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บทบรรณาธิการ
		 วารสารศาลรัฐธรรมนูญเล่มนี้ นับเป็นเล่มที่ 58 ของการจัดพิมพ์เผยแพร่บทความทาง
วิชาการสู่สาธารณชน บทความที่น�ำมาจัดพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศาลรัฐธรรมนูญ เป็นบทความ
ทีร่ วบรวมจากผูท้ รงคุณวุฒทิ างด้านกฎหมาย ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน และนักวิชาการทางด้าน
กฎหมายมหาชน และกฎหมายอื่น ๆ จ�ำนวนทั้งสิ้น 15 บทความ แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มบทความ
เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญ และกลุ่มบทความเกี่ยวกับประชาธิปไตย
		 ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญในฐานะเป็นหน่วยธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ เล็งเห็นถึงความ
ส�ำคัญในการเผยแพร่องค์ความรู้ ความคิด การศึกษา และการพัฒนาทางวิชาการในยุคปัจจุบัน
โดยอาศัยวารสารศาลรัฐธรรมนูญเป็นสื่อส�ำคัญในการเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการ เพื่อส่งต่อ
ผ่านบทความทางวิชาการในรูปแบบของการจัดพิมพ์วารสารศาลรัฐธรรมนูญมาอย่างต่อเนื่องตลอด
ระยะเวลา 20 ปี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความที่น�ำมารวบรวมจัดพิมพ์ไว้ในวารสารศาลรัฐธรรมนูญ
เล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจน�ำไปศึกษาต่อยอดทางวิชาการให้เกิดการพัฒนาทางวิชาการที่มี
ความก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป
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ประชาธิปไตยกับการเมืองการปกครองไทย
พลต�ำรวจเอกชัชวาลย์ สุขสมจิตร์*

บทคัดย่อ
บทคัดย่อหรือสาระสังเขป

ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองกระแสหลักของโลกยุคปัจจุบนั
นักคิดค้นส�ำคัญหลายท่านระบุว่า ในท้ายที่สุดเส้นทางประวัติศาสตร์ของการเมืองการปกครอง
ทุกประเทศ ก็จะไปสิ้นสุดที่ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย กล่าวอีกนัยหนึ่งประชาธิปไตยคือ
จุดหมายปลายทางของระบอบการปกครองของทุกประเทศ
บทความนี้มุ่งน�ำเสนอเพื่อท�ำความเข้าใจ “ประชาธิปไตย” ในหลากหลายมิติด้วยกัน อาทิ
ปูมหลังของประชาธิปไตย นักคิดค้นส�ำคัญที่เป็นต้นธารของประชาธิปไตย หลักการส�ำคัญของ
ประชาธิปไตย ประชาธิปไตยในรูปแบบต่างๆ ในส่วนท้ายของบทความ จะน�ำเสนอถึงมุมมองที่มี
ต่อประชาธิปไตยในสังคมไทย ทั้งในแง่ของปัญหา และวิธีการที่จะหลุดพ้นจากปัญหาดังกล่าว
ค�ำส�ำคัญ
ประชาธิปไตย

* สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 3 ของ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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พลต�ำรวจเอกชัชวาลย์ สุขสมจิตร์

บทน�ำ : นิยามความหมายของประชาธิปไตย

“ประชาธิปไตยคือการปกครองของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน” ถ้อยค�ำของ
อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา อับราฮัม ลินคอร์น ข้างต้น ถือเป็นนิยามของประชาธิปไตยที่เป็น
ทีน่ ยิ มอ้างถึง และได้ชอื่ ว่าเป็นนิยามทีค่ รอบคลุมมากทีส่ ดุ ทัง้ ยังบ่งบอกถึงหัวใจอันเป็นทีม่ า ผูม้ อี ำ� นาจ
และจุดมุ่งหมายของระบอบประชาธิปไตย ซึ่งทั้ง 3 ส่วน ล้วนยึดโยงกับประชาชน
“ประชาธิปไตย” ภาษาอังกฤษใช้ศัพท์ว่า democracy ซึ่งเป็นรากศัพท์มาจากภาษากรีก
คือ demos อันหมายถึงประชาชน และ kratia อันหมายถึง การปกครอง ในขณะที่ภาษาไทย
“ประชาธิปไตย” มาจากค�ำว่าประชา และ อธิปไตย ซึ่งแปลว่า อ�ำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน
ในมิติของการปกครอง “ประชาธิปไตย” เป็นค�ำที่บ่งบอกถึงรูปแบบการปกครอง ที่ค่อยๆ
อุบัติขึ้นในยุคสมัยใหม่ที่ยอมให้สามัญชน (Common People) มีส่วนมีเสียงเข้าร่วมในการก�ำหนด
ตัวบุคคลให้เป็นรัฐบาล ตลอดจนมีสว่ นในการก�ำหนด ควบคุมนโยบาย และการท�ำงานของรัฐบาลด้วย
ทัง้ นีเ้ พราะประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองทีต่ งั้ รากฐานอยูบ่ นความคิดความเชือ่ ทีว่ า่ บ้านเมือง
ไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่ง เป็นสาธารณสมบัติของประชาชน ประชาชนจึงมีสิทธิ์อันชอบธรรมในการ
ปกครองประเทศ1

ปูมหลังของประชาธิปไตย : นครรัฐเอเธนส์

500 ปี ก่อนคริสตศักราช นครรัฐเอเธนส์มีประชากรราว 2-3 แสนคน ได้ชื่อว่ามีพัฒนาการ
ทางการเมืองการปกครองที่เป็นรากฐานของระบอบประชาธิปไตย ระบอบการปกครองของนครรัฐ
แห่งนี้ถือว่าเป็นประชาธิปไตยทางตรง (Direct Democracy) พลเมืองที่บรรลุนิติภาวะ ได้รับอนุญาต
ให้มีบทบาทส�ำคัญในการปกครองนครรัฐ แต่ทั้งนี้ อ�ำนาจดังกล่าวก็ถูกยกเว้นส�ำหรับ สตรี ทาส
คนต่างด้าว และผู้มีอายุต�่ำกว่า 20 ปี2
รูปแบบการปกครองของนครรัฐเอเธนส์ประกอบด้วยสถาบันทางการเมืองที่ส�ำคัญ ดังต่อไปนี้
1. สภาประชาชน (The Assembly) ประกอบด้วยพลเมืองของนครรัฐเอเธนส์ทั้งมวล โดยจะ
มีการประชุมกันปีละ 10 ครั้ง เพื่อพิจารณาตัดสินใจเรื่องของรัฐและประชาชน
2. สภาบริหาร (Council) ประกอบด้วยสมาชิกจ�ำนวน 500 คน ที่มาจากการจับสลากของ
ทีป่ ระชุมสภาประชาชน โดยสภาบริหารยังแบ่งออกเป็นคณะกรรมการ (Committees) จ�ำนวน 10 ชุด
3. สภาตุลาการ (Juries) ประกอบด้วยสมาชิก 200 - 500 คน ซึ่งจับสลากจากคณะกรรมการ
ประชาชนจ�ำนวน 6,000 คน ที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมสภาประชาชน ท�ำหน้าที่ในการพิจารณา
อรรถคดีต่างๆ

1
2

ปรีดี เกษมทรัพย์, 2541,ประชาธิปไตยกับชนชั้นกลาง, ส�ำนักพิมพ์วิญญูชน, กรุงเทพมหานคร, หน้า 25.
สมบัติ ธ�ำรงธัญวงศ์, 2539, การเมือง : แนวความคิดและการพัฒนา, ส�ำนักพิมพ์เสมาธรรม, กรุงเทพมหานคร, หน้า 204.

2
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ประชาธิปไตยกับการเมืองการปกครองไทย

ระบอบประชาธิปไตยของเอเธนส์ให้ความส�ำคัญกับความเสมอภาค กล่าวคือ พลเมือง
ได้รับโอกาสเท่าเทียมกันในการมีส่วนร่วมทางการเมือง ดังเช่นกรณีของสภาบริหาร ที่ใช้การคัดเลือก
โดยวิธีจับสลาก มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 1 ปี บุคคลในฐานะพลเมืองจึงมีโอกาสหมุนเวียนเข้ามา
ท�ำหน้าที่บริหารอย่างรวดเร็ว3
การปกครองของนครรัฐเอเธนส์ยืนอยู่บนฐานความเชื่อที่ว่า มนุษย์เกิดมามีเหตุผล ไม่มีผู้ใดมี
อภิสิทธิ์เหนือผู้ใด สิ่งเหล่านี้สะท้อนผ่านทางการตัดสินใจที่ส�ำคัญของรัฐ ที่ต้องผ่านการอภิปรายและ
ลงมติในการประชุมสภาประชาชน อันเป็นเอกลักษณ์ส�ำคัญของระบบการเมืองของนครรัฐเอเธนส์

นักคิดคนส�ำคัญ

ระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบันมีรากฐานมาจากระบอบประชาธิปไตยโดยตรงของนครรัฐ
เอเธนส์ และได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับสังคมการเมืองของมนุษย์ โดยผสมผสานความคิด
ของนักคิด ที่มีความเชื่อมั่นในอ�ำนาจอธิปไตยของปวงชน นักคิดที่จะยกมาเป็นตัวอย่าง ณ ที่นี้
เป็นเพียงบางส่วนของนักคิดที่มีส่วนในการพัฒนาประชาธิปไตยเท่านั้น ซึ่งนักคิดคนส�ำคัญเหล่านั้น
ได้แก่
		โทมัส ฮอบส์ (Thomas Hobbes)4
ฮอบส์ เชื่อในสิทธิตามธรรมชาติ ได้แก่ การที่คนเราแต่ละคนมีอิสระเสรีที่จะใช้อ�ำนาจของ
ตนเองตามต้องการ เพื่อการคุ้มครองตนเอง โดยปราศจากการขัดขวางใดๆ จากภายนอก ฮอบส์
เน้นความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติของมนุษย์กบั รัฐ โดยเห็นว่า มนุษย์มคี วามเท่าเทียมกัน เคลือ่ นไหว
มีความมุง่ มัน่ และแสวงหาอ�ำนาจ เพือ่ คุม้ ครองตนเอง และเมือ่ มนุษย์ลว้ นแสวงหาผลประโยชน์สว่ นตน
ก็ย่อมจะตกอยู่ในภาวะที่ไม่ปลอดภัยจากการต่อสู้ซึ่งกันและกัน สภาพที่เข้าใกล้อนาธิปไตยเช่นนี้
จะต้องแก้ไขโดยมนุษย์จะต้องสละสิทธิที่จะท�ำอะไรก็ได้นั้นเสีย ทั้งนี้ก็เพื่อคุ้มครองตนเอง เพื่อให้
มีหลักประกันต่อความปลอดภัย จึงมีความจ�ำเป็นต้องสถาปนารัฐาธิปัตย์ขึ้นมา
ถึงแม้ว่าพลเมืองมีหน้าที่ต้องเชื่อฟังองค์รัฐาธิปัตย์ แต่พวกเขาก็ยังมีสิทธิตามธรรมชาติ
ทีจ่ ะคุม้ ครองตนเองอยูด่ งั เดิม รัฐาธิปตั ย์จงึ ต้องมีหน้าทีต่ อ่ พลเมืองในการก่อให้เกิดความปลอดภัยและ
การอยูด่ กี นิ ดีแก่พวกเขา ระบอบการปกครองของฮอบส์จงึ มีรากฐานอยูท่ ห่ี ลักเสรีนยิ ม และกระท�ำเพือ่
ผลประโยชน์ของส่วนรวม5
3
4

5

สมบัติ ธ�ำรงธัญวงศ์, อ้างแล้ว, หน้า 205 - 206.
โทมัส ฮอบส์ (Thomas Hobbes) (5 เมษายน พ.ศ. 2131 (ค.ศ. 1588) - 4 ธันวาคม พ.ศ. 2222 (ค.ศ. 1679))
เป็นนักปรัชญาการเมืองชาวอังกฤษ ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังจากผลงานที่ส�ำคัญคือหนังสือชื่อ Leviathan ที่เขียนขึ้นเมื่อ
พ.ศ. 2194 หนังสือเล่มนี้กลายเป็นฐานประเด็นในแนวปรัชญาการเมืองตะวันตกในสมัยต่อมา
ทินพันธุ์ นาคะตะ, 2546, นักคิดผู้ยิ่งใหญ่ของโลก : ปรัชญาและทฤษฎีการเมือง, โครงการเอกสารและต�ำราสมาคม
รัฐประศาสนศาสตร์นิด้า, กรุงเทพมหานคร, หน้า 57 - 76.
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		จอห์น ล็อค (John Locke)6
ล็อค มองธรรมชาติของมนุษย์ต่างจากฮอบส์ โดยล็อคมองว่ามนุษย์มีเหตุผลและจิตส�ำนึก
ที่จะแยกถูกผิดได้ ตระหนักในกฎธรรมชาติว่าคนเราไม่ควรท�ำลายชีวิต สุขภาพ เสรีภาพ ทรัพย์สิน
ของคนอื่น และมนุษย์เข้ามาอยู่รวมกันเป็นสังคมโดยสมัครใจ เพื่อสร้างสังคมที่จะเป็นประโยชน์
ต่อทุกคนเพิ่มขึ้นมากกว่าการที่ต่างคนต่างใช้เสรีภาพของตน ล็อคเห็นด้วยกับฮอบส์ว่า สัญญา
ทางสังคมนั้นเป็นการท�ำสัญญาระหว่างประชาชนด้วยกัน ไม่ใช่สัญญาระหว่างรัฐบาลกับผู้อยู่ใต้
การปกครอง
ล็อคเห็นต่างจากฮอบส์ว่า แม้จะมีการตั้งรัฐบาลขึ้นมาแล้ว ผู้อยู่ภายใต้การปกครองก็ยังมีสิทธิ
ของปัจเจกชนอยู่ องค์อธิปัตย์ (Sovereignty) ขึ้นอยู่กับการยอมรับของประชาชน จุดมุ่งหมายที่
ชอบธรรมของรัฐบาล คือการปกป้องคุ้มครองชีวิต เสรีภาพ และทรัพย์สินของประชาชนโดยที่รัฐบาล
ไม่ควรมีอ�ำนาจมากเกินไป หากรัฐบาลเป็นทรราชย์ ประชาชนก็มีสิทธิโค่นล้มรัฐบาล เพื่อเปลี่ยน
รัฐบาลใหม่ที่จะท�ำหน้าที่ได้ดีกว่า
ล็อคมองว่า โดยธรรมชาติของมนุษย์ปัจจเจกชนเป็นสัตว์สังคมอยู่แล้ว และไม่จ�ำเป็นต้องมี
กษัตริย์สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาดูแลความสงบเรียบร้อย สิ่งที่พวกเขาต้องการ เป็นเพียงรัฐบาลที่
เป็นกลางมาคอยตัดสินข้อขัดแย้งระหว่างประชาชน ล็อคเห็นว่า ควรจะมีการแบ่งแยกอ�ำนาจ เพื่อ
ไม่ให้มีสถาบันการเมืองผูกขาด คือควรมีฝ่ายนิติบัญญัติออกกฎหมายหลังจากอภิปรายอย่างมีเหตุผล
และฝ่ายบริหารผูน้ ำ� กฎหมายไปปฏิบตั ิ ส่วนฝ่ายตุลาการนัน้ ล็อคมองว่าเป็นส่วนหนึง่ ของฝ่ายบริหาร7
		มองเตสกิเออ (Montesquieu)8
มองเตสกิเออมีความเห็นว่า เสรีภาพที่คนเราสามารถจะท�ำในสิ่งที่เราพึงต้องการ และไม่บังคับ
ให้กระท�ำในสิง่ ทีเ่ ราไม่พงึ ต้องการ จะต้องมีกฎหมายเป็นคนกลางมาก�ำหนดว่าประชาชนควรจะท�ำอะไร
ได้แค่ไหน อย่างไร เพราะถ้าให้ประชาชนทุกคนมีอ�ำนาจที่จะท�ำในทุกสิ่งที่เขาต้องการได้ เสรีภาพของ
คน ๆ หนึง่ ก็อาจจะไปรบกวนเสรีภาพของผูอ้ นื่ ได้ ซึง่ เสรีภาพทีว่ า่ นีอ้ าจจะมีได้ในระบอบการปกครอง
แบบกษัตริย์หรือสาธารณรัฐก็ได้ แต่ไม่อาจมีได้ในระบอบการปกครองแบบทรราช (Despoyism)

6
7
8

จอห์น ล็อก (John Locke) (29 สิงหาคม พ.ศ. 2175 (ค.ศ. 1632) - 28 ตุลาคม พ.ศ. 2247 (ค.ศ. 1704)) เป็นนักปรัชญา
ชาวอังกฤษ ในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 17 ความสนใจหลักของเขาคือสังคมและทฤษฎีของความรู้
วิทยากร เชียงกูล, 2555, ปรัชญาการเมือง เศรษฐกิจ สังคม, ส�ำนักพิมพ์สายธาร, กรุงเทพมหานคร, หน้า 89 - 92.
ชาร์ล-หลุยส์ เดอ เซอกงดา บารอนแห่งแบรดและมองเตสกิเออ (Charles-Louis de Secondat, baron de La Brède
et de Montesquieu) (18 มกราคม ค.ศ. 1689 - 10 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1755) หรือรู้จักกันในชื่อ มองเตสกิเออ
(Montesquieu) เป็นนักวิพากษ์สังคมและนักคิดทางการเมืองชาวฝรั่งเศส ผู้มีชีวิตอยู่ในยุคเรืองปัญญา มีชื่อเสียง
เกีย่ วกับทฤษฎีการแบ่งแยกอ�ำนาจทีพ่ ดู ถึงในการปกครองสมัยใหม่และใช้ในรัฐธรรมนูญในหลายประเทศ และเป็นผูท้ ที่ ำ� ให้
ค�ำว่า ระบบเจ้าขุนมูลนาย (feudalism) และจักรวรรดิไบแซนไทน์ (Byzantium) ใช้กันอย่างแพร่หลาย
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ประชาธิปไตยกับการเมืองการปกครองไทย

มองเตสกิเออเสนอว่า อ�ำนาจที่ส�ำคัญ 3 อย่าง คือ อ�ำนาจออกกฎหมาย อ�ำนาจการบริหาร
เกีย่ วกับกิจการสาธารณะ และอ�ำนาจตัดสินอาชญากรรมหรือข้อพิพาทของเอกชน ไม่ควรอยูใ่ นมือของ
คนคนเดียว หรือองค์คณะบุคคลเดียวกัน เพราะจะน�ำไปสูอ่ ำ� นาจเผด็จการแบบทรราช และประชาชน
ไม่อาจมีภาพได้9
		 ฌอง ฌาคส์ รุสโซ (Jean Jacques Rousseau)10
ความคิดของรุสโซที่น�ำเสนอไว้ในทฤษฎีสัญญาประชาคม เป็นความคิดทางการเมืองที่มุ่งเน้น
ในการยกย่องคุณค่าแห่งเสรีภาพและความเสมอภาคของมนุษย์ เพื่อรักษา รุสโซเห็นว่ามนุษย์จ�ำต้อง
มาท�ำสัญญาร่วมกันเป็นองค์การเมือง การท�ำสัญญาร่วมกันของมนุษย์จะไม่มผี ใู้ ดเสียเปรียบ เนือ่ งจาก
มนุษย์เมื่อมารวมตัวกันเป็นองค์การเมืองแล้ว จะมีสองสถานะ คือ เป็นผู้ทรงอ�ำนาจอธิปไตยและ
ผูใ้ ต้ปกครอง ดังนัน้ จึงเป็นไปไม่ได้ทมี่ นุษย์ในฐานะผูท้ รงอ�ำนาจอธิปไตยจะบัญญัตกิ ฎหมายเพือ่ ท�ำลาย
ประโยชน์ของตนในฐานะผู้ใต้ปกครอง
รุสโซก�ำหนดให้อ�ำนาจอธิปไตยเป็นอ�ำนาจที่จะโอนหรือแบ่งแยกมิได้ ประชาชนจึงมีหน้าที่
โดยตรงในการใช้อำ� นาจอธิปไตย อ�ำนาจอธิปไตยของประชาชนแสดงออกโดยการใช้อำ� นาจนิตบิ ญ
ั ญัติ
ซึ่งจะสอดคล้องกับเจตจ�ำนงทั่วไปของประชาชน รุสโซมั่นใจว่า ภายใต้หลักการนี้กฎหมายคือตัวแทน
เจตจ�ำนงทั่วไปของประชาชน จะสนองต่อผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง ส�ำหรับอ�ำนาจ
บริหารนั้น รุสโซให้ผู้ทรงอ�ำนาจอธิปไตยเป็นผู้คัดเลือก อาจกระท�ำโดยการเลือกตั้งก็ได้ โดยก�ำหนด
ให้มีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายที่ผู้ทรงอ�ำนาจอธิปไตยเป็นผู้บัญญัติ อ�ำนาจของรัฐบาลในฐานะ
ผู้บริหารอาจถูกจ�ำกัด เปลี่ยนแปลง หรือถอดถอนโดยผู้ทรงอ�ำนาจอธิปไตยเมื่อใดก็ได้
ในเรื่องรูปแบบการปกครอง รุสโซเห็นว่าอาจมีรูปแบบแตกต่างกัน แล้วแต่สภาพการณ์และ
ความเหมาะสมของแต่ละรัฐ โดยมีเงื่อนไขที่ส�ำคัญคือ อ�ำนาจอธิปไตยต้องเป็นของปวงชน11
แนวคิดของนักคิดค้นส�ำคัญเหล่านี้ล้วนเป็นพื้นฐานที่ส�ำคัญของระบอบประชาธิปไตยทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม อาทิ แนวคิดสิทธิตามธรรมชาติทจี่ ะคุม้ ครองตนเองของโทมัส ฮอบส์ สิทธิในการ
โค่นล้มรัฐบาลทรราชของจอห์น ล็อค ทฤษฎีการแบ่งอ�ำนาจและการคานอ�ำนาจระหว่างฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ
ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการของมองเตสกิเออ ทฤษฎีสัญญาประชาคมของฌอง ฌาคส์ รุสโซ เป็นต้น

9
10
11

วิทยากร เชียงกูล, 2555, อ้างแล้ว, หน้า 95 - 96.
ฌอง ฌาคส์ รุสโซ (Jean Jacques Rousseau) (28 มิถุนายน พ.ศ. 2255 - 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2321) เป็นนักปรัชญา
นักเขียน นักทฤษฎีการเมือง และนักประพันธ์เพลงที่ฝึกหัดด้วยตนเองแห่งยุคเรืองปัญญา.
สมบัติ ธ�ำรงธัญวงศ์, อ้างแล้ว, หน้า 179 - 180.
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หลักการส�ำคัญของระบอบประชาธิปไตย

การปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยมีหลักการส�ำคัญ 5 ประการด้วยกัน คือ12
1. หลักอ�ำนาจอธิปไตยของปวงชน (Popular Sovereignty) โดยประชาชนมีอ�ำนาจในการ
เลือกผูแ้ ทนทีจ่ ะเข้าไปปกครอง และรวมไปถึงอ�ำนาจในการถอดถอนผูแ้ ทนทีต่ นเองเลือกเข้าไปอีกด้วย
2. หลักเสรีภาพ (Liberty) เสรีภาพเหล่านี้จะต้องมีการก�ำหนดขอบเขตที่ชัดเจน เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดการละเมิดซึ่งกันและกัน อันจะน�ำไปสู่ความเสมอภาคของประชาชน
3. หลักความเสมอภาค (Equality) คือประชาชนจะต้องมีโอกาสที่เท่ากันในทางการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา
4. หลักกฎหมาย (Rule of Law) การบัญญัติกฎหมายที่ค�ำนึงถึงประโยชน์ของประชาชน
5. หลักเสียงข้างมาก (Majority Rules) ทั้งนี้จะต้องมีหลักประกันที่ให้ความคุ้มครองกับ
เสียงข้างน้อยเพื่อป้องกันไม่ให้เสียงส่วนใหญ่กดขี่ข่มเหงเสียงส่วนน้อย

รูปแบบของประชาธิปไตย

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่การปกครองที่มีเพียงรูปแบบหนึ่งรูปแบบเดียว
ทั้งนี้ได้มีการแบ่งรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยออกเป็นหลายรูปแบบด้วยกัน ในที่นี้
ขอแบ่งรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยออกเป็น 5 รูปแบบ คือ ประชาธิปไตยโดยตรง
ประชาธิปไตยแบบอภิปรายไตร่ตรอง ประชาธิปไตยแบบตัวแทน ประชาธิปไตยแบบสมาคม และ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
		ประชาธิปไตยโดยตรง (Direct Democracy)13
ประชาธิปไตยโดยตรงมาจากความหมายดั้งเดิมว่าประชาธิปไตยบริสุทธิ์ (Pure Democracy)
มีหลักการส�ำคัญคือ อ�ำนาจอธิปไตยมีทมี่ าจากองค์ประชุมของประชาชน ซึง่ เป็นกลุม่ ประชาชนพลเมือง
ที่เลือกแล้วว่าต้องการมีส่วนร่วมในการปกครอง ตัวอย่างของการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยตรง
คือการปกครองของนครรัฐเอเธนส์นั่นเอง

12
13

วิทยากร เชียงกูล, 2550, ชมรมศึกษาผลงานวิทยากร เชียงกูล [Online], Available :
https://witayakornclub.wordpress.com/2007/06/26/democratic/ [สืบค้นเมื่อ 26 กรกฎาคม 2558]
สิริพรรณ นกสวน, 2551, “ประชาธิปไตยโดยตรง”, ใน ค�ำและความคิดในรัฐศาสตร์ร่วมสมัย เล่ม 2, พฤทธิสาณ ชุมพล
และเอก ตั้งทรัพย์วัฒนา, ส�ำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร, หน้า 79 - 82.
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ประชาธิปไตยกับการเมืองการปกครองไทย

ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในมโนทัศน์และพื้นฐานแนวคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตยสมัยใหม่ที่
ก้าวสู่การน�ำประชาธิปไตยโดยตรงมาใช้ ปรากฏให้เห็นได้ในประเทศตะวันตกจ�ำนวนมาก เช่น ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการริเริ่มร่างกฎหมายโดยประชาชน การท�ำประชามติ การเลือกตั้ง และ
การถอดถอนนักการเมืองเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ส�ำหรับประเทศไทยได้มีการท�ำประชามติเพื่อรับร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 จะเห็นได้ว่าการท�ำประชามติได้กลายเป็นกลไกที่สร้างความชอบธรรม
ให้แก่กระบวนการตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่มีความส�ำคัญต่อการก�ำหนดทิศทางของ
ประเทศในอนาคต และผูกพันส่งผลกับคนจ�ำนวนมาก ระบอบประชาธิปไตยโดยตรงมีเครื่องมือ
ที่ส�ำคัญอยู่ 3 ประการด้วยกัน คือ
1. การท�ำประชามติ (Referendum) คือ กลไกที่ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถลง
ประชามติ “เห็นด้วย” หรือ “ปฏิเสธ” นโยบาย ร่างกฎหมาย หรือการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยตรง
2. การริเริ่มเสนอร่างกฎหมายโดยประชาชน (Initiative) คือ การเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สิทธิ
เลือกตัง้ ตามจ�ำนวนทีก่ ำ� หนด สามารถเสนอร่างกฎหมายทีต่ นเห็นสมควรเพือ่ เข้าสูก่ ระบวนการพิจารณา
สาธารณะ
3. การถอดถอน (Recall) อาจท�ำได้โดยการร่วมลงชือ่ ของผูม้ สี ทิ ธิเ์ ลือกตัง้ ตามจ�ำนวนทีก่ ำ� หนด
เพื่อถอดถอนผู้น�ำทางการเมืองที่พวกเขาเห็นว่าปฏิบัติหรือบริหารงานโดยมิชอบหรือไร้ประสิทธิภาพ
		
		ประชาธิปไตยแบบอภิปรายไต่ตรอง (Deliberative Democracy)14
แนวคิดของระบอบประชาธิปไตยแบบอภิปรายไตร่ตรอง หรือบางครั้งเรียกว่าประชาธิปไตย
แบบถกแถลง หรือแบบปรึกษาหารือ มีเป้าหมายทีช่ ดั เจนกว่าระบอบประชาธิปไตยโดยตรง ในประเด็น
ส�ำคัญคือ ต้องการให้การตัดสินใจในระบอบประชาธิปไตยเป็นฉันทามติ (Consensus Decision)
กล่าวคือ เป็นที่ยอมรับร่วมกันโดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ระบอบประชาธิปไตยแบบอภิปรายไตร่ตรองมีคุณสมบัติ 5 ประการหลัก คือ
1. ต้องมีสมาคมหรือกลุ่มที่เป็นอิสระ มีการด�ำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง แต่การตัดสินใจของ
สมาชิกเป็นเอกสิทธิ์ที่เกิดจากการใช้เหตุผลพิจารณาไตร่ตรองของปัจเจกบุคคล
2. ประชาชนในประชาคมประชาธิปไตยจัดโครงสร้างสถาบันและองค์กรต่างๆ ที่เอื้อให้
การอภิปรายไตร่ตรองอย่างใช้เหตุผลเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง สม�่ำเสมอ
3. ประชาคมต้องมีความเชื่อมั่นและเคารพในความคิดที่แตกต่างหลากหลายแบบพหุนิยม
ผู้มีส่วนร่วมจะต้องแสดงเหตุผลประกอบเหตุผลของตน

14

สิริพรรณ นกสวน, 2551, “ประชาธิปไตยแบบอธิบายไตร่ตรอง”, ใน ค�ำและความคิดในรัฐศาสตร์ร่วมสมัย เล่ม 2,
อ้างแล้ว, หน้า 73 - 75.
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4. ผู้มีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยเห็นความส�ำคัญของกระบวนการอธิบายไตร่ตรองและ
พิจารณาตัดสินด้วยเหตุผลว่าเป็นที่มาของความชอบธรรม
5. สมาชิกของสังคมประชาธิปไตยเคารพและยอมรับในความสามารถของผู้อื่น ที่จะใช้เหตุผล
ในการอภิปรายไตร่ตรอง กล่าวอีกนัยหนึ่งคือการยอมรับในเหตุผลของกันและกัน
แม้ว่าระบอบประชาธิปไตยแบบอภิปรายไตร่ตรองจะตั้งอยู่บนหลักการส�ำคัญคือ การตัดสินใจ
ร่วมกันที่เป็นฉันทามติ แต่หากในสถานการณ์ที่ฉันทามติไม่อาจเกิดขึ้นได้ ก็จะใช้การตัดสินใจโดย
เสียงข้างมากเด็ดขาด (Majoritarian Decision) กระบวนการอภิปรายไตร่ตรองในระบบการเมือง
พบได้ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่ใช้ระบอบประชาธิปไตยแบบฉันทามติ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า
ระบอบประชาธิปไตยแบบสัดส่วน (Consociational Democracy) กระบวนการออกกฎหมายและ
ก�ำหนดนโยบายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จะมีการจัดตัง้ คณะท�ำงานผูท้ รงคุณวุฒทิ ำ� หน้าทีพ่ จิ ารณา
ร่างกฎหมายอย่างถี่ถ้วน โดยใช้หลักการตัดสินใจแบบเห็นพ้องต้องกันของทุกฝ่ายที่เข้าร่วม ซึ่งเป็น
กระบวนการก่อนน�ำร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา15
		ประชาธิปไตยแบบตัวแทน (Representative Democracy)16
ระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน คือ ระบอบที่ประชาชนมิได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ทางการปกครองด้วยตนเอง แต่ประชาชนเป็นผู้เลือกตัวแทนให้ท�ำหน้าที่ตัดสินใจแทนตน ทั้งนี้เพราะ
สังคมการเมืองยุคใหม่ รัฐต่างๆ ประกอบด้วยประชาชนจ�ำนวนมาก จึงไม่สะดวกต่อการที่ประชาชน
จะเข้ามาท�ำหน้าทีต่ ดั สินใจเกีย่ วกับการปกครองด้วยตนเอง ระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนทีด่ ำ� เนิน
อยูใ่ นปัจจุบนั พัฒนามาจากประเทศตะวันตก 3 ประเทศคือ อังกฤษ สวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา
เมือ่ ปลายศตวรรษที่ 18 และต้นศตวรรษที่ 19 ต่อมาได้ขยายไปยังประเทศต่างๆ ในยุโรปและประเทศ
ในเครือจักรภพอังกฤษ
กลไกส�ำคัญของระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนในการรักษาอ�ำนาจการควบคุมของประชาชน
ต่อผู้น�ำทางการเมือง เพื่อให้ผู้น�ำทางการเมืองรับผิดชอบต่อประชาชน คือการเลือกตั้ง (Election)
ระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน ต้องจัดให้มีการเลือกตั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้น�ำทางการเมือง
เข้ามาเสนอตัวแข่งขัน การแข่งขันดังกล่าวต้องเปิดโอกาสให้ปัจเจกบุคคลมีโอกาสเสนอตัวเข้าแข่งขัน
โดยไม่ค�ำนึงถึงความแตกต่างทั้งในฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งแสดงถึงการที่ประชาชนจะต้อง
มีเสรีภาพในทางการเมืองอย่างเสมอภาค ในระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน นอกจากการเลือกตั้ง
แล้วสังคมประชาธิปไตยจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ถึงการตัดสินใจของผู้ปกครองในกรณี
ส�ำคัญต่างๆ เป็นประจ�ำ 
		
