรีในการสั่งอนุมัติโดยลําพัง แตเปนการปฏิบัติหนาที่
ตามปกติของการประชุมคณะรัฐมนตรี และการดําเนินการดังกลาวก็ไมไดเกิดจากการริเริ่มของผูถูกรอง
แตอ ยางใด เนื่องจากพลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ รองนายกรัฐมนตรีในฐานะผูกํากับการบริหาร
ราชการและปฏิบัติราชการแทนผูถูกรอง ไดเปนผูพิจารณาและใชดุลพินิจเองทั้งสิ้น โดยพลตํารวจเอก
โกวิท วัฒนะ ไดแจงผูถูกรองกอนเขาประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ วา ตําแหนง
เลขาธิ ก ารสภาความมั่ น คงแห ง ชาติ เ ป น ตํ า แหน ง ที่ สํ า คั ญ และต อ งเป น ผู ที่ มี ค วามเหมาะสม
ที่จะปฏิบัติงานสนองนโยบายที่รัฐบาลแถลงตอรัฐสภาได และเปนบุคคลที่รัฐบาลใหความไววางใจ
ในการปฏิบัติหนาที่ดวย ที่ผานมาในการปฏิบัติหนาที่ของนายถวิล เปลี่ยนศรี ในฐานะกรรมการและ
เลขานุการศูนยอํานวยการแกไขสถานการณฉุกเฉิน มีการแสดงออกตอสาธารณะโดยไมเหมาะสม
หลายประการ ดวยเหตุผลดังกลาวในการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อมีมติโอนยายนายถวิล เปลี่ยนศรี
ผูถูกรองจึงมิไดทักทวงแตอยางใด สวนเหตุผลการโอนยายนายถวิล เปลี่ยนศรี ก็เพราะเกี่ยวดวย
ความไววางใจในการปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ และเห็นวานายถวิล เปลี่ยนศรี
มีความเหมาะสมในตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีมากกวา นอกจากนั้น พลตํารวจเอก วิเ ชียร
พจน โ พธิ์ ศ รี ผู บั ญ ชาการตํ า รวจแห ง ชาติ ก็ ไ ม ขั ด ข อ งและสมั ค รใจที่ จ ะดํ า รงตํ า แหน ง เลขาธิ ก าร
สภาความมั่นคงแหงชาติ สวนในการแตงตั้งพลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ นั้น ผูถูกรอ ง
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยผูถูกรองเปนผูคัดเลือกบุคคลเสนอให
ก.ต.ช. พิจารณา หาก ก.ต.ช. พิจารณาแลวไมใหความเห็นชอบตามที่ผูถูกรองเสนอ พลตํารวจเอก
เพรียวพันธ ดามาพงศ ก็ไมอาจไดรับการแตงตั้งเปนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติได ซึ่งผูถูกรองคัดเลือก
จากความอาวุโส ความรู ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานในการปราบปรามยาเสพติดซึ่งเปน
วาระแหงชาติเพื่อตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาลที่แถลงตอรัฐสภา
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- ๑๙ ๓. นายถวิล เปลี่ยนศรี ชี้แจงวา กรณีการโอนยายตนไมเปนไปตามหลักการของระบบ
คุณ ธรรมหรื อ เพื่อ ประโยชน ท างราชการ แตเ ป น ไปเพื่ อ ทํ า ให ตํ า แหน ง เลขาธิ ก ารสภาความมั่ น คง
แหงชาติวางลง เพื่อใหสามารถโอนยายพลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
ในขณะนั้ น มาดํ า รงตํา แหนงแทน และแตง ตั้ง ให พลตํา รวจเอก เพรี ย วพัน ธ ดามาพงศ ขึ้น ดํา รง
ตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติแทน
๔. พลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี ชี้แจงวา พยานเริ่มเขารับราชการตํารวจในตําแหนง
รองสารวัตร จนกระทั่งดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ
และปลัดกระทรวงคมนาคม ตามลําดับ พยานมีความภาคภูมิใจและเปนเกียรติประวัติสูงสุดที่ไดมี
โอกาสรับราชการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหัวหนานายตํารวจราชสํานักประจํา พยานมีความตั้งใจวา
จะรับราชการสนองเบื้องพระยุคลบาทตลอดไปตราบจนเกษียณอายุราชการ อีกทั้งยังตั้งใจวาจะปฏิบัติ
หนาที่ในตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติใหดีที่สุดจนเกษียณอายุราชการ และไมเคยคิดที่จะยายไป
รับราชการในตําแหนงอื่นใดอีก อยา งไรก็ตาม พยานมีหลักปฏิบัติราชการที่ยึดถือมาโดยตลอดวา
พยานจะไมยึดติดกับตําแหนงหนาที่ราชการและจะปฏิบัติหนาที่ราชการโดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวม
ตอประเทศชาติ ประชาชน และองคกร โดยพรอมที่จะปฏิบัติหนาที่ตามนโยบายรัฐบาลภายใตกรอบ
กฎหมายและความถูกตอง ซึ่งหากผูบังคับบัญชาตองการใหปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงใดที่คิดวา
จะเกิดผลดี ก็พรอมที่จะปฏิบัติตาม พยานมีความถนัดหรือความพึงใจในการดํารงตําแหนงผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติ เนื่องจากไดรับราชการตํารวจตั้งแตเริ่มตนชีวิตราชการ โดยไดมีโอกาสปฏิบัติหนาที่
ถวายความปลอดภัยเปนระยะเวลา ๒๕ ปเศษ ซึ่งถือเปนความภาคภูมิใจและเปนเกียรติประวัติสูงสุด
ในการทํ า งาน ส ว นความรู สึ ก ที่ ป รากฏผ า นสื่ อ ต า ง ๆ ที่ มี ลั ก ษณะเสี ย ใจและน้ํ า ตาคลอเกิ ด จาก
ความเสี ย ใจในฐานะผู นํ า องค ก รที่ ไ ม ส ามารถกํ า กั บ ดู แ ลการทํ า งานของบุ ค ลากรในองค ก รและ
มี ก ารตํ า หนิ ติ เ ตี ย นการทํ า งานของตํ า รวจจนทํ า ให มี ผ ลถึ ง ความเชื่ อ ถื อ ความศรั ท ธาที่ ป ระชาชน
มีตอองคกรตํารวจและภาพลักษณขององคกรตกต่ําในยุคที่ตนเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงาน
พยานไมเคยยึดติดกับตําแหนงและเตรียมพรอมสําหรับการไปทําหนาที่อื่นหากเห็นวาไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติไดดี กอนการโอนยายไปดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคง
แหงชาติพยานไดมีการปรึกษาหารือกับพลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ และกอนดํารงตําแหนงเลขาธิการ
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- ๒๐ สภาความมั่นคงแหงชาติ พยานไดมีโอกาสพบกับผูถูกรองหลายครั้ง แตไมเคยถูกตําหนิเรื่องงานหรือ
ทาบทามใหโอนยาย รวมทั้งไมมีผูใดเคยยื่นขอเสนอหรือใหคํามั่นเกี่ยวกับการโอนยายแตอยางใด
๕. พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ ชี้แจงวา พยานดํารงตําแหนงรองนายกรัฐมนตรีในขณะที่มี
การโอนยายนายถวิล เปลี่ยนศรี ผูถูกรองมอบหมายและมอบอํานาจหนาที่ใหพยานกํากับการบริหาร
ราชการและสั่ ง และปฏิ บั ติ ร าชการแทนในงานของสํ า นั ก งานสภาความมั่ น คงแห ง ชาติ ซึ่ ง เป น
สวนราชการในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.
๒๕๔๕ มาตรา ๗ วรรคสอง (๘) ซึ่งกรณีการโอนยายแตงตั้งนายถวิล เปลี่ยนศรี เปนเรื่องของ
ผู มี อํ า นาจสั่ ง บรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง ตามกฎหมาย ไม ใ ช เ ป น การดํ า เนิ น การของผู ถู ก ร อ งโดยตรง
และขอเท็จจริงก็ปรากฏวา ผูถูกรองไมเคยสั่งการใหพยานโอนยายนายถวิล เปลี่ยนศรี หรือสั่งการให
แตงตั้งพลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี ดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติแตอยางใด
แตเปนการดําเนินการของพยานซึ่งมีอาํ นาจตามกฎหมายที่สามารถดําเนินการได
๖. รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง ชี้แจงวา กระบวนการตามกฎหมายและขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
การโอนยายนายถวิล เปลี่ยนศรี พยานมิไดมีอํานาจดําเนินการหรือมีสวนเกี่ยวของใด ๆ ทั้งสิ้น รวมทั้ง
มิไดกาวกายหรือแทรกแซง สวนการแสดงความคิดเห็นที่ใหสัมภาษณสื่อมวลชนนั้น เปนความเห็น
สวนตัวของพยานไมเกี่ยวของกับผูถูกรอง
๗. พลตํารวจเอก อชิรวิทย สุพรรณเภสัช ชี้แจงวา กระบวนการแตงตั้งผูดํารงตําแหนง
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เริ่มตนจากนายกรัฐมนตรีคัดเลือกขาราชการตํารวจผูมียศพลตํารวจเอก
เพื่อเสนอตอ ก.ต.ช. พิจารณาใหความเห็นชอบ ซึ่ง ก.ต.ช. ประกอบดวยขาราชการระดับสูงและ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความอิสระในการพิจารณา จะใหความเห็นชอบหรือไมก็ได นายกรัฐมนตรี
เพียงผูเดียวไมสามารถที่จะผลักดันใหคณะกรรมการทุกทานมีความเห็นคลอยตามได หาก ก.ต.ช.