15
16

สิริพรรณ นกสวน, 2549, การเมืองการปกครองสวิตเซอร์แลนด์, สถาบันพระปกเกล้า, กรุงเทพมหานคร.
สมบัติ ธ�ำรงธัญวงศ์, อ้างแล้ว, หน้า 207 - 210.
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		ประชาธิปไตยแบบสมาคม (Associative Democracy)17
แนวคิดนีม้ ที มี่ าจากปัญหาประชาธิปไตยแบบตัวแทนในปัจจุบนั ว่า นับวันประชาชนจะแปลกแยก
ออกจากระบบการเมืองมากขึ้น ผลที่ตามมาคือประชาชนในระบอบประชาธิปไตยมีแนวโน้มที่จะ
คล้อยตามการโฆษณาชวนเชื่อของผู้น�ำและนักการเมือง ประชาชนอ่อนแอ รอคอย และมุ่งหวัง
พึ่งพิงนโยบายประชานิยม ที่มุ่งเป้าไปยังเสียงสนับสนุนในการเลือกตั้ง วิธีที่จะช่วยแก้ไขปัญหานี้
คือการท�ำให้สมาคมและการรวมกลุ่มในระบบการเมืองมีความเข้มแข็งขึ้น เพื่อท�ำหน้าที่เป็นตัวกลาง
ในการเชื่อมโยงระหว่างรัฐและประชาชน
มโนทัศน์พนื้ ฐานของระบอบประชาธิปไตยแบบสมาคม มีทมี่ าจากแนวคิดระบอบประชาธิปไตย
ของอเล็กซิส เดอ ต๊อกเกอร์วลิ (Alexis de Tocqueville)18 ทีเ่ สนอว่ารากฐานของระบอบประชาธิปไตย
ที่เข้มแข็งของสหรัฐอเมริกาก่อก�ำเนิดมาจากวิถีชีวิตที่เน้นการสมาคมและการรวมกลุ่มในทุกขั้นตอน
ของการด�ำเนินชีวิต (Associational Life) บทบาทส�ำคัญของสมาคมและกลุ่มองค์กรคือ การเข้ามา
ใช้พื้นที่ทางการเมืองที่กางกั้นอยู่ระหว่างปัจเจกบุคคลและรัฐ ซึ่งหลายครั้งและหลายพื้นที่ถูกปล่อย
ให้ว่างเปล่า ทั้งโดยเจตนาและทั้งความจ�ำเป็น เนื่องจากขาดผู้เข้ามาใช้พื้นที่ดังกล่าว
หลักการส�ำคัญของระบอบประชาธิปไตยแบบสมาคมคือ สมมติฐานที่ว่า ประชาธิปไตยทั้ง
ในเชิงอุดมคติ (Normative) และมิติในการด�ำเนินกิจกรรม (Function) จะเข้มแข็งมั่นคงได้ขึ้นอยู่
อย่างส�ำคัญกับความตื่นตัว ความกระฉับกระเฉง และประสิทธิภาพของสมาคมและกลุ่มองค์กร
ในสังคมนั้น
โดยสรุปแล้วหน้าที่หลักของสมาคมและกลุ่มองค์กรมี 4 ประการคือ
1. เชื่อมประสานสังคม (Social Integration)
2. เป็นตัวกลางในการรวบรวมผลประโยชน์ (Mediation of interest)
3. เป็นทีม่ าของการสร้างความชอบธรรมทางการเมือง (Source of political legitimization)
4. เป็นพื้นฐานการมีความพร้อมในการมีส่วนร่วมทางการเมือง (Pre-school for political
participation)
สมาคมและกลุ่มองค์กรในสังคมไทยยังมีอยู่น้อยมาก และที่มีอยู่ก็ยังห่างไกลกับการท�ำหน้าที่
เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างประชาชน สังคม และรัฐ และแม้แต่ในประเทศประชาธิปไตยที่พัฒนาแล้ว
ก็ยังมีข้อถกเถียงว่า แท้จริงแล้วมนุษย์โดยธรรมชาติเป็นสัตว์ที่ชอบการรวมกลุ่มจัดตั้งองค์กรจริง
หรือไม่ หากมนุษย์ไม่ได้มีแนวโน้มที่จะชอบการรวมกลุ่ม แนวคิดประชาธิปไตยแบบสมาคมก็คงจะน�ำ
ไปปฏิบัติในโลกแห่งความเป็นจริงได้ยาก
17
18

สิริพรรณ นกสวน, 2551, “ประชาธิปไตยแบบสมาคม”, ใน ค�ำและความคิดในรัฐศาสตร์ร่วมสมัย เล่ม 2, อ้างแล้ว,
หน้า 67-69.
อเล็กซิส เดอ ต๊อกเกอร์วิล (Alexis de Tocqueville) (ค.ศ. 1805 - 1895) ชาวฝรั่งเศสผู้ได้ไปศึกษาสังคมอเมริกัน และ
ได้ถ่ายทอดเรื่องราวที่เขาประสบพบเจอลงในหนังสือ “ประชาธิปไตยในอเมริกา” (Democracy in America)
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พลต�ำรวจเอกชัชวาลย์ สุขสมจิตร์

		ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy)19
เป็นรูปแบบการปกครองที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการทางการเมือง
เปิดโอกาสให้ประชาชนและกลุ่มต่างๆ เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการท�ำงานของรัฐบาลและผู้ใช้
อ�ำนาจรัฐ ในลักษณะทีม่ ปี ฏิสมั พันธ์โดยตรง เพือ่ ให้มสี ว่ นในการแสดงความคิดเห็น ตัง้ แต่กระบวนการ
ก�ำหนดนโยบาย จนถึง กระบวนการตัดสินใจ แต่อำ� นาจในการตัดสินใจครัง้ สุดท้ายยังคงอยูท่ เี่ จ้าหน้าทีร่ ฐั
ทั้งนี้จะตรงกันข้ามกับระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน ที่จ�ำกัดบทบาทของประชาชนอยู่แค่เพียง
การใช้สิทธิเลือกตั้ง
รุสโซ เสนอว่า การมีส่วนร่วมจะเป็นปัจจัยส�ำคัญในการเสริมสร้างคุณธรรมทางการเมือง การมี
ส่วนร่วมนั้นจะต้องไม่ขึ้นอยู่กับตัวบุคคล หรือความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติ แต่โดยที่บุคคลผ่านการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองจะเกิดการพัฒนาบุคลิกภาพ เสริมสร้างทัศนคติการไว้วางใจ และก่อให้เกิด
แนวทางปฏิบัติที่ประชาชนจะร่วมกันสานต่อสืบไป
หัวใจของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมคือการเปิดช่องทางและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ประชาชนแต่ละคน กลุ่มประชาชน และองค์กรภาครัฐ ให้เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง ท�ำให้การ
ตัดสินใจของรัฐบาลโปร่งใส เป็นรัฐบาลที่แจ้ง (Government in the sunshine) ประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วมมุ่งแสวงหารูปแบบที่ประชาชนจะเข้าไปมีส่วนผลักดัน และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ของผู้น�ำทางการเมืองได้อย่างกว้างขวาง และอย่างมีประสิทธิภาพ
การปฏิรูปการเมืองที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ มุ่งหวังให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น
และแสดงเจตนารมณ์ของตนเองได้มากขึ้น กว้างขึ้น และหลากหลายนโยบายมากขึ้น ที่ส�ำคัญ
การมีสว่ นร่วมทางการเมืองทีม่ ปี ระสิทธิภาพในระบอบประชาธิปไตย ไม่วา่ จะเป็นประชาธิปไตยแบบใด
จะต้องให้ความส�ำคัญกับโอกาส และความเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และประกาศ
เจตนารมณ์ของตนต่อสาธารณะ หากการมีสว่ นร่วมดังกล่าวถูกปิดกัน้ ด้วยอ�ำนาจรัฐ ไม่วา่ ด้วยเหตุผลใด
ย่อมไม่อาจกล่าวได้ว่าสังคมนั้นเข้าเกณฑ์ความเป็นประชาธิปไตย

ประชาธิปไตยกับสังคมไทย

วิวัฒนาการทางการเมืองการปกครองไทยที่ส�ำคัญๆ สามารถแบ่งได้ดังต่อไปนี้

		การเมืองการปกครองไทยยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์
ประวัตศิ าสตร์ของการเมืองการปกครองไทยเริม่ จากการปกครองแบบบิดากับบุตร ในสมัยทีเ่ ป็น
นครรัฐและเป็นแว่นแคว้นเล็กๆ เมือ่ เป็นอาณาจักรทีใ่ หญ่ขนึ้ ฐานะของผูป้ กครองเปลีย่ นจากฐานะบิดา
เป็นเจ้า ขุนหรือหลวง ข้าราชการกลายเป็นลูกขุน ประชาชนกลายเป็นไพร่
19

สิริพรรณ นกสวน, 2551, “ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”, ใน ค�ำและความคิดในรัฐศาสตร์ร่วมสมัย เล่ม 2, อ้างแล้ว,
หน้า 83 - 87.
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ประชาธิปไตยกับการเมืองการปกครองไทย

ภายใต้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ผูป้ กครองยิง่ ห่างเหินกับประชาชน พระเจ้าแผ่นดินมีฐานะ
เป็นสมมุติเทพ สูงกว่าข้าราชการและพลเมือง เกิดการแบ่งชั้นวรรณะของบุคคล เป็นเจ้า ขุนนาง ไพร่
และทาส ในวรรณะต่างๆ ยังมีก�ำหนดฐานะของบุคคลออกเป็นหลายชั้น เช่น เจ้า มี 5 ชั้น ขุนนางมี
ประมาณ 10 ชัน้ ไพร่มี 3 ชัน้ ทาสมีหลายประเภท นอกจากนัน้ ยังมีการแบ่งแยกโดยศักดินาและระบบ
ยศฐาบรรดาศักดิ์ สรุปได้ว่าเป็นสังคมที่มีชนชั้นมากมาย โดยชนชั้นสูงมีต�ำแหน่งหน้าที่ อ�ำนาจวาสนา
เปี่ยมบารมี จนถึงขั้นเอาคนมาเป็นไพร่ในสังกัดและมีทาสได้ ความเสมอภาคและประชาธิปไตยจึงยัง
ไม่อาจสถาปนาได้20
		การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่ 521
การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีสาระส�ำคัญคือ การจัดตั้งรัฐชาติแบบทันสมัย การปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดิน การจัดตั้ง
ระบบราชการแบบใหม่ การพัฒนาส่วนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การคมนาคม และการสื่อสาร
การใช้วิทยาการตะวันตกในการปรับปรุงประเทศ การเปิดประเทศไปสู่อารยธรรมตะวันตกในด้าน
ความคิด ล้วนแต่เป็นการแปรเปลี่ยนสยามประเทศ จากราชอาณาจักรโบราณไปสู่ความเป็นรัฐชาติ
แบบทันสมัย มีระบบการปกครองและการบริหารที่มั่นคง มีเอกลักษณ์ในแง่ความเป็นชาติเด่นชัดขึ้น
ข้อส�ำคัญทีส่ ดุ คือความสามารถทีน่ ำ� ประเทศให้รอดพ้นจากการตกเป็นเมืองขึน้ ของมหาอ�ำนาจตะวันตก
แม้การเปลีย่ นแปลงอันเกิดจากการปฏิรปู ดังกล่าว จะไม่ไปไกลถึงขัน้ การมีระบอบประชาธิปไตย
แบบมีรัฐสภาและรัฐธรรมนูญ แต่ก็ได้มีการปูพื้นฐานไว้อย่างดีเลิศ
การปฏิรูปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการสืบต่อและสานต่อโดย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ซึง่ ท�ำให้กระบวนการการท�ำให้ทนั สมัยมีความสมบูรณ์มากขึน้
สยามประเทศได้ก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศสมาชิกในสังคมนานาชาติ โดยได้ร่วมท�ำสงครามกับ
ฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง
การปฏิ รู ป ดั ง กล่ า วมานี้ ได้ น� ำ ไปสู ่ ส ถาบั น ราชการ ซึ่ ง เริ่ ม ท้ า ทายอ� ำ นาจของสถาบั น
พระมหากษัตริย์ ผลสุดท้ายก็มีการปฏิวัติ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 เพื่อให้มีการปกครอง
ระบอบกษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญและมีสถาบันประชาธิปไตย

20
21

อมร รักษาสัตย์, 2546, ปรัชญารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์, ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร,
หน้า 92-93
ลิขิต ธีรเวคิน, 2546, วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย. ส�ำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพมหานคร,
หน้า 130-131
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พลต�ำรวจเอกชัชวาลย์ สุขสมจิตร์

		ประชาธิปไตยในระยะเริ่มต้น22
เมื่อคณะราษฎรท�ำการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 อาจกล่าวได้ว่า
คณะราษฎรสามารถครอบครองอ�ำนาจการบริหารประเทศได้นานถึง 25 ปี กล่าวคือตัง้ แต่ พ. ศ. 2475
ถึง พ.ศ. 2500 แม้จะมีการผลัดเปลีย่ นอ�ำนาจกันหลายรัฐบาล แต่สว่ นใหญ่บคุ คลส�ำคัญในคณะราษฎร
เป็นผู้ยึดกุมอ�ำนาจการบริหารแผ่นดินทั้งสิ้น ถึงแม้ลักษณะการบริหารประเทศจะมีลักษณะอ�ำนาจ
นิยมสูง แต่ก็ยังแฝงไว้ด้วยอุดมการณ์ประชาธิปไตย กล่าวคือผู้น�ำรัฐบาลได้พยายามที่จะปรับปรุง
โครงสร้างทางการเมืองการปกครองให้สอดคล้องกับประชาธิปไตย แต่ความพยายามดังกล่าวไม่ค่อย
ประสบความส�ำเร็จ เพราะชนชัน้ ปกครองส่วนใหญ่มคี วามคิดแบบอ�ำนาจนิยม และไม่ไว้ใจให้ประชาชน
มีอ�ำนาจปกครองตนเอง
การปกครองในยุคต้นของการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
มาเป็นระบอบประชาธิปไตย อาจกล่าวได้ว่าเป็นประชาธิปไตยแต่เพียงรูปแบบเท่านั้น แต่เนื้อหามิได้
เป็นประชาธิปไตย เพราะเนื้อหาที่แท้จริงกลับมีลักษณะอมาตยาธิปไตย (Bureaucratic Polity) คือ
การปกครองของข้าราชการ โดยข้าราชการ และเพื่อราชการ เป็นส�ำคัญ
ยุคของคณะราษฎรสิน้ สุดลงเมือ่ จอมพลสฤษดิ์ ธนรัชต์ ท�ำการรัฐประหารเมือ่ วันที่ 16 กันยายน
2500 เป็นเหตุให้จอมพลป. พิบูลสงคราม ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ต้องหลบหนีออกจาก
ประเทศไทย โดยเดินทางผ่านไปทางเขมรและเข้าลี้ภัยทางการเมืองอยู่ในประเทศญี่ปุ่น
		ประชาธิปไตยใต้ระบอบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ23
ภายใต้การน�ำของจอมพลสฤษดิ์ ธนรัชต์ การเมืองการปกครองของไทยก็ตกอยู่ภายใต้ระบอบ
เผด็จการอํานาจนิยมแบบสมบูรณ์เบ็ดเสร็จ กล่าวคือ จอมพลสฤษดิ์ใช้อ�ำนาจของหัวหน้าคณะปฏิวัติ
ในการปกครองประเทศ และเป็นอ�ำนาจสูงสุดแต่เพียงผูเ้ ดียว นอกจากนี้ ยังยกเลิกสถาบันการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยที่คณะราษฎรจัดตั้งไว้ทั้งหมด และประกาศใช้กฎอัยการศึกห้ามมิให้ประชาชน
ชุมนุมทางการเมืองเกิน 5 คน กล่าวได้ว่า ภายใต้การปกครองของจอมพลสฤษดิ์ สิทธิเสรีภาพทาง
การเมืองของประชาชนถูกยกเลิกทั้งหมด แม้กระทั่งการจัดตั้งสมาคม หรือชมรมต่างๆ ก็ก�ำหนดไว้
ชัดเจนว่า ห้ามยุ่งเกี่ยวกับการเมือง

22
23

สมบัติ ธ�ำรงธัญวงศ์, อ้างแล้ว, หน้า 306 - 307
ทักษ์ เฉลิมเตียรณ, 2526, การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ, ส�ำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
กรุงเทพมหานคร.
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ประชาธิปไตยกับการเมืองการปกครองไทย

รูปแบบการปกครองของจอมพลสฤษดิน์ ี้ ได้รบั การขนานนามว่า เป็นการปกครองระบอบพ่อขุน
อุปถัมภ์แบบเผด็จการ อันมีลักษณะส�ำคัญคือ จอมพลสฤษดิ์เปรียบเสมือนพ่อขุนหรือผู้ปกครองที่มี
ความเมตตากรุณา ซึง่ ให้ความชอบธรรมแก่ระบบเผด็จการในรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างพ่อผูเ้ มตตา
กับลูกที่ว่านอนสอนง่าย การปกครองในรูปแบบนี้ อ�ำนาจอธิปไตยในการปกครองเป็นของบิดาคือ
จอมพลสฤษดิ์เพียงผู้เดียว ลูกหรือประชาชนมีหน้าที่ปฏิบัติตามค�ำสั่งเท่านั้น ผู้ใดต่อต้านหรือฝ่าฝืน
จะถูกลงโทษอย่างเด็ดขาด ความเห็นและการกระท�ำของบิดาหรือผู้ปกครองคือประกาศิต
เมื่อจอมพลสฤษดิ์ถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ. 2506 จอมพลถนอม กิตติขจร ก็ได้สืบทอดอ�ำนาจ
เผด็จการต่อเนื่องมาจนถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2516 กล่าวได้ว่า ภายใต้ระบอบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบ
เผด็จการนี้ ระบอบประชาธิปไตยได้ถูกก�ำจัดไปโดยสิ้นเชิง เป็นยุคสมัยที่ประชาชนไม่มีสิทธิและ
เสรีภาพใดๆ ในทางการเมือง
		บทเรียนประชาธิปไตยจาก 14 ถึง 6 ตุลาคม
เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ได้ให้บทเรียนแก่สังคมไทยว่า ระบอบเผด็จการ แม้จะมีความ
ตั้งใจดีเพียงใดก็ตาม ก็จะตกหลุมที่ตนเองขุดขึ้นมาเพราะมัวเมาในอ�ำนาจ แม้ระบอบเผด็จการสอน
ได้ผลในระยะแรก แต่สุดท้ายก็ต้องยอมให้พลังต่างๆ ในสังคมได้มีส่วนในกระบวนการทางการเมือง
การเน้นการบ�ำบัดทุกข์บำ� รุงสุข และการพัฒนาประเทศเฉพาะเศรษฐกิจย่อมไม่เพียงพอ มนุษย์ตอ้ งการ
สิทธิ เสรีภาพ และการตอบสนองทางการเมืองด้วย การพัฒนาที่ขาดดุลย่อมน�ำไปสู่ปัญหาในที่สุด
ส่วนเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 นัน้ สะท้อนให้เห็นว่า การใช้สทิ ธิเสรีภาพในลักษณะเกินขอบเขต
และขาดความเป็นระเบียบก็ย่อมน�ำไปสู่ปฏิกิริยาตอบโต้ ดังนั้น เหตุการณ์อันสับสนวุ่นวายระหว่าง
14 ตุลาคม 2516 และ 6 ตุลาคม 2519 จึงสะท้อนให้เห็นการขาดความพร้อมของสถาบันทางการเมือง
ในระบบเปิดที่สามารถจะช่วยในการตั้งกติกาและจัดระเบียบการมีส่วนร่วมทางการเมือง แซมมัวแอล
ฮันติงตัน ได้ตงั้ เป็นทฤษฎีไว้วา่ ถ้าระดับความเจริญทางการเมือง กล่าวคือ ความตืน่ ตัวทางการเมืองสูง
แต่ระดับการพัฒนาการเมืองคือ การจัดตัง้ สถาบันขึน้ มารองรับการมีสว่ นร่วมทางการเมืองต�ำ 
่ ก็นำ� ไปสู่
ความวุ่นวายทางการเมือง24

24

ลิขิต ธีรเวคิน, 2546, อ้างแล้ว, หน้า 212.
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พลต�ำรวจเอกชัชวาลย์ สุขสมจิตร์

		ประชาธิปไตยไทยในปัจจุบัน
มีคำ� กล่าวว่า ประวัตศิ าสตร์เคลือ่ นทีเ่ ป็นวงกลม เป็นวัฏจักร หรือทีม่ กั เรียกกันว่าประวัตศิ าสตร์
ย่ อ มซ�้ ำ รอยเดิ ม ประวั ติ ศ าสตร์ ข องประชาธิ ป ไตยไทยก็ เ ป็ น ไปในลั ก ษณะนี้ ยิ่ ง เมื่ อ พิ จ ารณา
ประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของการเมืองไทยในช่วง 1-2 ทศวรรษที่ผ่านมา ก็ยิ่งเห็นภาพของวัฏจักร
ที่ชัดเจนขึ้น
วัฏจักรหรือวงจรดังกล่าวเริ่มจากการมีรัฐธรรมนูญ มีการเลือกตั้งซึ่งเต็มไปด้วยการซื้อสิทธิ์
ขายเสียงจนได้มาซึ่งรัฐบาล จากนั้นรัฐบาลก็ทุจริตคอรัปชั่น เมื่อประชาชนทนไม่ไหวก็จะลุกขึ้นต่อสู้
ผ่านการชุมนุมทางการเมือง แล้วก็นำ� ไปสูภ่ าวะอันตราย บางครัง้ ก็เกิดการปะทะกันระหว่างฝ่ายรัฐบาล
กับประชาชน บางครั้งก็เป็นการปะทะระหว่างประชาชนด้วยกันเอง เมื่อความรุนแรงมีทีท่าว่าจะ
ลุกลามบานปลายจนกลายเป็นสงครามกลางเมือง ทหารจึงมีความจ�ำเป็นต้องเข้ามาระงับยับยั้งไม่ให้
คนไทยมาประหัตประหารกันเอง ทหารก็ตอ้ งยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับเก่า จากนัน้ จึงจัดตัง้ รัฐบาลเข้ามา
บริหารประเทศเพือ่ ประคับประคองให้ประเทศก้าวพ้นวิกฤตการณ์ทางการเมือง เมือ่ ถึงเวลาอันสมควร
ก็ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และคืนอ�ำนาจให้กับประชาชน แล้วก็วนกลับมาที่จุดเดิมอีก ซึ่งหลายคน
เรียกวงจรนี้ว่า วงจรอุบาทว์ทางการเมือง

บทสรุป : ประชาธิปไตยที่เหมาะสมกับสังคมไทย

ประวัติศาสตร์ทางการเมืองการปกครองไทยค่อนข้างมีเอกลักษณ์เฉพาะ มีการเปลี่ยนแปลง
ผ่านจากพ่อปกครองลูก สู่ลัทธิเทวสิทธิ์ สมบูรณาญาสิทธิราชย์ และประชาธิปไตย ตามล�ำดับ ในทุกๆ
การเปลีย่ นแปลงยังคงไว้ซงึ่ สถาบันพระมหากษัตริย์ ซึง่ เปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทัง้ ชาติ
ส่วนหนึ่งของบทความชิ้นนี้ ได้แบ่งรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยออกเป็น 5 รูปแบบ
ด้วยกัน คือ ประชาธิปไตยโดยตรง ประชาธิปไตยแบบอภิปรายไตร่ตรอง ประชาธิปไตยแบบตัวแทน
ประชาธิปไตยแบบสมาคม และประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ซึ่งประชาธิปไตยทั้ง 5 รูปแบบข้างต้น
ต่างมีจุดเด่นที่แตกต่างกัน
หลักส�ำคัญประการหนึ่งของการปกครองประเทศ คือ ไม่มีรูปแบบทางการปกครองใดเพียง
รูปแบบหนึง่ รูปแบบเดียวทีจ่ ะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปกครองประเทศ รูปแบบการปกครอง
ที่ดีท่ีสุดคือการหลอมรวมเอาข้อดีหรือลักษณะเด่นของรูปแบบต่างๆ มาผสมผสานกับวัฒนธรรมทาง
การเมืองของผูค้ นในประเทศนัน้ ๆ ในแง่นแี้ ล้ว รูปแบบประชาธิปไตยทีเ่ หมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดต่อสังคมการเมืองไทย คือการหลอมรวมเอาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข กับลักษณะสําคัญของประชาธิปไตยทั้ง 5 รูปแบบเข้าไว้ด้วยกัน
การคงไว้ซึ่งสถานะอันเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ การเป็นเสาหลัก
ทางการเมืองการปกครอง ทั้งทางนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ ของสถาบันพระมหากษัตริย์ การท�ำ
ประชามติหรือประชาพิจารณ์ในประเด็นส�ำคัญทีก่ ระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศตามประชาธิปไตย
โดยตรง การเปิดโอกาสให้ประชาชนอภิปรายไตร่ตรองก่อนการมีมติใดๆ ตามประชาธิปไตยแบบ
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ประชาธิปไตยกับการเมืองการปกครองไทย

อภิปรายไตร่ตรอง การมีผู้แทนที่ดีมีความรู้ ความสามารถ เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรมตามประชาธิปไตย
แบบตัวแทน การมีสมาคมที่เข้มแข็งในการเชื่อมโยงระหว่างรัฐกับประชาชนตามประชาธิปไตยแบบ
สมาคม และการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองตามประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม คือ
รูปแบบการปกครองที่เหมาะสมที่สุดส�ำหรับสังคมไทย
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อ�ำนาจศาลฎีกาในการเพิกถอนผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ที่มีหัวหน้าพรรคเป็นบุคคลล้มละลาย
ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม*
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 219 วรรคสาม ก�ำหนดให้
ศาลฎีกามีอ�ำนาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีท่ีเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ทั้งนี้ วิธีพิจารณาและวินิจฉัยคดีให้เป็นไป
ตามระเบียบที่ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาก�ำหนด โดยใช้ระบบไต่สวนและเป็นไปโดยรวดเร็ว อ�ำนาจ
พิจารณาและวินิจฉัยของศาลฎีกานี้มีปัญหาว่าครอบคลุมถึงคดีขอให้เพิกถอนผลการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่หัวหน้าพรรคเป็นบุคคลล้มละลายด้วยหรือไม่

ความเห็นศาลฎีกา

ปัญหาดังกล่าวเคยมีคดีขึ้นสู่ศาลฎีกา เป็นคดีตามค�ำสั่งศาลฎีกาที่ 13475/2555 ระหว่าง
พรรคกิจสังคม ผู้ร้อง คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ถูกร้อง ที่พรรคกิจสังคมผู้ร้อง ยื่นค�ำร้องว่า
“เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 นายสุรทิน พิจารณ์ ได้ยื่นจดแจ้งจดทะเบียนพรรคการเมืองชื่อ
พรรคประชาธิปไตยใหม่ต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง นายทะเบียนพรรคการเมืองมีหน้าที่ต้อง
พิจารณาตรวจสอบตามพระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 13 ว่า
นายสุรทิน พิจารณ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. 2550 มาตรา 8 และ
ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2550 มาตรา 102 (2) คื อ ต้ อ งไม่ เ ป็ น
บุคคลล้มละลาย แต่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้ละเลยทีจ่ ะตรวจสอบ กลับประกาศรับจดทะเบียน
พรรคประชาธิปไตยใหม่ เป็นพรรคการเมือง โดยมีนายสุรทิน พิจารณ์ บุคคลล้มละลาย เป็นหัวหน้าพรรค
ในวันดังกล่าวนั้นเอง การรับจดทะเบียนพรรคประชาธิปไตยใหม่ของนายทะเบียนพรรคการเมือง
* ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์คดีช�ำนาญพิเศษ, อดีตประธานศาลอุทธรณ์, ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา,
ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
บทความนี้ตัดตอนมาจากเอกสารวิชาการส่วนบุคคลเรื่อง “อ�ำนาจศาลฎีกาในการพิจารณาและวินิจฉัยคดีเลือกตั้ง :
ศึกษาเฉพาะกรณีการขอให้เพิกถอนผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่มีหัวหน้าพรรคเป็น
บุคคลล้มละลาย ตามหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 1 ปี 2556 ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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อ�ำนาจศาลฎีกาในการเพิกถอนผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่มีหัวหน้าพรรคเป็นบุคคลล้มละลาย

จึงเป็นการรับจดทะเบียนพรรคการเมืองที่ขัดต่อมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ซึ่งบัญญัติให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองประกอบด้วย
หัวหน้าพรรคการเมือง และจะต้องไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา 102 (2) คือ ต้องไม่เป็น
บุคคลล้มละลาย ดังนั้น ฐานะของพรรคประชาธิปไตยใหม่ที่จดทะเบียนโดยหัวหน้าพรรคการเมือง
ทีเ่ ป็นบุคคลล้มละลายนัน้ จึงต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย และมีฐานะเป็นพรรคการเมืองทีเ่ สียเปล่าและ
เป็นโมฆะตั้งแต่วันยื่นจดแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง คือ ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2554 นั้นเอง
ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 พรรคประชาธิปไตยใหม่โดยนายสุรทิน พิจารณ์ หัวหน้าพรรค
ได้ยนื่ บัญชีรายชือ่ ผูส้ มัครรับเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ ของพรรคประชาธิปไตยใหม่
รวมหกล�ำดับ และได้รบั รองว่าผูส้ มัครรับเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ ทัง้ หกล�ำดับ
เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็น
ผูม้ สี ทิ ธิสมัครรับเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร ตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และการคัดเลือก
ได้ดำ� เนินการตามหลักเกณฑ์และวิธที กี่ ำ� หนดไว้ในข้อบังคับของพรรคการเมือง โดยนายสุรทิน พิจารณ์
สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเป็นล�ำดับที่ 1 และมีนางพัชรินทร์
มั่นปาน สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเป็นล�ำดับที่ 2
การทีพ่ รรคประชาธิปไตยใหม่ซงึ่ เป็นโมฆะและเสียเปล่าเนือ่ งจากมีหวั หน้าพรรคขาดคุณสมบัติ
ได้แสดงเจตนาสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จึงเป็นการแสดง
เจตนาสมัครรับเลือกตั้งอันเป็นโมฆะเสียเปล่าด้วย เสมือนกับว่าไม่มีการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อโดยพรรคประชาธิปไตยใหม่ แต่ประการใด เพราะเมื่อไม่มี
พรรคการเมืองตามกฎหมายลงสมัคร คณะกรรมการการเลือกตั้งย่อมจะไม่รับสมัคร หรือไม่ประกาศ
รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปไตยใหม่ทั้งหมดดังกล่าวให้เป็น
ผู ้ ส มั ค รรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก สภาผู้แ ทนราษฎรแบบบั ญ ชี ร ายชื่ อ การที่ ผู ้ ถู ก ร้ อ งได้ รั บรองให้
นางพัชรินทร์ มั่นปาน เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจึงเป็นการรับรองไปโดยผิดหลง
จึงชอบที่ผู้ถูกร้องจะด�ำเนินการแก้ไขข้อผิดหลงนี้ โดยยกเลิกและเพิกถอนการรับรองผลการเลือกตั้ง
โดยผิดหลงและนางพัชรินทร์ มั่นปาน พ้นจากสถานภาพการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชือ่ โดยถือเสมือนว่าไม่เคยมีนางพัชรินทร์ มัน่ ปาน เป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่
และไม่เคยมีพรรคประชาธิปไตยใหม่เป็นพรรคการเมืองที่ชอบด้วยกฎหมายตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 เลย และผู้ถูกร้องจักต้องเลือกพรรคการเมือง
ซึ่งได้รับคะแนนในล�ำดับถัดไป ประกาศรายชื่อรับรองให้เป็นผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองผู้ร้องเป็นพรรคการเมืองที่ได้รับคะแนนในล�ำดับถัดไปจาก
พรรคประชาธิปไตยใหม่ จึงเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอันที่จะได้รับประกาศรับรองให้เป็นสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อในล�ำดับถัดไป
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ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554 ผู้ร้องได้ยื่นหนังสือคัดค้านการรับรองผลการเลือกตั้งของผู้สมัคร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปไตยใหม่ต่อประธานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ต่อมาเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2554 เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งได้แจ้งให้ผู้ร้อง
ทราบว่า ได้มีมติให้ยกค�ำร้องของผู้ร้อง
ผู้ร้องเห็นว่ามติของผู้ถูกร้องที่ให้ยกค�ำร้องคัดค้านผลการรับรองการเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปไตยใหม่ของผู้ถูกร้องไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ชอบด้วย
ระเบียบ แบบแผน และไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ท�ำให้ผู้ร้องต้องเสียสิทธิในการได้รับการรับรองให้เป็น
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ ผูร้ อ้ งเห็นว่าการรับสมัครรับเลือกตัง้ เป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อนั้น เป็นการเลือกตั้งในระบบพรรค มิใช่ระบบผู้สมัคร พรรคได้ยื่นใบสมัคร
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเพื่อให้ประชาชนเลือกพรรค มิใช่บุคคล
เมื่อพรรคประชาธิปไตยใหม่ของนางพัชรินทร์ มั่นปาน ขาดคุณสมบัติในการเป็นพรรคการเมืองตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 หมวด 1 การเป็นผู้สมัครของ
พรรคนั้นทั้งหมดจึงขาดคุณสมบัติ การที่ผู้ถูกร้องเห็นว่าหัวหน้าพรรคผู้สมัครล�ำดับที่ 1 ขาดคุณสมบัติ
จึงเลือกผู้สมัครล�ำดับที่ 2 ขึ้นมาแทนอย่างที่ผู้ถูกร้องได้พิจารณารับรอง จึงเป็นการกระท�ำโดยไม่ชอบ
เพราะขัดต่อกฎหมาย เนือ่ งจากไม่มพี รรคประชาธิปไตยใหม่ทชี่ อบด้วยกฎหมายส่งนางพัชรินทร์ มัน่ ปาน
ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเสียแล้ว ชอบที่ผู้ถูกร้องจะเลื่อน
พรรคการเมืองทีไ่ ด้คะแนนเสียงในล�ำดับถัดไปขึน้ มาประกอบรับรองผลให้เป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อแทนบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปไตยใหม่
ขอให้ศาลมีคำ� สัง่ ยกเลิกประกาศคณะกรรมการการเลือกตัง้ เรือ่ งผลการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (ครั้งที่ 4) เฉพาะล�ำดับที่ 4 พรรคประชาธิปไตยใหม่ (จ�ำนวน 1 คน)
1. นางพัชรินทร์ มั่นปาน และให้ผู้ถูกร้องประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเพิ่มเติมอีก 1 ฉบับ เป็นล�ำดับที่ 1 พรรคกิจสังคม
(จ�ำนวน 1 คน) 1. นายสุวิทย์ คุณกิตติ ทั้งนี้ โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2554
ทั้งนี้ หากผู้ถูกร้องไม่ยอมกระท�ำขอให้ถือว่าค�ำสั่งฉบับนี้แทนการแสดงเจตนาของผู้ถูกร้องใน
การออกค�ำสัง่ ดังกล่าว และขอให้ศาลมีคำ� สัง่ ให้ผถู้ กู ร้องด�ำเนินการให้มกี ารยกเลิกเพิกถอนการจดทะเบียน
พรรคประชาธิปไตยใหม่ โดยมีผลย้อนหลังกลับไปตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2554”
ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตัง้ ประชุมปรึกษาแล้วเห็นว่า แม้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 219 วรรคสาม บัญญัติให้ศาลฎีกามีอ�ำนาจพิจารณาและวินิจฉัยคดี
ทีเ่ กีย่ วกับการเลือกตัง้ และเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ ในการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร แต่การร้องขอ
ให้ศาลมีค�ำสั่งใดๆ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนดหลักเกณฑ์ไว้
ซึ่งรัฐธรรมนูญมาตรานี้ได้บัญญัติไว้เป็นการทั่วไป แต่การเสนอคดีต่อศาลฎีกาได้จะต้องเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550 ซึ่งเป็นกฎหมายที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
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อ�ำนาจศาลฎีกาในการเพิกถอนผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่มีหัวหน้าพรรคเป็นบุคคลล้มละลาย