ไม เ ห็ นชอบรายชื่ อ ตามที่ น ายกรั ฐ มนตรี เ สนอ นายกรั ฐ มนตรี ก็จะต อ งกลั บมาทบทวน ซึ่ งถื อ เป น
กระบวนการในการถ ว งดุ ล อํ า นาจในการคั ด เลื อ กแต ง ตั้ ง นายกรั ฐ มนตรี เ ป น เพี ย งผู มี อํ า นาจ
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- ๒๑ ในการคัดเลือกเบื้องตนเทานั้น ดังนั้น การดําเนินการแตงตั้งผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ นายกรัฐมนตรี
จะไมสามารถดําเนินการไดแตเพียงผูเดียว
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามประเด็นที่กําหนดดังนี้
ประเด็ น ที่ ห นึ่ ง เมื่ อ ผู ถู ก ร อ งพ น จากตํ า แหน ง เนื่ อ งจากมี ก ารยุ บ สภาผู แ ทนราษฎรตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง (๒) แลว ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลง หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “รัฐมนตรีทั้งคณะ
พ น จากตํ า แหน ง เมื่ อ (๑) ความเป น รั ฐ มนตรี ข องนายกรั ฐ มนตรี สิ้ น สุ ด ลงตามมาตรา ๑๘๒
(๒) อายุ ส ภาผู แ ทนราษฎรสิ้ น สุ ด ลงหรื อ มี ก ารยุ บ สภาผู แ ทนราษฎร (๓) คณะรั ฐ มนตรี ล าออก
มาตรา ๑๘๑ บัญญัติวา “คณะรัฐมนตรีที่พนจากตําแหนง ตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป
จนกว า คณะรั ฐ มนตรี ที่ ตั้ ง ขึ้ น ใหม จ ะเข า รั บ หน า ที่ ...” มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ ง บั ญ ญั ติ ว า
“ความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เมื่อ (๑) ตาย (๒) ลาออก (๓) ตองคําพิพากษาใหจําคุก
แมค ดีนั้นจะยังไมถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ เวนแตเปนกรณีที่ค ดียังไมถึงที่สุดหรือ มีการรอ
การลงโทษในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษหรือความผิดฐานหมิ่นประมาท
(๔) สภาผูแทนราษฎรมีมติไมไววางใจตามมาตรา ๑๕๘ หรือมาตรา ๑๕๙ (๕) ขาดคุณสมบัติหรือ
มี ลั ก ษณะต อ งห า มตามมาตรา ๑๗๔ (๖) มี พ ระบรมราชโองการให พ น จากความเป น รั ฐ มนตรี
ตามมาตรา ๑๘๓ (๗) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๒๖๗ มาตรา ๒๖๘ หรือมาตรา ๒๖๙
(๘) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๗๔ ใหถอดถอนออกจากตําแหนง” และมาตรา ๑๘๒ วรรคสอง
บั ญ ญั ติ ว า “นอกจากเหตุ ที่ ทํ า ให ค วามเป น รั ฐ มนตรี สิ้ น สุ ด ลงเฉพาะตั ว ตามวรรคหนึ่ ง แล ว
ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเมื่อครบกําหนดเวลาตามมาตรา ๑๗๑ วรรคสี่ ดวย”
รั ฐ ธรรมนู ญ ได บั ญ ญั ติ เ หตุ ที่ รั ฐ มนตรี ทั้ ง คณะพ น จากตํ า แหน ง แยกต า งหากจากเหตุ ที่
ความเป นรั ฐมนตรี ของนายกรั ฐมนตรี และรั ฐมนตรี แต ละคนสิ้ นสุ ดลงเป นการเฉพาะตั ว กล าวคื อ
ในกรณีที่ความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว นั้น รัฐธรรมนูญบัญญัติไวในมาตรา ๑๘๒ ซึ่งมี ๙ เหตุ
ตามมาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๘) และวรรคสอง ทั้งนี้ โดยไมมีบทบัญญัติใหผูที่ความเปนรัฐมนตรี
สิ้ น สุ ด ลงแล ว ยั ง คงอยู ใ นตํ า แหน ง เพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต อ ไปได อี ก เลย ต า งจากกรณี ที่ รั ฐ มนตรี
ทั้งคณะพนจากตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง ซึ่งยังตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติ
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- ๒๒ หนาที่ตอไปตามมาตรา ๑๘๑ จนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ ทั้งนี้ โดยไมรวมถึง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ความเปนรัฐมนตรีไดสิ้นสุดลงไปแลวตามมาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗)
ประกอบมาตรา ๒๖๘ และมาตรา ๒๖๖ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคนนั้นยอมไมอยูในฐานะที่จะอยู
ในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑ ไดอีกตอไป
การพนจากตําแหนงของรัฐมนตรีทั้งคณะตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง จึงเปนคนละ
กรณี กั บ การที่ ค วามเป น รั ฐ มนตรี สิ้ น สุ ด ลงเฉพาะตั ว ตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ ง
กล า วคื อ เฉพาะการพ น จากตํ า แหน ง ของรั ฐ มนตรี ทั้ งคณะ ตามมาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ ง นั้ น
ยั ง มิ ไ ด ทํ า ให ค วามเป น รั ฐ มนตรี ข องนายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี สิ้ น สุ ด ลงตามมาตรา ๑๘๒
วรรคหนึ่ง เนื่อ งจากมาตรา ๑๘๑ บัญ ญั ติใ ห ยัง ตอ งอยู ในตํ า แหนง เพื่ อ ปฏิ บัติ ห นา ที่ ตอ ไปจนกว า
คณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่
เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาไดมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผลให
มีการยุบสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ และรัฐมนตรีทั้งคณะตองพนจากตําแหนง
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง (๒) โดยไมมีเหตุที่ทํา ใหความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลง
ตามมาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง แตอยางใด การพนจากตําแหนงดังกลาวจึงอยูในบังคับรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๘๑ ซึ่งบัญญัติใหตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม
จะเข า รั บ หน า ที่ ซึ่ ง หมายความว า ยั ง มิ ไ ด พ น จากตํ า แหน ง ไปเป น การเด็ ด ขาด เพราะยั ง คงต อ งอยู
ในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป
ดังนั้น กรณีของผูถูกรองตามคํารองนี้ จึงแตกตางจากการที่ความเปนรัฐมนตรีหรือสมาชิกภาพ
ของสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรสิ้ น สุ ด ลงตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๑๘๒ และมาตรา ๑๐๖
ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคําสั่งใหจําหนายคํารองภายหลังจากที่บุคคลเหลานั้นสิ้นสุดการดํารงตําแหนง
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย หรือดวยการลาออกจากตําแหนงกอนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัย
ซึ่งมีคําสั่งของศาลรัฐธรรมนูญ กลาวคือ คําสั่งที่ ๒๓/๒๕๕๑ ประธานวุฒิสภาสงคํารองของสมาชิก
วุฒิสภาขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา ความเปนรัฐมนตรีของนายวิรุฬ เตชะไพบูลย รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงพาณิ ช ยสิ้ น สุ ด ลงเฉพาะตัว ตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ ง (๗) ประกอบ
มาตรา ๒๖๙ หรือไม คําสั่งที่ ๔/๒๕๕๓ คณะกรรมการการเลือกตั้งขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา
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- ๒๓ ความเปนรัฐมนตรีของนายมานิต นพอมรบดี รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุขสิ้นสุดลง
เฉพาะตั ว ตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ ง (๗) หรื อ ไม คํ า สั่ ง ที่ ๖๓/๒๕๕๕
ประธานสภาผู แทนราษฎรส งคํ าร องของสมาชิ กสภาผู แทนราษฎรขอให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย ว า
สมาชิกภาพของนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงเนื่องจากเปนบุคคลที่เคยถูกไลออก
ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ เพราะทุจริตตอหนาที่ หรือถือวากระทําการทุจริต
และประพฤติมิชอบในวงราชการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๖ (๕) ประกอบมาตรา ๑๐๒ (๖)
หรือไม คําสั่งที่ ๑๙/๒๕๕๗ ประธานสภาผูแทนราษฎรสงคํารองของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรขอให
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา สมาชิกภาพของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง
เนื่องจากเคยถูกปลดออกจากราชการ กรณีจึงถือวาเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๒ (๖) และทําใหสมาชิกภาพ
สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรของผู ถู ก ร อ งสิ้ น สุ ด ลงตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๑๐๖ (๕) หรื อ ไม
จะเห็นไดวากรณีตามคําสัง่ ดังกลาวขางตน ทั้งกรณีความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวหรือสมาชิกภาพ
ของสมาชิก สภาผู แ ทนราษฎรสิ้น สุ ด ลง เปน กรณีที่ ไม อ ยู ใ นบัง คับ แหง รัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑
ที่ใหตองอยูในตําแหนงตอไป บุคคลเหลานั้นจึงไมมีอํานาจหนาที่ที่จะตองปฏิบัติในตําแหนงที่สิ้นสุดลง
แลวแตอยางใด แตการพนจากตําแหนงของผูถูกรองในคดีนี้ รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑ ยังกําหนดให
ตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่
ประเด็นตองพิจารณาวินิจฉัยมีวา เมื่อผูถูกรองพนจากตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐
วรรคหนึ่ง (๒) แลว ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลง หรือไม
เมื่อ พิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง ซึ่งกําหนดเหตุที่ทําให
รัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงเปน ๓ เหตุ คือ (๑) ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลง
ตามมาตรา ๑๘๒ หรือ (๒) อายุสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร หรือ
(๓) คณะรัฐมนตรีลาออก แลวเห็นวา มีการแบงแยกเหตุที่ทําใหรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงไว
อยางชัดเจน โดยเหตุตาม (๒) และ (๓) เมื่อรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนง รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑
บัญญัติใหคณะรัฐมนตรีที่พนจากตําแหนงรวมทั้งนายกรัฐมนตรีตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่
ตอไปจนกวาคณะรั ฐมนตรีที่ ตั้งขึ้ น ใหมจะเขา รับหน า ที่ แต กรณี รัฐมนตรี ทั้งคณะพ นจากตํา แหน ง
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 16 เล่มที่ 47 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2557

211

- ๒๔ ตามมาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง (๑) เนื่องจากความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา
๑๘๒ คณะรัฐมนตรีที่ตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป ตามมาตรา ๑๘๑ จนกวาคณะรัฐมนตรี
ที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่นั้น ไมรวมถึงนายกรัฐมนตรีดวย เพราะรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคสอง
บัญญัติวา ในกรณีที่ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๘๒ (๑) (๒) (๓)
(๔) (๕) (๗) หรื อ (๘) ให ดํ า เนิ น การตามมาตรา ๑๗๒ และมาตรา ๑๗๓ โดยอนุ โ ลม
ดวยการดําเนินการเพื่อใหมีการแตงตั้งนายกรัฐมนตรีขึ้นใหม ซึ่งหมายความวา เมื่อความเปนรัฐมนตรี
ของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ นายกรัฐมนตรีจะยังคงอยูในตําแหนง
เพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต อ ไปไม ไ ด เนื่ อ งจากเหตุ ที่ รั ฐ ธรรมนู ญ กํ า หนดให ค วามเป น รั ฐ มนตรี สิ้ น สุ ด ลง
ตามมาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง นอกจากกรณีตายและลาออกแลว ลวนเปนกรณีที่บุคคลผูดํารงตําแหนง
นั้นขาดคุณสมบัติ มีลักษณะตองหาม หรือกระทําการอันตองหาม ซึ่งถือเปนกรณีรายแรงจนถึงขนาด
เปนผลใหความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลง ซึ่งเปนเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่มุงจะคุมครองประโยชน
สาธารณะหรื อ ประโยชน ม หาชน มิ ใ ห บุ ค คลที่ ข าดคุ ณ สมบั ติ มี ลั ก ษณะต อ งห า มหรื อ กระทํ า การ
อันตองหามมาปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีอันเปนตําแหนงสําคัญโดยเฉพาะ
ตําแหนงนายกรัฐมนตรี ซึ่งเปนตําแหนงสูงสุดในฝายบริหารตอไปอีก
สําหรับกรณีความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวนั้น ศาลรัฐธรรมนูญ
เคยมีคําวินิจฉัยไวแลว คือ คําวินิจฉัยที่ ๑๒-๑๓/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๑ ซึ่งวินิจฉัยวา