มาตรา 138 (3) ให้ตราขึ้นไว้ ดังเช่นกรณีตามมาตรา 111 วรรคหนึ่ง ของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญดังกล่าวที่ก�ำหนดหลักเกณฑ์ว่า เมื่อประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว ถ้าปรากฏหลักฐาน
อันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดมิได้ให้เป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม หรือสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรผู้ใดหรือผู้สมัครผู้ใดกระท�ำการใดๆ โดยไม่สุจริตเพื่อที่จะให้ตนเองได้รับเลือกตั้ง
หรือได้รับเลือกตั้งมาโดยไม่สุจริต โดยผลของการที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดได้กระท�ำ  ทั้งนี้
อันเป็นการฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนี้ ระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง หรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งยื่นค�ำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อพิจารณา แต่กรณีตามค�ำร้องของผู้ร้องที่ขอให้ศาลฎีกามีค�ำสั่ง
ยกเลิกและเพิม่ เติมประกาศคณะกรรมการการเลือกตัง้ กับมีคำ� สัง่ ให้ผถู้ กู ร้องด�ำเนินการให้มกี ารยกเลิก
เพิกถอนการจดทะเบียนพรรคประชาธิปไตยใหม่ด้วยเหตุที่อ้างมาในค�ำร้องนั้น มิใช่เป็นคดีที่เกี่ยวกับ
การเลือกตั้งและต้องด้วยบทกฎหมายใดที่ให้อ�ำนาจแก่ผู้ร้องที่จะยื่นค�ำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อพิจารณา
และมีค�ำสั่งตามค�ำร้องได้
จึงมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้องของผู้ร้อง”

ความเห็นผู้เขียน

คดีดังกล่าวผู้ร้องอ้างว่าพรรคประชาธิปไตยใหม่ขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคต่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง โดยหัวหน้าพรรคเป็นบุคคลล้มละลายเป็นเหตุให้การจดทะเบียนจัดตั้งพรรคเป็นโมฆะ
ไม่ถือว่ามีพรรคดังกล่าวเกิดขึ้น นางพัชรินทร์ มั่นปาน จึงไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร เนื่องจากขาดคุณสมบัติ การที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้ นางพัชรินทร์
มั่นปาน เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคดังกล่าวจึงไม่ชอบ
ผู้เขียนเห็นว่าตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550
มาตรา 11 บุคคลที่จะเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองได้จะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามมาตรา 102 (1) (2)
(3) (4) (5) (6) (7) (13) และ (14) ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งมาตรา 102 (2) ของรัฐธรรมนูญ ห้ามมิให้
บุคคลล้มละลายใช้สทิ ธิสมัครรับเลือกตัง้ เป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร บุคคลล้มละลายจึงเป็นหัวหน้า
พรรคการเมืองไม่ได้ และตามมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน บุคคลที่เป็นหัวหน้าพรรค
เท่านั้นที่จะขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองได้ เมื่อนายสุรทิน พิจารณ์ เป็นบุคคลล้มละลาย
จึงเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองไม่ได้ การขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคประชาธิปไตยใหม่จึงกระท�ำไปโดย
ผู้ที่ไม่ใช่หัวหน้าพรรค การขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ไม่ถอื ว่ามีพรรคประชาธิปไตยใหม่เกิดขึน้ นางพัชรินทร์ มัน่ ปาน จึงขาดคุณสมบัตทิ จี่ ะเป็นผูม้ สี ทิ ธิสมัคร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา 101 (3) ของรัฐธรรมนูญที่ก�ำหนดให้ผู้มีสิทธิสมัคร
ต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมือง เมือ่ นางพัชรินทร์ มัน่ ปาน ขาดคุณสมบัตดิ งั กล่าว การทีค่ ณะกรรมการ
การเลือกตั้งประกาศให้นางพัชรินทร์ มั่นปาน เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของ
พรรคประชาธิปไตยใหม่ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อผู้ร้องซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้ยื่นค�ำร้องขอให้
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ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม

คณะกรรมการการเลือกตั้งเพิกถอนประกาศที่ให้นางพัชรินทร์ มั่นปาน เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชือ่ ของพรรคประชาธิปไตยใหม่ แต่คณะกรรมการการเลือกตัง้ ยกค�ำร้อง จึงเกิดกรณีพพิ าท
เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้น เป็นคดีที่อยู่ในอ�ำนาจพิจารณาและวินิจฉัยของ
ศาลฎีกาตามมาตรา 219 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ
ที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่ากรณีตามค�ำร้องของผู้ร้องไม่ใช่เป็นคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งและต้องด้วย
บทกฎหมายใดที่ให้อ�ำนาจแก่ผู้ร้องที่จะยื่นค�ำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อพิจารณาและมีค�ำสั่งตามค�ำร้องได้
เนือ่ งจากการร้องขอให้ศาลมีคำ� สัง่ ใดๆ เกีย่ วกับการเลือกตัง้ ตามมาตรา 219 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ
ต้องเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ไว้ กรณีตามค�ำร้องมิได้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายดังกล่าวได้ก�ำหนดไว้จึงไม่อยู่ในอ�ำนาจของศาลฎีกาที่จะพิจารณาและวินิจฉัย
ผูเ้ ขียนเห็นว่าค�ำวินจิ ฉัยของศาลฎีกาเท่ากับศาลฎีกาเห็นว่ากรณีตามค�ำร้องไม่มกี ฎหมายรับรองให้ผรู้ อ้ ง
ยื่นค�ำร้องได้ ผู้ร้องจึงยื่นค�ำร้องต่อศาลฎีกาไม่ได้ เป็นการใช้หลักกฎหมายมหาชนที่ว่า “ไม่มีกฎหมาย
รับรองให้กระท�ำได้ จะกระท�ำมิได้” แต่หลักนี้ใช้กับฝ่ายปกครอง กล่าวคือ ฝ่ายปกครองจะกระท�ำการ
ทางปกครองใดๆ อันเป็นการก้าวล่วงไปกระทบสิทธิเสรีภาพของปัจเจกชนไม่ได้ เว้นแต่จะมีกฎหมายที่
รัฐสภาตราขึน้ ให้อำ� นาจไว้1 ซึง่ หลักนีม้ บี ญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา 29 วรรคหนึง่ ของรัฐธรรมนูญว่า “การจ�ำกัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลทีร่ ฐั ธรรมนูญรับรองไว้จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญได้ก�ำหนดไว้และเท่าที่จ�ำเป็น และจะกระทบกระเทือน
สาระส�ำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนัน้ มิได้”2 หลักนีเ้ รียกว่า “หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท�ำ
ทางปกครอง” ซึง่ องค์กรทีจ่ ะมีอำ� นาจตรวจสอบว่าฝ่ายปกครองได้กระท�ำการตามหลักความชอบด้วย
กฎหมายหรือไม่ คือ “องค์กรตุลาการ” ตามหลักการแบ่งแยกอ�ำนาจอธิปไตยออกเป็น 3 อ�ำนาจ คือ
อ�ำนาจนิติบัญญัติ อ�ำนาจบริหาร และอ�ำนาจตุลาการ
แม้คณะกรรมการการเลือกตัง้ จะเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ แต่กม็ ใิ ช่ศาลตามรัฐธรรมนูญ
จึงต้องถูกตรวจสอบโดยศาลว่าได้กระท�ำการตามหลักความชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ การที่ศาล
ปฏิเสธไม่รับตรวจสอบการกระท�ำของคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
ย่อมเป็นการจ�ำกัดสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของบุคคล อันเป็นการขัดต่อมาตรา 29 และ
มาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญ แม้คดีนี้จะต้องพิจารณาและวินิจฉัยว่าพรรคประชาธิปไตยใหม่เป็น
พรรคการเมืองหรือไม่ แต่ก็มิใช่การพิจารณาและวินิจฉัยว่าพรรคดังกล่าวสิ้นสภาพ เลิกหรือต้องยุบ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 91 ถึงมาตรา 98
ซึ่งอยู่ในอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ พรรคการเมืองจะต้องมีสภาพเป็นพรรคแล้วจึงจะอยู่ในอ�ำนาจ

1
2

ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, กฎหมายมหาชน เล่ม 3: ที่มาและนิติวิธี, หน้า 279-280.
ศาสตราจารย์ ดร.จิรนิติ หะวานนท์, ค�ำอธิบายกฎหมายปกครอง (ภาคทั่วไป), หน้า 65.
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อ�ำนาจศาลฎีกาในการเพิกถอนผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่มีหัวหน้าพรรคเป็นบุคคลล้มละลาย

ของศาลรัฐธรรมนูญที่จะพิจารณาและวินิจฉัยว่าสิ้นสภาพ เลิกหรือยุบ หรือไม่ แต่กรณีตามค�ำร้อง
ประเด็นมีว่าพรรคประชาธิปไตยใหม่เป็นพรรคการเมืองหรือไม่ในเมื่อหัวหน้าพรรคผู้ขอจดทะเบียน
จัดตัง้ พรรคเป็นบุคคลล้มละลาย จึงไม่อยูใ่ นอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญทีจ่ ะพิจารณาและวินจิ ฉัย เมือ่ กรณี
ไม่อยู่ในอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะพิจารณาและวินิจฉัยและไม่อยู่ในอ�ำนาจของศาลปกครอง
จึงเป็นอ�ำนาจของศาลยุติธรรมที่จะพิจารณาและวินิจฉัยตามมาตรา 218 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญ
ที่บัญญัติว่า “ศาลยุติธรรมมีอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง เว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญนี้หรือ
กฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอ�ำนาจของศาลอื่น” ซึ่งศาลยุติธรรมมี 3 ชั้น คือ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์
และศาลฎีกา เมื่อมาตรา 219 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญบัญญัติให้คดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งอยู่ใน
อ�ำนาจพิจารณาและวินิจฉัยของศาลฎีกา และการวินิจฉัยว่ามีพรรคประชาธิปไตยใหม่เกิดขึ้นหรือไม่
มีผลท�ำให้นางพัชรินทร์ มั่นปาน มีหรือไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และท� ำ ให้ ป ระกาศของคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ที่ ใ ห้ น างพั ช ริ น ทร์ มั่ น ปาน เป็ น สมาชิ ก
สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ มีปัญหาว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ กรณีจึงเป็นคดีเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งที่อยู่ในอ�ำนาจพิจารณาและวินิจฉัยของศาลฎีกา ด้วยความเคารพต่อศาลฎีกา ผู้เขียนจึง
ไม่เห็นด้วยกับค�ำวินิจฉัยของศาลฎีกา

สรุป

แม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 219 วรรคสาม จะบัญญัติให้
ศาลฎีกามีอ�ำนาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งใน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา แต่ศาลฎีกาก็ใช้และตีความ
รัฐธรรมนูญจ�ำกัดอ�ำนาจของตนเอง กล่าวคือ จะรับพิจารณาและวินจิ ฉัยเฉพาะคดีเกีย่ วกับการเลือกตัง้
ที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 ได้ก�ำหนดไว้เท่านั้น ซึ่งเป็นการใช้และตีความที่ไม่น่าจะถูกต้อง เพราะ
มาตรา 219 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติว่า อ�ำนาจการพิจารณาและวินิจฉัยเกี่ยวกับคดี
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาของศาลฎีกาให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญ การใช้และตีความจ�ำกัดอ�ำนาจของศาลฎีกาเช่นนี้ย่อมท�ำให้คดีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ที่จ�ำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบจากศาลสิ้นสุดแค่คณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งมิใช่ศาล ดังเช่นคดี
ดังกล่าวไม่อาจตรวจสอบว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ซึ่งเป็นนายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนพรรคประชาธิปไตยใหม่โดยถูกต้องหรือไม่ ในเมื่อ
หัวหน้าพรรคผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลล้มละลาย

หมายเหตุ

แม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
มาตรา 194 วรรคหนึ่ง บัญญัติไว้เหมือนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
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ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม

มาตรา 219 วรรคหนึง่ ว่า “ศาลยุตธิ รรมมีอำ� นาจพิจารณาพิพากษาคดีทงั้ ปวง เว้นแต่คดีทรี่ ฐั ธรรมนูญ
หรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอ�ำนาจศาลอื่น” แต่ก็บัญญัติถึงอ�ำนาจการพิจารณาและวินิจฉัยคดี
เลือกตั้งไว้ต่างกัน กล่าวคือ รัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 มาตรา 219 บัญญัติให้ศาลฎีกามีอ�ำนาจ
พิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา แต่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันไม่ได้บัญญัติเช่นนี้
คงบั ญ ญั ติ ไว้ ใ นมาตรา 226 เพี ย งว่ า ให้ ศ าลฎี ก ามี อ� ำ นาจพิ จ ารณาและพิ พ ากษาคดี เ กี่ ย วกั บ
การเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา มิได้ใช้ถ้อยค�ำว่าให้มีอ�ำนาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งมีความหมายกว้างกว่า จึงมีปัญหาว่า
หากคดีดังกล่าวเกิดขึ้นในปัจจุบัน ศาลฎีกาจะมีอ�ำนาจพิจารณาและพิพากษาหรือไม่

22
-18-0548(001)P5.indd 22

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 20 เล่มที่ 58 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2561

8/9/61 BE 9:57 AM

สิทธิพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตย
ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ*
สิทธิขนั้ พืน้ ฐานของความเป็นมนุษย์มหี ลายประเภท และแน่นอนว่าเราทุกคนยอมรับสิทธิความ
เป็นพลเมืองของแต่ละคนเป็นปัจจัยส�ำคัญของความเป็นมนุษย์ ดังนั้น การยอมรับและเคารพในสิทธิ
พลเมืองจึงเป็นการแสดงออกที่เป็นรูปธรรมของการเคารพหลักสิทธิมนุษยชนควบคู่ไปกับการพัฒนา
ประชาธิปไตยในแต่ละสังคม การส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิพลเมืองทีส่ ำ� คัญๆ ในแต่ละสังคมมักจะเน้น
ไปที่สิทธิในกระบวนการยุติธรรม เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกทางการเมือง
เสรีภาพในการรวมตัวเป็นสมาคมหรือพรรคการเมือง เสรีภาพในการชุมนุมทางการเมือง เสรีภาพใน
การนับถือศาสนา สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งและลงคะแนนเสียง ซึ่งสิทธิและเสรีภาพเหล่านี้ได้ถูก
ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญของไทยและเป็นที่เข้าใจกันว่าเป็นรากฐานของความเป็นประชาธิปไตย หาก
จะหันมามองประเด็นพัฒนาการของสิทธิพลเมืองในสังคมไทยเพื่อที่จะมองแนวโน้มพัฒนาการของ
ประชาธิปไตยก็เห็นว่าเราอาจมองเป็นตัวชี้วัดที่ส�ำคัญประการหนึ่ง เนื่องด้วยเห็นว่าพัฒนาการของ
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิพลเมืองมีนัยส�ำคัญต่อพัฒนาการของประชาธิปไตยโดยรวมเพราะ
ทิศทางของการใช้สิทธิพลเมืองนอกจากจะเป็นรากฐานของสังคมประชาธิปไตยแล้วยังเป็นรากฐาน
ของการเสริมสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนและสังคมแห่งนิติธรรมซึ่งเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของ
สังคมประชาธิปไตยอีกด้วย การตื่นตัวในการเรียกร้องและแสดงออกซึ่งสิทธิพลเมืองจึงเป็นตัวชี้วัด
ความส�ำเร็จในการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกชน โดยเฉพาะหากเป็นการตื่นตัวในเรื่องของ
การเรียกร้องความเป็นธรรมหรือความยุติธรรม การแสดงออกร่วมกันทางการเมืองของกลุ่มคนหรือ
องค์กรทีม่ คี วามคิดเห็นร่วมกันอย่างสงบและไม่ละเมิดสิทธิของผูอ้ นื่ จนเกินเหตุอนั ควร ซึง่ ทัง้ สองเรือ่ งนี้
เป็นปรากฏการณ์ในสังคมไทยมาโดยตลอด แต่จะถือเป็นพัฒนาการของสังคมประชาธิปไตยเพียงใด
ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น น่าจะต้องมองเรื่องนี้อย่างรอบด้าน พัฒนาการของการใช้สิทธิพลเมืองถือว่า
เป็นกระบวนการทางสังคมที่เป็นกระบวนการเดียวกันและทับซ้อนไปกับกระบวนการพัฒนาสังคม
นิติธรรมและสังคมสิทธิมนุษยชน ซึ่งทั้ง 3 ส่วนนี้ในทางสากลถือว่าเป็นเสาหลักของการพัฒนา
ประชาธิปไตย ดังนั้น การจับตามองพัฒนาการของการส่งเสริมคุ้มครองและการใช้สิทธิความเป็น
พลเมืองที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมไทยขณะนี้จึงสะท้อนทิศทางการพัฒนาประชาธิปไตยในอนาคตได้เป็น
อย่างดี หากเริ่มต้นมองจากการส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าถึงความยุติธรรมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

* ผู้ตรวจราชการพิเศษ ประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี, ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.)
รุ่นที่ 2 ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ

ปราศจากการเลือกปฏิบตั แิ ละต้องได้รบั การปฏิบตั จิ ากเจ้าหน้าทีผ่ บู้ งั คับใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรม
ประเด็นนี้พบว่าสังคมไทยมีพัฒนาการในด้านนี้มาโดยตลอดแต่เป็นไปอย่างเชื่องช้าและถูกตั้งค�ำถาม
ด้วยเหตุของการรัฐประหารในปีพ.ศ. 2549 รวมไปจนถึงประเด็นการบังคับใช้กฎหมายในสถานการณ์
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสถานการณ์การสลายการชุมนุมเมื่อปี พ.ศ. 2553 ซึ่งหากเห็นว่า
เป็นช่วงของการเปลีย่ นผ่านเพือ่ การพัฒนาต่อไปก็คงจะต้องมีการทบทวนและสังเคราะห์ประสบการณ์
และบทเรียนทั้งในเชิงระบบคุณค่าและในทางปฏิบัติเพื่อหาทิศทางที่ชัดเจนกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
ปัญหาเรื่องการอ�ำนวยความยุติธรรมและบทบาทของระบบงานยุติธรรมมีความเกี่ยวพัน
กับการเข้าถึงและการใช้สิทธิพลเมืองอย่างใกล้ชิดจนอาจน�ำมาก�ำหนดเป็นตัวชี้วัดว่าสังคมนั้นๆ
มีพื้นฐานเป็นสังคมประชาธิปไตยมากน้อยเพียงใด เพราะถ้าประชาชนมีความเชื่อมั่นในระบบ
งานยุติธรรมอย่างต่อเนื่องจะเป็นผลให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ไปอย่างรวดเร็วและต่อเนือ่ งเช่นกัน อีกประเด็นหนึง่ ทีน่ า่ ติดตามในขณะนีค้ อื การใช้เสรีภาพในการชุมนุม
และเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดเห็นซึง่ ถือว่าเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของการใช้สทิ ธิพลเมือง
ที่มีผลต่อพัฒนาการของประชาธิปไตย เรื่องนี้เราได้รับประสบการณ์ร่วมกันมาโดยตลอดและเฉพาะ
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาพบว่ายังขาดความชัดเจนในทิศทางของการพัฒนาความเข้าใจในความหมาย
และขอบเขตของการใช้สิทธิพลเมืองประเภทนี้ ส่งผลให้สังคมเกิดความลังเลและสับสนจนเชื่อมโยง
ไปถึงการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเจ้าหน้าทีบ่ งั คับใช้กฎหมายทีถ่ กู กล่าวหาและลงโทษว่าใช้อำ� นาจเกินขอบเขต
และเป็นเหตุให้มกี ารละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึน้ จนน�ำมาซึง่ ความขัดแย้งทางการเมืองและทางสังคมมา
โดยตลอด ในสังคมประชาธิปไตยการแสดงออกทางความคิดเห็นและเสรีภาพในการชุมนุมต้องถือว่า
เป็นกระบวนการประชาธิปไตยที่ส�ำคัญ เพราะถือเป็นกระบวนการที่ประชาชนสามารถแสดงออกถึง
การมีสว่ นร่วมในการปกครองทัง้ ในแง่การวิพากษ์วจิ ารณ์และการตรวจสอบการท�ำงานของภาครัฐและ
ภาคประชาชนด้วยกันเอง และเช่นกันส�ำหรับสังคมไทยการเข้าถึงและการแสดงออกซึ่งสิทธิพลเมือง
ในด้านนี้ยังคงไม่อาจพัฒนาตัวเองไปสู่การยอมรับร่วมกันเพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องนี้ได้ การใช้
สิทธิพลเมืองในสังคมไทยยังคงต้องการเวลาในการสร้างความหมายและขอบเขตร่วมกันจนเอื้อต่อ
การพัฒนาสังคมประชาธิปไตยที่มีบริบทเหมาะสมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
ที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

เข้าถึงกระบวนการประชาธิปไตย

ในบริบทของความขัดแย้งทางการเมืองปัจจุบนั กระบวนการน�ำไปสูท่ างออกของปัญหาจะต้อง
อยู่ในความหมายและขอบเขตของหลักการประชาธิปไตย และหลักสิทธิมนุษยชนเพื่อให้วิธีการและ
ผลของการแก้ไขปัญหามีความยั่งยืนและน�ำไปสู่กระบวนการปฏิรูปที่ต้องด�ำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง
สิ่งส�ำคัญที่สุดในช่วงเวลานี้คือการที่ทุกคนต้องมีความเสมอภาคทางโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการ
แก้ไขและปฏิรูปอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคในเบื้องต้น ปัญหาของการพัฒนาหรือปฏิรูปการเมือง
ในสังคมไทยควรมองในภาพรวมหลายมิติมากกว่าเป็นความขัดแย้งหรือความไม่พอใจของกลุ่ม
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สิทธิพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตย

ผลประโยชน์แบบคู่ขัดแย้งตรงกันข้ามหรือความรู้สึกเกลียดชังเท่านั้น เพราะหากเป็นเช่นนั้นจะท�ำให้
การมองหาวิธีการแก้ไขปัญหาและกระบวนการแก้ไขปัญหาเพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาในขั้นตอนต่อไป
คับแคบและสุ่มเสี่ยงต่อการขัดแย้งกับหลักการประชาธิปไตยและไม่เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน
ซึ่งทั้งสองหลักการนี้จะเชื่อมโยงโดยตรงต่อหลักนิติธรรม จนอาจส่งผลร้ายต่อสังคมโดยรวมได้
มุมมองของประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และหลักนิตธิ รรมในการแก้ไขปัญหาใดๆ จะต้องอยูบ่ นพืน้ ฐาน
ของความเข้าใจเบื้องต้นว่าวิธีการและกระบวนการในการแก้ไขปัญหาจะต้องน�ำไปสู่ความสงบสุขและ
เพื่อประโยชน์ของทุกฝ่ายที่จะอยู่ร่วมกันต่อไป จุดเริ่มต้นของความพยายามคลี่คลายปัญหาจึงเป็น
สิ่งที่มีความส�ำคัญอย่างที่สุด พื้นฐานของสังคมไทย ณ เวลานี้และย้อนหลังไปนับแต่การเปลี่ยนแปลง
การปกครองในปี พ.ศ. 2475 เมื่อศึกษาดูจะพบว่ายังคงอยู่ในกงล้อของการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็น
ประชาธิปไตยที่มีบริบททางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมเป็นอัตลักษณ์ของตนเอง และแน่นอน
ว่าเราทุกคนมองเห็นพัฒนาการของกระแสความตื่นตัวของประชาชนมาเป็นล�ำดับภายใต้เงื่อนไขและ
สภาวะแวดล้อมทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เมื่อมองย้อน
กลับมาที่การคลี่คลายความขัดแย้งในครั้งนี้ จุดเริ่มต้นของกระบวนการมีพัฒนาการที่มุ่งสู่ความเป็น
ประชาธิปไตยบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมและตัวบทกฎหมายมากขึ้น โดยเฉพาะความพยายาม
ค้นหาหลักอ้างอิงจากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญอันเป็นแม่บทของกฎหมายในสังคมไทยกันมากขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัด เรามองเห็นได้ประจักษ์ชัดว่าจนถึงนาทีนี้เกิดความสูญเสียอันเนื่องมาจากความรุนแรง
น้อยกว่าหลายครั้งที่ผ่านมา แม้ว่ายังคงเกิดความสูญเสียขึ้นแล้วก็ตาม อย่างไรก็ตาม ดังได้กล่าวแล้ว
ข้างต้น ห้วงเวลานี้มีความส�ำคัญอย่างยิ่งและเป็นตัวชี้วัดความส�ำเร็จของทั้งสังคมในการพัฒนาหรือ
ปฏิรูปการเมืองของเราให้ก้าวไปข้างหน้า โดยต้องมองเป็นโอกาสที่สร้างความตระหนักให้กับทุกคน
ในสังคมเห็นความส�ำคัญและใช้สทิ ธิในการเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยเพือ่ เข้ามามีสว่ นร่วมกัน
ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และนี่คือจุดเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหาโดยจะต้องร่วมมือกันให้ทุกคน
ได้เข้าถึงกระบวนการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน ทางออกของประเทศไทยจึงไม่ควรเป็น
การเสนอข้อแก้ไขหรือวิธกี ารทีเ่ อือ้ ประโยชน์ให้แก่ฝา่ ยใดฝ่ายหนึง่ หรือเป็นไปเพือ่ ปกป้องผลประโยชน์
ของฝ่ายใดหรือกลุ่มใดมากจนชัดเจน และจะส่งผลให้ฝ่ายหรือกลุ่มใดเกิดความรู้สึกว่ารับข้อเสนอ
ไม่ได้ และเกิดความรู้สึกว่าถึงทางตัน
การสร้างโอกาสให้ทุกฝ่ายได้เข้าถึงกระบวนการในการแสวงหาทางออกร่วมกันจึงถือว่าเป็น
บันไดขัน้ แรกของการเดินทางไปสูจ่ ดุ หมายของความสงบสุข ฉะนัน้ ในห้วงเวลานีจ้ งึ ต้องเกิดกระบวนการ
เริ่มต้นของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ด้วยพื้นฐานความคิดที่ค�ำนึงถึงความเป็นประชาธิปไตยอย่าง
เป็นรูปธรรมและเป็นการเห็นพ้องกันในเบื้องต้นว่าต้องการแก้ไขร่วมกันเสียก่อน ซึ่งยอมรับว่าสิ่งนี้
ไม่อาจเกิดขึ้นได้ง่าย จุดเริ่มต้นจึงต้องมองไปที่จุดแข็งหรือต้นทุนความเป็นประชาธิปไตยในสังคมไทย
ทีม่ อี ยู่ ในบริบทของสังคมทีม่ พี ฒ
ั นาการทางการเมืองในระยะเปลีย่ นผ่านอย่างเช่นสังคมไทยจะมีจดุ เด่น
ที่ส�ำคัญคือ การเรียนรู้ที่จะยึดหลักนิติธรรมในการคลี่คลายปัญหาและการเรียนรู้จากบทเรียนของ
สังคมอื่น แต่ต้องยอมรับว่าข้อจ�ำกัดที่ส�ำคัญและมองข้ามไปไม่ได้คือห้วงระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา
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ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ

ที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การแก้ไขปัญหาจะต้องแข่งกับเวลาอยู่ตลอดเวลาเพื่อ
หลีกเลีย่ งความรุนแรงและความสูญเสียทีอ่ าจจะเกิดขึน้ กระบวนการแสวงหาทางออกจะต้องเปิดกว้าง
เพื่อให้โอกาสกับทุกกลุ่มหรือฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมซึ่งจะต้องเปลี่ยนพื้นฐานความขัดแย้งที่มาจาก
ความเกลียดชังและการกระตุ้นยั่วยุหรือการสร้างความกดดันให้เกิดทางตัน ให้มองความขัดแย้งเป็น
ขั้นตอนของการพัฒนาประชาธิปไตยเพื่อหลีกเลี่ยงบรรยากาศเพิ่มความเกลียดชัง ข่มขู่ให้กลัวเพื่อให้
เลือกข้าง จนส่อให้เกิดการละเมิดสิทธิในการแสดงความคิดเห็นหรือการแสดงออกทางการเมืองของ
ปัจเจกชนได้ วิกฤติครั้งนี้คือโอกาสในการพัฒนาประชาธิปไตย และการสร้างโอกาสที่ดีคือการสร้าง
บรรยากาศที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขอย่างเป็นประชาธิปไตย

เหตุผลทางกฎหมาย สิทธิเสรีภาพ และการเมือง

การช่วงชิงอ�ำนาจทางการเมืองการปกครองบนกระแสวาทกรรมปฏิรูปประเทศไทยในขณะนี้
เมื่อมองในแง่บวกจะเห็นพัฒนาการของการขับเคลื่อนกระบวนการประชาธิปไตย โดยมีการแสดง
ความเห็นหรือมีการโน้มน้าวทีอ่ า้ งอิงรัฐธรรมนูญ ตัวบทกฎหมาย รวมทัง้ กลไกทีเ่ กีย่ วข้อง และแน่นอน
ว่าเมือ่ เป็นการช่วงชิงจึงต้องมีความแตกต่างหลากหลายของการให้เหตุผลทางกฎหมายของแต่ละกลุม่
หรือแต่ละฝ่าย นอกจากนั้นยังเห็นว่าทุกฝ่ายอ้างอิงและค�ำนึงถึงอ�ำนาจอธิปไตยของประชาชนเป็น
แนวทางไปสูเ่ ป้าหมายอีกด้วย จึงเป็นการสือ่ ความหมายว่า ไม่วา่ ด้วยวิธกี ารต่อสูห้ รือหาทางออกอย่างไร
ตนเองจะค�ำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นส�ำคัญ การมองเชิงบวกเช่นนีอ้ าจน�ำไปสูท่ างออกของ
ประเทศได้ โดยถือว่าเป็นขัน้ ตอนเบือ้ งต้นเพือ่ น�ำไปสูพ่ ฒ
ั นาการตามขัน้ ตอนต่อไป (ซึง่ ยอมรับกันได้วา่
ต้องใช้เวลานานกว่านี้) ประเด็นจึงอยู่ที่ว่ากลไกในการบังคับใช้กฎหมายและการตีความกฎหมาย
ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง หรือแกนน�ำช่วงชิงทุกฝ่ายจะให้เหตุผลทางกฎหมายอย่างไร และการให้เหตุผล
เช่นนั้นจะมีน�้ำหนักในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยรวมมากน้อยเพียงใด เพราะ
ทั้งสองประเด็นนี้คือเป้าหมายของระบอบประชาธิปไตย กระบวนการประชาธิปไตยในสังคมไทยเป็น
เช่นเดียวกับในทุกสังคมที่ย่อมมีพลวัตของกระบวนการและวิธีการอยู่ตลอดเวลา โดยมีเงื่อนไขและ
ปัจจัยทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปมาเป็นโจทย์ให้คดิ หาทางแก้อยูเ่ สมอ ในกระบวนการคิดเช่นว่านัน้ จึงเกิดกลไก
และเครื่องมือที่คิดค้นขึ้นเพื่อให้พัฒนาการทางการเมืองก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญหา
ทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ในภายหน้าได้ และขณะนีส้ งั คมไทยรวมทัง้ ประชาคมนานาชาติกค็ าดหวังเช่นกันว่า
กลไกและเครื่องมือเหล่านี้จะส่งผลคลี่คลายวิกฤตขณะนี้ได้ ในการท�ำหน้าที่ของกลไกและเครื่องมือ
เหล่านี้จะต้องมีผลผลิตและผลลัพธ์ของการท�ำงานที่ตรงกับภารกิจและอ�ำนาจหน้าที่ที่ตนเองมีอยู  ่
โดยมีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนสอดคล้องกับภารกิจ และมีเดิมพันเป็นการยอมรับและ
ความเชื่อถือจากประชาชนและประชาคมนานาชาติ และที่เป็นเช่นนี้เพราะเราประกาศตัวเป็นสังคม
ประชาธิปไตย นอกเหนือจากกระบวนการท�ำงานจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่ติดตามได้แล้ว การให้
เหตุผลทางกฎหมายจะเป็นหัวใจและมีนัยส�ำคัญในช่วงเวลาเช่นนี้ เพราะเหตุผลทางกฎหมายจะต้อง
มีการอ้างอิงกรอบแนวคิด ขอบเขตและความหมายทั้งในเชิงคุณค่าและทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
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สิทธิพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตย

จะต้องแสดงเหตุผลและอธิบายให้เกิดการยอมรับแก่ทกุ ฝ่ายอีกด้วย การให้เหตุผลทางกฎหมายทีด่ แี ละ
เหมาะสมกับเวลาและบริบทของความขัดแย้งช่วงชิงเท่านัน้ ทีจ่ ะเป็นทางออกจากวิกฤตได้ การให้เหตุผล
ทางกฎหมายที่ดีจึงต้องสอดคล้องกับองค์รวมของปัญหาซึ่งขึ้นอยู่กับบริบทและเป้าหมายสุดท้ายของ
เรื่องที่จะพิจารณา ดังนั้นความเข้าใจและรู้ขอบเขตความหมายของการช่วงชิงขัดแย้งในครั้งนี้จึงเป็น
หัวใจส�ำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะเท่ากับว่าเป็นการใช้กฎหมายแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดและเป็นการแก้
ที่สาเหตุของปัญหา การให้เหตุผลทางกฎหมายที่ดีจึงมีนัยเท่ากับเป็นการค้นหาความจริงให้กับ
ประชาชนและประชาคมนานาชาติได้ทราบ และเป็นการแสดงให้เห็นรูปธรรมของกระบวนการยุตธิ รรม
ในระยะเปลี่ยนผ่านไปสู่ความสงบสุข เพราะการให้เหตุผลประกอบข้อกฎหมายจะต้องไม่ใช่เป็นเช่น
การบรรยายกฎหมายให้ประชาชนฟัง แต่จะต้องอ้างอิงข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ทผี่ อู้ า้ งอิงตัง้ ใจหยิบยก
ขึ้นมาให้เหตุผลประกอบด้วย ซึ่งวิธีการและกระบวนการเช่นนี้ เมื่อ 2-3 ปีก่อนเรามองไม่เห็นความ
ชัดเจนของเรื่องนี้และไม่อาจปฏิบัติได้จนส่งผลเสียต่อเนื่องถึงทุกวันนี้ เมื่อประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ของการช่วงชิงในครัง้ นี้ ผูท้ เี่ กีย่ วข้องทุกฝ่ายจะต้องค�ำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนทัง้ ในเชิงปัจเจก
และส่วนรวมเป็นอย่างมาก การกระท�ำใด ๆ จะต้องสอดคล้องกับการให้เหตุผลทางกฎหมายดังกล่าว
ข้างต้นด้วยและการกระท�ำนัน้ ๆ จะต้องกระทบต่อสิทธิเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานของประชาชนให้นอ้ ยทีส่ ดุ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย เพราะโดยบริบทของวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไม่ควร
เป็นไปตามวาทกรรมที่ว่าการพัฒนาประชาธิปไตยต้องแลกด้วยเลือดเสมอไป การพัฒนาการทาง
การเมืองได้มาถึงจุดเปลี่ยนผ่านอีกครั้งหนึ่ง แต่การเปลี่ยนผ่านตามกระบวนการประชาธิปไตยจะต้อง
เป็นการสร้างสมดุลของหลักนิติธรรม การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และกระบวนการเข้าสู่
อ�ำนาจรัฐซึ่งมิใช่เป็นเพียงการด�ำเนินการตามอุดมคติสัญญาประชาคมเท่านั้น แต่จะต้องสอดคล้อง
กับบริบทของปัญหาในขณะนั้นผนวกกับเป้าหมายสุดท้ายที่ต้องการของแต่ละกลุ่มหรือแต่ละฝ่าย
ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีความแตกต่างหลากหลายของความเข้าใจและความต้องการ แต่จะท�ำอย่างไร
เมื่อต้องสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นทั้งวิธีการ กระบวนการ และเป้าหมาย ค�ำตอบอยู่ที่การให้เหตุผลทาง
กฎหมายที่ต้องส่งผลเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในเบื้องแรก และส่งผลไปยัง
เป้าหมายสุดท้ายคือการพัฒนาประชาธิปไตยที่สังคมและนานาชาติยอมรับและเชื่อถือ