นายสมั ค ร สุ น ทรเวช นายกรั ฐ มนตรี กระทํ า การอั น ต อ งห า มตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๖๗
มีผลใหความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง
(๗) และเมื่อความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง
จึงเปนเหตุใหรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง (๑) แตดวย
ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีเปนการสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ทําใหรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรี
ที่เหลือ จึงยังคงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่
ตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๑๘๑ และคํ า วิ นิ จ ฉั ย ที่ ๒๐/๒๕๕๑ ลงวั น ที่ ๒ ธั น วาคม ๒๕๕๑
ซึ่งวินิจฉัยใหยุบพรรคพลังประชาชน และใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคพลังประชาชน
และกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชนซึ่งดํารงตําแหนงอยูในขณะที่กระทําความผิด เปนระยะเวลา
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- ๒๕ หาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง
ประกอบมาตรา ๖๘ วรรคสี่ ซึ่งผลของคําวินิจฉัยนี้ ทําใหนายสมชาย วงศสวัสดิ์ กรรมการบริหาร
พรรคพลังประชาชน ซึ่งดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีอ ยูในขณะนั้นตองสิ้นสุดความเปนรัฐมนตรี
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๕) เนื่องจากเปนบุคคลที่มีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิ
สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร แต รั ฐ มนตรี ที่ ค วามเป น รั ฐ มนตรี มิ ไ ด สิ้ น สุ ด ลง
ยั ง คงต อ งอยู ใ นตํ า แหน ง เพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต อ ไปจนกว า คณะรั ฐ มนตรี ที่ ตั้ ง ขึ้ น ใหม จ ะเข า รั บ หน า ที่
จึ ง เห็ น ได ว า คํ า วิ นิ จ ฉั ย ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ดั ง กล า ว สอดคล อ งกั บ หลั ก เกณฑ ที่ บั ญ ญั ติ ไ ว
ในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคสอง ซึ่งเปนผลใหนายกรัฐมนตรีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยแลววา
ความเป น รั ฐ มนตรี สิ้ น สุ ด ลง ไม อ าจที่ จ ะอยู ใ นตํ า แหน ง เพื่ อปฏิ บั ติ หน าที่ นายกรั ฐมนตรี ได ต อไป
จึงเห็นวา กรณีรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงเมื่อมีการยุบสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ มาตรา
๑๘๐ วรรคหนึ่ ง (๒) ความเป น รั ฐ มนตรี ข องนายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี ทุ ก คนยั ง ไม สิ้ น สุ ด ลง
เพราะยังตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่
ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีจะสิ้นสุดลงก็ตอเมื่อมีเหตุตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง
และศาลรัฐธรรมนูญตองมีคําวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๕) หรือ
(๗) หรื อ วรรคสอง ดั ง นั้ น กรณี ต ามคํ า ร อ งนี้ จึ ง แตกต า งกั บ การสิ้ น สุ ด จากตํ า แหน ง ของผู ดํ า รง
ตําแหนงทางการเมือง ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคําสั่งใหจําหนายคํารองภายหลังจากที่ความเปนรัฐมนตรี
หรื อ สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรของบุ ค คลเหล า นั้ น สิ้ น สุ ด ลงก อ นที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ จะมี คํ า วิ นิ จ ฉั ย
เพราะกรณีดังกลาวผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเหลานั้นไมมีหนาที่จะตองปฏิบัติในตําแหนงที่สิ้นสุดลง
แลวแตอยางใด ประกอบกับบทบัญญัติมาตรา ๑๘๒ มีเจตนารมณมุงคุมครองประโยชนสาธารณะหรือ
ประโยชน ม หาชนมิ ใ ห บุ ค คลที่ ไ ม มี คุ ณ สมบั ติ มี ลั ก ษณะต อ งห า ม หรื อ กระทํ า การอั น ต อ งห า ม
ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี มาปฏิบัติหนาที่อันมีความสําคัญตอการบริหารราชการ
แผนดิน และเพื่อ คุมครองมิใหมีการละเมิดบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรานี้ เพื่อใหบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญมีความศักดิ์สิทธิ์ รัฐธรรมนูญจึงไดกําหนดกลไกในการคุมครองความเปนกฎหมาย
สู ง สุ ด ของรั ฐ ธรรมนู ญ โดยกํ า หนดให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ มี อํ า นาจหน า ที่ นี้ ต ามที่ กํ า หนดไว
ในมาตรา ๑๘๒ วรรคสาม
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- ๒๖ ดัง นั้ น เมื่ อ ผู ร อ งยื่ น คํ า ร อ งเพื่ อ ขอให ศ าลรัฐ ธรรมนูญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ยความเปน รั ฐ มนตรี
ของผู ถู ก ร อ งสิ้ น สุ ด ลงตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ ง (๗) ประกอบมาตรา ๒๖๘
และมาตรา ๒๖๖ ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจและชอบที่จะรับคํารองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัย และมีปญหา
ที่ตองพิจารณาตอไปในประเด็นที่สองวา การกระทําของผูถูกรองตองดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘
ประกอบมาตรา ๒๖๖ (๒) หรือ (๓) อันจะเปนการทําใหความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลง
เฉพาะตัว ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) หรือไม
ขอเท็จจริงและขอกฎหมายตามที่ศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัยเปนที่สุดไวในคําพิพากษา
ศาลปกครองสู ง สุ ด คดี ห มายเลขดํ า ที่ อ.๙๙๒/๒๕๕๖ คดี ห มายเลขแดงที่ อ.๓๓/๒๕๕๗
เปนขอเท็จจริงและขอกฎหมายที่มีความเกี่ยวเนื่องกับคดีนี้ คําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดดังกลาว
ยอมมีผลผูกพันผูถูกรองซึ่งเปนคูความในคดีดังกลาวเปนอันเด็ดขาด มิอาจกลาวอางโตแยงเปนอยางอื่นได
จึ ง ชอบที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ จะต อ งรั บ ฟ ง มาใช เ ป น ฐานตั้ ง ต น ประกอบการตรวจค น หาความจริ ง
และความชอบดวยรัฐธรรมนูญในคดีนี้ตอไป
ขอเท็จจริงเบื้ องตนปรากฏตามคําพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดซึ่ งเกี่ยวกับคดีนี้ วา ผู ฟอ งคดี
(นายถวิล เปลี่ยนศรี) ดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนตนมา
ตอมาคณะรัฐมนตรีโดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ (นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร) ไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา
เมื่ อ วั น ที่ ๒๓ สิ ง หาคม ๒๕๕๔ จากนั้ น สํ า นั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี ไ ด มี ห นั ง สื อ ลั บ มาก
ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๒๔๑๘ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๔ (ซึ่งเปนวันอาทิตย) ถึงรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรั ฐ มนตรี (นางสาวกฤษณา สี ห ลั ก ษณ ) แจ ง ว า สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี มี ตํ า แหน ง ที่ ป รึ ก ษา
นายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา (นักบริหารระดับสูง) ตําแหนงเลขที่ ๖ วางอยู เห็นควรใหความเห็นชอบ
และยิ น ยอมการรั บ โอนผู ฟ อ งคดี ม าดํ า รงตํ า แหน ง ดั ง กล า ว และดํ า เนิ น การขอทาบทาม
ขอรับความเห็นชอบและยินยอมการโอนผูฟองคดีจากรองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ)
ในฐานะรัฐมนตรีเจาสังกัดของหนวยงานที่ผูฟองคดีสังกัดอยู รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
(นางสาวกฤษณา สีหลักษณ) ไดเห็นชอบการรับโอนผูฟองคดีในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ (ซึ่งเปน
วันจันทร) ตามที่เสนอ โดยสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือ ลับมาก ที่ นร ๐๔๐๑.๒/
๘๓๐๓ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงรองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ) แจงวา
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- ๒๗ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เห็นชอบและมีความประสงคจะขอรับโอนผูฟองคดีมาแตงตั้งให
ดํ า รงตํ า แหน ง ที่ ป รึ ก ษานายกรั ฐ มนตรี ฝ า ยข า ราชการประจํ า สํ า นั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี
รองนายกรัฐมนตรีไดลงนามเห็นชอบการใหโอนผูฟองคดีในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ และรัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือ ลับมาก ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๘๓๐๒ ลงวันที่ ๕ กันยายน
๒๕๕๔ ถึ ง เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ขอให นํ า เสนอคณะรั ฐ มนตรี เ ป น วาระทราบจรในวั น ที่ ๖
กันยายน ๒๕๕๔ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดอนุมัติใหนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีตามที่เสนอ ตอมา
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือ ลับมาก ที่ นร ๐๕๐๘/๑๘๖๑๔ ลงวันที่ ๖ กันยายน
๒๕๕๔ แจงวาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ อนุมัติตามที่สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีเสนอ และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดขอใหสํานักราชเลขาธิการนําความกราบ
บั ง คมทู ล เพื่ อ ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ ให ผู ฟ อ งคดี พ น จากตํ า แหน ง เดิ ม และแต ง ตั้ ง ให ดํ า รง
ตําแหนงใหมตอไป ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๕๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๗
กันยายน ๒๕๕๔ ใหผูฟองคดีไปปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรี โดยใหไดรับเงินเดือนทางสังกัด
เดิมไปพลางกอน โดยสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๘๔๐๒
ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ แจงคําสั่งดังกลาวใหผูฟองคดีทราบ ตอมาผูฟองคดีไดยื่นคํารองทุกข
เป น หนั ง สื อ ลงวั น ที่ ๑๒ กั น ยายน ๒๕๕๔ ต อ ผู ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๒ (คณะกรรมการพิ ทั ก ษ ร ะบบ
คุณธรรม) ซึ่งตอมาไดมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ใหผูฟองคดี
พนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานสภาความมั่นคง
แห ง ชาติ และแต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง ที่ ป รึ ก ษานายกรั ฐ มนตรี ฝ า ยข า ราชการประจํ า (นั ก บริ ห าร
ระดับสูง) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแตวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
และตอมาไดมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ ใหพลตํารวจเอก วิเชียร
พจน โ พธิ์ศรี พนจากตําแหน งผูบั ญ ชาการตํ า รวจแหงชาติ และแต งตั้ง ให ดํารงตํ าแหนงเลขาธิ การ
สภาความมั่นคงแหงชาติ ตั้งแตวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ และประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่
๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ใหพลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ พนจากตําแหนงรองผูบัญชาการตํารวจ
แหงชาติ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ตั้งแตวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔
ตามลําดับ
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- ๒๘ นอกจากนั้น ศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัยขอเท็จจริงอีกวา แมวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในฐานะ
หัวหนารัฐบาลและในฐานะผูบังคับบัญชาสูงสุดของขาราชการประจําของราชการสวนกลางและราชการ
สวนภูมิภาคจะมีอํานาจดุลพินิจในการบริหารงานบุคคลหมุนเวียน สับเปลี่ยนบทบาทหรือการทําหนาที่
ของขาราชการเพื่อใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปตามแนวนโยบายที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดแถลงไว
ตอรัฐสภา และแมวาผูดํารงตําแหนงหัวหนาสวนราชการที่ปฏิบัติราชการรับผิดชอบงานดานความมั่นคง
ของประเทศจะตองเปนผูซึ่งไดรับความไววางใจจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ วาจะสามารถปฏิบัติตามนโยบาย
ด า นความมั่ น คงของรั ฐ บาลได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพก็ ต าม แต ก ารใช อํ า นาจดุ ล พิ นิ จ ดั ง กล า ว
ของผู ถู กฟ องคดี ที่ ๑ นอกจากจะต อ งเป น ไปตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารที่ ก ฎหมายกํ า หนดไว แ ล ว
ยังจะตองคํานึงถึงวัตถุประสงคของกฎหมายและอยูภายในขอบเขตของกฎหมายอีกดวย นอกจากนี้
การใชอํานาจดุลพินิจของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในการโอนผูดํารงตําแหนงหัวหนาสวนราชการระดับกรม
หรือระดับกระทรวงไปดํารงตําแหนงอืน่ ก็จะตองมีความเหมาะสมและเปนธรรมแกผูดํารงตําแหนง
ดังกลาวดวย
อีกทั้งขอเท็จจริงไดความจากการไตสวนและบันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริงเพิ่มเติมจากผูรอง
วา คดีนี้ผูถูกรองมีความมุงหมายที่จะผลักดันใหเครือญาติของผูถูกรองคือ พลตํารวจเอก เพรียวพันธ
ดามาพงศ รองผู บั ญ ชาการตํ า รวจแห ง ชาติ พี่ ช ายของคุ ณ หญิ ง พจมาน ณ ป อ มเพชร อดี ต ภริ ย า
ของพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร พี่ชายของผูถูกรอง ขึ้นดํารงตําแหนงเปนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
เนื่องจากกําหนดเกษียณอายุราชการในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ซึ่งเปนกําหนดเวลาเกษียณอายุ
กอ นที่ พ ลตํ า รวจเอก วิ เ ชี ย ร พจน โ พธิ์ศ รี จะเกษี ย ณอายุร าชการในวั น ที่ ๓๐ กั น ยายน ๒๕๕๖
ซึ่งสอดคลองกับบันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริงและความเห็นของนายถวิล เปลี่ยนศรี ในฐานะพยานวา
กระบวนการในการโอนยายพยาน นั้น ไมเปนไปตามหลักการของระบบคุณธรรมหรือเพื่อประโยชน
ทางราชการ แตเปนไปเพื่อทําใหตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติที่พยานครองอยูวางลง
เพื่ อ ให ส ามารถโอนพลตํ า รวจเอก วิ เ ชี ย ร พจน โ พธิ์ ศ รี ผู บั ญ ชาการตํ า รวจแห ง ชาติ ใ นขณะนั้ น
มาดํารงตําแหนงแทน และเปดชองใหสามารถแตงตั้งพลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ ขึ้นดํารงตําแหนง
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติแทน โดยพยานยืนยันขอเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษาศาลปกครองกลาง
คดีหมายเลขแดงที่ ๘๔๗/๒๕๕๖ ศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ อ. ๓๓/๒๕๕๗
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- ๒๙ สวนฝายผูถูกรองไดใหถอยคําเพิ่มเติมวาการโยกยายนายถวิล เปลี่ยนศรี ผูถูกรองมิไดใช
สถานะหรือตําแหนงของการเปนนายกรัฐมนตรีในการสั่งอนุมัติโดยลําพัง แตเปนการปฏิบัติหนาที่
ตามปกติในการประชุมคณะรัฐมนตรี และการดําเนินการดังกลาวก็ไมไดเกิดจากการริเริ่มของผูถูกรอง
แตพลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ รองนายกรัฐมนตรีในฐานะผูกํากับการบริหารราชการและปฏิบัติราชการแทน
ผูถูกรองเปนผูพิจารณาและใชดุลพินิจทั้งสิ้น และผูถูกรองไดใหถอยคําอีกวา พลตํารวจเอก โกวิท
วัฒนะ ไดแจงผูถูกรองกอนเขาประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ วา ตําแหนง
เลขาธิ ก ารสภาความมั่ น คงแห ง ชาติ เ ป น ตํ า แหน ง ที่ สํ า คั ญ และต อ งเป น ผู ที่ มี ค วามเหมาะสม
ที่จะปฏิ บั ติ งานสนองนโยบายที่ รั ฐบาลแถลงตอรั ฐสภาได และเป นบุ คคลที่ รั ฐบาลให ความไว วางใจ
ในการปฏิบัติหนาที่ดวย ที่ผานมานายถวิล เปลี่ยนศรี ในฐานะกรรมการและเลขานุการศูนยอํานวยการ
แกไขสถานการณฉุกเฉิน แสดงออกตอสาธารณะในการปฏิบัติหนาที่โดยไมเหมาะสมหลายประการ
ดวยเหตุผลดังกลาวในการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อมีมติโอนยายนายถวิล เปลี่ยนศรี ซึ่งผูถูกรองก็มิได
ทักทวงแตอยางใด สวนเหตุผลการยายนายถวิล เปลี่ยนศรี ก็เพราะเกี่ยวดวยความไววางใจ และเห็นวา
นายถวิ ล เปลี่ ย นศรี มี ค วามเหมาะสมในตํ า แหน ง ที่ ป รึ ก ษานายกรั ฐ มนตรี เพราะเป น ผู มี ค วามรู
ความสามารถที่ จ ะให คํ า ปรึ ก ษาแก น ายกรั ฐ มนตรี แ ละรองนายกรั ฐ มนตรี ที่ ไ ด รั บ มอบหมาย
จากนายกรัฐมนตรีเพื่อประกอบการตัดสินใจ แตไมอาจลวงรูถึงการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีหรือ
รองนายกรัฐมนตรี และไมอาจนําความลับไปเปดเผยได
นอกจากนั้น ผูถูกรองยังใหถอยคําตอไปวา พลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี ก็ไมขัดของ
และสมั ค รใจในการมาดํ า รงตํ า แหน ง เลขาธิ ก ารสภาความมั่ น คงแห ง ชาติ ส ว นในการแต ง ตั้ ง
พลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ นั้น ผูถูกรองกระทําการตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๔๗ โดยผู ถู ก ร อ งเป น ผู คั ด เลื อ กบุ ค คลเสนอให ก.ต.ช. พิ จารณา หาก ก.ต.ช. พิ จารณาแล ว
ไมใหความเห็นชอบตามที่ผูถูกรองเสนอพลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ ก็ไมอาจไดรับการแตงตั้ง
เป น ผู บั ญ ชาการตํ า รวจแห ง ชาติ ไ ด ซึ่ ง ผู ถู ก ร อ งคั ด เลื อ กจากความอาวุ โ ส ความรู ความสามารถ
ผลการปฏิบัติงานในการปราบปรามยาเสพติดซึ่งเปนวาระแหงชาติเพื่อตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาล
ที่แถลงตอรัฐสภา
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- ๓๐ สวนพลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี ในฐานะพยาน ไดใหถอยคํายืนยันขอเท็จจริงและ
ความเห็นวา พยานจบการศึกษาดานรัฐประศาสนศาสตร ดานบริหารธุรกิจ และดานกฎหมายเศรษฐกิจ
นอกจากนี้ยังจบหลักสูตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร หลักสูตรผูบริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการ
ตลาดทุ น หลั ก สู ต รการเมื อ งการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยสํ า หรั บ นั ก บริ ห ารระดั บ สู ง
และหลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง โดยเขารับราชการตํารวจเริ่มตั้งแตตําแหนง
รองสารวัตรแผนก ๕ กองกํากับการสืบสวนพระนครเหนือ รองสารวัตรแผนกศึกษาอบรม กองกํากับการ
นโยบายและแผน กองบังคับการอํานวยการ กองบัญชาการตํารวจนครบาล รองสารวัตรแผนก ๑
กองกํากับการสืบสวนพระนครใต ผูชวยนายเวรอธิบดีกรมตํารวจ จากนั้นไดดํารงตําแหนงนายตํารวจ
ราชสํานักประจํา มาโดยตลอด ตอมาจึงดํารงตําแหนงประจําสํานักงานตํารวจแหงชาติ ปฏิบัติหนาที่
รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ (ฝายความมั่นคง) ที่ปรึกษา สบ ๑๐ (ดานความมั่นคงและกิจการพิเศษ)
รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ (งานบริหาร ๑) ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เลขาธิการสภาความมั่นคง
แหงชาติ และปลัดกระทรวงคมนาคม ตามลําดับ พยานมีความภาคภูมิใจและเปนเกียรติประวัติสูงสุด
ที่ไดมีโอกาสรับราชการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหัวหนานายตํารวจราชสํานักประจํา พยานมีความตั้งใจ
วาจะรับราชการสนองเบื้องพระยุคลบาทตลอดไปตราบจนเกษียณอายุราชการ และไมเคยคิดที่จะยายไป
รับราชการในตําแหนงอื่นใดอีก อีกทั้งยังตั้งใจวาจะปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
ใหดีที่สุดจนเกษียณอายุราชการ อยางไรก็ตาม พยานมีหลักปฏิบัติราชการที่ยึดถือมาโดยตลอดวา
พยานจะไมยึดติดกับตําแหนงหนาที่ราชการและจะปฏิบัติหนาที่ราชการโดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวม
ตอประเทศชาติ ประชาชน และองคกร โดยพรอมที่จะปฏิบัติหนาที่ตามนโยบายรัฐบาลภายใตกรอบ
กฎหมายและความถูกตอง ซึ่งหากผูบังคับบัญชาตองการใหปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงใดที่คิดวา
จะเกิ ด ผลดี ก็ พ ร อ มที่ จ ะปฏิ บั ติ ต าม พยานมี ค วามถนั ด หรื อ ความพึ ง พอใจในการดํ า รงตํ า แหน ง
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เนื่องจากไดรับราชการตํารวจตั้งแตเริ่มตนชีวิตราชการ โดยไดมีโอกาส
ปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัย เปนระยะเวลา ๒๕ ปเศษ ซึ่งถือเปนความภาคภูมิใจและเปนเกียรติ
ประวัติสูงสุดในการทํางาน สวนความรูสึกที่ปรากฏผานสื่อตาง ๆ ที่มีลักษณะเสียใจและน้ําตาคลอ
เกิดจากความเสียใจในฐานะผูนําองคกรที่ไมสามารถกํากับดูแลการทํางานของบุคลากรในองคกรและ
มี ก ารตํ า หนิ ติ เ ตี ย นการทํ า งานของตํ า รวจจนทํ า ให มี ผ ลถึ ง ความเชื่ อ ถื อ ความศรั ท ธาที่ ป ระชาชน
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- ๓๑ มีตอองคกรตํารวจและภาพลักษณขององคกรตกต่ําในยุคที่ตนเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงาน
พยานไมเคยยึดติดกับตําแหนงและเตรียมพรอมสําหรับการไปทําหนาที่อื่นหากเห็นวาไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติไดดี กอนการยายไปดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ
พยานไดมีการปรึกษาหารือกับพลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ แตไมเคยมีการพูดคุยหรือปรึกษาหารือกับ
นายถวิล เปลี่ยนศรี และกอนการดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ พยานไดมีโอกาส
พบกับนายกรัฐมนตรีหลายครั้ง แตไมเคยถูกตําหนิเรื่องงานหรือทาบทามใหยาย รวมทั้งไมมีผูใดเคยยื่น
ขอเสนอหรือใหคํามั่นแตอยางใด สําหรับตําแหนงปลัดกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมในขณะนั้นเปนผูทาบทาม แตก็ไมไดใหคํามั่นอะไรไวแตประการใด
เมื่อพิจารณาประกอบกันแลว ขอเท็จจริงจึงรับฟงไดวา ผูถูกรองไดมีสวนในการดําเนินการ
โยกยายนายถวิล เปลี่ยนศรี และใหนายถวิล เปลี่ยนศรี พนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคง
แหงชาติ โดยเปนผูอนุมัติใหนําเรื่องดังกลาวเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติในวันที่ ๖ กันยายน
๒๕๕๔ ทั้งผูถูกรองไดรวมประชุมคณะรัฐมนตรีและรวมลงมติอนุมัติใหนายถวิล เปลี่ยนศรี พนจาก
ตําแหนงดวย เมื่อไดรับอนุมติจากคณะรัฐมนตรีแลว ผูถูกรองก็ไดออกคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี
ที่ ๑๕๒/๒๕๕๔ ลงวั น ที่ ๗ กั น ยายน ๒๕๕๔ ให น ายถวิ ล เปลี่ ย นศรี ไปปฏิ บั ติ ร าชการ
สํานักนายกรัฐมนตรี ถึงแมผูถูกรองจะอางวาการดําเนินการดังกลาวมิไดเกิดจากการริเริ่มของผูถูกรอง
แตเมื่อขอเท็จจริงปรากฏชัดเจนวา ผูถูกรองมีสวนกระทําการในเรื่องนี้ดวยหลายอยางหลายประการ
ก็ยอมเปนการกาวกายหรือแทรกแซงในการโยกยายขาราชการประจํา หรือใหขาราชการประจําพนจาก
ตําแหนงโดยตรงอยูแลว หาจําตองเขาไปเปนผูริเริ่มแตอยางใดไม
ป ญ หาที่ ต อ งวิ นิ จ ฉั ย มี ว า การกระทํ า ของผู ถู ก ร อ ง ต อ งด ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๖๘
ประกอบมาตรา ๒๖๖ (๒) หรือ (๓) อันจะเปนการทําใหความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลง
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ ประกอบมาตรา ๒๖๖ (๒) และ (๓)
เปนบทบัญญัติในหมวด ๑๒ การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ สวนที่ ๒ การกระทําที่เปนการขัดกัน
แหงผลประโยชน โดยบัญญัติวา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะตองไมใชสถานะหรือตําแหนงเขาไป
กาวกายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชนของตนเอง ของผูอื่น หรือของพรรคการเมือง ไมวาโดยทางตรง
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- ๓๒ หรือทางออม ในการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง และเลื่อนเงินเดือนของขาราชการ
ซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุนใหญ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือการใหขาราชการ
ซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุนใหญ หรือราชการสวนทองถิ่น พนจากตําแหนง
เว น แต เ ป น การกระทํ า ตามอํ า นาจหน า ที่ ใ นการบริ ห ารราชการตามนโยบายที่ ไ ด แ ถลงต อ รั ฐ สภา
หรือตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งบทบัญญัติดังกลาวมีเจตนารมณเพื่อเปนหลักประกันแกเจาหนาที่ของรัฐ
จากการถู ก แทรกแซงทางการเมื อ ง เวน แต เ ป น การกระทํ า ตามอํ า นาจหน า ที่ เ ทา นั้ น หลั ก การตาม
รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๖๖ (๒) และ (๓) นี้ มาตรา ๒๖๘ บั ญ ญั ติ ใ ห นํ า ไปใช บั ง คั บ