ความชอบธรรมในบริบทความขัดแย้ง

จากวิกฤติความขัดแย้งทางการเมืองก่อให้เกิดวาทกรรมเรื่องความชอบธรรมในประเด็นต่างๆ
มากมายเพื่อเป็นการอ้างอิงหรือสนับสนุนการกระท�ำของตน หรือฝ่ายของตน รวมไปถึงเป็นข้อโต้แย้ง
หรือคัดค้านการกระท�ำของบุคคลหรือฝ่ายที่ตนเองไม่เห็นด้วย วาทกรรมเรื่องความชอบธรรมจึงเป็น
ประเด็นที่น่าสนใจในขณะนี้โดยเฉพาะในช่วงเปลี่ยนผ่านของสถานการณ์รายวันที่อาจน�ำไปสู่ความ
สงบหรือความรุนแรงได้ในทุกวินาที การมองประเด็นความชอบธรรมด้วยวิธีคิดแบบองค์รวมอาจ
ท�ำให้สังคมและปัจเจกชนที่มีความคิดเห็นแตกต่างหลากหลายในช่วงเวลานี้มีค�ำตอบในการก้าวเดิน
หรือขับเคลื่อนไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในระยะยาวได้ชัดเจนขึ้น เพราะการมีวิธีคิด
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และกระบวนการคิดแบบองค์รวมจะท�ำให้ผู้คิดได้เชื่อมโยงองค์ประกอบของสิ่งต่างๆ ที่หลากหลาย
เข้าด้วยกันภายใต้ความหมายและบริบทที่เราก�ำหนดไว้แล้ว เพื่อหาทางออกให้กับสังคมไทย ความ
ชัดเจนของสถานการณ์มีอยู่ว่าความขัดแย้งทางการเมืองครั้งนี้มีกลุ่มผู้เห็นต่างกันอย่างตรงกันข้าม
และมีความเห็นต่างในประเด็นย่อยอีกมากมาย และมีการกล่าวหาต่อกันว่าใช้ความรุนแรงจนเกิดความ
เสียหายแก่ชวี ติ และทรัพย์สนิ และประเด็นในหัวข้อวันนีค้ อื ทุกฝ่ายต่างอ้างความชอบธรรมในการแสดง
ความคิดเห็นและการกระท�ำของตนเอง จริงอยู่ความชอบธรรมนั้นเป็นข้ออ้างอิงและการให้เหตุผล
เพือ่ ให้ผอู้ นื่ หรือกลุม่ อืน่ ยอมรับ และรับฟังกับความคิดเห็นและการกระท�ำทีไ่ ด้เกิดขึน้ แล้วและก�ำลังจะ
เกิดขึ้น แต่ความชอบธรรมนั้นเราทราบกันดีว่าอาจมีความหมายเช่นเดียวกับความชอบด้วยกฎหมาย
หรือกว้างกว่าก็ได้ ซึง่ ในกรณีหลังนีแ้ ม้จะเป็นการผิดหรือแย้งต่อกฎหมายแต่อาจถือว่าเป็นสิง่ ทีก่ ระท�ำ
ได้ เช่น วาทกรรมว่าด้วยอารยะขัดขืน หรือเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง บริบทของขอบเขต
และความหมายของความชอบธรรมจึงต้องมีความชัดเจนมากพอทีส่ งั คมไทยซึง่ รัฐธรรมนูญก�ำหนดว่า
เป็นสังคมประชาธิปไตยทีอ่ ยูบ่ นพืน้ ฐานของหลักนิตธิ รรมและสิทธิมนุษยชนจะรับได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่
การอ้างอิงความชอบธรรมเพือ่ การใช้อำ� นาจรัฐในการบังคับแก่ประชาชนในทุกรูปแบบ หรือการทีภ่ าค
ประชาชนจะอ้างอิงเพือ่ แสดงสิทธิเสรีภาพในการโต้แย้งหรือคัดค้านการกระท�ำของผูใ้ ช้อำ� นาจรัฐทัง้ ใน
เชิงนโยบายและในแนวปฏิบัติ การอ้างอิงความชอบธรรมจึงต้องถูกตรวจสอบด้วยวิธีคิดแบบองค์รวม
เพื่อหาที่มาที่ไปของหลักเหตุและผลของการกระท�ำหรือการแสดงออกของตนโดยเฉพาะในกรณีของ
การกระท�ำที่ส่งผลกระทบต่อส่วนรวมไม่ว่าในทางใดๆ ก็ตาม เพราะหากเป็นการอ้างความชอบธรรม
เพื่อการกระท�ำส่วนตัวหรือภายในครัวเรือนและไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและชุมชนมากนัก กรณีอาจ
ยอมรับความชอบธรรมเช่นว่านั้นได้ กระบวนการคิดเพื่อให้ได้ความหมายที่สามารถแสดงความเป็น
เหตุเป็นผลต่อการกระท�ำของตนเองและสังคมได้จะต้องเป็นการคิดที่เป็นแบบแผนสามารถเชื่อมโยง
กับองค์ประกอบย่อยๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีเหตุผล สังคม
จึงจะตัดสินใจได้ว่าการกระท�ำนั้นๆ ของผู้หนึ่งผู้ใดหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่ได้กระท�ำลงไป หรือก�ำลัง
จะกระท�ำเป็นที่ยอมรับได้หรือไม่ การกระท�ำอะไรลงไปและส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวมจะมีความ
ชอบธรรมได้จงึ ต้องพิจารณาผลกระทบหรือปัจจัยรอบข้างในเรือ่ งนัน้ ๆ อย่างรอบด้านและเชือ่ มโยงกัน
หากค�ำตอบหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นเพียงการตอบสนองความต้องการเฉพาะด้านหรือเฉพาะเรื่อง
เท่านั้น แต่เกิดผลร้ายต่อสิ่งที่เกี่ยวข้องจนผิดธรรมชาติต้องถือว่าการกระท�ำนั้นๆ ขาดความชอบธรรม
การทบทวนความชอบธรรมหรือตรวจสอบความชอบธรรมโดยกระบวนการคิดแบบองค์รวมนีเ้ ป็นเพียง
วิธหี นึ่งเท่านั้น และเห็นว่ายังมีอีกหลายวิธีในการทบทวนหรือตรวจสอบความชอบธรรมในการกระท�ำ
ต่างๆ ทีก่ ระทบต่อสังคมโดยส่วนรวม อย่างไรก็ตาม การให้เหตุผลเรือ่ งความชอบธรรมนัน้ อาจเป็นเรือ่ ง
ทีส่ ง่ ผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมโดยรวมได้ ไม่วา่ จะเป็นความต้องการของแกนน�ำผูช้ มุ นุมทีต่ อ้ งการให้
คณะรัฐมนตรีลาออก หรือความต้องการของรัฐบาลที่ให้ยุติการชุมนุมและจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จ
ก็ตาม หรือจะเป็นความต้องการใดๆ ของฝ่ายอื่นๆ อีกก็ตาม โดยเฉพาะกระแสความกดดันให้เกิดการ
เจรจากันก็ตาม สิ่งเหล่านี้ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจอาจใช้วิธีการเชื่อมโยงปัจจัยหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้
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บริบทและความหมายทีต่ นเองเชือ่ หรือเป็นไปตามหลักการทัว่ ไป แล้วจึงชัง่ น�ำ้ หนักตามหลักสัดส่วนของ
ความเหมาะสมของผลลัพธ์และหรือผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ย่อมมัน่ ใจได้วา่ สิง่ ทีต่ นคิดหรือคิดจะกระท�ำนัน้
มีความชอบธรรมหรือไม่ สถานการณ์ความขัดแย้งได้เดินมาถึงจุดหนึง่ ทีท่ กุ ฝ่ายจะต้องฉุกคิดอย่างเป็น
องค์รวมเพือ่ ก้าวไปข้างหน้า หลังจากทีไ่ ด้ใช้สทิ ธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญและหลังจากทีไ่ ด้ใช้อำ� นาจรัฐ
เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยมาแล้ว หรือว่าการคิดแยกส่วนเพื่อประโยชน์ของตนเองจะกลบการคิด
แบบองค์รวมไปเสียแล้วจนกู่ไม่กลับ

ระบบงานยุติธรรมกับยุทธศาสตร์ประเทศ

ยุ ท ธศาสตร์ ป ระเทศไทยก� ำ หนดโครงสร้ า งพื้ น ฐานทางเศรษฐกิ จ ไว้ ชั ด เจนโดยเฉพาะ
การพัฒนาการขนส่งระบบรางเพื่อการเชื่อมต่อสู่ประชาคมอาเซียนที่ก�ำลังจะมาถึง โดยตั้งเป้าหมาย
เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดยรวม ท�ำให้ต้องคิดต่อไปว่าเพื่อให้
เป้าหมายของประเทศไทยมีความสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ เป็นการเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จึงควรก�ำหนด
โครงสร้างพืน้ ฐานทางสังคมควบคูก่ นั ไปด้วย และจากประสบการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองทีผ่ า่ นมา
เห็นว่าการพัฒนาระบบงานยุติธรรมในฐานะเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพื่อการแข่งขัน
น่าจะเป็นยุทธศาสตร์ประเทศที่ส�ำคัญไม่น้อย ระบบงานยุติธรรมเป็นระบบทางสังคมที่เชื่อมโยงและ
ครอบคลุมมิตทิ างด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน ในเชิงโครงสร้างของระบบ
โดยหลักจะประกอบไปด้วยสถาบันทางสังคมต่างๆ เช่น ศาลประเภทต่างๆ ทนายความ ส�ำนักงาน
อัยการสูงสุด ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานบังคับโทษทางอาญา เช่น กรมราชทัณฑ์
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน หรือแม้กระทั่งองค์กรการปกครอง และการปกครองท้องถิ่น
ตลอดจนกลไกจัดการข้อพิพาททางการค้าและการลงทุนไม่ว่าจะเป็นก.ล.ต. หรือส�ำนักงานคุ้มครอง
ผูบ้ ริโภค นอกจากนัน้ ก็ตอ้ งถือว่ารัฐธรรมนูญและตัวบทกฎหมายเป็นโครงสร้างและกลไกทีส่ ำ� คัญด้วย
เช่นกัน ระบบงานยุตธิ รรมจึงมีความหมาย ขอบเขต และกลไกในฐานะทีเ่ ป็นโครงสร้างพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญ
ของสังคมไม่ได้จ�ำกัดอยู่เฉพาะขอบเขตของความเป็นศาลเท่านั้น การพัฒนาโครงข่ายของระบบงาน
ยุติธรรมให้ท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกมิติในสังคมด้วยการให้ประชาชนได้เข้าถึง
ระบบโครงข่ายนี้จะมีผลเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประชาชนทั้งในเชิงปัจเจก
และชุมชน จนมาถึงระดับภาพรวมของประเทศได้ ประเด็นจึงมีว่าเราจะก�ำหนดยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาระบบงานยุติธรรมอย่างไร เพื่อให้ส่งผลกระทบเชิงบวกเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประชาชนเพือ่ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ ระบบงานยุตธิ รรมทีด่ ตี อ้ งมีหลักนิตธิ รรม
เป็นเสาหลักค�้ำยัน การพัฒนาหลักนิติธรรมที่ส�ำคัญและเป็นรูปธรรมประการหนึ่ง คือ การบังคับใช้
รัฐธรรมนูญของประเทศ ซึง่ ถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศควบคูไ่ ปกับการปฏิบตั ติ ามพันธกรณี
ระหว่างประเทศที่เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งเพียงเท่านี้ประชาชนก็จะมีหลักประกันในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพที่ชัดเจนและเข้มแข็ง การเสริมสร้างศักยภาพของประชาชนในระดับปัจเจก
และชุมชนด้วยระบบงานยุติธรรมจึงเป็นอีกมิติหนึ่งของการพัฒนาประเทศ หากประชาชนมีศักยภาพ
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ที่เท่าเทียมและเสมอภาคกันในการเข้าถึงความยุติธรรมเมื่อมีเหตุไม่ได้รับความเป็นธรรม และได้รับ
การแก้ไขหรือเยียวยาอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม ผลที่ได้รับจะเป็นการลดความเหลื่อมล�้ำในสังคมลง
เป็นอันมาก ส่งผลให้เป็นการพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคลไปพร้อมกัน นอกจากนี้ การส่งเสริมให้มี
กลไกแบบไม่เป็นทางการในการจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่บริหารจัดการโดยภาครัฐหรือภาคประชาชน หรือส่งเสริมให้ภาคประชาชน
พัฒนากระบวนการจัดการความขัดแย้งตามธรรมชาติโดยอาศัยความหลากหลายทางวัฒนธรรม
และประเพณีก่อนเข้าสู่ระบบงานยุติธรรมอย่างเป็นทางการตามแนวคิดยุติธรรมชุมชน กระบวนการ
เช่นนี้นับว่าเป็นการส่งเสริมหลักนิติธรรมและประชาธิปไตยพื้นฐานไปในกระบวนการเดียวกัน
ย่อมเป็นการพัฒนาศักยภาพประชาชนทั้งในระดับปัจเจกและชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทางด้านกฎหมายและการบริหารเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มที่มี
รายได้น้อยที่อยู่นอกระบบกฎหมายแรงงาน หรือระบบกฎหมายธุรกิจและการค้าได้เข้าถึงและ
มีโอกาสทัดเทียมกับกลุ่มกระแสหลักในการลงทุนและประกอบอาชีพได้อย่างแท้จริงในทางปฏิบัติ
จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ไม่น้อย เพราะในสถานการณ์ปัจจุบัน
คนกลุ่มนี้ไม่อาจได้รับประโยชน์จากข้อกฎหมายหรือกติกาที่มีไว้เป็นการทั่วไปได้ การพัฒนาศักยภาพ
ด้านกฎหมายเพือ่ ให้ผมู้ รี ายได้นอ้ ยหรือปานกลางได้เข้าถึงโครงข่ายกระแสหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจ
จึงเปรียบเสมือนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบงานยุติธรรมให้กับผู้ด้อยโอกาสได้รับอานิสงส์
จากการพัฒนาประเทศอย่างเสมอภาคและมีศักยภาพในการแข่งขันเพื่อเชื่อมต่อกับการพัฒนาใน
ระดับภูมภิ าคและในระดับนานาชาติตอ่ ไปได้ ระบบงานยุตธิ รรมทีไ่ ด้รบั การออกแบบและบริหารจัดการ
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศจะส่งผลให้การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน
เศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ ประสบความส�ำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพ
ในการแข่งขันให้กับประชาชนทั้งโดยตรงและโดยอ้อมอีกด้วย

ความยุติธรรมกับความมั่นคง

มีการตัง้ ค�ำถามกันตลอดมาทัง้ มิตดิ า้ นการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ในท�ำนองว่าหากจะต้องมี
การตัดสินใจหรือการบริหารจัดการ ระหว่างความยุติธรรมกับความมั่นคง เราจะหากรอบแนวคิดไหน
มาเป็นแนวทางในการด�ำเนินการในเรื่องนั้นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีและสมดุลส�ำหรับทุกคน หลายคน
เมือ่ คิดถึงความยุตธิ รรมจะเห็นว่าตัวบทกฎหมายจะต้องเป็นกรอบแนวคิดและขอบเขตในการตัดสินใจ
ในทางปฏิบัติจึงไล่ไปตั้งแต่บทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่ถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ แล้วมุ่ง
ไปยังกฎหมายในล�ำดับรองลงมาไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติ พระราชก�ำหนด พระราชกฤษฎีกา กฎ
กระทรวง ระเบียบกระทรวง และเมือ่ ยึดตัวบทกฎหมายเป็นขอบเขตและแนวทางของการตัดสินใจแล้ว
หากผลลัพธ์ทเี่ กิดขึน้ จะเป็นอย่างไรก็ตาม คนกลุม่ นีจ้ ะรูส้ กึ มัน่ ใจว่าได้กระท�ำในสิง่ ทีถ่ กู ต้องแล้ว ส�ำหรับ
แนวคิดเรื่องความมั่นคง หลายคนจะให้น�้ำหนักกับความมั่นคงและการด�ำรงอยู่ของอ�ำนาจอธิปไตย
ทัง้ 3 ด้านไม่วา่ จะเป็นอ�ำนาจนิตบิ ญ
ั ญัติ อ�ำนาจตุลาการ และอ�ำนาจบริหาร ซึง่ ถือว่าเป็นอ�ำนาจอธิปไตย
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ของพวกเราทุกคน และอาจมุ่งเป้าในเชิงรูปธรรมไปที่ความมั่นคงทางด้านเขตแดน ดังนั้นขอบเขตของ
ความหมายความมั่นคงจึงมุ่งเน้นไปยังความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและการเมือง รวมไปถึง
เขตแดนประเทศและความเป็นรัฐชาติ ปัญหาตามประเด็นหัวข้อวันนี้จึงอยู่ที่ว่าหากมีสถานการณ์
ที่จะต้องก�ำหนดนโยบายสาธารณะหรือตัดสินใจทางการบริหารในเรื่องทางความมั่นคงซึ่งแน่นอนว่า
สังคมต้องคาดหมายให้เกิดความยุติธรรมหรือความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่ต้องได้รับผลกระทบด้วย
สังคมหรือสาธารณะจะมีกรอบแนวความคิดในการตรวจสอบอ�ำนาจในการก�ำหนดนโยบายหรือ
การตัดสินใจทางการบริหารในกรณีนั้นอย่างไร หยิบยกประเด็นนี้มาเป็นอุทาหรณ์เพราะบทเรียน
ความสูญเสียจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาหลายครั้งในสังคมไทยมีต้นเหตุจากการเสียสมดุลระหว่าง
การรักษาความมัน่ คงกับการอ�ำนวยความยุตธิ รรม และหลายครัง้ เช่นกันได้เกิดผลกระทบต่อการพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตยของสังคมไทยพ่วงไปด้วย ในทีน่ มี้ ไิ ด้เพิม่ ประเด็นของการทบทวนหรือตรวจสอบ
การก�ำหนดนโยบายสาธารณะหรือการตัดสินใจทางการบริหารโดยฝ่ายตุลาการเข้าไว้ดว้ ย เพราะเห็นว่า
ประเด็นนี้เป็นประเด็นส�ำคัญที่มีปัญหาและรายละเอียดมากซึ่งต้องใช้เวลามากกว่านี้ มองในแง่มุม
ของการใช้อ�ำนาจรัฐในการก�ำหนดนโยบายสาธารณะเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความ
มั่นคงของชาติ โดยมากแล้วจะมีการอ้างอิงหลักนิติธรรมซึ่งก็คือตัวบทกฎหมายเป็นการอ�ำนวยความ
ยุติธรรมเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ แต่จ�ำเป็นจะต้องมีกรอบแนวทาง
เพื่อให้กระบวนการในการด�ำเนินการตามนโยบายสาธารณะดังกล่าวเกิดความยุติธรรมอย่างแท้จริง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องเกิดความเป็นธรรมกับผู้ที่ต้องได้รับผลกระทบทุกฝ่าย หลักการหรือกรอบ
แนวทางทีส่ ำ� คัญส�ำหรับการตรวจสอบกระบวนการในการอ�ำนวยความยุตธิ รรมเพือ่ ความมัน่ คงในทีน่ ี้
จึงต้องน�ำหลักการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มาปรับใช้เพื่อให้กระบวนการในการอ�ำนวยความ
ยุติธรรมเป็นไปตามหลักนิติธรรมอย่างแท้จริง การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อรักษาความสงบ
เรียบร้อยของสังคมก็ดี หรือการก�ำหนดนโยบายสาธารณะเพื่อรักษาความมั่นคงของชาติทั้งใน
สถานการณ์ทั่วไปหรือในสถานการณ์ฉุกเฉินก็ดี จึงต้องมีองค์ประกอบที่ค�ำนึงถึงการเคารพศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคลให้เกิดความเสมอภาคส�ำหรับทุกฝ่าย
โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ หลักการสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพจึงมิใช่หลักการที่เป็น
นามธรรมตามที่เข้าใจกัน แต่หลักการดังกล่าวมีความเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะในแง่ของกระบวนการ
ในการด�ำเนินการอ�ำนวยความยุติธรรมจะต้องมีความชัดเจนในแต่ละขั้นตอน บนความเข้าใจร่วมกัน
ของทุกฝ่ายว่าแต่ละขั้นตอนของการอ�ำนวยความยุติธรรมนั้นจะต้องเป็นการคุ้มครองชีวิต ร่างกาย
และเสรีภาพของทุกคน การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของสังคมที่อยู่บนหลักนิติธรรม
จึงมีความหมายส�ำคัญตั้งแต่การก�ำหนดเป้าหมายของนโยบาย กระบวนการในการด�ำเนินการตาม
นโยบาย และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากนโยบาย ทั้งนี้ประชาชนจะสามารถตรวจสอบได้จากกระบวนการ
ในการด�ำเนินการของทุกฝ่ายที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องว่าได้มีการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคล
ที่เข้ามาเกี่ยวข้องโดยเสมอภาคกันหรือไม่ หากมองในมุมนี้จะเห็นได้ชัดเจนว่าผู้ใช้อ�ำนาจรัฐที่เป็น
ผูก้ ำ� หนดนโยบายและน�ำนโยบายไปปฏิบตั จิ ะต้องรับผิดชอบให้เกิดความสมดุลระหว่างความยุตธิ รรม
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 20 เล่มที่ 58 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2561

-18-0548(001)P5.indd 31

31
8/9/61 BE 9:57 AM

ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ

ความสงบเรียบร้อยของสังคมและความมั่นคงของชาติ และสิทธิเสรีภาพของประชาชน หากพบว่ามี
การเสียสมดุลเกิดขึ้นต้องถือว่ากระบวนการในการด�ำเนินตามนโยบายสาธารณะดังกล่าวไม่ชอบด้วย
หลักนิติธรรมและเป็นการด�ำเนินการที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของสังคม

ก�ำหนดวิถีชีวิตตนเอง

ตามครรลองของสิทธิมนุษยชนจะไม่มีกรณีฟ้าลิขิตในเรื่องการด�ำรงสิทธิของความเป็นพลเมือง
การพัฒนาการเมือง การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ หรือวัฒนธรรม แต่ประเด็นเหล่านี้จะต้องพัฒนา
หรือปฏิรูปโดยหลักการของการก�ำหนดวิถีชีวิตตนเองของประชาชนในสังคม หากสังคมนั้นๆ ยอมรับ
หลักการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือหลักสิทธิมนุษยชนเป็นพื้นฐานของการปกครองประเทศ
หลักการของสิทธิในการก�ำหนดวิถีชีวิตตนเองทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมได้มีการพัฒนา
มาเป็นเวลานานและเป็นที่ยอมรับกันในระดับสากลอยู่ในรูปของกติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิมนุษยชนที่แม้แต่ประเทศไทยก็ได้ให้การยอมรับและปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศนี้
ตลอดมา จึงอาจสรุปได้วา่ กระบวนการในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม หรือการเมืองของประเทศจะต้อง
อยู่บนพื้นฐานของการยอมรับสิทธิในการก�ำหนดวิถีชีวิตตนเองของประชาชน ระบอบประชาธิปไตย
โดยทั่วไปแล้วจะต้องค�ำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในฐานะเป็นเจ้าของอ�ำนาจอธิปไตย
ซึ่งครอบคลุมทั้งอ�ำนาจนิติบัญญัติ อ�ำนาจบริหาร และอ�ำนาจตุลาการ ดังนั้น การพัฒนาหรือ
การปฏิรปู การเมืองอันเป็นความพยายามเพือ่ เป็นการจัดการความขัดแย้งทีผ่ า่ นมาก็ดี หรือเพือ่ ปรับปรุง
โครงสร้าง กระบวนการ วิธีการ หรือกลไกเพื่อให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา
ก็ดี จึงต้องถือว่าเป็นกระบวนการเพื่อการก�ำหนดวิถีชีวิตตนเองของประชาชนด้วยเช่นกัน วาทกรรม
ว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองของไทยจึงมีประเด็นในทางปฏิบัติอยู่เสมอ
ซึง่ แต่เดิมประชาชนจะมีการรับรูว้ า่ การลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ส.ส. ส.ว. และกลไกขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในระดับต่างๆ เป็นช่องทางของการมีส่วนร่วมทางการเมือง และเมื่อเร็วๆ นี้เพิ่งผ่านพ้น
การเสวนาทัว่ ประเทศไปอีกครัง้ หนึง่ นัยว่าเป็นเรือ่ งทีไ่ ม่เคยปฏิบตั กิ นั มาก่อนและเป็นไปตามค�ำแนะน�ำ
ของ คอป. ก็ตาม ในคราวนี้ตามที่เป็นการริเริ่มของรัฐบาลจัดให้มีสภาปฏิรูปการเมือง แม้จะยังไม่มี
ความชัดเจนถึงบทบาทและภารกิจทีเ่ ผยแพร่ตอ่ สาธารณะ แต่ในมุมมองของการก�ำหนดวิถชี วี ติ ตนเอง
ก็เป็นเรือ่ งทีน่ า่ จับตามองและติดตามความเคลือ่ นไหว ซึง่ หากมองโลกในแง่ดตี อ้ งถือว่าเป็นกระบวนการ
ประชาธิปไตยในอีกมิติหนึ่ง ความหมาย ขอบเขต และกระบวนการของการก�ำหนดวิถีชีวิตตนเองของ
ประชาชนในสังคมประชาธิปไตยจึงเป็นปัญหาในทางปฏิบตั ทิ ที่ กุ คนต้องเอาใจใส่ เพราะความชอบธรรม
จะเป็นกรอบแนวทางในการด�ำเนินกระบวนการประชาธิปไตย และความชอบธรรมนี่เองในเชิง
นามธรรมสามารถสร้างโดยวาทกรรมได้ แน่นอนว่าการเลือกตั้งซึ่งประกอบด้วยการมีสิทธิและใช้สิทธิ
ในการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นตัวแทนประชาชน รวมทั้งการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในระดับต่างๆ
ดังที่กล่าวมาข้างต้นถือว่าเป็นรูปธรรมอย่างหนึ่งของการก�ำหนดวิถีชีวิตตนเองทางการเมืองที่เรา
คุน้ ชินกันในสังคมไทย หากจะก�ำหนดให้สภาปฏิรปู การเมืองในเวอร์ชนั่ ใหม่นเี้ ป็นอีกกระบวนการหนึง่
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สิทธิพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตย

ของการพัฒนาการเมืองไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา
และเพื่อให้การเมืองไทยเดินหน้าต่อไปได้โดยไม่ใช้ความรุนแรง จึงขอเสนอกรอบแนวคิดของสิทธิ
ขั้นพื้นฐานทางการเมืองภายใต้แนวปฏิบัติที่ทุกคนสามารถเข้าถึงหลักการก�ำหนดวิถีชีวิตตนเอง
ได้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาคมาเป็นอีกแนวทางหนึ่งของการด�ำเนินการของสภาปฏิรูปการเมือง
ในคราวนี้ การมีส่วนร่วมของประชาชนและการฟังเสียงของประชาชนจึงเป็นหลักการที่ท้าทาย
สังคมไทยมาโดยตลอดว่าเราจะมีวิธีการและเทคนิคอย่างไรที่เท่าทันกับสถานการณ์การเมืองและ
สังคมในปัจจุบัน เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมทางการเมืองนอกเหนือจากการ
ลงสมัครรับเลือกตัง้ หรือลงคะแนนเสียงแต่เพียงอย่างเดียว การเพิม่ สัดส่วนรูปธรรมของประชาธิปไตย
ทางตรงให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ ถือว่าเป็นโจทย์ท้าทายต่อการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงพัฒนาการของ
การเมืองไทยภายใต้การปกครองประชาธิปไตยทีม่ พี ระมหากษัตริยเ์ ป็นประมุข ด้วยเหตุทวี่ า่ สถานการณ์
ทางการเมืองมีความซับซ้อนมากขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วขึ้น ตามสภาพแวดล้อมทางด้าน
เศรษฐกิจ และสังคมทั้งภายในประเทศและระดับโลก เพื่อป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ทาง
การเมืองและเศรษฐกิจ เห็นว่าน่าจะน�ำหลักการก�ำหนดวิถชี วี ติ ตนเองทางการเมืองมาเป็นปัจจัยในการ
สร้างสมดุลผลประโยชน์ของแต่ละกลุม่ มากขึน้ ภายใต้รฐั ธรรมนูญของไทยไม่วา่ จะกีฉ่ บับทีผ่ า่ นมาและ
หลักพันธกรณีระหว่างประเทศในเรือ่ งสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองได้มกี ารยอมรับหลักการของ
การก�ำหนดวิถีชีวิตตนเองอยู่เสมอโดยชัดเจนว่าการยอมรับดังกล่าวจะไม่สร้างความชอบธรรมให้กับ
ผู้คิดล้มล้างรัฐธรรมนูญและแบ่งแยกดินแดนเป็นอันขาด รูปธรรมของการเข้าถึงกระบวนการอย่าง
เสมอภาคและเท่าเทียมเป็นหัวใจส�ำคัญของการปฏิรูปในทุกรูปแบบ

สังคมต้องก้าวไปข้างหน้า

จะเรียกปรากฏการณ์ทางการเมืองในห้วงเวลาที่ผ่านมาว่าเป็นการช่วงชิงอ�ำนาจทางการเมือง
หรือการปฏิรูปการเมือง หรือการรักษาคุณธรรม จริยธรรมทางการเมือง หรือการรักษาหลักนิติธรรม
ทางการเมืองก็ตอ้ งแล้วแต่มมุ มองและความคิดเห็นทางการเมืองของใครหรือกลุม่ ใด แต่ในมุมมองของ
สิทธิในการได้รับการเคารพและคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทั้งในระดับปัจเจกและระดับสังคม
ทั่วไปจ�ำเป็นจะต้องให้ได้รับรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในการก�ำหนดทิศทางและรู้อนาคตของตนเองด้วย
พูดง่ายๆ ว่าใครหรือกลุม่ ใดจะสร้างวาทกรรมหรือปรากฏการณ์ใดในสถานทีห่ รือเวลาใดก็ตาม สังคมไทย
ต้องก้าวไปข้างหน้าไม่ใช่ถกู ท�ำให้ถดถอย ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ทไี่ ด้รบั การเคารพอย่างถูกมองเห็นว่า
คนในสังคมมีความเป็นมนุษย์นั้นจะมีตัวชี้วัดอยู่ 5 ด้านเป็นอย่างน้อย ด้วยการตรวจสอบว่าในการ
ด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันเขาเหล่านั้นได้รับสิทธิทางการเมือง สิทธิในความเป็นพลเมือง สิทธิในด้าน
เศรษฐกิจ สิทธิทางด้านสังคม และสิทธิในทางวัฒนธรรมหรือไม่ หากพบว่ามีการกระท�ำอันใดเกิดขึ้น
และเป็นเหตุขัดขวางหรือมีอุปสรรคให้ใครหรือกลุ่มใดในสังคมขาดโอกาสหรือความเท่าเทียมในการ
เข้าถึงและได้รับสิทธิดังกล่าวได้ไม่ครบถ้วนหรือสมบูรณ์อย่างที่ควรจะได้ จะต้องถือว่าการกระท�ำ
ดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิของคนส่วนใหญ่ในสังคม การกล่าวอ้างศีลธรรมและจริยธรรมทางการเมือง
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ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง รวมทั้งหลักนิติธรรมและความชอบธรรมในบริบทต่างๆ เพื่อเป็น
หลักอ้างอิงหรือแนวปฏิบัติในการขับเคลื่อนทางสังคมและการเมืองย่อมเป็นความถูกต้องทั้งในแง่
หลักการและในทางปฏิบัติ แต่จ�ำต้องค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมโดยรวมซึ่งจะต้องก้าวต่อไปตาม
หลักการของสัญญาประชาคมและหลักสิทธิมนุษยชนด้วยเสมอ ในแง่ของสิทธิความเป็นพลเมืองทีต่ อ้ ง
ย�ำ้ เน้นให้เห็นความส�ำคัญของสิทธิในความเป็นส่วนตัว สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก
ทางการเมือง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิในการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของแต่ละบุคคล
จะต้องได้รับการเหลียวแลและคุ้มครองอย่างเคร่งครัดและเท่าเทียม เพราะความเป็นพลเมืองจะ
เป็นสิ่งยืนยันความเป็นนิติรัฐ ซึ่งแม้จะเกิดปรากฏการณ์ทางการเมืองแต่ต้องยึดมั่นในหลักการและ
ในชีวติ ประจ�ำวันว่าคนในสังคมต้องได้รบั ความเคารพอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ถกู แบ่งแยกเพราะไม่ใช่พวก
การแข่งขันด้านเศรษฐกิจอย่างเสรีและไม่มีอุปสรรคขัดขวางโดยไม่จ�ำเป็นก็ถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของทุกคนในสังคมเช่นกัน และโดยทีส่ งั คมประชาธิปไตยแบบทุนนิยมจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้
ทุกคนและทุกกลุ่มได้แสดงศักยภาพในการแข่งขันทางการค้าในทุกระดับ ซึ่งย่อมทราบกันดีว่าเป็น
การแข่งขันกันในทุกวินาทีและทุกสถานที่ หากมีการกระท�ำใด ๆ ที่ถือได้ว่าเป็นการหน่วงรั้งให้ระบบ
หรือโครงสร้างทางเศรษฐกิจของสังคมไทยจะต้องหยุดชะงัก ก็ตอ้ งถือว่าใครก็ตามทีเ่ ป็นผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ในทางเศรษฐกิจทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อมจะตกเป็นผูถ้ กู ละเมิดสิทธิโดยทันที และต้องมีผรู้ บั ผิดชอบกับ
ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ในทุกรูปแบบ ในชีวติ ความเป็นอยูแ่ ต่ละวัน ทุกคนย่อมต้องได้รบั สิทธิขนั้ พืน้ ฐาน
ในการศึกษาเล่าเรียน ได้มีโอกาสท�ำมาหากินและประกอบอาชีพที่เขาเลือกแล้วอย่างเต็มก�ำลัง หรือ
เมื่อรับจ้างท�ำงานให้กับใครจะต้องได้รับค่าจ้างที่คุ้มค่ากับแรงงานที่เสียไป คงไม่มีใครรับได้ หรือแม้
จะไม่มีทางเลือกหากว่าเกิดปรากฏการณ์ในสังคมจนกระทั่งเกิดผลกระทบให้เขาสูญเสียโอกาสในการ
เข้าถึงสิทธิทางสังคมตามที่กล่าวมาแล้ว
ความชอบธรรมในการช่วงชิงอ�ำนาจทางการเมืองคงจะต้องพิจารณาถึงมุมมองด้านการเข้าถึง
สิทธิขั้นพื้นฐานของคนในสังคมโดยส่วนรวมด้วย ไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปการเมืองหรือการรักษาความ
สงบเรียบร้อยของบ้านเมือง เพราะประชาชนจะต้องเป็นศูนย์กลางของกระบวนการในการพัฒนา
การเมืองและยังต้องถือว่าประชาชนเป็นเป้าหมายของการด�ำเนินการอีกด้วย นั่นหมายความว่า
การปฏิรูปหรือการรักษาหรือผดุงไว้ซึ่งหลักนิติธรรมของสังคมจะสูญเปล่าหากผลกระทบที่เกิดขึ้น
เป็นการละเมิดสิทธิ ความเป็นอยู่ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชนเสียเอง ประสบการณ์
ทางการเมืองของสังคมไทยที่ผ่านมา หากจะเปรียบเทียบกับสังคมตะวันตกที่ได้ชื่อว่ามีความเป็น
ประชาธิปไตยและมีการเมืองที่สมบูรณ์เพราะได้ผ่านการต่อสู้และการเปลี่ยนแปลงมาอย่างยาวนาน
เมื่อหันมามองการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินส�ำหรับสังคมไทยคงพูดได้ว่าได้รับความสูญเสียน้อยกว่า
แต่นั่นมิได้หมายความว่าในกระแสสถานการณ์ขณะนี้สังคมไทยจะต้องยอมรับความสูญเสียที่จะ
เกิดขึ้นได้ จริงอยู่การพัฒนาประเทศย่อมต้องมีพื้นฐานการพัฒนาทางด้านการเมืองที่มั่นคงและยั่งยืน
แต่ช่วงเวลาที่ผ่านมาได้ให้ประสบการณ์และข้อเท็จจริงหลายประการแก่สังคมแล้วว่าทิศทาง
กระบวนการ และวิธีการในการพัฒนาการเมืองไทยในบริบทสถานการณ์สากลในยุคนี้ควรจะเป็น
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สิทธิพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตย

อย่างไร เหลืออยู่เพียงแต่ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในอ�ำนาจทางการเมืองจะใช้วิจารณญาณในการด�ำเนินการ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างไรโดยเคารพและค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนไทยทุกคน

เหตุผลทางกฎหมาย สิทธิเสรีภาพ และการเมือง

การช่วงชิงอ�ำนาจทางการเมือง การปกครอง บนกระแสวาทกรรมปฏิรูปประเทศไทยขณะนี้
เมื่อมองในแง่บวกจะเห็นพัฒนาการของการขับเคลื่อนกระบวนการประชาธิปไตย โดยมีการแสดง
ความเห็นหรือมีการโน้มน้าวทีอ่ า้ งอิงรัฐธรรมนูญ ตัวบทกฎหมาย รวมทัง้ กลไกทีเ่ กีย่ วข้อง และแน่นอน
ว่าเมือ่ เป็นการช่วงชิงจึงต้องมีความแตกต่างหลากหลายของการให้เหตุผลทางกฎหมายของแต่ละกลุม่
หรือแต่ละฝ่าย นอกจากนั้น ยังเห็นว่าทุกฝ่ายอ้างอิงและค�ำนึงถึงอ�ำนาจอธิปไตยของประชาชนเป็น
แนวทางไปสู่เป้าหมายอีกด้วย จึงเป็นการสื่อความหมายว่า ไม่ว่าด้วยวิธีการต่อสู้หรือหาทางออก
อย่างไร ตนเองจะค�ำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นส�ำคัญ การมองเชิงบวกเช่นนี้อาจน�ำไปสู่
ทางออกของประเทศได้ โดยถือว่าเป็นขั้นตอนเบื้องต้นเพื่อน�ำไปสู่พัฒนาการตามขั้นตอนต่อไป (ซึ่ง
ยอมรับกันได้วา่ ต้องใช้เวลานานกว่านี)้ ประเด็นจึงอยูท่ วี่ า่ กลไกในการบังคับใช้กฎหมายและการตีความ
กฎหมายทุกหน่วยทีเ่ กีย่ วข้อง หรือแกนน�ำช่วงชิงทุกฝ่ายจะให้เหตุผลทางกฎหมายอย่างไร และการให้
เหตุผลเช่นนั้นจะมีน�้ำหนักในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยรวมมากน้อยเพียงใด เพราะ
ทั้งสองประเด็นนี้คือเป้าหมายของระบอบประชาธิปไตย กระบวนการประชาธิปไตยในสังคมไทยเป็น
เช่นเดียวกับในทุกสังคมที่ย่อมมีพลวัตของกระบวนการและวิธีการอยู่ตลอดเวลา โดยมีเงื่อนไขและ
ปัจจัยทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปมาเป็นโจทย์ให้คดิ หาทางแก้อยูเ่ สมอ ในกระบวนการคิดเช่นว่านัน้ จึงเกิดกลไก
และเครื่องมือที่คิดค้นขึ้นเพื่อให้พัฒนาการทางการเมืองก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญหา
ทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ในภายหน้าได้ และขณะนีส้ งั คมไทยรวมทัง้ ประชาคมนานาชาติกค็ าดหวังเช่นกันว่า
กลไกและเครื่องมือเหล่านี้จะส่งผลคลี่คลายวิกฤติขณะนี้ได้ ในการท�ำหน้าที่ของกลไกและเครื่องมือ
เหล่านี้จะต้องมีผลผลิตและผลลัพธ์ของการท�ำงานที่ตรงกับภารกิจและอ�ำนาจหน้าที่ที่ตนเองมีอยู่
โดยมีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนสอดคล้องกับภารกิจ และมีเดิมพันเป็นการยอมรับและ
ความเชื่อถือจากประชาชนและประชาคมนานาชาติ และที่เป็นเช่นนี้เพราะเราประกาศตัวเป็นสังคม
ประชาธิปไตย นอกเหนือจากกระบวนการท�ำงานจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่ติดตามได้แล้ว การให้
เหตุผลทางกฎหมายจะเป็นหัวใจและมีนยั ส�ำคัญในช่วงเวลาเช่นนี้ เพราะเหตุผลทางกฎหมายจะต้องมี
การอ้างอิงกรอบแนวคิด ขอบเขตและความหมายทั้งในเชิงคุณค่าและทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
จะต้องแสดงเหตุผลและอธิบายให้เกิดการยอมรับแก่ทุกฝ่ายอีกด้วย การให้เหตุผลทางกฎหมายที่ดี
และเหมาะสมกับเวลาและบริบทของความขัดแย้งช่วงชิงเท่านัน้ ทีจ่ ะเป็นทางออกจากวิกฤติได้ การให้
เหตุผลทางกฎหมายทีด่ จี งึ ต้องสอดคล้องกับองค์รวมของปัญหาซึง่ ขึน้ อยูก่ บั บริบทและเป้าหมายสุดท้าย
ของเรื่องที่จะพิจารณา ดังนั้น ความเข้าใจและรู้ขอบเขตความหมายของการช่วงชิงขัดแย้งในครั้งนี้
จึงเป็นหัวใจส�ำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะเท่ากับว่าเป็นการใช้กฎหมายแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดและเป็น
การแก้ทสี่ าเหตุของปัญหา การให้เหตุผลทางกฎหมายทีด่ จี งึ มีนยั เท่ากับเป็นการค้นหาความจริงให้กบั
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ประชาชนและประชาคมนานาชาติได้ทราบ และเป็นการแสดงให้เห็นรูปธรรมของกระบวนการยุตธิ รรม
ในระยะเปลี่ยนผ่านไปสู่ความสงบสุข เพราะการให้เหตุผลประกอบข้อกฎหมายจะต้องไม่ใช่เป็นเช่น
การบรรยายกฎหมายให้ประชาชนฟัง แต่จะต้องอ้างอิงข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ทผี่ อู้ า้ งอิงตัง้ ใจหยิบยก
ขึ้นมาให้เหตุผลประกอบด้วย ซึ่งวิธีการและกระบวนการเช่นนี้ เมื่อ 2-3 ปีก่อนเรามองไม่เห็นความ
ชัดเจนของเรือ่ งนีแ้ ละไม่อาจปฏิบตั ไิ ด้จนส่งผลเสียต่อเนือ่ งถึงทุกวันนี้ เมือ่ ประชาชนเป็นศูนย์กลางของ
การช่วงชิงในครั้งนี้ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องค�ำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนทั้งในเชิงปัจเจก
และส่วนรวมเป็นอย่างมาก การกระท�ำใดๆ จะต้องสอดคล้องกับการให้เหตุผลทางกฎหมายดังกล่าว
ข้างต้นด้วยและการกระท�ำนั้นๆ จะต้องกระทบต่อสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนให้น้อยที่สุด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย เพราะโดยบริบทของวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไม่ควร
เป็นไปตามวาทกรรมที่ว่าการพัฒนาประชาธิปไตยต้องแลกด้วยเลือดเสมอไป การพัฒนาการ
ทางการเมืองได้มาถึงจุดเปลี่ยนผ่านอีกครั้งหนึ่ง แต่การเปลี่ยนผ่านตามกระบวนการประชาธิปไตย
จะต้องเป็นการสร้างสมดุลของหลักนิตธิ รรม การคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และกระบวนการ
เข้าสูอ่ ำ� นาจรัฐซึง่ มิใช่เป็นเพียงการด�ำเนินการตามอุดมคติสญ
ั ญาประชาคมเท่านัน้ แต่จะต้องสอดคล้อง
กับบริบทของปัญหาในขณะนั้นผนวกกับเป้าหมายสุดท้ายที่ต้องการของแต่ละกลุ่มหรือแต่ละฝ่าย
ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีความแตกต่างหลากหลายของความเข้าใจและความต้องการ แต่จะท�ำอย่างไร
เมื่อต้องสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นทั้งวิธีการ กระบวนการ และเป้าหมาย ค�ำตอบอยู่ที่การให้เหตุผลทาง
กฎหมายทีต่ อ้ งส่งผลเป็นการคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในเบือ้ งแรก และส่งผลไปยังเป้าหมาย
สุดท้ายคือการพัฒนาประชาธิปไตยที่สังคมและนานาชาติยอมรับและเชื่อถือ

เสียงของประชาชน

รู ป ธรรมที่ส�ำคัญอย่างหนึ่งในการแสดงความเป็ นเจ้ า ของอ� ำ นาจอธิ ปไตยของประชาชน
ตามระบอบประชาธิปไตยคือการมีเสรีภาพในการเรียกร้องหรือแสดงออก ถึงความต้องการหรือ
ความคิดเห็นเพื่อการปกป้องผลประโยชน์ของแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มในแง่มุมต่างๆ กัน ภายใน
ขอบเขตตามหลักการและปรัชญาประชาธิปไตย ตามที่เข้าใจกันโดยทั่วไป หลักนิติธรรมหรือกฎหมาย
จะเป็นเครื่องมือในการยืนยันหลักการ ความหมาย ขอบเขต และแนวปฏิบัติเพื่อให้สังคมรับรู้และ
ท�ำตาม โดยจะต้องมีกลไกทัง้ ควบคุมและก�ำกับให้เป็นไปตามความถูกต้องและเหมาะสม รวมทัง้ จะต้อง
มีมาตรการต่างๆ ในด้านการส่งเสริมและพัฒนาในทางปฏิบัติเพื่อให้เท่าทันกระแสความเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา การยอมรับและเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ด้วยการน�ำหลักการดังกล่าว
มาปรับใช้เพือ่ การส่งเสริมและพัฒนาเสรีภาพในการเรียกร้องและการแสดงออกของความต้องการและ
ความคิดเห็นของประชาชนในการก�ำหนดนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่จึงต้อง
ถือว่าเป็นกลยุทธ์ทางการบริหารที่รัฐต้องหันมาเอาใจใส่อย่างสม�ำ่ เสมอเพื่อให้เกิดความเป็นไปได้จริง
ในทางปฏิบัติ เพราะถือว่าเป็นสาระส�ำคัญเชิงหลักการของทฤษฎีสัญญาประชาคมที่รัฐจะต้องปฏิบัติ
ฝ่ายประชาชนเองก็จะต้องไม่หยุดนิ่งในการเรียนรู้การขับเคลื่อนทางสังคมเพื่อสร้างสรรค์กลไกและ
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สิทธิพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตย

กระบวนการในการส่งเสริมและพัฒนาการสะท้อนเสียงของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยเพื่อ
ให้เท่าทันกับการเปลีย่ นแปลง โดยจะต้องคงหลักการมีสว่ นร่วมและเคารพและยอมรับสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน
ความเป็นมนุษย์ของผูอ้ นื่ ในสังคมด้วยเช่นกัน ส�ำหรับสังคมไทยจะเห็นได้วา่ รัฐธรรมนูญซึง่ เป็นกฎหมาย
สูงสุดของประเทศได้มีข้อก�ำหนดเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นหลักการไว้อย่างชัดเจนแล้ว แต่ในแง่การปฏิบัติ
ยังขาดกฎหมายในล�ำดับรองมารองรับเพือ่ ให้หลักการทีก่ ำ� หนดไว้แล้วในรัฐธรรมนูญมีผลในทางปฏิบตั ิ
ที่ชัดเจนด้วยเช่นกัน ดังนั้น เมื่อเหลียวหลังไปมองอดีตจนมาถึงสถานการณ์ปัจจุบันของสังคมไทยที่มี
การเรียกร้องความต้องการและแสดงความคิดเห็นกันมากขึน้ แม้จะได้มกี ารพัฒนารูปแบบและวิธกี าร
ให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงอยู่บ้าง แต่ก็เห็นว่ายังอยู่ในระยะของการเปลี่ยนผ่านไปสู่วิธีการที่เอื้อ
ต่อระบอบประชาธิปไตย กล่าวอีกนัยหนึ่งถือว่าพัฒนาการในการส่งเสริมและคุ้มครองเสรีภาพในการ
เรียกร้องและแสดงออกถึงความต้องการของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลตามระบอบประชาธิปไตยเป็นไป
อย่างเชื่องช้าและกลัวๆ กล้าๆ เนื่องด้วยเพราะขาดมาตรการในทางปฏิบัติที่ชัดเจน จึงเป็นผลให้
หลักการตามรัฐธรรมนูญไม่มีผลในทางปฏิบัติที่สมบูรณ์ มองในแง่หลักนิติธรรมของเรื่องนี้เมื่อขาด
กฎหมายล�ำดับรองที่ชัดเจน ประชาชนผู้ใช้เสรีภาพและเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายจึงต่างสุ่มเสี่ยง
ทีจ่ ะถูกกล่าวหาว่ากระท�ำผิดและต้องโทษทางอาญาแบบคลุมเครือ โดยฝ่ายเจ้าหน้าทีร่ ฐั ทีม่ หี น้าทีต่ อ้ ง
ควบคุมและก�ำกับดูแลความสงบเรียบร้อยไม่มเี ครือ่ งมือทีเ่ หมาะสม เสมือนถูกบังคับให้ตอ้ งใช้กฎหมาย
ที่มีมาตรการแรงกว่าที่ควรเป็นแนวทางในการท�ำงาน ส่วนประชาชนเมื่อไม่มีกฎหมายหรือมาตรการ
ในทางส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เสรีภาพจึงต้องใช้วธิ กี ารกดดันเพือ่ สร้างอ�ำนาจต่อรองจนอาจสร้าง
ความเดือดร้อน ความสูญเสีย และความเสียหายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ง่าย
ปรากฏการณ์เช่นนีไ้ ม่สง่ ผลดีตอ่ การพัฒนาประชาธิปไตย หลักสิทธิมนุษยชน และหลักนิตธิ รรม
ในสังคมไทยเพราะหัวใจส�ำคัญของหลักการเหล่านีค้ อื การมีสว่ นร่วมของประชาชนซึง่ จะต้องมีเสรีภาพ
ของการแสดงความคิดเห็นเป็นแกนกลางเพื่อให้เกิดความเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ และเพื่อให้เกิด
กลไกและกระบวนการในการควบคุมและก�ำกับดูแล ประเด็นที่ส�ำคัญยิ่งกว่านั้นคือ เมื่อยอมรับว่า
อ�ำนาจอธิปไตยเป็นหัวใจจึงต้องมีการบริหารสังคมและกฎหมายเพื่อให้เสียงของประชาชนได้รับฟัง
และสะท้อนความต้องการได้อย่างหลากหลาย เท่าเทียมและเสมอภาค มิติของเรื่องนี้จึงควรเน้นไปที่
การส่งเสริมและคุม้ ครองมากกว่าการปราบปรามเพือ่ ให้การเปลีย่ นผ่านของสังคมเกิดกระบวนการเรียนรู้
ควบคู่ไปกับการพัฒนาประชาธิปไตยโดยมีหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนเป็นเสาหลักค�้ำยัน
กฎหมายที่มีเนื้อหาในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนถือว่าเป็นกลไกที่ส�ำคัญในช่วงเวลานี้
แต่ส�ำหรับปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นจึงควรบริหารการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่โดยตระหนักถึง
พื้นฐานหลักสิทธิมนุษยชนจะท�ำให้ผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ไปได้ไม่ก่อให้เกิดการชะงักงัน
ของพัฒนาการประชาธิปไตย นวัตกรรมสังคมและกฎหมายเพื่อเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นของ
ประชาชนเป็นกลไกส�ำคัญของยุคนี้

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 20 เล่มที่ 58 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2561

-18-0548(001)P5.indd 37

37
8/9/61 BE 9:57 AM

พระราชบัญญัตินิรโทษกรรม ประชาธิปไตย
และการปฏิรูปการเมือง
ดุษฎี ห๎ลีละเมียร*
ข้ า พเจ้ า มี โ อกาสอ่ า นหนั ง สื อ เรื่ อ ง ผลไม้ มี พิ ษ มาจากต้ น ไม้ ที่ มี พิ ษ จริ ง หรื อ (?) โดย
ศาสตราจารย์ ดร. อมร จันทรสมบูรณ์ แล้วเกิดความคิดที่จะวิจารณ์ถึงคุณค่าของหนังสือเล่มนี้ เป็น
บทความเกี่ยวกับประชาธิปไตยซึ่งต้องท�ำรายงานของการอบรมหลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย
(นธป.) รุ่นที่ 1 วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พอดีมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติ
นิรโทษกรรมโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร
โดยมีการคัดค้านจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์และกลุ่มมวลชนต่างๆ มากมาย
ต่อมานายกรัฐมนตรีประกาศนโยบายว่าจะกระท�ำการปฏิรูปการเมือง ท�ำให้ข้าพเจ้า เกิดความคิด
ที่จะน�ำคุณค่าของหนังสือเล่มนี้มาวิพากษ์วิจารณ์ร่วมกับร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมของ
พรรคเพื่อไทยและนโยบายเกี่ยวกับการปฏิรูปการเมืองของรัฐบาลในชื่อเรื่องว่า “พระราชบัญญัติ
นิรโทษกรรม ประชาธิปไตย และการปฏิรูปการเมือง”
ประเทศไทยมีก ารเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็ นระบอบประชาธิ ปไตยเมื่ อ พ.ศ. 2475
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นพระประมุขนัน้ อ�ำนาจอธิปไตยเป็น
ของประชาชนชาวไทย อ�ำนาจอธิปไตยแบ่งออกเป็น 3 อ�ำนาจ ได้แก่ อ�ำนาจนิตบิ ญ
ั ญัติ อ�ำนาจบริหาร
และอ�ำนาจตุลาการ พระมหากษัตริย์ทรงใช้อ�ำนาจนิติบัญญัติผ่านทางรัฐสภา พระมหากษัตริย์
ทรงใช้อ�ำนาจบริหารผ่านทางคณะรัฐมนตรี และพระมหากษัตริย์ทรงใช้อ�ำนาจตุลาการผ่านทางศาล
ท่านศาสตราจารย์ ดร. อมร จันทรสมบูรณ์ กล่าวไว้ในหนังสือเรื่อง ผลไม้มีพิษ มาจากต้นไม้ที่มีพิษ
จริงหรือ (?)1 ว่า “วิวัฒนาการทางการเมืองของประเทศไทยระยะเวลาตั้งแต่การเปลี่ยนแปลง
การปกครองในปี 2475 จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2555)2 รวมเวลา 80 ปี สามารถแยกเป็นช่วงเวลา
ใหญ่ๆ ได้เพียง 2 ช่วงเวลา ดังนี้

* ผูพ้ พิ ากษาอาวุโสศาลอุทธรณ์, ผูเ้ ข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิตธิ รรมเพือ่ ประชาธิปไตย” (นธป.) รุน่ ที่ 1 ของส�ำนักงาน
1
2

ศาลรัฐธรรมนูญ
อมร จันทรสมบูรณ์, ผลไม้มีพิษ มาจากต้นไม้ที่มีพิษ จริงหรือ (?) (กรุงเทพมหานคร : วิญูชน, 2555), หน้า 62 – 69.
ขณะที่เรียบเรียงหนังสือเล่มนี้เป็นปี 2555.

38
-18-0548(001)P5.indd 38

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 20 เล่มที่ 58 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2561

8/9/61 BE 9:57 AM

พระราชบัญญัตินิรโทษกรรม ประชาธิปไตย และการปฏิรูปการเมือง

1. ระยะแรก ตั้งแต่ พ.ศ. 2475 จนถึง พ.ศ. 2535 เป็นเวลา 60 ปี ช่วงระยะเวลานี้เป็น
ช่วงเวลาของการแย่ง ‘อ�ำนาจรัฐ’ ระหว่างนักการเมืองที่เป็นนักเลือกตั้งกับกลุ่มทหาร และจบลงด้วย
ความล้มเหลวในการพัฒนาประเทศด้านการเมือง ประเทศไทยไม่สามารถสร้างระบบกฎหมาย
พื้นฐานที่จะรองรับ ‘ระบบสถาบันการเมือง’ ในรูปแบบของกลไกการปกครองในระบอบการปกครอง
แบบประชาธิปไตยได้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 (รัฐธรรมนูญฉบับที่ 13)
ที่มีบทบัญญัติในมาตรา 94(3) บังคับให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องสังกัดพรรคการเมือง และ
มาตรา 103(7) เป็นบทบัญญัติให้อ�ำนาจของพรรคการเมืองในการปลดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ออกจากสมาชิ ก ภาพของการเป็ น สมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎร ก่ อ ก� ำ เนิ ด ‘ระบบเผด็ จ การโดย
พรรคการเมืองนายทุนในระบบรัฐสภา’ ให้เกิดขึ้นตั้งแต่ที่มีคณะรัฐมนตรีในปี 2531 แม้จะยัง
ไม่สมบูรณ์แบบก็ตาม เมื่อพรรคการเมืองได้เข้ามาผูกขาดอ�ำนาจรัฐโดยเป็นทั้งฝ่ายบริหารและ
คุมเสียงข้างมากในสภาผูแ้ ทนราษฎร ซึง่ ท�ำให้ระบบการถ่วงดุลระหว่างสถาบันฝ่ายบริหารและสถาบัน
ฝ่ายนิติบัญญัติในระบบรัฐสภาไม่มีอยู่อีกต่อไป ผลที่ตามมาของ ‘ระบบเผด็จการโดยพรรคการเมือง
นายทุนในระบบรัฐสภา’ ในปี 2531 ก็คือ การทุจริตคอร์รัปชันครั้งใหญ่ที่เรียกว่า ‘บุปเฟต์คาบิเนต’
และท�ำให้เกิดการปฏิวัติโดยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติในปี 2534
2. ระยะที่สอง ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ถึง พ.ศ. 2555 ปัจจุบัน (ความจริงรวมถึง พ.ศ. 2556
ในขณะนี้ด้วย) ประเทศไทยมีปัญหาใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน คือ ประเทศไทยบริหารประเทศด้วย
‘ระบบเผด็จการโดยพรรคการเมืองนายทุนในรัฐสภา’ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2534 (รัฐธรรมนูญฉบับที่ 15) ได้กลายเป็น ‘ระบบเผด็จการโดยพรรคการเมืองนายทุน
ในระบบรัฐสภา’ ที่สมบูรณ์แบบตั้งแต่ปี 2535 เนื่องจากได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2534 ด้ ว ยการก� ำ หนดให้ น ายกรั ฐ มนตรี ต ้ อ งมาจากสมาชิ ก
สภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น โดยคณะรัฐมนตรีหลังพฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535 มิได้สังวรณ์ว่ารัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 ได้มีบทบัญญัติที่บังคับให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้อง
สังกัดพรรคการเมือง ในมาตรา 105(3) และมีบทบัญญัติให้พรรคการเมืองมีอ�ำนาจปลดสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรจากสมาชิกภาพของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ ในมาตรา 114(7) อันเป็น
บทบัญญัตทิ ไี่ ม่เป็นไปตาม ‘หลักการสากลของการปกครองในระบบประชาธิปไตย’ และไม่มรี ฐั ธรรมนูญ
ของประเทศใดในโลกมีบทบัญญัติเช่นนี้ การที่คณะรัฐมนตรีชุดดังกล่าวได้เพิ่มเติมบทบัญญัติก�ำหนด
ให้นายกรัฐมนตรีต้องมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น โดยเป็นที่เข้าใจกันว่าเพื่อให้เป็นไป
ตามหลักการของระบอบประชาธิปไตยนั้น ได้ท�ำให้คนไทย (ทั้งประเทศ) เข้าใจ (ผิด) ว่าบทบัญญัติ
ทั้งสองประการดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามหลักการของระบอบประชาธิปไตยด้วย จึงเป็นการ
เอื้ออ�ำนวยประโยชน์ให้แก่นักการเมืองนายทุนใน ‘ระบบเผด็จการโดยพรรคการเมืองนายทุนใน
ระบบรัฐสภา’ ประเทศเดียวในโลก ในเวลาต่อมา (อันหมายถึง ในขณะนี้) เป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้
คณะรัฐมนตรีชุดดังกล่าวไม่ได้สนใจว่ารัฐธรรมนูญที่เคยมีบทบัญญัติเช่นนี้ อันได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 ได้ท�ำให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันการเมืองที่มีอ�ำนาจสูงสุด
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ดุษฎี ห๎ลีละเมียร

(ที่ควบคุมรัฐบาลและสภาผู้แทนราษฎร) และเคยมีการทุจริตคอร์รัปชันของนักการเมือง ถึงขนาด
ที่เรียกว่า ‘บุปเฟต์คาบิเนต’ มาแล้วในระหว่างปี 2532 ถึงปี 2534 จึงท�ำให้คนไทย (ทั้งประเทศ)
มองไม่เห็นผลเสียที่จะตามมาในระบบเผด็จการโดยพรรคการเมืองนายทุนในระบบรัฐสภา หลังจาก
ที่คณะรัฐมนตรีชุดนั้นได้เพิ่มเติมบทบัญญัติก�ำหนดให้นายกรัฐมนตรีต้องมาจากสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรเท่านั้น
ระบบเผด็จการโดยพรรคการเมืองนายทุนในระบบรัฐสภาได้ใช้ต่อเนื่องกันมาในรัฐธรรมนูญ
ฉบับต่าง ๆ ของประเทศไทยจนถึงปัจจุบนั อันได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2538 (รัฐธรรมนูญฉบับที่ 16) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 (รัฐธรรมนูญฉบับที่ 17) โดยมีการปฏิวัติในปี 2549 และรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (รัฐธรรมนูญฉบับที่ 18) ในระยะที่สอง ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ถึง
พ.ศ. 2555 และจนถึงทุกวันนี้ นายทุนเจ้าของพรรคการเมืองได้ท�ำให้เราคนไทยทั้งประเทศเข้าใจผิด
(หลอกเรา) ว่าขณะนีเ้ ราเป็น ‘ประชาธิปไตย’ ซึง่ มิใช่ความจริง (reality) เพราะความจริงขณะนีร้ ะบอบ
การปกครองของเราเป็น ‘ระบบเผด็จการ’โดยเป็น ‘ระบบเผด็จการโดยพรรคการเมืองนายทุนในระบบ
รัฐสภา’ ประเทศเดียวในโลก และนักการเมืองนายทุนตั้งขบวนการมวลชนขึ้นมา เรียกว่า แนวร่วม
ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ชักชวนให้คนไทยฝังใจต่อต้านการปฏิวัติรัฐประหาร
โดยท�ำให้คนไทยเชื่อว่าเผด็จการทหารไม่เป็นประชาธิปไตย ซึ่งก็ไม่ใช่ความจริง เพราะความจริงก็คือ
การปฏิวัติรัฐประหารจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับตัวคนที่ท�ำการปฏิวัติรัฐประหาร ในประวัติศาสตร์ของ
ประเทศที่พัฒนาแล้ว ก็ปรากฏว่าจ�ำต้องอาศัย statesman ที่มาจากรัฐประหารมาช่วยประเทศ
ของเขาให้รอดพ้นจากระบบเผด็จการโดยนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งในระบบรัฐสภามาแล้ว
อนึ่ง เป็นที่น่าสังเกตว่ากลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) จะพูดให้เราฟัง
แต่ ‘เผด็จการทหารและรัฐประหาร’ แต่จะไม่พูดถึง ‘เผด็จการโดยพรรคการเมืองนายทุน’ ให้เรา
ได้ยินแต่อย่างใด นอกจากนี้ การปฏิวัติรัฐประหารจะดีหรือไม่ดียังขึ้นอยู่กับ ‘การกระท�ำ’ ของผู้ที่ท�ำ
การปฏิวัติรัฐประหารนั้นเองว่าบุคคลนั้นกระท�ำการไปโดยมี ‘จุดมุ่งหมาย’ อย่างไร เพื่อประโยชน์
ส่วนตัวหรือประโยชน์ส่วนรวม ทั้งเมื่อได้อ�ำนาจรัฐมาแล้ว ผู้ที่ท�ำการปฏิวัติรัฐประหารได้กระท�ำการ
ตามจุดมุ่งหมายนั้นหรือไม่” ด้วย
เมื่อปี 2549 คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
พระประมุขได้ท�ำการปฏิวัติ โดยมีสาเหตุของการปฏิวัติปรากฏอยู่ในตอนต้นของรัฐธรรมนูญฉบับปี
2549 ดังนี้
“โดยที่ หั ว หน้ า คณะปฏิ รู ป การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ์
ทรงเป็นพระประมุขซึ่งได้กระท�ำการยึดอ�ำนาจการปกครองแผ่นดินเป็นผลส�ำเร็จเมื่อวันที่ 19
กันยายน พุทธศักราช 2549 ได้น�ำความกราบบังคมทูลว่า เหตุที่ท�ำการยึดอ�ำนาจและประกาศให้
ยกเลิก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) เสียนั้น ก็โดยปรารถนาจะแก้ไขความเสื่อม
ศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน ความไร้ประสิทธิภาพในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
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และการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐ ท�ำให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบนั้นอย่างกว้างขวางโดย
ไม่อาจหาตัวผู้กระท�ำความผิดมาลงโทษได้ อันเป็นวิกฤติการณ์ร้ายแรงทางการเมืองการปกครอง
และปัญหาความขัดแย้งในมวลหมู่ประชาชนที่ถูกปลุกปั่นให้แบ่งแยกเป็นฝักฝ่ายจนเสื่อมความ
รูร้ กั สามัคคีของชนในชาติอนั เป็นวิกฤติการณ์รนุ แรงทางสังคม แม้หลายภาคส่วนจะได้ใช้ความพยายาม
แก้ไขวิกฤติการณ์ดงั กล่าวแล้วแต่กไ็ ม่เป็นผล.....” แต่เป็นทีป่ ระจักษ์กนั ได้วา่ การปฏิวตั ขิ องคณะปฏิรปู
การปกครองฯ ประสบความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง เพราะมิได้มีการศึกษาปัญหาและสาเหตุของ
การปฏิวัติมาก่อนว่าเกิดจากเหตุใด ไม่ว่าจะเป็นเหตุแห่งความเสื่อมของการบริหารประเทศ และ
เหตุแห่งการทุจริตคอร์รัปชันของนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง และคณะปฏิรูปการปกครองฯ
คงไม่ได้คิดถึงแนวทางที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวด้วย ทั้งๆ ที่ต้นเหตุของ “ความไร้ประสิทธิภาพใน
การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินฯ” ในปี 2549 ไม่เหมือนกับการปฏิวัติรัฐประหารก่อนปี 2535
ปั จ จุ บั น ต้ น เหตุ แ ห่ ง การปฏิ วั ติ ใ นปี 2549 ได้ ก ลั บ มาเกิ ด ขึ้ น ซ�้ ำ อี ก ภายใต้ ก ารบริ ห ารประเทศ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และดูเหมือนว่าจะทวีความรุนแรงมากขึ้น
คนไทยแตกแยกกันมากขึ้นและมากยิ่งกว่าก่อนที่จะท�ำการปฏิวัติเสียอีก ทั้งยังคงเป็นปัญหาต่อเนื่อง
มาจนถึงปัจจุบนั นีโ้ ดยไม่ได้รบั การแก้ไขหรือท�ำให้บรรเทาลงได้3 ทัง้ นี้ ส่วนหนึง่ เนือ่ งมาจากรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ยังคงใช้ระบบสถาบันการเมืองที่เป็น “ระบบเผด็จการ
โดยพรรคการเมืองนายทุนในระบบรัฐสภา” ประเทศเดียวในโลก เช่นเดียวกันกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่เป็นต้นเหตุซึ่งท�ำให้การบริหารประเทศเสื่อมทรามลง เกิด
ความแตกแยกของคนไทย และเต็มไปด้วยการทุจริตคอร์รปั ชันของนักการเมืองนายทุนของประเทศไทย
อันเป็นสาเหตุของการปฏิวัติในปี 2549 กล่าวคือ ต่างเป็นรัฐธรรมนูญที่บัญญัติให้ “พรรคการเมือง
นายทุน” เป็นสถาบันการเมืองทีม่ อี ำ� นาจสูงสุดของประเทศ โดยพรรคการเมืองหรือกลุม่ พรรคการเมือง
ที่รวมตัวกันซึ่งมีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นสถาบันที่มีอ�ำนาจควบคุมทั้งรัฐบาลและ
สภาผู้แทนราษฎร (ด้วยเสียงข้างมาก) “นายทุนเจ้าของพรรคการเมือง” จะมีอ�ำนาจก�ำหนดตัวบุคคล
ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีมีอ�ำนาจก�ำหนดตัวบุคคลที่จะด�ำรงต�ำแหน่งข้าราชการประจ�ำ
และต�ำแหน่งอื่นๆ รวมทั้งก�ำหนดเสียงข้างมากในการลงมติในสภาผู้แทนราษฎร ก�ำหนดการเสนอ
กฎหมายและการออกกฎหมาย4 เป็นต้น