แก น ายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี ใ นฐานะฝ า ยบริ ห ารด ว ย หลั ก การตามมาตรา ๒๖๖ บั ญ ญัติ ห า ม
ฝายนิติบัญญัติเขามากาวกายหรือแทรกแซงการทําหนาที่ การบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อ น
ตําแหนง เลื่อนเงินเดือน และการพนจากตําแหนงของขาราชการประจํา สวนตําแหนงนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีถือวาเปนฝายบริหารก็จะถูกหามการใชอํานาจในลักษณะทํานองเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อใหการ
ปฏิบัติหนาที่ของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเปนไปโดยชอบ ปองกันมิใหเกิดการกระทําที่เปนการ
ขัดกันแหงผลประโยชน อันจะกอใหเกิดสถานการณขาดจริยธรรมซึ่งยากตอการตัดสินใจ ทําใหตอง
เลื อ กอย า งใดอย า งหนึ่ ง ระหว า งประโยชน ส ว นตั ว กั บ ประโยชน ส าธารณะ เมื่ อ ผู ดํ า รงตํ า แหน ง
ทางการเมืองคํานึงถึงประโยชนสวนตัวมากกวาประโยชนสาธารณะ การขัดกันระหวางประโยชนสวนตัว
กับประโยชนสาธารณะอันเนื่องมาจากการใชอํานาจในตําแหนงหนาที่จึงขัดกันในลักษณะที่ประโยชน
สวนตัวจะไดมาจากการเสียไปซึ่งประโยชนสาธารณะ อยางไรก็ดี มาตรา ๒๖๘ ก็ไดบัญญัติขอยกเวน
ไวหากเปนการกระทําตามอํานาจหนาที่ในการบริหารราชการตามนโยบายที่ไดแถลงตอรัฐสภา หรือ
ตามที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ เหตุ ที่ ม าตรา ๒๖๘ มี ข อ ยกเว น ให แ ก น ายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี เ ช น นี้
เนื่องมาจากผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมีหนาที่ตามกฎหมายที่จะตองกําหนดนโยบาย
และทิศทางในการบริหารประเทศใหเกิดผลดีที่สุดตอประเทศชาติและประชาชน จึงจําเปนตองยกเวน
ใหมีอํานาจบังคับบัญชา และมีอํานาจสั่งบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง เลื่อนเงินเดือน
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- ๓๓ และการใหพนจากตําแหนงของผูปฏิบัติหนาที่ในระบบราชการได โดยไมถือวาเปนการกาวกายหรือ
แทรกแซงการทําหนาที่ของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานในสังกัดแตอยางใด
บทบั ญ ญั ติ ทั้ ง สองมาตราดั ง กล า วข า งต น ได บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ ส ว นที่ เ กี่ ย วกั บ
การขั ด กั น แห ง ผลประโยชน ซึ่ ง การขั ด กั น แห ง ผลประโยชน ใ นนานาอารยะประเทศนั้ น ถื อ เป น
เรื่องที่ผิดตอกฎหมายและตอจริยธรรม ขัดตอหลักความเปนธรรมและระบบการบริหารจัดการที่ดี
ดังนั้น การกระทําของผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีจึงจําตองกระทําการตามหลักของ
ความชอบดวยกฎหมายเสริมเขากับหลักของความสุจริต โดยการใชอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายไดให
อํานาจไวในการบริหารประเทศเพื่อประโยชนสาธารณะและประโยชนของประชาชนทุกภาคสวนอยาง
เปนรูปธรรม ซึ่งการแตงตั้งโยกยายขาราชการประจําถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคลของรัฐ โดยเริ่มตั้งแตการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเขามารับการแตงตั้งโยกยาย หากการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของรัฐขาดประสิทธิภาพก็ยอมสงผลกระทบตอการบริหารงานดานอื่นทั้งหมด
นอกจากนี้ การแตงตั้งโยกยายบุคคลในตําแหนงตาง ๆ ตองสอดคลองกับระบบธรรมาภิบาลดวย
กลาวคือ ควรมีกรอบในการพิจารณาแตงตั้งโยกยายขาราชการโดยใชหลักความรู ความสามารถ และ
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในตําแหนงนั้นเปนสําคัญ และยึดหลักความโปรงใสตรวจสอบได
โดยมี ขั้ น ตอนการพิ จ ารณาที่ ชั ด เจน เพื่ อ สร า งความสมดุ ล ของความสั ม พั น ธ เ ชิ ง อํ า นาจระหว า ง
ขาราชการการเมืองกับขาราชการประจํา รวมทั้งยึดหลักคุณธรรมเปนแนวทางกําหนดหลักเกณฑการ
โยกยายแตงตั้งขาราชการในระบบธรรมาภิบาลตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๙ และ
เปนไปตามหลักความรับผิดชอบในการกระทํา และยอมตองสอดคลองกับพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่กําหนดในมาตรา ๔๒ (๒) (๓) และ (๕) ใหการจัดระเบียบ
ขาราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติดังกลาว ตองคํานึงถึงระบบคุณธรรม โดยการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ตองคํานึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพขององคกรและลักษณะของงาน โดยไมเลือกปฏิบัติ
อย า งไม  เ ป น ธรรม การพิ จ ารณาความดี ค วามชอบ การเลื่ อ นตํ า แหน ง และการให ป ระโยชน  อื่ น
แก ข า ราชการต อ งเป น ไปอย า งเป น ธรรมโดยพิ จ ารณาจากผลงาน ศั ก ยภาพ และความประพฤติ
และจะนําความคิดเห็นทางการเมืองหรือสังกัดพรรคการเมืองมาประกอบการพิจารณามิได ประกอบกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลตองมีความเปนกลางทางการเมืองดวยเชนกัน
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- ๓๔ นอกจากนี้ รั ฐ ธรรมนู ญ ยั ง ได บั ญ ญั ติ จํ า กั ด อํ า นาจของเจ า หน า ที่ รั ฐ ทุ ก ระดั บ ต อ งเป น ไป
ตามหลั ก นิ ติธ รรมในมาตรา ๓ วรรคสอง ว า การปฏิ บั ติ ห น า ที่ข องรั ฐ สภา คณะรั ฐ มนตรี ศาล
รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานของรัฐ ตองเปนไปตามหลักนิติธรรมดวย จะกระทําไป
ตามอําเภอใจโดยมีผลประโยชนทับซอนหรือมีวาระซอนเรนอันเปนการกระทําโดยไมสุจริตหาไดไม
จากบทบั ญ ญั ติ ก ฎหมายและหลั ก การดั ง กล า วข า งต น มี ป ระเด็ น ที่ ต อ งพิ จ ารณาว า
การดําเนินการจนมีผลใหนายถวิล เปลี่ยนศรี ตองพนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ
และไปดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา สํานักนายกรัฐมนตรี และมีการ
แตงตั้งโยกยายใหพลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี จากตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติไปดํารง
ตํ า แหน ง เลขาธิ ก ารสภาความมั่ น คงแห ง ชาติ แ ทนนายถวิ ล เปลี่ ย นศรี จากนั้ น จึ ง มี ก ารแต ง ตั้ ง
พลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ ขึ้นดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติแทน ถือเปนการใช
สถานะหรื อ ตํ า แหน ง นายกรั ฐ มนตรี ข องผู ถู ก รอ งเข า ไปก า วก า ยหรื อ แทรกแซงในเรื่ อ งการแต ง ตั้ ง
โยกยาย โอน และการใหพนจากตําแหนงของเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา
๒๖๖ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) หรือไม
ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบขอเท็จจริงตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คําเบิกความดวยวาจา
และบันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริงเปนหนังสือประกอบกันแลว เห็นวา ผูถูกรองไดเขาไปมีสวนกระทําการ
เกี่ยวของกับการใหนายถวิล เปลี่ยนศรี พนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ และไป
ดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา สํานักนายกรัฐมนตรี โดยมีกระบวนการ
เริ่ม ตนจากสํ า นัก เลขาธิก ารนายกรัฐ มนตรีได มีบัน ทึกข อ ความ ลั บมาก ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๒๔๑๘
ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาวกฤษณา สีหลักษณ)
แจ ง ว า เห็ น ควรให ค วามเห็ น ชอบ และยิ น ยอมการรั บ โอนนายถวิ ล เปลี่ ย นศรี และดํ า เนิ น การ
ขอทาบทามขอรับความเห็นชอบและยินยอมจากรองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ)
ในฐานะรัฐมนตรีเจาสังกัดของหนวยงานที่นายถวิล เปลี่ยนศรี สังกัดอยู และกอนที่นางสาวกฤษณา
สีห ลั กษณ จะพิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบการโอนในวั น ที่ ๕ กั น ยายน ๒๕๕๔ สํ า นั ก เลขาธิ ก าร
นายกรั ฐ มนตรี ไ ด มี บั น ทึ ก ข อ ความ ลั บ มาก ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๘๓๐๓ ลงวั น ที่ ๔ กั น ยายน ๒๕๕๔
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- ๓๕ ถึงรองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ) แจงวารัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
(นางสาวกฤษณา สีหลักษณ) ไดพิจารณาใหความเห็นชอบและและยินยอมการรับโอนนายถวิล เปลี่ยนศรี
มาแต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง ที่ ป รึ ก ษานายกรั ฐ มนตรี ฝ า ยข า ราชการประจํ า ตํ า แหน ง เลขที่ ๖
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งปรากฏหลักฐานการใหความเห็นชอบการรับโอน
นายถวิล เปลี่ยนศรี ของรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาวกฤษณา สีหลักษณ) ในวันที่
๕ กันยายน ๒๕๕๔ ไมตรงกับขอความที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีทําเสนอตอพลตํารวจเอก โกวิท
วั ฒ นะ ตามบั น ทึ ก ข อ ความ ลั บ มาก ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๘๓๐๓ ลงวั น ที่ ๔ กั น ยายน ๒๕๕๔
(ซึ่ ง เป น วั น อาทิ ตย ) ระบุ ว า รั ฐ มนตรี ป ระจํ า สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี (นางสาวกฤษณา สี ห ลั ก ษณ )
ได ใ ห ค วามเห็ น ชอบและยิ น ยอมการรั บ โอนแล ว ซึ่ ง ไม เ ป น ไปตามการปฏิ บั ติ ร าชการตามปกติ
จึงเปนการแจงขอความที่ไมถูกตองตามความเปนจริงหรือมีลักษณะเปนการปกปดความจริงที่ควรแจง
ใหอีกฝายทราบ เพื่อพิจารณายินยอมใหโอน แมตอมาเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ รัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาวกฤษณา สีหลักษณ) จะไดพิจารณาใหความเห็นชอบก็ตาม ประกอบกับ
ขอเท็จจริงเปนที่รูกันโดยทั่วไปวา วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๔ เปนวันอาทิตยซึ่งเปนวันหยุดทําการ
ประจํ า สั ป ดาห แต ก ารที่ สํ า นั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี ไ ด มี ห นั ง สื อ ถึ ง รั ฐ มนตรี ป ระจํ า สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี (นางสาวกฤษณา สีหลักษณ) และรองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ)
เพื่อขอความเห็นชอบและยินยอมใหโอนนายถวิล เปลี่ยนศรี โดยปรากฏขอเท็จจริงตอมาวา รัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือ ลับมาก ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๘๓๐๒ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔
ถึ ง เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ขอให นํ า เสนอคณะรั ฐ มนตรี เ ป น วาระทราบจรในวั น ที่ ๖ กั น ยายน
๒๕๕๔ โดยผูถูกรองเปนผูอนุมัติใหนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีตามที่เสนอ ตอมาสํานักเลขาธิการ
คณะรั ฐมนตรีไ ด มีห นัง สือ ลั บ มาก ที่ นร ๐๕๐๘/๑๘๖๑๔ ลงวั นที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ แจง ว า
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ อนุมัติตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ
และสํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ไ ด ข อให สํ า นั ก ราชเลขาธิ ก ารนํ า ความกราบบั ง คมทู ล เพื่ อ ทรง
พระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหนายถวิล เปลี่ยนศรี พนจากตําแหนงเดิมและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหม
ตอไป และผูถูกรองไดมีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๕๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔
ใหนายถวิล เปลี่ยนศรี ไปปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรี โดยใหไดรับเงินเดือนทางสังกัดเดิมไป
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 16 เล่มที่ 47 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2557

223

- ๓๖ พลางกอน โดยสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๘๔๐๒ ลงวันที่
๗ กันยายน ๒๕๕๔ แจงคําสั่งดังกลาวใหนายถวิล เปลี่ยนศรี ทราบ นั้น เห็นวา เปนการดําเนินการ
ในการขอรับโอน ขอทาบทาม ขอรับความเห็นชอบ และขั้นตอนการนําเสนอ และคณะรัฐมนตรี
ไดมีมติอนุมัติตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ รวมทั้งการที่ผูถูกรองไดมีคําสั่งใหนายถวิล
เปลี่ยนศรี ไปปฏิบั ติร าชการสํานักนายกรัฐมนตรี ใชระยะเวลาเพีย งสี่วัน แสดงให เห็น วาเป นการ