3
4

ดู เรื่องเดียวกัน, หน้า 58 – 59.
ดู เรื่องเดียวกัน, หน้า 53.
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“ระบบเผด็จการโดยพรรคการเมืองนายทุนในระบบรัฐสภา” ประเทศเดียวในโลก ของ
ประเทศไทยเป็นระบบที่ท�ำลายประเทศ เพราะเป็นระบบที่ก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นหมุนเวียน
โดยไม่จบสิ้น นายทุนเจ้าของพรรคการเมืองจะ “ซื้อเสียง” เข้ามาผูกขาดอ�ำนาจรัฐ เป็นทั้งรัฐบาล
เป็นทั้งเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร ควบคุมข้าราชการประจ�ำและกลไกการบริหารงานของรัฐ
เพื่ อ แสวงหาก� ำไรและความร�่ำรวยให้แก่ตนเองและพรรคพวกจากทรั พ ยากรของชาติ แ ละของ
ส่วนร่วม ด้วยการทุจริตคอร์รปั ชันทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ทุจริตทัง้ ในการใช้อำ� นาจบริหารและทุจริต
ทัง้ ในทางนโยบาย (ออกกฎหมายเพือ่ ประโยชน์สว่ นตัว5) การทุจริตคอร์รปั ชันของนักการเมืองนายทุน
มีสาเหตุมาจากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่สร้าง “ระบบเผด็จการโดยพรรคการเมืองนายทุนในระบบ
รัฐสภา” ประเทศเดียวในโลก ทัง้ นี้ ด้วยความเห็นแก่ตวั ของนักการเมืองทีม่ าจากการเลือกตัง้ ประกอบกับ
ความพิกลพิการของระบบกฎหมายพื้นฐานการบริหารประเทศ ซึ่งเป็นโอกาสที่จะถูกครอบง�ำโดย
ระบบเผด็จการโดยพรรคการเมืองนายทุนได้6 พร้อมกันนั้นก็ใช้นโยบายประชานิยมอย่างปราศจาก
ขอบเขตเพียงเพื่อให้ได้รับคะแนนเสียงนิยมที่จะเลือกตั้งตนเองให้กลับเข้ามาผูกขาดอ�ำนาจรัฐ
และท�ำการทุจริตเพื่อแสวงหาความร�่ำรวยจากทรัพยากรของชาติและของส่วนรวมต่อไปและต่อไป
ภายใต้ ค วามพิ ก ลพิ ก ารของระบบการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งของประเทศไทยและภายใต้ ก ารครอบง� ำ 
“ระบบงานประจ�ำและข้าราชการประจ�ำ” โดยนักการเมืองนายทุนที่ผูกขาดอ�ำนาจรัฐ คนไทยจะ
ไม่สามารถทราบได้เลยว่าการใช้จา่ ยเงินงบประมาณนับเป็นแสนๆ ล้านบาทนัน้ ได้รวั่ ไหล เพราะทุจริต
คอร์รปั ชันไปมากน้อยเพียงใด และดูเหมือนว่านักการเมืองนายทุนจะพอใจกับการใช้ “ระบบการจัดซือ้
จัดจ้างโดยมติคณะรัฐมนตรี” ตามที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน คนไทยจะส�ำนึกได้ก็ต่อเมื่อหนี้สาธารณะท่วม
ประเทศ และเมือ่ ทรัพยากรของชาติรวมทัง้ รัฐวิสาหกิจทีเ่ ป็นการผูกขาดและสร้างรายได้ให้แก่สว่ นรวม
ได้ถูกโอนไปยังนักการเมืองนายทุนและพรรคพวกไปหมดสิ้นแล้ว7
เมือ่ ประมาณต้นปี 2555 นักการเมืองบางพรรคกล่าวต่อสือ่ มวลชนว่าต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และน�ำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
กลับมาบังคับใช้ เพราะรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 เป็นรัฐธรรมนูญทีม่ าจากการปฏิวตั ริ ฐั ประหารซึง่ ไม่ใช่
วิธีการที่เป็นประชาธิปไตยและสมควรที่จะยกเลิก8 ต่อมาประมาณกลางเดือนมีนาคม 2555 สถาบัน
พระปกเกล้าแถลงข่าวเกี่ยวกับผลงานวิจัยของสถาบันเรื่องแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ
โดยกล่าวอ้างว่าเป็นงานวิจัยที่ได้มาจากการศึกษากระบวนการแนวทางการสร้างความปรองดองจาก
ประสบการณ์ของต่างประเทศ จ�ำนวน 10 ประเทศ และมีกระบวนการสัมภาษณ์จากผู้มีส่วนได้เสีย

5
6
7
8

เรื่องเดียวกัน, หน้า 90.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 103.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 90 – 91.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 43.
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พระราชบัญญัตินิรโทษกรรม ประชาธิปไตย และการปฏิรูปการเมือง

และผู้ทรงคุณวุฒิในสังคม จ�ำนวน 47 ท่าน สถาบันพระปกเกล้ากล่าวอ้างว่าค้นพบประเด็นรากเหง้า
ของปัญหาการขัดแย้ง และมีข้อเสนอในการสร้างกระบวนการการปรองดองแห่งชาติหลายประการ
รวมทั้งกรณีการออก “พระราชบัญญัตินิรโทษกรรม” ให้แก่ผู้ที่กระท�ำความผิดในคดีต่างๆ9 แต่
เอกสารแถลงข่าวไม่ปรากฏว่าสถาบันพระปกเกล้าได้วเิ คราะห์ถงึ สาเหตุของความแตกแยกของคนไทย
ทีแ่ ท้จริงคืออะไร แล้วสถาบันพระปกเกล้าใช้ “เหตุผล” ใดในการเสนอวิธกี ารเพือ่ สร้างความปรองดอง
ในการเสนอผลงานวิจัยสถาบันพระปกเกล้าเสนอให้น�ำ  “วิธีการปรองดอง” (ในระยะสั้น) ที่ส�ำคัญ
และควรพิจารณาน�ำมาใช้ 2 ประการ คือ การให้อภัยด้วยการนิรโทษกรรมในคดีที่เกี่ยวกับการชุมนุม
ทางการเมือง และการให้เพิกถอน “ผลทางกฎหมายที่ด�ำเนินการโดย คตส. ทั้งหมด” เพื่อกลับมา
ด�ำเนินการตาม “กระบวนการยุตธิ รรมปกติ” ก็ไม่ปรากฏเช่นกันว่ามีการพิจารณา “วิธกี ารปรองดอง”
ของประเทศที่มีสาเหตุของความแตกแยกเหมือนกับประเทศไทยก่อน (ถ้ามี) และไม่ว่าสถาบัน
พระปกเกล้าจะเสนอให้ประเทศไทยใช้ “วิธีการปรองดอง” ประการใดก็ตาม สถาบันพระปกเกล้า
สมควรที่จะอธิบายถึงผลดีและผลเสียที่จะตามมา หากมีการน�ำวิธีการนั้นๆ มาใช้ในประเทศไทย
แต่สถาบันพระปกเกล้ามิได้อธิบายไว้เลย10
ในกรณี ที่ ส ถาบั น พระปกเกล้ า เสนอให้ อ ภั ย ด้ ว ยการออกพระราชบั ญ ญั ติ นิ ร โทษกรรม
สถาบันพระปกเกล้าไม่ได้อธิบายความผิดเกีย่ วกับการทุจริตคอร์รปั ชันนัน้ อยูใ่ นข่ายทีจ่ ะออกกฎหมาย
นิรโทษกรรมหรือไม่ และมีประเทศใดบ้างที่เคยออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้แก่ผู้ที่กระท�ำความผิด
เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันทรัพย์สินส่วนรวม ถ้าหากเอกสารวิจัยของสถาบันพระปกเกล้าจะได้
วิเคราะห์และท�ำให้คนไทยทั่วไปเชื่อได้ว่า “การทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างกว้างขวาง” ไม่ใช่
ความจริง ข้อเสนอของสถาบันพระปกเกล้าที่ให้ออกกฎหมายนิรโทษกรรมก็จะเป็นสิ่งที่รับฟังได้
บนพื้นฐานของเหตุผล และความปรองดองคงจะเกิดขึ้นได้ แต่ถ้าสถาบันพระปกเกล้าไม่ได้วิเคราะห์
ในข้อนี้ ข้อเสนอประการนี้ของสถาบันพระปกเกล้าก็คงยากที่จะได้รับการยอมรับจากคนไทยทั่วไป
และยากที่ความปรองดองจะเกิดขึ้น ในเอกสารแถลงข่าวเกี่ยวกับผลงานวิจัยดังกล่าวไม่ได้กล่าวไว้ว่า
ในบรรดาประเทศต่ า งๆ ทั้ ง สิ บ ประเทศที่ ส ถาบั น พระปกเกล้ า ได้ ศึ ก ษาประสบการณ์ ม านั้ น
มีประเทศใดบ้างทีอ่ อก “กฎหมายนิรโทษกรรมให้แก่ความผิดฐานทุจริตคอร์รปั ชันทรัพย์สนิ ส่วนรวม”
อย่างไรก็ตาม ไม่นา่ จะมีประเทศใดในโลกทีเ่ คยออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้แก่ผทู้ กี่ ระท�ำความผิดฐาน
ทุจริตคอร์รปั ชันทรัพย์สนิ ของชาติหรือของส่วนรวม เพราะทรัพย์สนิ ของชาติไม่ใช่ทรัพย์สนิ ของตนเอง
ที่ตนเองมีสิทธิหรือมีกรรมสิทธิ์ที่จะยกให้ใครๆ ก็ได้11 หลังจากถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก สถาบัน
พระปกเกล้าจึงถอนผลการวิจัยเรื่อง แนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ จากการพิจารณาของ
สภาผู้แทนราษฎร
9
10
11

ดู เรื่องเดียวกัน, หน้า 44.
ดู เรื่องเดียวกัน, หน้า 98 – 100.
ดู เรื่องเดียวกัน, หน้า 100 – 102.
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เมื่อประมาณเดือนมกราคม 2556 คณะนิติราษฎร์เสนอแนวคิดนิรโทษกรรมนักการเมือง
ในรูปแบบของ “ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าด้วยนิรโทษกรรมและการขจัดความขัดแย้ง” และยืน่ ต่อรัฐบาล
โดยแกนน�ำกลุ่ม 29 มกราฯ ข้อเสนอของคณะนิติศาสตร์ คือ ให้ยกเลิกความผิดจากพระราชก�ำหนด
ฉุกเฉินฯ พระราชบัญญัติความมั่นคงฯ และความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายอาญา รวมทั้ง
ความผิดที่มีโทษปรับหรือจ�ำคุกไม่เกินสองปีตามกฎหมายอื่น ส่วนความผิดอื่นๆ นอกเหนือจากนั้น
รวมทั้งความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ให้พ้นความผิดได้ ถ้าผู้นั้นกระท�ำโดย
“มีมูลเหตุจูงใจทางการเมือง” ที่ส�ำคัญในข้อเสนอของคณะนิติราษฎร์นั้น ผู้ที่จะวินิจฉัยว่าความผิดใด
“มีมูลเหตุจูงใจทางการเมือง” หรือไม่ ไม่ใช่ศาล แต่เป็น “คณะกรรมการขจัดความขัดแย้ง” จ�ำนวน
5 คน ที่แต่งตั้งโดยประธานรัฐสภา ประกอบด้วย ผู้ที่เสนอชื่อโดยคณะรัฐมนตรี จ�ำนวน 1 คน สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร จ�ำนวน 2 คน ผู้พิพากษาหรืออดีตผู้พิพากษาที่เลือกโดยรัฐสภา จ�ำนวน 1 คน และ
พนักงานอัยการหรืออดีตพนักงานอัยการที่เลือกโดยรัฐสภา จ�ำนวน 1 คน หรืออีกนัยหนึ่งเท่ากับ
คณะนิติราษฎร์เสนอให้น�ำกระบวนการนิรโทษกรรมทั้งหมดออกไปจากศาล เพราะมีความเห็นว่า
การนิรโทษกรรมเป็นการตัดสินใจทางการเมือง จึงต้องใช้กระบวนการทางการเมือง หากยังคงให้
ศาลวินิจฉัย ก็เท่ากับให้ศาลเข้ามาวินิจฉัยประเด็น ทางการเมืองโดยตรง และอาจถูกครหาไป
ในทางใดทางหนึ่งได้12 เมื่อพิจารณาแนวคิดของคณะนิติราษฎร์แล้ว เห็นได้ว่าเป็นเช่นเดียวกันกับที่
ศาสตราจารย์ ดร. อมร จันทรสมบูรณ์ เคยให้แง่คิดในกรณีสถาบันพระปกเกล้าเสนอผลงานวิจัยเรื่อง
แนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ กล่าวคือ คณะนิติราษฎร์มิได้วิเคราะห์ถึงสาเหตุและแสดง
ความเห็นถึงผลดีและผลเสียของการเสนอแนวคิดนิรโทษกรรมนักการเมืองแต่อย่างใด ทั้งการก�ำหนด
ให้รฐั สภามีบทบาทส�ำคัญในการสรรหา “คณะกรรมการขจัดความขัดแย้ง” และ “คณะกรรมการขจัด
ความขัดแย้ง” ประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถึง 2 คน นั้น จะได้รับการยอมรับและเชื่อถือ
ศรัทธาจากคนในชาติได้หรือ ในเมือ่ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรไม่มอี สิ ระทางความคิดทางการเมือง และ
พรรคการเมืองมีอ�ำนาจปลดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากสมาชิกภาพได้
มีการเสนอร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมกันถึง 7 ร่าง รวม 7 ฉบับ ไม่ว่าฉบับของ
ร้อยต�ำรวจเอก เฉลิม อยู่บ�ำรุง ฉบับของนายณัฐวุฒิ ไชยเกื้อ ฉบับของคณะกรรมการอิสระว่าด้วย
การส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ (คอ.นช.) ที่มีศาสตราจารย์ ดร. อุกฤษ มงคลนาวิน เป็นประธาน
รวมทั้งฉบับของกลุ่มญาติผู้เสียชีวิตที่มีนางพะเยาว์ อัคฮาด เป็นหัวหน้ากลุ่ม เป็นต้น แต่ในที่สุด
พรรคเพื่ อ ไทยก็มีมติผลัก ดันร่างพระราชบัญ ญั ตินิร โทษกรรมแก่ ผู ้ ซึ่ ง กระท� ำ ความผิ ด เนื่ อ งจาก

12

พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์, “ร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ใครได้ประโยชน์?” ประชาไท วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2556.
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การชุมนุมทางการเมืองและจากการแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ. .... หรือร่าง
พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฉบับของนายวรชัย เหมะ13 เข้าสู่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพียง
ฉบับเดียว14 โดยมีร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมอีก 6 ฉบับ ที่รอประกบ จึงมีการถกเถียงกันและ
แสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางในพรรคเพื่อไทยและในหมู่คนเสื้อแดง
นายอุดมเดช รัตนเสถียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรี ในฐานะที่ปรึกษากรรมการ
ประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวยอมรับว่า “รู้สึกกังวลใจว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับ
ของนายวรชัยอาจมีปัญหาขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา 3015 เนื่องจากในการออกกฎหมายนิรโทษกรรม
ฉบับก่อนๆ จะยกความผิดให้ทงั้ เหตุการณ์ แต่รา่ งกฎหมายฉบับนีจ้ ำ� กัดอานิสงส์เฉพาะบุคคลระดับล่าง
ท�ำให้ถูกตั้งประเด็นความไม่เสมอภาคและเท่าเทียมกันได้ จึงเป็นเรื่องที่กรรมาธิการต้องไปเขียน
นิยามให้ชัด ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะขอให้สมาชิกส่งค�ำแปรญัตติเข้ามาที่กรรมาธิการภายใน 7 วัน
แต่กระบวนการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการต้องใช้เวลานานกว่านั้น ไม่ใช่แค่ 7 ถึง 15 วัน แล้วจะเสร็จ
เอาเข้าสภาวาระ 2 ได้เลย หากถามว่าขั้นตอนไหนน่าจะเป็นอุปสรรคท�ำให้ร่างกฎหมายฉบับนี้ติดขัด
และไปต่อไม่ได้ คิดว่าคงเป็นขัน้ ตอนของสภา เพราะฝ่ายค้านประกาศแล้วว่าจะค้านทุกค�ำ หรือกระทัง่
ร่างกฎหมายผ่านสภาไปแล้ว ก็อาจมีผู้ไปร้องศาลรัฐธรรมนูญให้ตีความอีก”16

13

14

15

16

พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฉบับนี้มีนายวรชัย เหมะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ นายแพทย์เชิด
ตันติศิรินทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ นายสมคิด เชื้อคง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี
และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกหลายคน รวม 42 คน พร้อมด้วยนายคารม พลพรกลาง กับพวก ทนายความกลุ่ม
แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) เป็นผู้เสนอ.
เดิมมีแกนน�ำของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) พยายามประกาศให้รัฐบาลออกเป็นพระราช
ก�ำหนด แต่ล้มเหลวและใจไม่ถึง เพราะเกรงว่าจะขัดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 184
จึงเดินแผนใหม่เป็นร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้.
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 30 บัญญัติว่า
“บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่อง.....ความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัด
ต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระท�ำมิได้
.....”.
หทัยกาญจน์ ตรีสุวรรณ, “วิบากกรรมนิรโทษกรรม ‘วรชัย’ ซุกปมเสี่ยง – แทรกปมร้อน” คอลัมน์ การเมือง : ทัศนะ
บทความ คม-ชัด-ลึก วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2556.

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 20 เล่มที่ 58 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2561

-18-0548(001)P5.indd 45

45
8/9/61 BE 9:57 AM

ดุษฎี ห๎ลีละเมียร

พันเอกอภิวันท์ วิริยะชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เผยไต๋ว่า
“มีความเป็นไปได้ว่าอาจมีการ ‘ตัด-ต่อ’ เนื้อหาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฉบับ ‘วรชัย’ ในชั้น
กรรมาธิการ โดยให้สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัตนิ ริ โทษกรรมฉบับ คอ.นธ. ของ ‘อุกฤษ’ เนือ่ งจาก
มีหลักการทีด่ ี คือ มุง่ นิรโทษกรรมความผิดของบุคคลโดยค�ำนึงถึงเหตุการณ์ระหว่างวันที่ 19 กันยายน
2549 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 มากกว่าการขีดเส้นว่าใครเป็นแกนน�ำไม่ได้อานิสงส์ ใครเป็น
ชาวบ้านได้อานิสงส์ เพราะถ้าท�ำเช่นนั้นอาจมีปัญหาในทางกฎหมาย”17
นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ ดร. อุกฤษ มงคลนาวิน ประธานกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริม
หลักนิติธรรมแห่งชาติ (คอ.นธ.) ยังได้กล่าวเตือนคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ที่มี
นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ เป็นประธาน ว่า “เนื้อหาสุ่มเสี่ยงต่อการขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา 30 เรื่อง
หลั ก ความเสมอภาคหรื อ ไม่ ” 18 ซึ่ ง ในประเด็ น นี้ ฝ ่ า ยค้ า นออกมาส� ำ ทั บ ความคิ ด นี้ โ ดยส่ ง นั ย ว่ า
อาจยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความหลังผ่านขั้นตอนรัฐสภา เรื่องนี้นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้หยิบยกข้อห่วงใยของศาสตราจารย์ ดร. อุกฤษ มงคลนาวิน
ขึน้ หารือในการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพือ่ ไทย ได้แสดงความคิดเห็นว่า “โดยส่วนตัว
เห็นด้วยกับแนวทางของ ‘อุกฤษ’ แต่ถ้าไปหยิบร่างของ คอ.นธ. มาท�ำตั้งแต่ต้นก็อาจเกิดปัญหา
ต่อต้านว่าท�ำเพื่อ ‘พันต�ำรวจโท ทักษิณ’ หรือไม่ และท�ำให้การออกกฎหมายนิรโทษกรรมเพื่อ
ช่วยประชาชนไปต่อไม่ได้”19
แต่ประเด็นถกเถียงยิ่งสับสนเมื่อญาติผู้เสียชีวิตกลุ่มของนางพะเยาว์ อัคฮาด ได้ออกมาคัดค้าน
ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฉบับของนายวรชัย เหมะ โดยกล่าวหาว่ามีการสอดแทรกยกเว้น
ความผิดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปราบปรามประชาชน จากเหตุผลดังกล่าว นางพะเยาว์ อัคฮาด และ
กลุ่มญาติผู้เสียชีวิตจึงผลักดันร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฉบับของพวกตน ซึ่งมีข้อความระบุว่า
ไม่ยกเว้นความผิดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐระดับปฏิบัติการที่ “กระท�ำเกินกว่าเหตุ”20

17
18
19
20

เรื่องเดียวกัน.
เรื่องเดียวกัน.
เรื่องเดียวกัน.
พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์, “ร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ใครได้ประโยชน์?” ประชาไท.
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นอกจากนี้ นายสุขุมพงศ์ โง่นค�ำ  กรรมการปฏิรูปกฎหมาย (ศปก.) และอดีตรัฐมนตรีประจ�ำ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรียุครัฐบาลสมัคร สุนทรเวช กล่าวว่า “ตามขั้นตอนแล้วร่างพระราชบัญญัติ
นิรโทษกรรมฉบับวรชัยจะออกมาได้เร็วสุดใน 4 ถึง 5 เดือน แต่ในกระบวนการตรากฎหมายอาจเกิด
ปัญหาได้ตลอด เช่น ในชั้นวุฒิสภา หากวุฒิสภาให้แก้ไขร่างของสภา ก็ต้องส่งเรื่องกลับมาสภาเพื่อตั้ง
คณะกรรมาธิการ (กมธ.) ร่วม 2 สภา ซึ่งรัฐธรรมนูญไม่ได้ก�ำหนดกรอบเวลาว่าต้องพิจารณาให้แล้ว
เสร็จภายในกี่วัน ก็อาจลากกันไปยาว เพราะถ้าเป็น 2 สภา มันไม่มีเสียงข้างมากแล้ว มันเสียงเท่ากัน
วุฒิสภาอาจดองเรื่องไว้ แกล้งท�ำเป็นลืมๆ พอยุบสภาก็ตกไป..... พ.ร.บ. ปรองดองอาจประสบ
ชะตากรรมเดียวกันก็ได้ หรือถ้ากฎหมาย 2 สภา เรียบร้อย แต่มี สว. และฝ่ายค้าน 1 ใน 10 ของ
สมาชิกรัฐสภาเข้าชื่อกัน แล้วยื่นค�ำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าร่างกฎหมายนี้มีเนื้อหาขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ เวลาก็ทอดยาวออกไปอีก ไม่ได้หมายความว่า พอสภาพิจารณาร่าง พ.ร.บ.
นิรโทษกรรมในวันที่ 7 สิงหาคม แล้วผู้ได้รับผลกระทบที่อยู่ในคุกจะได้รับการปล่อยตัววันนี้พรุ่งนี้
เร็วสุดก็สิ้นปี เพราะยังมีขั้นตอนอีกมาก และทุกขั้นตอนมีอุปสรรคเกิดขึ้นได้หมด”21 อย่างไรก็ตาม
นายสุขุมพงศ์ โง่นค�ำ ไม่คิดว่าร่างกฎหมายของนายวรชัย เหมะ จะมีปัญหาขัดรัฐธรรมนูญ เพราะ
หลักใหญ่ของกฎหมายนีเ้ ป็นการกระท�ำทีจ่ ำ� กัดสิทธิของบุคคล ซึง่ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 2922 ก�ำหนด
ให้ออกเป็น พ.ร.บ. แต่เพื่อความชัดเจนสามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ ในชั้นกรรมาธิการจะตัดเนื้อหาใน
วรรคสองของมาตรา 3 ที่ไม่ให้แกนน�ำได้รับการนิรโทษกรรมก็ยังได้ เพราะกฎหมายฉบับนี้เขียน
หลักการไว้กว้างๆ หรือถ้าไม่ตัดออกก็ต้องนิยามให้ชัดว่าแกนน�ำหมายถึงใคร
พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฉบับของนายวรชัย เหมะ มีเหตุผลและหลักการดังต่อไปนี้
		“เนื่องจากสังคมไทยที่ผ่านมาอยู่ในสภาวะที่สร้างความแตกแยกทางความคิด มีการแบ่งฝัก
แบ่งฝ่ายให้แก่ชาติบ้านเมืองจนปัจจุบัน ด้วยสืบเนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองตกอยู่ในความคิด
ที่ไม่เคารพในระบบประชาธิปไตย23 มีการชุมนุมประท้วงรัฐบาลจนน�ำไปสู่การยึดอ�ำนาจการปกครอง
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 เหตุการณ์สร้างความขัดแย้งทางการเมืองและทางสังคมที่รุนแรงอย่าง
ไม่เคยปรากฏมาก่อน ท�ำให้เกิดการใช้บังคับกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม สร้างความรู้สึกสับสนและ

21
22

23

หทัยกาญจน์ ตรีสุวรรณ, “วิบากกรรมนิรโทษกรรม ‘วรชัย’ ซุกปมเสี่ยง – แทรกปมร้อน” คม-ชัด-ลึก.
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 29 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า
“การจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจ ตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย เฉพาะเพือ่ การทีร่ ฐั ธรรมนูญนีก้ ำ� หนดไว้และเท่าทีจ่ ำ� เป็น และจะกระทบกระเทือนสาระส�ำคัญแห่งสิทธิและ
เสรีภาพนั้นมิได้”.
ในความเป็นจริงมิใช่ระบบประชาธิปไตย แต่เป็นระบบเผด็จการโดยพรรคการเมืองนายทุนในระบบรัฐสภา” ประเทศเดียว
ในโลก.
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ดุษฎี ห๎ลีละเมียร

ไม่เท่าเทียม การเลือกปฏิบัติเกิดขึ้นในทางความคิดทางการเมืองของประชาชนเป็นวงกว้าง จึงมี
การชุมนุมประท้วงทางการเมืองของประชาชนจนเกิดการกระท�ำผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองอันน�ำ
ไปสู่การกล่าวหาและมีการด�ำเนินคดีแก่ผู้ที่เข้าร่วมการชุมนุมจ�ำนวนมาก ท�ำให้ถูกจ�ำกัดเสรีภาพและ
อิสรภาพในระหว่างการถูกกล่าวหาทางอาญา อันเป็นผลมาจากภาครัฐได้ประกาศและบังคับใช้กฎหมาย
ทีเ่ คร่งครัดและขาดความยืดหยุน่ จนเกินความจ�ำเป็น สภาพปัญหาดังกล่าวได้เกิดเป็นปัญหาร้าวลึกไปสู่
สังคมไทยในทุกระดับ และน�ำมาซึง่ ความหวัน่ ไหวขาดความเชือ่ มัน่ ในการด�ำเนินชีวติ ให้เป็นปกติสขุ ของ
ประชาชนทัว่ ไป ปรากฏการณ์ดงั กล่าวสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประเทศชาติทงั้ ทางด้านความ
มั่นคง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย ทั้งนี้ เมื่อได้ค�ำนึงว่าบรรดา
การกระท�ำต่างๆ ของประชาชนที่ได้กระท�ำไปเพื่อแสดงออกซึ่งความผิดทางการเมืองของประชาชน
ซึ่งมีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความขัดแย้งในทางการเมืองอันเป็นการใช้
สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ จึงสมควรให้มีการนิรโทษกรรมแก่ประชาชน
ในกรณีดังกล่าว เพื่อเป็นการให้โอกาสแก่ประชาชนซึ่งเป็นพลเมืองของประเทศและเป็นการรักษา
คุม้ ครองศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ ทัง้ เพือ่ ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมืองตามระบบประชาธิปไตย
โดยใช้หลักนิติธรรม อันจะเป็นรากฐานที่ดีต่อการลดความขัดแย้งและสร้างความปรองดองของคน
ในชาติ โดยต้องค�ำนึงถึงมูลเหตุจงู ใจของการกระท�ำทีป่ ระชาชนได้แสดงออกทางการเมืองเพือ่ จะท�ำให้
สังคมไทยและประเทศชาติกลับมาสู่ความสงบสุขเรียบร้อย มีความสมัครสมานสามัคคีร่วมแรงร่วมใจ
กันพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงและเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้”
เมื่ออ่านเหตุผลและหลักการของพระราชบัญญัติฉบับนี้แล้ว ขอพูดสั้นๆ ว่าคงเป็นการยากที่
จะสร้างความปรองดองและความสมัครสมานสามัคคีให้กลับคืนมาสู่คนในชาติได้ด้วยพระราชบัญญัติ
นิรโทษกรรมฉบับนี้
พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฉบับของนายวรชัย เหมะ มีบทบัญญัติเพียง 7 มาตรา โดยมี
บทบัญญัติส�ำคัญอยู่ในมาตรา 3 และมาตรา 4 ดังต่อไปนี้
มาตรา 3 ให้บรรดาการกระท�ำใดๆ ของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมทางการเมืองหรือ
การแสดงออกทางการเมือง หรือบุคคลซึ่งไม่ได้เข้าร่วมการชุมนุมทางการเมือง แต่กระท�ำการนั้น
มีมูลเหตุเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับความขัดแย้งทางการเมือง โดยการกล่าวด้วยวาจาหรือโฆษณา
ด้วยวิธีการใด เพื่อเรียกร้องหรือให้มีการต่อต้านรัฐ การป้องกันตน การต่อสู้ขัดขืนการด�ำเนินการของ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ หรือการชุมนุม การประท้วงหรือการแสดงออกด้วยวิธกี ารใดๆ อันอาจเป็นการกระทบ
ต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคลอื่น ซึ่งเป็นเหตุการณ์สืบ
เนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองหรือการแสดงออกทางการเมือง ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549
ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ไม่เป็นความผิดต่อไป และให้ผู้กระท�ำการนั้นพ้นจากการเป็น
ผู้กระท�ำความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิง
การกระท�ำตามวรรคหนึง่ ไม่รวมถึงการกระท�ำใดๆ ของบรรดาผูซ้ งึ่ มีอำ� นาจในการตัดสินใจหรือ
สั่งการให้มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองในห้วงระยะเวลาดังกล่าว
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พระราชบัญญัตินิรโทษกรรม ประชาธิปไตย และการปฏิรูปการเมือง

มาตรา 4 เมื่อพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับแล้ว ถ้าผู้กระท�ำการตามมาตรา 3 วรรคหนึ่ง
ยังมิได้ถกู ฟ้องต่อศาลหรืออยูใ่ นระหว่างการสอบสวน ให้พนักงานสอบสวนผูซ้ งึ่ มีอำ� นาจสอบสวนหรือ
พนักงานอัยการระงับการสอบสวนหรือการฟ้องร้อง หากถูกฟ้องต่อศาลแล้ว ให้พนักงานอัยการหรือ
องค์กรที่เกี่ยวข้องระงับการฟ้องหรือให้ถอนฟ้อง ถ้าผู้นั้นอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดี ไม่ว่าจ�ำเลย
ร้องขอหรือศาลเห็นเอง ให้ศาลพิพากษายกฟ้องหรือมีค�ำสั่งจ�ำหน่ายคดี ในกรณีที่ได้มีค�ำพิพากษา
ถึงที่สุดให้ลงโทษบุคคลใดก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ให้ถือว่าบุคคลนั้นไม่เคยต้อง
ค�ำพิพากษาว่าได้กระท�ำความผิด ถ้าผู้นั้นอยู่ระหว่างการรับโทษ ให้การลงโทษนั้นสิ้นสุดลงและ
ปล่อยตัวผู้นั้น
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่
ผูซ้ งึ่ กระท�ำความผิดเนือ่ งจากการชุมนุมทางการเมืองและจากการแสดงออกทางการเมืองของประชาชน
พ.ศ. .... หรือร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฉบับนายวรชัย เหมะ โดยนายวรชัย เหมะ น�ำเสนอ
หลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้นว่าเป็นการนิรโทษกรรมแก่ผู้กระท�ำความผิดเนื่องจากการชุมนุม
ทางการเมืองและการแสดงออกทางการเมืองตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2549 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม
2554 เป็นการนิรโทษกรรมเฉพาะประชาชนที่ถูกด�ำเนินคดีและถูกออกหมายจับ โดยไม่รวมถึง
ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจหรือสั่งการให้มีการเคลื่อนไหวทางการเมือง ในขณะที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ฝ่ายค้านไม่เห็นด้วยและเสนอให้เลือ่ นการพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนีอ้ อกไป เพราะขณะนีบ้ รรยากาศ
บ้านเมืองมีความขัดแย้ง โดยนายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปตั ย์ ผูน้ ำ� ฝ่ายค้าน กล่าวว่า
หากรัฐบาลยังเร่งพิจารณาจะน�ำไปสู่ความรุนแรง อีกทั้งยังมีเสียงสะท้อนจากต่างประเทศระดับ
องค์การสหประชาชาติที่ระบุว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนและรัฐบาลไม่ควรที่จะ
เพิกเฉย ส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายรัฐบาลอภิปรายสนับสนุนว่าจะเป็นการหาทางออกเพื่อลด
ความขัดแย้ง พร้อมทั้งยืนยันว่าเคยมีการน�ำเสนอร่างกฎหมายในลักษณะนี้ในอดีตที่เกิดเหตุการณ์
รุนแรง ท�ำให้เกิดความปรองดองในชาติได้ โดยภาพรวมการอภิปรายไม่ราบรื่น เมื่อมีการอภิปรายกัน
จนถึงเวลา 22.40 นาฬิกา ประธานการประชุมจึงสั่งพักการประชุมและให้เลื่อนไปพิจารณาต่อ
ในวันรุ่งขึ้น คือ วันที่ 8 สิงหาคม 2556 เวลา 10 นาฬิกา และในที่สุดที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ได้ลงมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฉบับนี้ด้วยคะแนนเสียง 300 เสียง ต่อ 124 เสียง
งดออกเสียง 14 เสียง และ ไม่ลงคะแนนเสียง 2 เสียง นอกจากนี้ ทีป่ ระชุมยังได้แต่งตัง้ คณะกรรมาธิการ
วิ ส ามั ญ พิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ นิ ร โทษกรรมแก่ ผู ้ ซึ่ ง กระท� ำ ความผิ ด เนื่ อ งจากการชุ ม นุ ม
ทางการเมืองและการแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ. .... จ�ำนวน 35 คน ตามสัดส่วน
จ�ำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละพรรค เพื่อพิจารณาเนื้อหาของร่างกฎหมาย เพื่อลงมติ
ในวาระ 2 และวรรค 3 ต่อไป
ก่อนการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ นัดแรกเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 นายนิพิฏฐ์
อินทรสมบัติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ หนึ่งในคณะกรรมการ
วิสามัญฯ เสนอว่า “การจ�ำแนกความผิดว่าประเภทไหนบ้างที่จะได้รับการนิรโทษกรรมก็จะเป็น
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วิธีการหนึ่งที่ท�ำให้ร่างกฎหมายนิรโทษกรรมมีความชัดเจนขั้น ‘ความผิดทางการเมือง’ ที่จะได้รับ
การนิรโทษกรรมนั้น นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ นิยามความหมายไว้ว่า คือ การกระท�ำความผิดต่อ
หน่วยงานหรือองค์กรของรัฐ หรือแม้กระทั่งต่อเอกชน เพื่อให้รัฐบาลกระท�ำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง แต่ต้องไม่กระท�ำความผิดต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน
เช่น การยึดท�ำเนียบรัฐบาล รัฐสภา หรือสนามบินเพื่อกดดันรัฐบาล ได้รับการนิรโทษกรรม แต่ถ้าเป็น
การไปเผาสถานที่ราชการ เช่น ศาลากลางจังหวัด ไม่ได้รับการนิรโทษกรรม เนื่องจากถ้าหาก
นิรโทษกรรมให้ก็จะไม่มีหลักประกันว่าจะไม่เกิดความรุนแรงในลักษณะนี้ขึ้นอีกในอนาคต เพราะ
จะเป็น ‘ตัวอย่าง’ ให้มีการกระท�ำตาม” นอกจากนี้ นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ยังได้เสนอด้วยว่า
“การเขียนระบุอัตราโทษของคดีที่ได้รับการนิรโทษกรรมก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ท�ำให้ร่างพระราชบัญญัติ
นิรโทษกรรมมีความชัดเจนขึน้ โดยเขียนเป็นบัญชีแนบท้ายร่าง เพราะการทีจ่ ะไปเขียนในร่างท�ำได้ยาก
และร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในอดีตที่ผ่านมาทั้ง 24 ฉบับ นั้น เช่น นิรโทษกรรมเหตุการณ์
14 ตุลาคม 2516 หรือ 6 ตุลาคม 2519 จะเขียนในลักษณะที่ว่าการชุมนุมของนิสิตนักศึกษา ระหว่าง
วันทีเ่ ท่าใดถึงวันทีเ่ ท่าใดได้รบั การนิรโทษกรรม ไม่มตี วั ผูก้ ระท�ำความผิดทีช่ ดั เจน แม้วา่ จะมีการกระท�ำ
ความผิดต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ก็นิรโทษกรรมให้ได้ เพราะเป็นความขัดแย้งระหว่างประชาชน
กับรัฐบาลหรือทหาร เป็นการต่อต้านอ�ำนาจรัฐ แต่เหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในระยะหลัง
เป็นเรื่องของความขัดแย้งระหว่างประชาชนกันเอง ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฉบับของ
นายวรชัยจึงไม่สามารถเขียนเหมือนในอดีตได้”24 ส่วนนายแก้วสรร อติโพธิ กรรมาธิการโควตา
พรรคประชาธิปัตย์ มีความเห็นว่า “การเขียนร่างกฎหมายนิรโทษกรรมจะต้องเริ่มที่หลักคิดใน
การออกกฎหมายก่อน ต้องมาดูว่าการด�ำเนินคดีแก่ความผิดประเภทไหน ไม่มีประโยชน์ อะไรเป็น
ความผิดทางการเมือง อะไรเป็นเรื่องที่เกินเลย ไม่ใช่คิดในแง่นิรโทษกรรมให้บุคคลหรือใคร ในอดีต
ที่ผ่านมาการออกกฎหมายนิรโทษกรรมจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นการนิรโทษกรรม
ให้แก่เหตุการณ์ที่มีการจลาจลเกิดขึ้น เช่น เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 หรือพฤษภาทมิฬ 2535
แต่หาคนกระท�ำความผิดไม่ได้ กฎหมายนิรโทษกรรมในอดีตจึงไม่ได้เขียนในลักษณะว่าใครได้รับ
การนิรโทษกรรมและยกเว้นไม่ให้ใครได้รับนิรโทษกรรมอย่างร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม
ฉบับของนายวรชัย ดังนั้น การเขียนร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมจึงต้องดูที่ความผิดนั้นๆ เป็น
ความผิดประเภทใดที่จะนิรโทษกรรมให้ได้ ไม่ได้ดูที่ตัวบุคคล ต้องเขียนให้ชัดลงไปในตัวร่าง หรือ
เขียนเป็นบัญชีแนบท้ายก็ได้ อย่างเช่น ‘การกระท�ำความผิดทางการเมือง’ ที่นิรโทษกรรมให้ได้ คือ
การกระท�ำความผิดต่อองค์กรของรัฐ ไปยึดท�ำเนียบรัฐบาล ไปยึดสภา เป็นความผิดจากการต่อสู้
ทางการเมือง เป็นเรื่องระหว่างรัฐกับผู้ชุมนุม เป็นเรื่องของสังคม แต่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความ

24

โอภาส บุญล้อม, “ ‘ศึก’ ต่อไป ! ในการตรากฎหมาย ‘นิรโทษกรรม’ ” คอลัมน์ การเมือง : ทัศนะบทความ คม-ชัด-ลึก
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2556.
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พระราชบัญญัตินิรโทษกรรม ประชาธิปไตย และการปฏิรูปการเมือง

สงบเรียบร้อยของบ้านเมือง เช่น การไปฆ่าคนหรือเผาท�ำลายทรัพย์สินของผู้อื่น อย่างนี้นิรโทษกรรม
ไม่ได้”25 แต่นายวรชัย เหมะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย ผู้เสนอ
ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฉบับนี้ ยังยืนยันหลักการตามร่างที่เสนอ คือ นิรโทษกรรมให้แก่
ผูช้ มุ นุม แต่ไม่นริ โทษกรรมให้แก่แกนน�ำ แต่ถา้ มีการเสนอว่าให้เขียนก�ำหนดประเภทคดีวา่ คดีอะไรบ้าง
ที่ได้รับนิรโทษกรรมหรือก�ำหนดอัตราโทษของคดีที่จะได้รับการนิรโทษกรรมเพื่อจะได้มีความชัดเจน
มากขึ้น ก็พร้อมที่จะรับฟัง ส่วนที่กล่าวว่าร่างเขียนไม่ชัดในประเด็นที่ยกเว้นไม่ให้คนระดับแกนน�ำ
ได้รับการนิรโทษกรรม เพราะไม่ทราบว่าแกนน�ำหมายถึงใครบ้างนั้น นายวรชัย เหมะ เสนอว่า
“ให้เขียนลงไปในร่างให้ชัดในชั้นกรรมาธิการเลยว่าไม่นิรโทษกรรมให้จ�ำเลย 24 คน ในคดีก่อการร้าย
ซึ่งรวมถึงพันต�ำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี แกนน�ำพันธมิตร 5 คน ในคดีก่อการร้าย
ที่กลุ่มพันธมิตรยึดสนามบิน และคดีที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ถูก
กรมสอบสวนพิเศษ (DSI) ด�ำเนินคดีฐานก่อให้เกิดการฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเล็งเห็นผล” นายวรชัย เหมะ
ยืนยันว่าร่างที่เขาเสนอไม่เกี่ยวกับผู้กระท�ำความผิดตามมาตรา 112 แห่งประมวลกฎหมายอาญา26
คดีผู้กระท�ำความผิดตามมาตรา 112 เป็นคดีอาญาปกติ ไม่ใช่คดีการเมือง แต่ถ้ามีการหยิบยก
ประเด็นนี้ขึ้นมาในชั้นกรรมาธิการว่าเพื่อความชัดเจน เขียนให้ชัดไปเลยว่ายกเว้นไม่นิรโทษกรรมให้
นอกจากนี้ ข้อหวั่นเกรงอีกอย่างหนึ่งต่อร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ในชั้นกรรมาธิการจะมีการน�ำ
หลักการตามร่างพระราชบัญญัติปรองดองแห่งชาติที่นิรโทษกรรมทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกสี ซึ่งรวมไปถึง
พันต�ำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และผู้กระท�ำความผิดตามมาตรา 112 มาปนกัน
จนกลายเป็นร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฉบับ “สุดซอย” ในเรื่องนี้นายวรชัย เหมะ เห็นว่า
“หลักการของร่างมีการแบ่งว่านิรโทษกรรมให้ใครบ้างและไม่ให้ใครบ้าง แต่ร่างพระราชบัญญัติ
ปรองดองนิรโทษกรรมให้แก่ทุกคน จึงไม่เหมือนกันเสียทีเดียว ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม
ยังยืนตามหลักการเดิมว่านิรโทษกรรมให้แก่ผู้ชุมนุม ไม่นิรโทษกรรมให้แก่แกนน�ำและผู้กระท�ำ
ความผิดตามมาตรา 112”27 แต่ในทุกประเด็นนายวรชัย เหมะ เปิดช่องไว้ว่า “ขึ้นอยู่กับเสียงข้างมาก
ในกรรมาธิการว่าจะเห็นอย่างไร” ซึ่งแน่นอนว่าฝ่ายรัฐบาลเป็นฝ่ายเสียงข้างมากในคณะกรรมาธิการ
ด้วย ส่วนนายสามารถ แก้วมีชยั สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจังหวัดเชียงราย พรรคเพือ่ ไทย ว่าทีป่ ระธาน
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ แสดงความเห็นว่า “หากจะใช้
วิธีเขียนก�ำหนดประเภทคดีทไี่ ด้รับนิรโทษกรรมหรือก�ำหนดอัตราโทษของคดีทไี่ ด้รับการนิรโทษกรรม
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เรื่องเดียวกัน.
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 บั ญ ญั ติ ว ่ า “ผู ้ ใ ดหมิ่ น ประมาท ดู ห มิ่ น หรื อ แสดงความอาฆาตมาดร้ า ย
พระมหากษั ต ริ ย ์ พระราชิ นี รั ช ทายาท หรื อ ผู ้ ส� ำ เร็ จ ราชการแทนพระองค์ ต้ อ งระวางโทษจ� ำ คุ ก ตั้ ง แต่ ส ามปี
ถึงสิบห้าปี”.
โอภาส บุญล้อม, “ ‘ศึก’ ต่อไป ! ในการตรากฎหมาย ‘นิรโทษกรรม’ ” คม-ชัด-ลึก.
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อาจไม่ ค รอบคลุ ม ถึ ง คดี ที่ ต ้ อ งการนิ ร โทษกรรมทั้ ง หมด จึ ง เห็ น ว่ า อาจใช้ ร ่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
นิรโทษกรรมในอดีตมาเป็นต้นแบบในการเขียนก็ได้ โดยร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฉบับของ
นายวรชัย เหมะ นิรโทษกรรมให้แก่เหตุการณ์ทางการเมืองในช่วงระหว่างวันที่ 19 กันยายน 2549
จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2554” แต่ค�ำถามที่ว่าท�ำไมไม่นิรโทษกรรมให้แก่เหตุการณ์ทางการเมือง
ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 19 กันยายน 2549 และหลังวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 นั้น นายสามารถ แก้วมีชัย
กล่าวว่า “ในชัน้ กรรมาธิการอาจขยายระยะเวลาของช่วงเหตุการณ์ทางการเมืองทีไ่ ด้รบั การนิรโทษกรรม
มากกว่าร่างเดิมก็ได้ และความไม่ชัดเจนว่า ‘ระดับแกนน�ำ’ ที่ไม่ได้รับการนิรโทษกรรมหมายถึง
ใครบ้างนั้น ก็อาจน�ำประมวลกฎหมายอาญามาปรับใช้ก็ได้ คือ คนที่เป็นตัวการ ผู้ใช้ จ้างวาน ยุยง
ส่งเสริม จะไม่ได้รับนิรโทษกรรม ส่วนผู้กระท�ำความผิดตามมาตรา 112 เพื่อความชัดเจนอาจเขียน
ลงไปในร่างว่าไม่นิรโทษกรรมให้แก่คดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพตามประมวลกฎหมายอาญาก็ได้”
และในกรณีความกังวลว่าจะมีการน�ำหลักการร่างพระราชบัญญัติปรองดองแห่งชาติที่นิรโทษกรรม
ให้แก่ทุกคนและทุกฝ่าย รวมถึง พันต�ำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร และผู้กระท�ำความผิดตามมาตรา 112
มารวมด้วยนัน้ นายสามารถ แก้วมีชยั ย�ำ้ ว่า “หลักการปรองดองกับหลักการนิรโทษกรรมไม่เหมือนกัน
และในชัน้ กรรมาธิการแปรญัตติตอ้ งไม่ทำ� เกินหลักการตามร่างเดิมทีผ่ า่ นวาระแรกมาแล้ว จึงไม่สามารถ
แปรญัตตินิรโทษกรรมให้แก่ทุกคน ทุกฝ่าย หรือระดับผู้สั่งการได้”28
นายพิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ หนึ่งในคณะนิติราษฎร์ แสดงความเห็นไว้ว่า “ความจริงแล้ว
ร่างพระราชบัญญัติฉบับของนายวรชัย เหมะ กล่าวครอบคลุมเฉพาะผู้ที่ ‘เกี่ยวเนื่องกับการชุมนุม
ทางการเมือง การแสดงออกทางการเมือง’ รวมทั้งผู้ที่ไม่ได้ชุมนุม ‘แต่เกี่ยวเนื่องกับความขัดแย้ง
ทางการเมือง โดยการกล่าวด้วยวาจาหรือโฆษณา... ให้มีการต่อต้านรัฐ การป้องกันตน การต่อสู้
ขัดขืน การด�ำเนินการของเจ้าหน้าที่รัฐ...’ ซึ่งก็คือไม่ครอบคลุมถึงบุคคลอื่นใดอีก รวมทั้งเจ้าหน้าที่
ของรัฐทัง้ ระดับสัง่ การและระดับปฏิบตั กิ าร ผูท้ กี่ ล่าวหาว่าฉบับของนายวรชัย เหมะ ยกเว้นความผิดให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงเป็นการเข้าใจผิด แม้แต่นายวรชัย เหมะ ก็ยังเข้าใจผิดในร่างพระราชบัญญัติ
ของตัวเอง การที่ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมยังไม่กล่าวถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องในทางใด
ทางหนึ่งนั้นเป็นการถูกต้อง ซึ่งก็หมายความว่ายังไม่มีการยกเว้นความผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐใดๆ
ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ ความเห็นที่ตรงกันจากทุกฝ่าย ณ เวลานี้ก็คือ ให้เร่งนิรโทษกรรมนักโทษ
การเมืองเฉพาะที่เป็นมวลชนร่วมเคลื่อนไหวทั้งฝ่ายเสื้อเหลืองและฝ่ายเสื้อแดง ครอบคลุมการชุมนุม
ทางการเมืองทัง้ หมดตัง้ แต่รฐั ประหาร พ.ศ. 2549 โดยไม่รวมแกนน�ำของทัง้ สองฝ่ายไม่รวมนักการเมือง
แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีประเด็นถกเถียงกันอีกถึงขอบเขตการนิรโทษกรรมว่าจะให้ครอบคลุมเพียงใด
ทัง้ ในแง่คดีทเี่ กีย่ วข้อง บุคคล และลักษณะความเสียหายต่อคูก่ รณีหรือต่อบุคคลทีส่ าม ส�ำหรับมวลชน
ที่มาร่วมชุมนุมทางการเมืองและต้องคดีความผิดภายใต้พระราชก�ำหนดฉุกเฉินและพระราชบัญญัติ
ความมั่นคงฯ นั้น ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมทุกฉบับเห็นตรงกันว่าให้ผู้ต้องคดีพ้นจากความผิด
28

เรื่องเดียวกัน.
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พระราชบัญญัตินิรโทษกรรม ประชาธิปไตย และการปฏิรูปการเมือง

และความรับผิดโดยสิ้นเชิง ปัญหาที่ยังถกเถียงกันอยู่ คือ แล้วความผิดตามกฎหมายอื่น เช่น กฎหมาย
อาญา จะยกเว้นความผิดด้วยหรือไม่ ในประเด็นนี้ร่างพระราชบัญญัติฉบับต่างๆ ของพรรคเพื่อไทย
ก็ ใ ห้ ผู ้ ต ้ อ งคดีพ ้นจากความผิดโดยสิ้นเชิ ง เช่ นกั น ยกเว้ นพระราชบั ญ ญั ตินิร โทษกรรมฉบั บของ
นายณัฐวุฒิ ใสเกื้อ ที่ไม่ครอบคลุมถึงคดีก่อการร้ายและคดีความผิดต่อชีวิต ประเด็นถกเถียงต่อมา
คือ ผู้ต้องคดีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมด้วย
หรือไม่ เพียงใด เนื่องจากร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมทั้งหมดระบุครอบคลุมให้ยกเว้นเฉพาะ
ความผิดอันเนื่องมาจาก ‘การแสดงออกทางการเมือง’ ตั้งแต่รัฐประหาร พ.ศ.2549 เป็นต้นมา
ฉะนั้น คดีตามมาตรา 112 จะได้รับการยกเลิกความผิดด้วยหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการพิสูจน์ในศาลว่า
‘การกระท�ำตามข้อกล่าวหา’ ของผู้ต้องคดีตามมาตรา 112 แต่ละคนนั้นเข้าข่ายเป็น ‘การแสดงออก
ทางการเมือง’ หรือไม่ คดีตามมาตรา 112 แต่ละคดีจะต้องพิสูจน์ว่าเป็น ‘คดีการเมือง’ ก่อน จึงจะ
ได้รับการยกเว้นความผิด ผู้ต้องคดีที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าตนมีเหตุจูงใจทางการเมืองจากรัฐประหาร
พ.ศ. 2549 จะไม่ได้รบั การยกเว้นความผิด ดังนัน้ ผูท้ อี่ า้ งว่าผูต้ อ้ งคดีตามมาตรา 112 จะได้รบั ประโยชน์
จากร่างพระราชบัญญัตนิ ริ โทษกรรมด้วยนัน้ จึงเป็นการเข้าใจผิด ส่วนเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทัง้ ระดับสัง่ การ
และระดับปฏิบตั กิ ารนัน้ ได้รบั การคุม้ ครองจากพระราชก�ำหนดฉุกเฉินและพระราชบัญญัตคิ วามมัน่ คงฯ
ที่มีผลในขณะเกิดเหตุอยู่แล้ว การจะเอาผิดคนเหล่านั้นในกรณี ‘กระท�ำเกินกว่าเหตุ’ จึงเป็นเรื่อง
ซับซ้อนทางกฎหมายและความยากล�ำบากทางการเมืองที่ฝ่ายประชาธิปไตยจะต้องต่อสู้ต่อไปอย่าง
ถึงที่สุด เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมและมิให้เป็นเยี่ยงอย่างให้เกิดการปราบปรามเข่นฆ่าประชาชน
ซ�้ำซากโดยอ้างกฎหมายใดๆ อีกต่อไป”29
แต่ในอีกด้านหนึ่งพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมถูกคัดค้านจากบุคคลอีกหลายกลุ่ม อย่าง
กว้างขวางถึงขนาดมีการชุมนุมคัดค้านการผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้ ด้วยเหตุผลว่าร่างพระราชบัญญัติ
นิรโทษกรรมเป็นการเปิดโอกาสให้มีการนิรโทษกรรมแก่แกนน�ำที่ปราศรัยสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วม
การชุมนุมก่อเหตุความรุนแรงในช่วงปี 2552 ถึงปี 2553 ได้แก่ การท�ำร้ายและประทุษร้ายต่อทหาร
ต�ำรวจ และเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการรักษาความสงบในช่วงระยะเวลาดังกล่าว30 ตลอดจน
ประชาชนผูบ้ ริสทุ ธิท์ ไี่ ม่ได้เข้าร่วมการชุมนุม แต่ถกู ลูกลวง การเผาสถานทีร่ าชการและของรัฐวิสาหกิจ
เช่น ศาลากลางจังหวัด ตึกการไฟฟ้านครหลวง หรือการเผาตึกของเอกชน ไม่วา่ จะเป็นตึกเซ็นทรัลเวิลด์
ศูนย์การค้าสยามสแควร์ ธนาคารพาณิชย์ อาคารร้านค้าในบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ หรือ
การยิงปืนใหญ่เข้าไปในวัดพระแก้ว การกระท�ำเหล่านี้เป็นความผิดทางอาญาที่ได้มีการส่งฟ้องศาล
29
30

พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์, “ร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ใครได้ประโยชน์?” ประชาไท.
แต่เนื้อหาในมาตรา 3 และมาตรา 4 แห่งร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระท�ำความผิดเนื่องจากการชุมนุม
ทางการเมืองและการแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ. .... ท�ำให้มีการตีความว่าไม่มีการระบุการนิรโทษกรรม
ให้แก่ทหารระดับปฏิบตั กิ ารไว้ในร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว แต่ตอ้ งการให้การพิจารณาความผิดของทหารระดับปฏิบตั กิ าร
เข้าสู่ชั้นกรรมาธิการ.
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ดุษฎี ห๎ลีละเมียร

หรื อ บางกรณี ก็ ไ ด้ มี ก ารตั ด สิ น คดี ไ ปแล้ ว การกระท� ำ ความผิ ด อาญาเหล่ า นี้ ไ ม่ ส มควรได้ รั บ
การนิรโทษกรรม แต่ตอ้ งให้มกี ารด�ำเนินคดีไปตามกระบวนการยุตธิ รรม และยิง่ ไปกว่านัน้ แม้ในกรณีที่
ได้มีค�ำพิพากษาไปแล้วก็ให้ถือว่าไม่มีความผิด อันสะท้อนให้เห็นว่าได้มีการละเมิดกฎหมายโดยใช้
เสียงส่วนใหญ่ในสภา ท�ำให้หลักนิติรัฐ (Legal state) หรือหลักนิติธรรม (The Rule of Law) ของ
ประเทศถูกท�ำลายลง นอกจากนี้ มีคำ� ถามกันอย่างกว้างขวางว่าผูท้ จี่ ะได้รบั ประโยชน์จากร่างกฎหมาย
ฉบับนีม้ ากทีส่ ดุ เป็นกลุม่ หัวหน้าหรือแกนน�ำของกลุม่ แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ
(นปช.) ซึ่งรวมไปถึงพันต�ำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร ที่เป็นผู้ต้องหาและคดีอยู่ในระหว่างการด�ำเนินการ
ทางกระบวนการยุติธรรมหรือไม่ ในขณะที่ผู้เข้าร่วมชุมนุมส่วนใหญ่ได้รับการปลดปล่อยหรือ
การประกันตัวไปแล้ว ดังนัน้ ร่างกฎหมายฉบับนีจ้ งึ ถูกวิพากษ์วจิ ารณ์อย่างหนักว่าเป็นการเอือ้ ประโยชน์
แก่บุคคลเฉพาะกลุ่ม ในขณะที่กลุ่มพันธมิตรและพรรคฝ่ายค้านไม่ต้องการได้รับประโยชน์จาก
พระราชบัญญัตนิ ริ โทษกรรม แต่ยนิ ดีทจี่ ะไปต่อสูใ้ นชัน้ ศาล และหลักการในการนิรโทษกรรม คือ ต้องมี
การยอมรับหรือรับรูก้ ารกระท�ำความผิดหรือได้รบั โทษจากการกระท�ำความผิดไปแล้ว การนิรโทษกรรม
จึงเป็นการให้อภัยต่อการกระท�ำความผิดที่เกิดขึ้น ซึ่งหมายถึง ต้องมีการค้นหาความจริง สืบสวน
สอบสวนการกระท�ำทีเ่ กิดขึน้ ก่อน ในเรือ่ งนีร้ ฐั บาลได้แต่งตัง้ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหา
ความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) ที่มีศาสตราจารย์ ดร. คณิต ณ นคร เป็นประธาน ขึ้นมา
เพื่อศึกษาถึงแนวทางการสร้างความปรองดอง และได้มีข้อเสนอในการสร้างความปรองดองแห่งชาติ
ที่จะต้องมีการท�ำประชาพิจารณ์และรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอยู่แล้ว ดังนั้น
การใช้เสียงข้างมากออกกฎหมายจึงรังแต่จะสร้างความแตกแยกของบุคคลในสังคมที่อาจจะน�ำไปสู่
เหตุการณ์ความรุนแรงอีกครั้งหนึ่ง รัฐบาลเองจะต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่จะเกิดติดตามมาอย่างที่
ไม่ ส ามารถปฏิ เ สธความรั บ ผิ ด ชอบได้ 31 ทั้ ง บุ ค คลหลายกลุ ่ ม ดั ง กล่ า วยั ง มี ค วามเห็ น ว่ า หาก
ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมซึ่งเสนอโดยนายวรชัย เหมะ สามารถผ่านออกมาเป็นกฎหมายที่ใช้
บังคับได้ในวันใด ก็อาจท�ำให้บุคคลที่ถูกด�ำเนินคดีอาญาซึ่งรวมถึงคดีตามมาตรา 112 แห่งประมวล
กฎหมายอาญา ที่เกิดในช่วงวันที่ 19 กันยายน 2549 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 พ้นความผิด
ทันที เพราะในร่างกฎหมายฉบับนี้ได้บัญญัติให้การกระท�ำของบุคคล 2 ประเภท ไม่เป็นความผิด
อีกต่อไป อันได้แก่ การกระท�ำใดๆ ของบุคคลทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการชุมนุมทางการเมืองหรือการแสดงออก
ทางการเมือง ซึ่งน่าจะครอบคลุมถึงการกระท�ำที่เข้าข่ายกระท�ำความผิดในคดีอาญา และบุคคล
ซึ่งไม่ได้เข้าร่วมการชุมนุมทางการเมือง แต่การกระท�ำนั้นมีมูลเหตุเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ความขัดแย้งทางการเมืองโดยการกล่าวด้วยวาจาหรือโฆษณา ซึ่งน่าจะครอบคลุมถึง “การกระท�ำ
ที่เข้าข่ายการกระท�ำความผิดตามมาตรา 112” หากเป็นเช่นนั้น หมายความว่ามีอย่างน้อย 7 คดีใหญ่
ที่จ�ำเลยจะได้รับการนิรโทษกรรมดังต่อไปนี้
31

อาภรณ์ ชีวะเกรียงไกร, “ร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม...ความปรองดองหรือความแตกแยก” คอลัมน์ การเมือง : ทัศนะวิจารณ์
กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 1 สิงหาคม 2556.
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1. คดีนางสาวดารณี ชาญเชิงศิลปกุล หรือ “ดา ตอร์ปิโด” แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) หมิ่นสถาบันเบื้องสูง
2. คดีนายสมยศ พฤกษาเกษมสุข แกนน�ำกลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย และบรรณาธิการ
บริหารนิตยสารวอยช์ ออฟ ทักษิณ หมิ่นสถาบันเบื้องสูง
3. คดีนายสุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์ แกนน�ำกลุ่มแดงสยาม หมิ่นสถาบันเบื้องสูง
4. คดีเผาศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
5. คดีเผาศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
6. คดีเผาศาลากลางจังหวัดขอนแก่นและสถานีโทรทัศน์ NBT ขอนแก่น
7. คดีเผาศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร32
เมื่ออ่านจากข่าวหนังสือพิมพ์เหล่านี้แล้ว มองไม่เห็นหนทางที่จะปรองดองความแตกแยกของ
คนในชาติได้เลย ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฉบับนี้มองจากพฤติการณ์ที่เห็นได้จากภายนอก
ก็จะรู้สึกได้ว่าเพียงเพื่อจะเอาใจคนเสื้อแดงไว้รับใช้ประโยชน์ต่อไปเท่านั้น แต่เจตนารมณ์ลึกๆ คือ
การกระท�ำเพือ่ สร้างความสัน่ สะเทือนแก่กระบวนการยุตธิ รรม โดยเฉพาะการก้าวล่วงเข้าไปในอ�ำนาจ
ศาลในภาพรวม ด้วยการใช้เสียงข้างมากในสภาเป็นเครือ่ งมือ อันเป็นการแทรกแซงหรือก้าวก่ายความ
เป็นอิสระของอ�ำนาจตุลาการวิธกี ารหนึง่ แม้จะไม่ถงึ ขนาดสับขาหลอก เพราะพอจะมองออกและทราบ
กันอยู่แล้ว แต่ก็ท�ำให้ประเทศไทยเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความร้อนแรงอีกครั้งหนึ่ง ในช่วงเวลาที่ผ่านมา
ดูเหมือนว่าความขัดแย้งไม่นา่ จะมีอะไรมากทีน่ ำ� ไปสูค่ วามรุนแรงได้ ความไม่พอใจของผูค้ นจ�ำนวนหนึง่
ทีป่ ระกาศว่าจะเข้ามาร่วมชุมนุมย่อมสะท้อนให้เห็นว่ายังมีคนในสังคมอีกจ�ำนวนมากทีไ่ ม่พอใจรัฐบาล
และอาจจะทวีความรุนแรงหนักขึ้นจนถึงขั้นสั่นคลอนรัฐบาลได้ ดังนั้น ก่อนที่จะมีการชุมนุมของ
กลุ่มกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณในวันที่ 4 สิงหาคม 2556 และก่อนที่พรรคประชาธิปัตย์
จะน�ำมวลชนเดินเข้าสู่รัฐสภาในวันที่ 7 สิงหาคม 2556 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 นายกรัฐมนตรี
จึงประกาศเชิญทุกกลุ่มทุกขั้วเข้ามาร่วมกันเพื่อปฏิรูปการเมือง ต่อมาเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556
มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นพิเศษเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช .... แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ในวาระ 2 โดยมีสาระส�ำคัญ คือ
ให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งทั้งหมด 200 คน มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 6 ปี และด�ำรงวาระ
ต่อเนือ่ งได้ ไม่หา้ มสังกัดพรรคการเมืองในเวลา 5 ปี และไม่หา้ มเป็นเครือญาติสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
หรือผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมือง ทัง้ นี้ เพือ่ จะตัดสมาชิกวุฒสิ ภาทีม่ าจากการสรรหาโดยจะให้ได้มาจาก
การเลือกตัง้ อย่างเดียว ซึง่ จะมีผลท�ำให้นายทุนเจ้าของพรรคการเมืองมีอำ� นาจครอบง�ำสมาชิกวุฒสิ ภา

32

โอภาส บุญล้อม, “เปิดปูม ร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมฉบับ ‘วรชัย เหมะ’ – 7 คดีใหญ่ พ้นผิด” ส�ำนักข่าวเนชั่น
วันอังคารที่ 23 เมษายน 2556.
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ดุษฎี ห๎ลีละเมียร