ดําเนินการอยางเรงรีบ ผิดสังเกต เปนการกระทําโดยรวบรัด ปราศจากเหตุผลอันสมควรที่จะตอง
ดําเนินการอยางรวดเร็ว ทั้งยังปรากฏการใหขอมูลอันเปนเท็จ ใหเห็นเปนพิรุธ โดยปรากฏวาภาพถาย
เอกสารราชการสําคัญไดแก บันทึกขอความของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๘๓๐๓
ที่ ศาลรั ฐธรรมนู ญมี คํ าสั่ งเรี ยกมาจากสํ านั กเลขาธิ การนายกรั ฐมนตรี ระบุ วั นที่ ที่ ทํ าหนั งสื อดั งกล าว
เปนวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ แตภาพถายบันทึกขอความฉบับเดียวกันที่ไดมาจากนายถวิล เปลี่ยนศรี
ก อนหน านั้ นกลั บระบุ วั นที่ เป นวั นที่ ๔ กั นยายน ๒๕๕๔ ซึ่ งแสดงว าภาพถ ายเอกสาร ๒ ฉบั บนี้
ตองมีการแกไขวันที่ที่ทําเอกสารใหผิดเพี้ยนไปจากความจริงโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อปกปดความจริง
ที่มีความขัดแยงกันอยูในกระบวนการขอความเห็นชอบนี้ กรณีจึงสอแสดงใหเห็นถึงความไมเปนปกติ
ของการดํ า เนิ น การอั น เป น การพิ รุ ธ อย า งโจ ง แจ ง จึ ง เป น การดํ า เนิ น การที่ ไ ม ช อบด ว ยกฎหมาย
เมื่ อ การกระทํ า ดั ง กล า วเป น ไปในทางที่ เ อื้ อ ประโยชน ใ ห พ ลตํ า รวจเอก เพรี ย วพั น ธ ดามาพงศ
ซึ่งเปนญาติของผูถูกรอง มีโอกาสขึ้นดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ การกระทําของผูถูกรอง
จึ งมี ลั กษณะเป นการใช อํ านาจในตํ าแหน ง โดยมี ผลประโยชน ทั บซ อนและมี วาระซ อนเร น ถื อ ได ว า
เปนการกระทําโดยไม สุจริต การดําเนินการดังกลา วจึงไมชอบดวยหลักนิ ติธรรมตามรัฐธรรมนู ญ
มาตรา ๓ วรรคสอง อีกประการหนึ่งดวย
เมื่ อ พิ จารณาเหตุ ผ ลที่ แ ท จริ ง ในการย า ยนายถวิ ล เปลี่ ย นศรี ซึ่ ง ผูถู ก ร อ งอ า งวา ผูถู ก ร อ ง
ในฐานะหัวหนารัฐบาล ไดแถลงนโยบายในการบริหารประเทศตอรัฐสภา โดยนโยบายความมั่นคงของรัฐ
ถือเปนนโยบายเรงดวน ที่ผูถูกรองแถลงตอรัฐสภาวาจะตองเรงดําเนินการภายในปแรกของการเขาบริหาร
ราชการแผนดินและเปนหนาที่ของผูถูกรองในการกําหนดหรือใชยุทธศาสตรที่เหมาะสมเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายของนโยบายตาง ๆ ตามที่ไดแถลงตอ รัฐสภา ดังนั้น ผูถูกรองจึงมีความตองการบุคลากร
ที่มีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณยาวนานในการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับความมั่นคง
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- ๓๗ เพื่อมาชวยปฏิบัติราชการในฝายนโยบายใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ข องงานดานความมั่นคงของประเทศ
และเห็ น ว า นายถวิ ล เปลี่ ย นศรี ซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน ง เลขาธิ ก ารสภาความมั่ น คงแห ง ชาติ มี คุ ณ สมบั ติ
ครบถ ว นตรงตามความต อ งการ สํ า นั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี จึ ง มี ห นั ง สื อ ขอรั บ โอน
ขอทาบทาม และขอรั บ ความเห็ น ชอบให โ อนนายถวิ ล เปลี่ ย นศรี มาดํ า รงตํ า แหน ง ที่ ป รึ ก ษา
นายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นั้น พิจารณาแลวเห็นวา ตําแหนง
เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ มีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบมากกวาตําแหนงที่ปรึกษา
นายกรัฐมนตรีและเมื่อพิจารณาในภาพรวมของการใชอํานาจทั้งในทางบริหารและบังคับบัญชาแลว
ตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาตินอกจากตองกํากับดูแลและบริหารราชการภายในหนวยงาน
ที่รับผิดชอบแลว ยังสามารถใหคําปรึกษาและเสนอแนะความเห็นแกผูถูกรองไดโดยไมจําตองแตงตั้ง
ใหนายถวิล เปลี่ยนศรี ไปดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแตอยางใด สวนตําแหนงที่ปรึกษา
นายกรั ฐ มนตรี นั้ น แม จ ะมี ห น า ที่ ใ ห คํ า ปรึ ก ษาและเสนอแนะความเห็ น แก ผู ถู ก ร อ งก็ ต าม
แตเมื่อพิจารณาถึงสถานการณปฏิบัติงานจริงแลว ยอมไมอาจใชอํานาจบริหาร รวมถึงการบังคับบัญชา
ขาราชการไดดังเชนการดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ เพราะตําแหนงเลขาธิการ
สภาความมั่ น คงแห ง ชาติ เ ป น ตํ า แหน ง หั ว หน า ส ว นราชการที่ มี อํ า นาจและหน า ที่ อ ย า งกว า งขวาง
ทั้งตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินและกฎหมายวาดวยสภาความมั่นคงแหงชาติ
แตตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํานั้น มีเพียงหนาที่ใหคําปรึกษาและเสนอแนะ
แกผูบังคับบัญชาคือ รองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ) เฉพาะในงานที่ไดรับมอบหมาย
เท า นั้ น ประกอบกั บ ข อ เท็ จ จริ ง ปรากฏว า เลขาธิ การนายกรั ฐมนตรี ได มี หนั งสื อ ที่ สบก.(กบค.)
๒๔๖๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงผูถูกรอง ความวา สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
พิ จ ารณาแล ว เห็ น ควรให น ายถวิ ล เปลี่ ย นศรี อยู ใ นบั ง คั บ บั ญ ชาของรองนายกรั ฐ มนตรี
(พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ) และมอบหมายใหปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานดานความมั่นคงของประเทศ
ในการอํานวยการและประสานการปฏิบัติตามนโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคงแหงชาติกับหนวยงาน
ของรัฐ ภาคเอกชน สถาบันวิชาการและสถาบันการศึกษาใหสอดคลองกันและมีบูรณาการและเสนอแนะ
และจัดทํานโยบาย อํานวยการ พัฒนา ประสานการจัดการและติดตามประเมินผลดานการขาวกรอง
การตอตานการขาวกรอง การรักษาความปลอดภัยแหงชาติ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา
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- ๓๘ นโยบายอํ า นวยการข า วกรอง การพั ฒ นาองค ก รข า วกรองและการต อ ต า นการข า วกรอง รวมทั้ ง
การปฏิบัติราชการดานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งผูถูกรองรับทราบและเห็นชอบใหดําเนินการ
ตอไปตามที่เสนอ และตามคําสั่งสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๖๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๖ กันยายน
๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายใหที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํารับผิดชอบปฏิบัติราชการ
ใหนายถวิล เปลี่ยนศรี รับผิดชอบการติดตามนโยบายของรัฐบาลที่ไดแถลงไวตอรัฐสภา เกี่ยวกับ
นโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน นโยบายพัฒนาระบบประกันสุขภาพ การดําเนินการตาม
ยุทธศาสตรดานการคา การลงทุน และความรวมมือในการพัฒนาระหวางประเทศ เห็นไดวา เหตุผล
ตามขออางของผูถูกรองยังไมเพียงพอจะรับฟงไดวา การออกคําสั่งใหนายถวิล เปลี่ยนศรี ไปปฏิบัติ
ราชการสํานักนายกรัฐมนตรีเปนไปเพื่อประโยชนแกราชการตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงไว
ตอรัฐสภา ประกอบกับกระบวนการโอนนายถวิล เปลี่ยนศรี ก็ดําเนินการอยางเรงรีบ ไมเปนไปตาม
การปฏิบัติราชการตามปกติ จึงมีเหตุอันควรเชื่อไดวาปจจัยอันเปนที่มาของการโอนนายถวิล เปลี่ยนศรี
จากการดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติไปดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
ฝ า ยข า ราชการประจํ า คื อ ความประสงค ใ ห ตํ า แหน ง เลขาธิ ก ารสภาความมั่ น คงแห ง ชาติ ว า งลง
เพื่อโอนยายผูบัญชาการตํารวจแหงชาติที่พลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี ดํารงอยูในขณะนั้นมาดํารง
ตําแหนงแทน อันจะทําใหตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติวางลง เปดโอกาสใหสามารถแตงตั้ง
เครือญาติของผูถูกรองขึ้นดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติแทน
ขอ เท็จจริง ในชั้นไตส วนรับฟ งไดวา พลตํารวจเอก วิเ ชียร พจน โพธิ์ศ รี ในฐานะพยาน
ไดรับ พระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ ใหดํา รงตํา แหน งผูบั ญ ชาการตํารวจแห งชาติเมื่ อวัน ที่ ๖
กันยายน ๒๕๕๓ โดยมีผลตั้งแตวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๓ และมีกําหนดเกษียณอายุราชการในวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ในขณะที่พลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ มีกําหนดเกษียณอายุราชการ
ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ขอเท็จจริงในขณะที่เปนเหตุแหงคํารองนี้ พลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี
ยังมีอายุราชการคงเหลืออีกกวาสองป หากมีความตองการใหพลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ
ซึ่งมีกําหนดเกษียณอายุราชการกอนพลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี ขึ้นดํารงตําแหนงผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติแทนได ก็จะตองมีการโอนใหพลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี ไปดํารงตําแหนง
ในส วนราชการอื่ นแทน แต เนื่ องจากพระราชบั ญญั ติ ตํ ารวจแห งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๖๒
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- ๓๙ บัญญัติวา “การโอนขาราชการตํารวจไปรับราชการในสวนราชการหรือหนวยงานอื่นจะกระทําได
เมื่อเจาตัวสมัครใจและสวนราชการหรือหนวยงานตองการจะรับโอนผูนั้น โดยใหสวนราชการหรือ
หนวยงานที่ขอรับโอนทําความตกลงกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ” ซึ่งถึงแมพยานจะรับสมอางวา
การโอนยายไปดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติเปนความสมัครใจของพยานเองตาม
พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๖๒ ก็ตาม แตพยานก็ใหการดวยวา พยานตั้งใจ
จะปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติจนครบเกษียณอายุราชการ แตจะไมยึดติดกับ
ตําแหนงหนาที่ราชการและจะปฏิบัติหนาที่ราชการโดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมตอประเทศชาติ
ประชาชน และองคกร โดยพรอมที่จะปฏิบัติหนาที่ตามนโยบายรัฐบาลภายใตกรอบกฎหมายและความ
ถูกตอง ซึ่งหากผูบังคับบัญชาตองการใหปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงใดที่คิดวาจะเกิดผลดี ก็พรอม
ที่จะปฏิบัติตาม แสดงใหเห็นวาการตัดสินใจของพยานนั้นขึ้นอยูกับความประสงคของผูบังคับบัญชา
ซึ่งก็คือผูถูกรองดวย หากตองการใหพยานไปปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงใด พยานก็พรอมที่จะ
ปฏิบัติตาม จึงเห็นไดวา การดําเนินการใหนายถวิล เปลี่ยนศรี พนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคง
แหงชาติ และตอมาก็ไดมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีใหพลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี พนจาก
ตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ
ตั้งแตวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ แทนนายถวิล เปลี่ยนศรี ทําใหตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
ในขณะนั้นวางลง นั้น ก็ดวยความประสงคที่จะใหมีการดําเนินการแตงตั้งผูบัญชาการตํารวจแหงชาติคนใหม
พิจารณาพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๕๓ (๑) ที่บัญญัติใหการ
แตงตั้งขาราชการตํารวจใหดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ใหนายกรัฐมนตรีคัดเลือกรายชื่อ
ข า ราชการตํ า รวจ แล ว เสนอ ก.ต.ช. ซึ่ ง ประกอบด ว ย นายกรั ฐ มนตรี เ ป น ประธานกรรมการ
รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงมหาดไทย รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงยุ ติ ธ รรม ปลั ด กระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เปนกรรมการ
โดยตํ า แหน ง และกรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ จํ า นวนสี่ ค น เพื่ อ พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบก อ น
แลวใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง แลวเห็นวา
การแตงตั้งผูบัญชาการตํารวจแหงชาติจะเริ่มตนจากนายกรัฐมนตรีคัดเลือกขาราชการตํารวจผูมียศ
พลตํารวจเอก เพื่อเสนอตอ ก.ต.ช. พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป ซึ่งขอเท็จจริงปรากฏตอมาวา
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- ๔๐ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ ผูถูกรองในฐานะประธาน ก.ต.ช. ไดเปนประธานการประชุม ก.ต.ช.
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เพื่อพิจารณาวาระการแตงตั้งพลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ ใหดํารงตําแหนง
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ แทนพลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี ที่ยายไปดํารงตําแหนงเลขาธิการ
สภาความมั่น คงแหงชาติ ซึ่ง ก.ต.ช. ก็ไ ดมีม ติเ อกฉั นทใ หพลตํา รวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ
ขึ้นเป นผูบั ญ ชาการตํารวจแห งชาติตามที่ผู ถูกร องเสนอ ตอ มาก็ ไดมี ประกาศสํ า นักนายกรัฐ มนตรี
ใหพลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ พนจากตําแหนงรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ และแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ตั้งแตวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ จึงมีเหตุใหเชื่อไดวา
การกระทํ า ของผู ถู ก ร อ งเป น การกระทํ า เพื่ อ ประโยชน ข องตนเองในทางการเมื อ ง เพื่ อ ประโยชน
ของผูอื่น คือ พลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ ซึ่งเปนเครือญาติของผูถูกรอง เขามาดํารงตําแหนง
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ อันเปนการกาวกาย แทรกแซง การบรรจุ แตงตั้ง การโยกยาย และการให
ข า ราชการประจํ า พ น จากตํ า แหน ง โดยตรง เนื่ อ งด ว ยปรากฏข อ เท็ จ จริ ง ที่ รู กั น โดยทั่ ว ไปว า
พลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ เปนพี่ชายของคุณหญิงพจมาน ณ ปอมเพชร อดีตภริยาของ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร พี่ชายของผูถูกรอง และเปนลุงของหลานอาของผูถูกรองยอมถือวา
พลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ เปนเครือญาติของผูถูกรอง จึงมีเหตุใหเชื่อไดวา การกระทํา
ทั้งหมดของผูถูกรองมิไดเปนไปเพื่อประโยชนของประเทศชาติและของประชาชนแตอยางใด แตเปน
การกระทําที่มีเจตนาอําพรางหรือแอบแฝงเพื่อประโยชนของตนเองหรือพวกพอง อันเปนการกระทําที่
ขาดจริยธรรม คุณธรรม และความถูกตองชอบธรรมในการใชอํานาจหนาที่ภายใตวัตถุประสงคของ
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่กําหนดหลักเกณฑในการใชอํานาจหนาที่
ของผูบริหารงานบุคคลภาครัฐไวซึ่งมีเจตนารมณที่ชัดเจนวา บริหารบุคคลโดยระบบคุณธรรม ราชการ
ตองปฏิบัติตอขาราชการดวยระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่คํานึงถึงความรูความสามารถ ความเสมอ
ภาค ความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ ปราศจากอคติ และมีความเปนกลางทางการเมือง
เมื่ อ พิ จ ารณาพยานหลั ก ฐานและพฤติ ก ารณ ทั้ ง ปวงแห ง คดี ป ระกอบกั น แล ว เห็ น ว า
การดํ า เนิ น การแต ง ตั้ ง โยกย า ย และให น ายถวิ ล เปลี่ ย นศรี พน จากตํ า แหน ง เป น ส ว นหนึ่ ง ของ
กระบวนการเดียวกันและมีความเชื่อมโยงกันกับการบรรจุแตงตั้งพลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ
ขึ้ น ดํ า รงตํ า แหน ง ผู บั ญ ชาการตํ า รวจแห ง ชาติ อั น แสดงให เ ห็ น ถึ ง การมี ผ ลประโยชน ทั บ ซ อ น
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- ๔๑ และมีวาระซอนเรน โดยที่ผูถูกรองไดเขาไปมีสวนเกี่ยวของ ถือไดวาเปนการเขาไปแทรกแซงและ
กาวกายการแตงตั้ง โยกยาย หรือการใหพนจากตําแหนงของขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือ น
ประจําและมิใชขาราชการการเมือง และเปนไปเพื่อประโยชนของผูอื่น คือ พลตํารวจเอก เพรียวพันธ
ดามาพงศ ซึ่งเปนเครือญาติของผูถูกรอง อันเปนการกระทําที่ตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘
ประกอบมาตรา ๒๖๖ (๒) และ (๓)
สําหรับขออางที่ผูถูกรองไดอางในคําชี้แจงแกขอกลาวหาวา เปนการกระทําตามที่กฎหมาย
ใหอํานาจไว นั้น เห็นวา มิไดเปนไปตามที่ผูถูกรองกลาวอาง โดยศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัยไวแลววา
ผู ถู ก ร อ งในฐานะหั ว หน า รั ฐ บาลและในฐานะผู บั ง คั บ บั ญ ชาสู ง สุ ด ของข า ราชการประจํ า
ของราชการส ว นกลางและราชการส ว นภู มิ ภ าค ย อ มมี อํ า นาจดุ ล พิ นิ จ ในการบริ ห ารงานบุ ค คล
หมุ น เวี ย นสั บ เปลี่ ย นบทบาทหรื อ การทํ า หน า ที่ ข องข า ราชการเพื่ อ ให ก ารบริ ห ารราชการแผ น ดิ น
เป น ไปตามแนวนโยบายที่ ผู ถู ก ร อ งได แ ถลงไวต อ รั ฐ สภาได แต ใ นการใช อํ า นาจดุ ล พิ นิ จ ดั ง กล า ว
ของผู ถู ก ร อ ง นั้ น นอกจากจะต อ งคํ า นึ ง ถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค ข องกฎหมายและอยู ภ ายในขอบเขต
ของกฎหมายแลว ยังจะตองมีเหตุผลรองรับที่มีอยูจริงและอธิบายได ซึ่งไมปรากฏขอเท็จจริงวาผูถูกรอง
ได อ า งเหตุ ผ ลในการโอน นายถวิ ล เปลี่ ย นศรี ว า นายถวิ ล เปลี่ ย นศรี ได ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ โ ดยไม มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ มี ข อ บกพร อ งหรื อ ไม ส นองนโยบายของรั ฐ บาลซึ่ ง จะถื อ ได ว า มี เ หตุ ผ ลอั น สมควร
ที่ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาสามารถสั่ ง โอนได ต ามความเหมาะสม จึ ง ถื อ ได ว า เป น การใช ดุ ล พิ นิ จ โดยมิ ช อบ
อันเปนเหตุแหงความไมชอบดวยกฎหมายประการหนึ่งตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) ดังนั้น การโอนนายถวิล เปลี่ยนศรี
จากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติมาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
ฝายขาราชการประจําตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ จึงเปนการกระทํา
ที่ไมชอบดวยกฎหมาย
ส ว นข อ โต แ ย ง ของผู ถู ก ร อ งที่ ว า ผู ถู ก ร อ งมิ ไ ด เ ข า ไปก า วก า ยหรื อ แทรกแซง การบรรจุ
แตงตั้ง โยกยาย โอน หรือใหขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง
พนจากตําแหนง หากแตเปนการใชอํานาจหนาที่ในตําแหนงของผูถูกรองและคณะรัฐมนตรีเองนั้น
เห็นวา แมเพียงแคการเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงผูอื่น ยังตองหามมิใหกระทํา ดังนั้น การเขาไป
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- ๔๒ กระทําการอันมิชอบดวยกฎหมายดังกลาวเสียเอง เพื่อประโยชนของตนเอง ของผูอื่น หรือของพรรค
การเมือง จึงยิ่งตองถูกหามไปดวย ความสําคัญของขอหามอยูที่เปนการใชสถานะหรือตําแหนงทาง
การเมืองเขาไปแทรกแซงหรือกระทําการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอน หรือใหขาราชการประจําพนจาก
ตํ า แหน ง “เพื่ อ ประโยชน ข องตนเอง ของผู อื่ น หรื อ ของพรรคการเมื อ ง ไม ว า โดยทางตรงหรื อ
ทางออม” หรือไม หากเปนการกระทําเพื่อประโยชนสวนรวมของประเทศชาติและประชาชน มิไดมี
ผลประโยชน ทั บ ซ อ น หรื อ วาระซ อ นเร น เพื่ อ ประโยชน ส ว นบุ ค คลของตนเอง ของผู อื่ น
หรือของพรรคการเมืองใด แอบแฝงอยู การกระทํานั้นก็เขาขอยกเวนใหกระทําไดตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๘ ตอนทาย เพราะถือวาเปนการกระทําตามอํานาจหนาที่โดยชอบดวยกฎหมาย แตถามิได
กระทําไปโดยสุจริต เพราะมีผลประโยชนทับซอน หรือมีวาระซอนเรนแอบแฝงอยู เพื่อประโยชน
สวนบุคคลของผูใดหรือพรรคการเมืองใดก็ตาม ยอมมิใชเปนการกระทําตามอํานาจหนาที่โดยชอบ
ดวยกฎหมาย ไมไดรับยกเวนใหกระทําการไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ ตอนทาย
ดวยเหตุผลดังที่ไดกลาวมาขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีมติวา ผูถูกรองใชสถานะหรือตําแหนง
การเปนนายกรัฐมนตรีเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชนของตนเอง ของผูอื่น หรือของพรรคการเมือง
ในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง เลื่อนเงินเดือนหรือการพนจากตําแหนงของ
ขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือ เงินเดือนประจําและมิใ ชขาราชการการเมือง จึงตองดวยรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๖ (๒) และ (๓) และถือเปนการกระทําตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ อันมีผลทําให
ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงเปนการเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗)
มีปญหาตองพิจารณาตอไปวา เมื่อความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงเปนการเฉพาะตัว
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) แลว ผูถูกรองยังคงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่
ตอไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑ ไดหรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “คณะรัฐมนตรีที่พนจาก
ตําแหนง ตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ ...”
สวนมาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “ความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เมื่อ ... (๗) กระทํา
การอั น ต อ งห า มตามมาตรา ๒๖๗ มาตรา ๒๖๘ หรื อ มาตรา ๒๖๙” จากข อ ความที่ ป รากฏ
ในบทบัญญัติทั้งสองมาตราแสดงใหเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑ ไดบัญญัติใหเฉพาะกรณีที่
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- ๔๓ คณะรัฐมนตรีที่พนจากตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง เทานั้น ที่ตองอยูในตําแหนง
เพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ แตมิไดหมายความรวมถึงกรณี
ที่ ค วามเป น รั ฐ มนตรี สิ้ น สุ ด ลงเป น การเฉพาะตั ว ตามมาตรา ๑๘๒ ด ว ย ดั ง นั้ น คดี นี้ เ มื่ อ
ผูถูกรองไดกระทําการอันตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ ประกอบมาตรา ๒๖๖ วรรคหนึ่ง
(๒) และ (๓) เปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา
๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) แลว ผู ถูก ร อ งจึง ไมอ าจจะอยู ใ นตํา แหน ง เพื่ อปฏิ บัติ หน า ที่ตามรั ฐธรรมนู ญ
มาตรา ๑๘๑ ไดอีกตอไป
มีปญหาที่ตองพิจารณาตอไปในประเด็นที่สามวา เมื่อความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลง
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) แลว จะเปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีของรัฐมนตรี
ทั้งคณะสิ้นสุดลงดวย หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง (๑) บัญญัติวา รัฐมนตรีทั้งคณะ
พนจากตําแหนงเมื่อความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๘๒ และมาตรา ๑๘๑
บั ญ ญั ติ ว า คณะรั ฐ มนตรี ที่ พ น จากตํ า แหน ง ต อ งอยู ใ นตํ า แหน ง เพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต อ ไปจนกว า
คณะรั ฐ มนตรี ที่ ตั้ ง ขึ้ น ใหม จ ะเข า รั บ หน า ที่ จึ ง เป น กรณี ที่ รั ฐ ธรรมนู ญ กํ า หนดไว เ ป น การเฉพาะ
ให ค ณะรั ฐ มนตรี ที่ พ น จากตํ า แหน ง เนื่ อ งจากความเป น รั ฐ มนตรี ข องนายกรั ฐ มนตรี สิ้ น สุ ด ลงตาม
มาตรา ๑๘๒ ยั ง คงต อ งอยู ใ นตํ า แหน ง เพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต อ ไปจนกว า คณะรั ฐ มนตรี ที่ ตั้ ง ขึ้ น ใหม
จะเขารับหนาที่
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ได เ คยวิ นิ จ ฉั ย ไว ใ นคํ า วิ นิ จ ฉั ย ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ๑๒ - ๑๓/๒๕๕๑
ลงวั น ที่ ๙ กั น ยายน ๒๕๕๑ เรื่ อ ง ประธานวุ ฒิ ส ภาส ง คํ า ร อ งของสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาเพื่ อ ขอให
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย การสิ้ น สุ ด ความเป น รั ฐ มนตรี ข องนายกรั ฐ มนตรี ซึ่ ง วิ นิ จ ฉั ย ว า
ผู ถู ก ร อ งกระทํ า การอั น ต อ งห า มตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๖๗ มี ผ ลให ค วามเป น รั ฐ มนตรี ข อง
นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ผูถูกรอง สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒
วรรคหนึ่ง (๗) และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา นายกรัฐมนตรี ผูถูกรอง กระทําการอันตองหาม
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๗ เปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว และเมื่อความเปน
รัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ จึงเปนเหตุใหรัฐมนตรีทั้งคณะ
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- ๔๔ พ น จากตํ า แหน ง ตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ ง (๑) แต ด ว ยความเป น รั ฐ มนตรี ข อง
นายกรัฐมนตรีเปนการสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ทําใหรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีที่เหลือ จึงอยูในตําแหนง
เพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต อ ไปได จ นกว า คณะรั ฐ มนตรี ที่ ตั้ ง ขึ้ น ใหม จ ะเข า รั บ หน า ที่ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๑๘๑ และคําสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔๔/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๑ เรื่อง ประธาน
วุฒิสภาสงคํารองของสมาชิกวุฒิสภา ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวา ความเปนรัฐมนตรีของ
คณะรัฐมนตรีสิ้นสุดลง ซึ่งวินิจฉัยวา ตามคํารองเปนกรณีที่ผูรองใชสิทธิรองตอศาลรัฐธรรมนูญตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๕) และวรรคสาม ประกอบมาตรา ๙๑ วา ความเปนรัฐมนตรี
สิ้นสุดลงเฉพาะตัวเมื่อใด ซึ่งการที่รัฐมนตรีทั้งคณะตองพนจากตําแหนงเมื่อใดนั้น เปนไปตามเงื่อนไข
ของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ และศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยที่ ๑๒ - ๑๓/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๙
กันยายน ๒๕๕๑ ไวแลววา เมื่อความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเปนการเฉพาะตัวตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ แลว ยอมเปนเหตุใหรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง (๑) แตดวยความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเปนการเฉพาะตัว
จึงทําใหเฉพาะรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีที่เหลืออยู ยังคงตองปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรี
ที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑ ดังนั้น เมื่อศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยที่
๒๐/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ ใหยุบพรรคพลังประชาชน เปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรี
ของนายสมชาย วงศ  ส วั ส ดิ์ กรรมการบริ ห ารพรรค ซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน  ง นายกรั ฐ มนตรี สิ้ น สุ ด ลง
เปนการเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ แลว และรัฐมนตรีที่เหลืออยูซ ึ่งไมขาดคุณสมบัติหรือ
มี ลั ก ษณะต อ งห า มของความเป น รั ฐ มนตรี จึ ง ต  อ งอยู ใ นตํ า แหน ง เพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น  า ที่ ต อ ไปจนกว า
คณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่
ดังนั้น เมื่อความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองในคดีนี้สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒
วรรคหนึ่ง (๗) เปนเหตุใหรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง (๑)
แตดวยความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ยอมทําใหรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรี
ที่เหลืออยูซึ่งไมขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามของความเปนรัฐมนตรี อยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติ
หนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑ ได
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- ๔๕ อยางไรก็ตาม หากรัฐมนตรีคนใดไดกระทําการอันเปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลง
เปนการเฉพาะตัว ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไวในมาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๘) ก็ยอมมีผลให
รัฐมนตรีคนนั้นไมอาจอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับ
หนาที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑ ไดเชนกัน ในกรณีการแตงตั้งโยกยายขาราชการประจําระดับสูง
จะต อ งได รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะรั ฐ มนตรี ก อ น ดั ง นั้ น ในคดี นี้ หากรั ฐ มนตรี ค นใดมี ส ว นร ว ม
ในการลงมติอันเปนการกาวกายหรือแทรกแซงขาราชการประจํา โดยการโอนยายนายถวิล เปลี่ยนศรี
ซึ่งเปนการกระทําการอันตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ ประกอบมาตรา ๒๖๖ ดวยไมวา
โดยทางตรงหรื อ ทางอ อ มย อ มเป น เหตุ ใ ห ค วามเป น รั ฐ มนตรี ข องรั ฐ มนตรี ผู นั้ น สิ้ น สุ ด ลงเป น การ
เฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) ตามไปดวย และไมอาจอยูในตําแหนง
เพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑
ไดอีกตอไป
เมื่อขอเท็จจริงปรากฏชัดเจนวา มีการนําเรื่องการโยกยายนายถวิล เปลี่ยนศรี และการให
นายถวิ ล เปลี่ ย นศรี พ น จากตํ า แหน ง เลขาธิ ก ารสภาความมั่ น คงแห ง ชาติ เข า สู ก ารพิ จ ารณาของ
คณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ ขออนุ มั ติ อ ย า งเร ง รี บ รวบรั ด ในลั ก ษณะที่ ไ ม เ ป น ไปตามปกติ เป น วาระ
เพื่อทราบจรเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ และคณะรัฐมนตรีก็ไดมีมติเอกฉันทอนุมัติใหกระทําการ
โยกยาย และใหขาราชการประจําพนจากตําแหนงโดยไมชอบดวยกฎหมายไปในวันเดียวกันนั้นเอง
รั ฐ มนตรี ทุ ก คนที่ ร ว มประชุ ม และลงมติ ใ นวั น นั้ น จึ ง มี ส ว นร ว มโดยทางอ อ มในการก า วก า ย
และแทรกแซงขาราชการประจํา อันเปนการกระทําที่ตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ ประกอบ
มาตรา ๒๖๖ (๒) และ (๓) เป น เหตุ ใ ห ค วามเป น รั ฐ มนตรี ข องรั ฐ มนตรี เ หล า นั้ น ต อ งสิ้ น สุ ด ลง
เปนการเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) ไปดวย
สํา หรั บ ประเด็ น ตามคํ า ขอของผู ร อ งที่ข อให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิจฉั ย ให ดํ า เนิน การแต ง ตั้ ง
นายกรัฐมนตรีคนใหมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๒ และมาตรา ๑๗๓ โดยอนุโลมนั้น ไมอยูใน
ขอบเขตการเสนอคํารองใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยในคดีนี้ ศาลรัฐธรรมนูญไมรับพิจารณา
วินิจฉัย จึงใหยกคําขอในสวนนี้
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รูปแบบการน�ำเสนอบทความเพื่อจัดพิมพ์ลงในวารสารศาลรัฐธรรมนูญ
1. เป็นบทความวิจยั หรือบทความทางวิชาการทัว่ ไป หรือเกีย่ วกับรัฐธรรมนูญ หรือสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
2. เป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อนหรือไม่อยู่ระหว่างการเสนอขอลงพิมพ์ในวารสาร
หรือสิ่งพิมพ์อื่น
3. แบบตัวอักษร แบบตัวอักษรในบทความ ใช้แบบอักษร Angsana New หรือ TH SarabunPSK
4. ขนาดตัวอักษร
4.1 ขนาดตัวอักษรของชื่อเรื่องบทความ ใช้ตัวอักษรขนาด 20 พอยน์
4.2 ขนาดตัวอักษรในบทความ ใช้ตัวอักษรขนาด 16 พอยน์
5. ระยะห่างของกระดาษ
5.1 หัวกระดาษและท้ายกระดาษ ประมาณ 2.5 เซนติเมตร
5.2 กั้นหน้าและกั้นหลัง ประมาณ 2.5 เซนติเมตร
6. ผู้เขียนบทความ ชื่อและนามสกุลท้ายชื่อบทความโดยมีสัญลักษณ์ดอกจันบนนามสกุล และ
ในเชิงอรรถหน้าเดียวกันให้ใส่ข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับต�ำแหน่ง วุฒิการศึกษา (โดยย่อ)
7. การแยกหัวข้อย่อย การแยกหัวข้อย่อย ควรขึ้นบรรทัดใหม่และย่อหน้าขึ้นตัวเลข พร้อมชื่อ
หัวข้อย่อยด้วยตัวหนา บรรทัดต่อไปจึงเป็นข้อความรายละเอียดของหัวข้อย่อยที่มีระยะในการย่อหน้า
เท่ากับย่อหน้าของชื่อหัวข้อย่อย
8. การอ้างอิง
การอ้างอิงในเนื้อเรื่อง ใช้รูปแบบของการใส่เชิงอรรถตัวเลข
ภาษาไทย
8.1 ชื่อ - สกุล. // ชื่อเรื่อง. // เมืองที่พิมพ์. // ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์. // ปีที่พิมพ์. //
หน้าที่อ้างอิง.
ภาษาอังกฤษ
8.2 ชื่อ - สกุล. // ชื่อเรื่อง. // ครั้งที่พิมพ์. // เมืองที่พิมพ์. // ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์. //
ปีที่พิมพ์.
9. เงื่อนไขการรับบทความ
9.1 บทความที่ได้รับการพิจารณาให้ลงพิมพ์ในวารสารศาลรัฐธรรมนูญ ต้องผ่านความ
เห็นชอบและหรือผู้เขียนได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกองบรรณาธิการ
9.2 ผู้เขียนบทความที่ได้รับการคัดเลือกให้ลงพิมพ์ในวารสารศาลรัฐธรรมนูญ จะได้รับ
ค่าตอบแทนส�ำหรับบทความภาษาไทยหน้าละ 200 บาท แต่ไม่เกิน 5,000 บาท และส�ำหรับบทความ
ภาษาอังกฤษ บทความละ 8,000 บาท โดยต้องมีจ�ำนวนหน้าไม่ต�่ำกว่า 10 หน้า
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