ได้เช่นเดียวกันกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคของตนในอนาคต โดยมีเป้าหมายหลักใน
ย่างก้าวต่อไป เพื่อการครอบง�ำและแทรกแซงความเป็นอิสระของผู้พิพากษารวมทั้งองค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญเป็นส�ำคัญ
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2556 มีการจัดการประชุมหารือแลกเปลี่ยนและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ
ข้อเสนอส�ำหรับทางออกของประเทศไทยนัดแรก โดยใช้ชื่อว่า “เดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย พัฒนา
ประชาธิปไตยและประเทศร่วมกัน” ที่ตึกสันติไมตรี ท�ำเนียบรัฐบาล โดยมีบุคคลจากสาขาอาชีพและ
กลุ่มการเมืองต่างๆ เข้าร่วม จ�ำนวน 70 คน ซึ่งมีอดีตนายกรัฐมนตรี เช่น พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
นายบรรหาร ศิลปอาชา นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตประธานรัฐสภา ประธานรัฐสภา หัวหน้า
พรรคการเมือง ตัวแทนเครือข่ายและกลุ่มการเมือง เช่น ประธานกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้าน
เผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ภาคธุรกิจเอกชน เช่น ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตัวแทน
สื่อมวลชน และนักวิชาการ โดยไม่มีตัวแทนจากพรรคประชาธิปัตย์ กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย (พธม.) และกลุ่ม 40 สว. เข้าร่วม
กรอบการท�ำงานในการวางเป้าหมายการปฏิรูปการเมืองและทางออกของประเทศในมติ
รวม 7 ประการ มีดังต่อไปนี้
1. การท�ำให้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขมีความมั่นคง
แข็งแรง
2. ต้องมีความเท่าเทียมเสมอภาค ลดความเหลื่อมล�้ำในสังคมตามสิทธิที่แต่ละกลุ่มควรได้รับ
3. มีกลไกการท�ำงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
4. สร้างกระบวนการให้เกิดความยุติธรรม ความเสมอภาคเท่าเทียมกันในสิทธิขั้นพื้นฐาน
ที่แต่ละกลุ่มในสังคมควรได้รับตามหลักนิติรัฐและนิติธรรม
5. มีประชาธิปไตยทีผ่ า่ นการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน ยึดเสียงส่วนใหญ่ รับฟังเสียงส่วนน้อย
6. สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและบรรยากาศที่ดีของการไว้วางใจกัน
7. ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมบนความถูกต้อง
นอกจากนี้ ยังให้ก�ำหนดแผนโรดแมบปฏิรูปประเทศ ทั้งการปฏิรูปการเมืองโดยให้ครอบคลุม
การเมืองการปกครอง การบริหารส่วนท้องถิ่น ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายตุลาการ ควบคู่กับการปฏิรูป
เศรษฐกิจที่จะต้องด�ำเนินการตั้งแต่โครงสร้างเศรษฐกิจ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
การรองรับประชาคมอาเซียน และการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน การปฏิรูปสังคม สร้างจริยธรรม
วัฒนธรรม รวมถึงด้านสิง่ แวดล้อม และศาสนา โดยแต่ละด้านจะต้องก�ำหนดแนวทางการแก้ปญ
ั หาทัง้
ระยะสัน้ และระยะยาว ทัง้ ให้ยดึ แนวทางการปฏิบตั โิ ดยให้รวบรวมผลงานการศึกษาจากทุกหน่วยงาน
ที่มีการเสนอมา เพื่อให้เกิดการตกผลึก หัวข้อใดไม่มีความขัดแย้ง ทุกฝ่ายเห็นตรงกัน ให้ด�ำเนินการ
ได้ทันที โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาสังคม ส่วนประเด็นที่ยังคงเป็นปัญหา ไม่ได้ข้อสรุป มอบให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูแล และต้องศึกษาปัญหารากเหง้าทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
เพื่อแก้ปัญหาระยะยาว
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เมื่ อ น� ำ ความรู ้ จ ากหนั ง สื อ เรื่ อ ง ผลไม้ มี พิ ษ มาจากต้ น ไม้ ที่ มี พิ ษ จริ ง หรื อ (?) ของ
ศาสตราจารย์ ดร. อมร จันทรสมบูรณ์ มาพิจารณาประกอบ สาเหตุที่ท�ำให้คนไทยต้องแตกแยก
ดังได้กล่าวมาแล้ว คือ รัฐธรรมนูญของประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ใช้ “ระบบเผด็จการโดย
พรรคการเมืองของนายทุนในระบบรัฐสภา” ประเทศเดียวในโลก จึงเป็นเหตุท�ำให้นายทุนเจ้าของ
พรรคการเมืองซึ่งต้องการชัยชนะในการเลือกตั้งแข่งขันกันแจกเงินและประโยชน์ด้วยวิธีการต่างๆ
อย่างไร้ขอบเขต เพือ่ เข้ามาผูกขาดอ�ำนาจรัฐและแสวงหาประโยชน์ตลอดจนความร�ำ่ รวยจากทรัพยากร
ของส่วนรวมภายใต้ระบบการเมืองทีป่ ราศจากการคานอ�ำนาจและการถ่วงดุล ท�ำให้คนไทยทัง้ ประเทศ
ต่างเข้าหาและมาเป็นพรรคพวกของนายทุนพรรคการเมืองฝ่ายที่จะให้และเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง
มากที่สุด คนไทยจึงแตกแยกกันเป็นฝักเป็นฝ่ายและมองหาประโยชน์ส่วนตัวที่นักการเมืองให้หรือ
เสนอให้จนสูญเสียความส�ำนึกถึง “ประโยชน์สว่ นรวม” ของประเทศ ดังนัน้ หนทางเดียวทีจ่ ะแก้ปญ
ั หา
การเมืองของประเทศ คือ ต้องแก้ปญ
ั หาที่ “สาเหตุ” ของปัญหา อันได้แก่ “การผูกขาดอ�ำนาจรัฐ” ด้วย
การยกเลิก “ระบบเผด็จการโดยพรรคการเมืองของนายทุนในระบบรัฐสภา” ประเทศเดียวในโลก33
การปฏิรูปการเมือง คือ การแก้ไขระบบสถาบันการเมือง (form of government) ด้วยการ
ยกเลิกและปรับเปลี่ยน (rationalization) “ระบบเผด็จการโดยพรรคการเมืองของนายทุนในระบบ
รัฐสภา” ประเทศเดียวในโลก เพื่อมิให้มีการผูกขาดอ�ำนาจรัฐโดยพรรคการเมืองนายทุนอีกต่อไป34
นายทุนเจ้าของพรรคการเมืองทีก่ ำ� ลังผูกขาดอ�ำนาจรัฐในปัจจุบนั จะแก้รฐั ธรรมนูญเพือ่ ให้ตนเอง
ไม่มีอ�ำนาจผูกขาดหรือ และท�ำให้ตนเองต้องสูญเสียโอกาสในการแสวงหาความร�่ำรวยจากทรัพยากร
ของส่วนรวมหรือไม่ กล่าวคือ รัฐบาลปัจจุบันมีความตั้งใจจริงที่จะปฏิรูปการเมืองหรือปฏิรูปประเทศ
หรือไม่ คงต้องดูจาก “ค�ำพูด” และ “การกระท�ำ” ของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีในปัจจุบัน แต่
“การกระท�ำ” ย่อมส�ำคัญกว่า เพราะเป็นการแสดงออกซึ่งเจตนาที่แท้จริงซึ่ง “ซ่อน” อยู่ในใจของ
นักการเมือง ดังนัน้ จึงลองนึกย้อนหลังไปสัก 1 ปี ว่าในช่วงเวลาดังกล่าวนายกรัฐมนตรีและนักการเมือง
ในรัฐบาลปัจจุบนั ได้ “พูด” อะไรบ้าง และ “ท�ำ” อะไรมาบ้างเพือ่ การปฏิรปู การเมือง และปราบปราม
“คอร์รัปชัน” ในกลุ่มนักการเมืองของรัฐบาลเอง ถ้านายกรัฐมนตรีและนักการเมืองในรัฐบาลปัจจุบัน
ไม่มคี วามตัง้ ใจจริงในการปฏิรปู การเมือง คนไทยจะท�ำอย่างไรจึงจะท�ำให้เกิด “การปฏิรปู การเมือง”35
ก่อนอื่นคนไทยต้องหา “ความรู้ทั่วไป” ที่จะท�ำให้ “รู้เท่าทัน” นักการเมืองนายทุน เพื่อ
มิให้บุคคลนั้นอาศัยความไม่รู้ของคนส่วนใหญ่ แล้วน�ำค�ำว่า “ประชาธิปไตย” มาหลอก และ
เขี ย นรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ใช้ “ระบบเผด็ จ การโดยพรรคการเมื อ งของนายทุ น ในระบบรั ฐ สภา”
ประเทศเดียวในโลก เพื่อน�ำอ�ำนาจรัฐไปให้ตนเองผูกขาด และกระท�ำการทุจริตคอร์รัปชันแสวงหา
ความร�่ำรวยจากทรัพยากรของส่วนรวม อันได้แก่36
33
34
35
36

ดู อมร จันทรสมบูรณ์, ผลไม้มีพิษ มาจากต้นไม้ที่มีพิษ จริงหรือ (?), หน้า 18 – 19.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 20.
บางทีบางคนคิดไปไกลถึง “การปฏิรูปประเทศ” ; ดู เรื่องเดียวกัน, หน้า 20 – 21.
ดู เรื่องเดียวกัน, หน้า 21 – 26.
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ดุษฎี ห๎ลีละเมียร

1. คนไทยต้องรู้ว่า “การปฏิรูปประเทศ” ประกอบด้วย การปฏิรูป 2 ส่วน ส่วนแรก คือ
“การปฏิรูปการเมือง” ซึ่งได้แก่ การปฏิรูประบบสถาบันการเมือง (form of government) ในระบบ
รัฐสภา และส่วนที่สอง คือ “การปฏิรูประบบ (กฎหมาย) การบริหารพื้นฐานของประเทศ” ได้แก่
การปฏิรูประบบการบริหารงานในเรื่องที่ส�ำคัญซึ่งมีอยู่มากมาย และระบบ (กฎหมาย) ที่ส�ำคัญและ
เร่งด่วนที่จะต้องปฏิรูป เช่น ระบบต�ำรวจและกระบวนการยุติธรรม (ต�ำรวจ อัยการ และศาล) ระบบ
การกระจายอ�ำนาจให้แก่ท้องถิ่น ระบบข้าราชการประจ�ำ  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการแก้ปัญหา
คอร์รัปชัน ระบบการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ระบบสหกรณ์ ฯลฯ แต่ที่ส�ำคัญที่สุดซึ่งต้องรู้ก็คือ ในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้น สถาบันการเมือง (ที่มาจากการเลือกตั้ง) เป็นสถาบันที่ส�ำคัญที่สุด
เพราะเป็นสถาบันที่มีอ�ำนาจสูงสุดของประเทศ และเป็นสถาบันเดียวที่มีอ�ำนาจตรากฎหมาย
(พระราชบัญญัติ) ดังนั้น คนไทยไม่สามารถ “ปฏิรูปประเทศ” (การปฏิรูปการเมือง และการปฏิรูป
ระบบบริหารพื้นฐานของประเทศ) ได้โดยไม่มี “การปฏิรูปการเมือง (ระบบสถาบันการเมือง)” และ
พึงระลึกอยู่เสมอว่า การปฏิรูปการเมืองเป็นการท�ำให้ “คนดี” ได้เข้ามาปกครองบ้านเมือง ไม่ใช่ให้
นักการเมืองนายทุนที่ร่วมลงทุนกันในการเลือกตั้งแล้วเข้ามาผูกขาดอ�ำนาจรัฐ
2. ในการปฏิรูปการเมืองหรือการออกแบบ (design) ระบบสถาบันการเมือง ประเทศต้องการ
ความรู้ในระดับ “ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายรัฐธรรมนูญ” จึงมิใช่การน�ำ  “บุคคลที่พอรู้กฎหมายมาเป็น
สภาร่างรัฐธรรมนูญ แล้วประชุมลงมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากเป็นรายประเด็น เพือ่ ให้ได้รฐั ธรรมนูญ
ฉบับใหม่ขนึ้ มา เพือ่ ความเป็นประชาธิปไตย หรือผูท้ ดี่ ำ� รงต�ำแหน่งคณบดีคณะนิตศิ าสตร์หรือต�ำแหน่ง
อธิการบดีในมหาวิทยาลัยทีม่ กี ารเรียนการสอนวิชานิตศิ าสตร์กม็ ใิ ช่ “ผูเ้ ชีย่ วชาญกฎหมายรัฐธรรมนูญ”
และแม้ว่าผู้นั้นจะเป็น “ผู้เชี่ยวชาญกฎหมาย” แต่ก็มิได้หมายความว่าผู้นั้นเป็น “ผู้เชี่ยวชาญกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ” นอกจากนี้ แม้แต่อาจารย์ “ผู้ที่สอนวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ” ในมหาวิทยาลัย ก็มิได้
หมายความว่าผูน้ นั้ จะเป็น “ผูเ้ ชีย่ วชาญกฎหมายรัฐธรรมนูญ” ทุกคน เพราะการออกแบบรัฐธรรมนูญ
เป็นการวางรูปแบบของรัฐบาล (form of government) และก�ำหนดกลไกของรัฐให้มีการคานและ
ถ่วงดุลอ�ำนาจซึง่ กันและกัน เพือ่ ป้องกันมิให้บคุ คลในสถาบันการเมืองทีม่ าจากการเลือกตัง้ ใช้อำ� นาจรัฐ
โดยบิดเบือนความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญ และเพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์และความร�่ำรวย
ส่ ว นตั ว จากทรั พ ยากรของชาติ ที่ เ ป็ น ของส่ ว นรวมโดยอ้ า งการเลื อ กตั้ ง นอกจากนี้ ความเป็ น
ประชาธิปไตยของ “รัฐธรรมนูญ” อยู่ที่การให้ความเห็นชอบของประชาชนส่วนใหญ่ทั้งประเทศด้วย
การออกเสียงเป็นประชามติ (referendum) โดยอาศัยการชี้น�ำและความเชื่อถือในตัวบุคคลที่เป็น
ผู้น�ำประเทศในระดับ statesman หรือวีรบุรุษสงคราม หรือผู้กู้ประเทศให้มีอิสรภาพ ซึ่งปัจจุบัน
ประเทศไทยอาจยังหาไม่พบ หรือโดยวิธีการที่ก�ำหนดให้มีการออกเสียงประชามติ (referendum)
หลังจากที่ประชาชนมีความกระจ่างแจ้งแล้ว
3. ก่อนที่จะเริ่มต้น “การปฏิรูปการเมือง” และ “การปฏิรูปประเทศ” ควรจะต้องศึกษา
เกี่ยวกับสภาพสังคมไทยว่าเป็นสังคมที่อยู่ภายใต้ระบบอุปถัมภ์ที่ต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน และขาด
“ประสบการณ์ทางการเมือง” ที่เกิดจากวิวัฒนาการในทางประวัติศาสตร์ ทั้งเป็นสังคมเกษตรที่ยัง
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พระราชบัญญัตินิรโทษกรรม ประชาธิปไตย และการปฏิรูปการเมือง

ยากจน จึงเป็นโอกาสของนายทุนเจ้าของพรรคการเมืองในการที่จะซื้อเสียงจากคนส่วนใหญ่ของ
สังคมเพือ่ เข้ามาผูกขาดอ�ำนาจรัฐได้โดยง่าย ส่วนสภาพระบบกฎหมายทีเ่ ป็นพืน้ ฐานของระบบบริหาร
ประเทศอยู่ในสภาพพิกลพิการทั้งในด้านการบริหารราชการประจ�ำและการกระจายอ�ำนาจให้แก่
ท้องถิ่น กลไกการบริหารงานประจ�ำรวมทั้งระบบกระบวนการยุติธรรมและการกระจายอ�ำนาจให้แก่
ท้องถิ่นที่พิกลพิการของเรา จึงได้กลายเป็นเครื่องมือและตกอยู่ใต้อิทธิพลของนักการเมืองนายทุน
ในระบบเผด็จการโดยพรรคการเมืองของนายทุนได้โดยง่าย รัฐบาลในช่วงระยะเวลา 17 ปี ในระบบ
เผด็จการโดยพรรคการเมืองของนายทุนยังได้ท�ำให้ระบบการปกครองท้องถิ่นและกลไกประจ�ำของ
ทางราชการเป็นฐานของ “หัวคะแนน” และการแสวงหาประโยชน์ของนักการเมืองนายทุน ดังนั้น
การคอร์รัปชันจึงขยายตัวและกระจายไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้
คนไทยมีนักการเมืองนายทุนที่แสดงให้เห็น “พฤติกรรม” ในการฉวยโอกาสจากสังคมที่อ่อนแอด้วย
การสร้าง “ระบบเผด็จการโดยพรรคการเมืองของนายทุนในระบบรัฐสภา” ประเทศเดียวในโลกขึ้น
และท�ำให้คนทั้งประเทศเข้าใจว่าระบบนี้เป็นกลไกที่ถูกต้องของความเป็นประชาธิปไตย ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ในการผูกขาดอ�ำนาจรัฐและแสวงหาความร�่ำรวยในกลุ่มนักการเมืองนายทุน
ศาสตราจารย์ ดร. อมร จันทรสมบูรณ์ เสนอความเห็นว่า การปฏิรูปการเมืองและการปฏิรูป
ประเทศจะเกิดขึ้นได้ด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2 ครั้ง กล่าวคือ การแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งแรก
จะเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพือ่ ก�ำหนดรูปแบบขององค์กรและก�ำหนดกระบวนการ (process) ในการ
ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ อันหมายถึง การปฏิรปู การเมือง และในขณะเดียวกันก็กำ� หนด “รูปแบบ”
ของการบริหารประเทศในช่วงระยะเวลาของการปฏิรูปการเมืองให้เป็นประชาธิปไตยตามมาตรฐาน
สากล คือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยไม่ต้องอยู่
ภายใต้อาณัติหรือการมอบหมายใด37 บทบาทและการมีส่วนร่วมของคนไทยในการปฏิรูปการเมือง
(เพื่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่) ได้ก�ำหนดขึ้นโดยค�ำนึงถึงความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
และข้อจ�ำกัดในการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (conflict of interest) ของแต่ละกลุ่ม ตามหลักวิชาการ
และตามประสบการณ์ที่ประเทศที่พัฒนาแล้วเคยใช้มาแล้ว ส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งที่สอง
37

ศาสตราจารย์ ดร. อมร จันทรสมบูรณ์ แสดงข้อสังเกตว่า ไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนใดที่พูดว่าควรแก้ไขรัฐธรรมนูญ
เพื่อให้ “สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีอิสระในการสมัครเลือกตั้งโดยไม่ต้องสังกัดพรรคการเมือง” และไม่มีสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรคนใดที่เสนอว่าควรแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อ “ไม่ให้พรรคการเมืองมีอ�ำนาจปลดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” ได้ ทั้งไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนใดที่เสนอว่าควรแก้ไขรัฐธรรมนูญ
เพื่อ “ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ตามมโนธรรมของตนเอง”
อันเป็นหลักการสากลของระบอบประชาธิปไตย ขณะเดียวกันดูเหมือนว่านายทุนเจ้าของพรรคการเมืองต่างพอใจที่จะ
“ลงทุน” และออกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสังกัด เพื่อให้ตนเองจะได้มีโควตาในการด�ำรง
ต�ำแหน่งรัฐมนตรี (เพือ่ แสวงหาประโยชน์และความร�ำ่ รวยจากทรัพยากรของชาติ) และดูเหมือนว่าสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
ลูกพรรคในสังกัดพรรคการเมืองก็พอใจทีจ่ ะไม่ตอ้ งลงทุนในการเลือกตัง้ และพอใจกับรายได้ของตนเองรวมทัง้ ผลประโยชน์
ทีน่ ายทุนพรรคการเมืองจะแบ่งปันมาให้ ถ้า “การเมืองของประเทศไทย” เป็นเช่นนี้ ประเทศชาติคงไม่สามารถด�ำรงอยูไ่ ด้.
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ดุษฎี ห๎ลีละเมียร

ได้แก่ การน�ำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นผลงานที่มาจากการยกร่างขององค์กรที่ได้จัดตั้งขึ้นนี้
มาให้ประชาชนออกเสียงลงประชามติ “เลือก” ระหว่าง “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช .... ซึ่งเป็นฉบับใหม่” กับ “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540”
อันเป็นฉบับที่นักการเมืองนายทุนเรียกร้อง38
ศาสตราจารย์ ดร. อมร จันทรสมบูรณ์ ได้กล่าวเน้นย�้ำไว้ว่า การปฏิรูปการเมือง (ระบบสถาบัน
การเมือง) เป็นสิง่ จ�ำเป็นทีต่ อ้ งกระท�ำโดยเร็ว แต่สำ� หรับ “การปฏิรปู ระบบบริหารพืน้ ฐานของประเทศ”
(เพื่อให้เป็นการปฏิรูปประเทศ) นั้น จะประกอบด้วยการปฏิรูปกฎหมายส�ำคัญหลายฉบับ จึงจ�ำเป็น
จะต้องใช้เวลาต่อเนื่องไปอีกไม่ต�่ำกว่า 10 ปี ซึ่งคงจะต้องกระท�ำต่อไปหลังจากการปฏิรูปการเมือง
แล้ว อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการปฏิรูปการเมืองแล้วก็ตาม แต่ “การปฏิรูประบบบริหารพื้นฐานของ
ประเทศ” ของประเทศไทยก็ยังไม่สามารถเป็นไปได้ ถ้าหากไม่มีการยกระดับ “มาตรฐานคุณภาพ
ของนักกฎหมาย” ของประเทศไทยในปัจจุบัน โดยในการออกแบบ (เขียน) กฎหมายแต่ละฉบับ
นักกฎหมายจะต้องมีความสามารถเขียน “ค�ำอธิบายร่างกฎหมาย (expose)” เพือ่ เสนอต่อสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
ในเชิงกฎหมายเปรียบเทียบ (comparative law) และสามารถอธิบายให้ประชาชนเห็นได้ว่า
“กลไกในร่างกฎหมาย” มุ่งไปสู่ความส�ำเร็จและการสัมฤทธิ์ผลของจุดหมายของ (ร่าง) กฎหมาย
ได้อย่างไร การตรากฎหมายของประเทศไทยในอนาคตจะต้องเป็นไปเพือ่ ประโยชน์สว่ นรวม โดยต้องมี
โครงสร้างและกลไก (ในกฎหมาย) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ในการยกร่างกฎหมายจึงจะ
ต้องมี “กระบวนการ (ยกร่าง)” ทีโ่ ปร่งใสซึง่ ช่วยให้ประชาชน (ทีไ่ ม่ได้เป็นนักกฎหมายหรือผูเ้ ชีย่ วชาญ
กฎหมาย) สามารถตรวจสอบและเข้าใจร่างกฎหมายได้ และนัน่ ก็คอื จะต้องมี “ค�ำอธิบายร่างกฎหมาย”
ของผูเ้ ชีย่ วชาญกฎหมายทีเ่ ป็นอิสระ เป็นกลาง และมีความรู้ (คือ ไม่ใช่เป็น “ผูเ้ ชีย่ วชาญโดยต�ำแหน่ง”
ที่แล้วแต่จะแต่งตั้งกันขึ้นมา) ส�ำหรับให้คนทั่วไปได้อ่านประกอบการเสนอร่างกฎหมายตามวิธีการ
ซึ่งประเทศที่พัฒนาแล้วกระท�ำกันเป็นปกติ ดังนั้น การที่จะได้กฎหมาย (ที่ดี) ส�ำหรับประชาชน
คงมิใช่กระท�ำกันอย่างง่ายๆ ตามความต้องการและการกล่าวอ้างของนักการเมืองทีม่ าจากการเลือกตัง้
แต่ “หมกเม็ด” กลไกของการแสวงหาอ�ำนาจและการแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองและพรรคพวก
ตามที่กระท�ำกันอยู่ในทุกวันนี39้
ในช่วงเวลาย้อนหลังไป 1 ปี ไม่ปรากฏว่านายกรัฐมนตรีและนักการเมืองในรัฐบาลปัจจุบันได้
“พูด” หรือ “ท�ำ” อะไรเพื่อ “การปฏิรูปการเมือง” และปราบปราม “คอร์รัปชัน” ที่เกิดขึ้นใน
สังคมไทยเลย มีแต่นโยบายประชานิยมและเพื่อประโยชน์ของนายทุนเจ้าของพรรคการเมืองที่มี
เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น แต่เมื่อจะมีการเสนอร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม
ฉบับของนายวรชัย เหมะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดพรรคเพื่อไทย เข้าสู่

38
39

ดู เรื่องเดียวกัน, หน้า 29 – 30.
ดู เรื่องเดียวกัน, หน้า 31 – 33.
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พระราชบัญญัตินิรโทษกรรม ประชาธิปไตย และการปฏิรูปการเมือง

การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 7 สิงหาคม 2556 แล้วกลุ่มกองทัพประชาชนโค่นระบอบ
ทักษิณประกาศว่าจะมีการชุมนุมคัดค้านในวันที่ 4 สิงหาคม 2556 และขณะเดียวกันพรรคประชาธิปตั ย์
ภายใต้การน�ำของนายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค ในฐานะผูน้ ำ� ฝ่ายค้าน ประกาศว่าจะน�ำมวลชน
เดินเข้าสู่สภาในวันที่ 7 สิงหาคม 2556 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 นายกรัฐมนตรีจึงประกาศเชิญ
ทุกกลุ่มทุกขั้วเข้ามาร่วมกันเพื่อปฏิรูปการเมือง แล้วจะให้เชื่อได้อย่างไรว่านายกรัฐมนตรีและ
นักการเมืองในรัฐบาลปัจจุบันมีความตั้งใจที่จะปฏิรูปการเมืองและปฏิรูปประเทศ และเมื่อพิจารณา
บุคลากรในสภาปฏิรูปการเมืองที่มีการจัดประชุมหารือแลกเปลี่ยนและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอ
ส� ำ หรั บ ทางออกของประเทศไทยเป็ น ครั้ ง แรกเมื่ อ วั น ที่ 25 สิ ง หาคม 2556 แล้ ว มองไปทาง
“นักการเมือง” ที่มาจากการเลือกตั้ง ก็พบนายทุนเจ้าของพรรคการเมืองที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาล
ในปัจจุบันซึ่งอยู่ใน “ระบบเผด็จการโดยพรรคการเมืองของนายทุนในระบบรัฐสภา” ประเทศเดียว
ในโลก ทั้งมีพรรคการเมืองบางพรรคที่พร้อมจะเข้าร่วมกับพรรคการเมืองอื่นเพื่อร่วมเป็นรัฐบาล
และขอแบ่ง “โอกาส” ในการแสวงหาผลประโยชน์ แม้จะมีอดีตนายกรัฐมนตรี อดีตประธาน
รั ฐ สภา ประธานรั ฐ สภา รวมทั้ ง ตั ว แทนเครื อ ข่ า ยและกลุ ่ ม การเมื อ งก็ มี แ ต่ เ พี ย งประธานกลุ ่ ม
แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) เท่านั้น ซึ่งก็เป็นที่ประจักษ์ว่าบุคคลดังกล่าว
เหล่านี้ต่างมีพฤติการณ์ที่ต้องการรักษา “ระบบเผด็จการโดยพรรคการเมืองของนายทุนในระบบ
รัฐสภา” ไว้ด้วยกันทุกคน แต่มักจะอ้างด้วยปากว่าต้องการเป็นประชาธิปไตย แม้จะมีภาคธุรกิจ
เอกชน ตัวแทนสื่อมวลชน และนักวิชาการ แต่ก็ไม่ปรากฏว่าจะมีบุคคลใดที่เป็นผู้มีความรู้ในระดับ
“ผูเ้ ชีย่ วชาญกฎหมายรัฐธรรมนูญ” ทีจ่ ะมาเป็นผูอ้ อกแบบ (design) ระบบสถาบันการเมือง (form of
government) เมื่อเป็นเช่นนี้ แล้วจะให้คนไทยทุกหมู่เหล่ายอมรับและเชื่อถือในตัวบุคลากร
เหล่านีว้ า่ จะเป็นผูก้ อ่ ให้เกิดการปฏิรปู การเมืองและการปฏิรปู ประเทศเพือ่ มิให้มกี ารผูกขาดอ�ำนาจรัฐ
โดยพรรคการเมืองของนายทุนอีกต่อไปได้อย่างไร?
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ประชาธิปไตยกับประชาชน
(Democracy and the People)
ดวงพร หมื่นนุช*

1. หลักประชาธิปไตย

		1.1 สาระส�ำคัญ
ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองและวิธีการด�ำเนินชีวิต ซึ่งยึดหลักของความ
เสมอภาค เสรีภาพและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตยถือว่าทุกคน
มีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน และอ�ำนาจอธิปไตยต้องมาจากปวงชน
ประชาธิปไตยเป็นระบบการปกครองแบบหนึ่ง ซึ่งบริหารอ�ำนาจรัฐมาจากเสียงข้างมาก
ของพลเมืองผู้เป็นเจ้าของอ�ำนาจอธิปไตย โดยพลเมืองอาจใช้อ�ำนาจของตนโดยตรงหรือผ่านผู้แทน
ที่ตนเลือกไปใช้อ�ำนาจแทนก็ได้ ประชาธิปไตยยังเป็นอุดมคติที่ว่าพลเมืองทุกคนในชาติร่วมกัน
พิจารณากฎหมาย การปฏิบัติของรัฐ และก�ำหนดให้พลเมืองทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการแสดง
ความยินยอมและเจตนาของตน
		1.2 ความหมาย
ค�ำว่า “ประชาธิปไตย” มีผู้ให้ความหมายไว้หลากหลาย เช่น
ค�ำว่า ประชาธิปไตย ตรงกับค�ำในภาษาอังกฤษว่า Democracy ซึ่งมาจากค�ำภาษากรีก
ว่า Democratia ประกอบด้วยค�ำ 2 ค�ำ คือ Demos กับ Kratein ค�ำว่า Demos หมายถึง ประชาชน
และ Kratein หมายถึง การปกครอง ฉะนั้นประชาธิปไตย (Demoskratia) จึงหมายถึง ประชาชน
ปกครอง หรือการปกครองโดยประชาชน1
ราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายของค�ำว่า “ประชาธิปไตย” ไว้ในหนังสือพจนานุกรม
ของทางราชการว่า “แบบการปกครองที่ถือมติปวงชนเป็นใหญ่” ทั้งนี้พึงเข้าใจว่าการที่ปวงชนจะ
มีความเป็นใหญ่ในการแสดงมิติได้ก็จ�ำเป็นที่ทุกคนรวมกันเป็นปวงชนนั้นต้องมี “สิทธิและหน้าที่
ของมนุษยชน” อันเป็นสิทธิและหน้าที่ตามธรรมชาติของทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ คือ สิทธิเสรีภาพ
และความเสมอภาคซึ่งมนุษย์จะต้องใช้พร้อมกันกับหน้าที่ มิให้เกิดความเสียหายแก่เพื่อนมนุษย์อื่น
และหมู่คนอื่นหรือปวงชนเป็นส่วนรวม2
* อดีตผู้ตรวจเงินแผ่นดิน ภาค 2, ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 2 ของ
1
2

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
Democracy in Thailand เวทีเพื่อประชาธิปไตยจาก www.varinthorn.com
ประชาธิปไตยต้องเข้าถึง จึงจะพัฒนาจาก http://article-spadmc.blogspot.com
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ประชาธิปไตยกับประชาชน (Democracy and the People)

ระบบการปกครองประเทศระบอบหนึง่ ซึง่ เป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชน
และเพื่อประชาชน ค�ำว่า “ประชาชน” ในที่นี้มิได้หมายความแต่เฉพาะบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น
คนร�่ำรวย คนยากจน เจ้าของที่ดิน คนงาน หรือชาวนา เท่านั้น แต่หมายถึง ปวงชนทั้งชาติ ไม่ว่า
จะเป็ น คนยากดี มี จ นอย่ า งไร หรื อ ประกอบอาชี พ ใดก็ ต าม ปวงชนเหล่ า นี้ ย ่ อ มมี สิ ท ธิ หน้ า ที่
ความรับผิดชอบ ในการปกครองประเทศร่วมกันและอย่างเสมอภาคกัน3
แม้ในปัจจุบนั ยังไม่มกี ารนิยามค�ำว่า “ประชาธิปไตย” ทีไ่ ด้รบั การยอมรับโดยทัว่ กันก็ตาม
แต่มีสองหลักการส�ำคัญที่นิยามค�ำว่า “ประชาธิปไตย”
				■ ประเภทแรก เห็นว่าบรรดาพลเมืองหรือสมาชิกในสังคมย่อมมีความเสมอภาคกัน
ในการเข้าถึงอ�ำนาจ
				■ ประการที่สอง เห็นว่าพลเมืองย่อมมีสิทธิและเสรีภาพที่ได้รับการรับรองโดยเสมอกัน
หลักการพื้นฐานของประชาธิปไตย คือ “การยอมรับนับถือความส�ำคัญและศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ของบุคคล ความเสมอภาคและเสรีภาพในการด�ำเนินชีวิต” และจากหลักการพื้นฐาน
ดังกล่าว จึงสามารถประมวลลักษณะส�ำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยได้ดังนี้
1. ประชาชนเป็นเจ้าของอ�ำนาจอธิปไตย จึงกล่าวได้วา่ ประชาชนเป็นผูม้ อี ำ� นาจมากทีส่ ดุ
ในรัฐ
2. ประชาชนทุกคนในรัฐมีความเท่าเทียมกันตามกฎหมาย ตลอดจนมีสิทธิเสรีภาพตาม
กฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน
3. การด�ำเนินการของรัฐจ�ำเป็นต้องถือตามมติเสียงข้างมากเป็นตัวตัดสิน แต่เสียงส่วนน้อย
ในรัฐจะต้องได้รับการคุ้มครองความเป็นธรรมตามกฎหมายด้วยเช่นกัน
4. การปกครองแบบประชาธิปไตย จ�ำเป็นจะต้องได้รบั ความยินยอมพร้อมใจจากประชาชน
ส่วนใหญ่ในรัฐ

2. การปกครองในระบอบประชาธิปไตย

		2.1 รูปแบบของการปกครองระบอบประชาธิปไตย4
ในประเทศประชาธิปไตยนัน้ ไม่ได้มรี ปู แบบการปกครองทีเ่ หมือนกันทัง้ หมด แต่อาจสรุป
ได้เป็น 2 หลักเกณฑ์ ดังนี้
1. หลักประมุขของประเทศ แบ่งรูปแบบประชาธิปไตยได้ 2 ลักษณะ
1) มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข พระมหากษัตริย์ทรงใช้อ�ำนาจอธิปไตย ซึ่งเป็น
ของปวงชน โดยใช้องค์กรแยกกันเป็น 3 ทาง คือ ทรงใช้อ�ำนาจนิติบัญญัติโดยผ่านทางรัฐสภา อ�ำนาจ
บริหาร โดยผ่านทางคณะรัฐมนตรี และอ�ำนาจตุลาการ โดยผ่านทางศาล ส่วนองค์พระมหากษัตริย์
จะทรงเป็นกลางในทางการเมือง เช่น ไทย อังกฤษ เป็นต้น
3
4

ประชาธิปไตยต้องเข้าถึง จึงจะพัฒนาจาก http://article-spadmc.blogspot.com
ระบอบประชาธิปไตยจากเว็บไซต์ส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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ดวงพร หมื่นนุช

2) มีประธานาธิบดีเป็นประมุข ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งประธานาธิบดีมาจากการเลือกตัง้ ของ
ประชาชน ท�ำหน้าทีเ่ ป็นประมุขของรัฐเพียงหน้าทีเ่ ดียว เช่น สิงคโปร์ อินเดีย เป็นต้น และบางประเทศ
ประธานาธิบดีท�ำหน้าที่เป็นประมุขของฝ่ายบริหารด้วย เช่น สหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย เป็นต้น
2. หลักการรวมและการแยกอ�ำนาจ แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ
1) แบบรัฐสภา ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ได้แก่ การมีเฉพาะผู้แทนราษฎร
เพียงสภาเดียวหรืออาจมี 2 สภาก็ได้ มีทั้งสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งตัวแทนหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ที่ประชาชนเป็นผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง และวุฒิสภาซึ่งเป็นสภาของ
ผูท้ รงคุณวุฒิ ส่วนมากสมาชิกได้มาจากการแต่งตัง้ แต่สมาชิกวุฒสิ ภาในบางประเทศก็มาจากการเลือกตัง้
ชื่อสภาอาจเรียกต่างกันได้ แต่โดยหลักการสภาทั้งสองต้องประชุมร่วมกัน รวมกันเป็นรัฐสภา ผู้ใช้
อ�ำนาจนิติบัญญัติและอ�ำนาจบริหาร คือมีอ�ำนาจในการออกกฎหมายเพื่อใช้ปกครองประเทศ และ
มีอ�ำนาจบริหารในการให้ความเห็นชอบหรือจัดตั้งรัฐบาล และควบคุมการบริหารของรัฐบาลด้วย
คือ รัฐบาลบริหารด้วยความไว้วางใจของรัฐสภา ในทางปฏิบัติถือกันเป็นหลักเกณฑ์ว่า สมาชิกสภา
กลุ่มหรือพรรคการเมืองที่มีเสียงข้างมากสนับสนุนจะได้สิทธิในการจัดตั้งรัฐบาล เพื่อท�ำหน้าที่บริหาร
บ้านเมือง แต่รัฐบาลจะต้องอยู่ในความควบคุมของสมาชิกรัฐสภา ลักษณะดังกล่าวนี้ รัฐสภาและ
รัฐบาลต่างท�ำหน้าทีข่ องตน แต่รฐั สภาควบคุมรัฐบาลด้วยกระบวนการตามรัฐธรรมนูญ และอาจลงมติ
ไม่ไว้วางใจเพื่อให้รัฐบาลลาออกได้ ส่วนรัฐบาลก็อาจยุบสภาได้ ท�ำให้เกิดความสมดุลแห่งอ�ำนาจ
2) แบบประธานาธิบดี ระบอบประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีมีลักษณะคล้ายคลึง
กับแบบรัฐสภา การมีรฐั สภาเหมือนกัน แต่มลี กั ษณะทีแ่ ตกต่างกัน คือ มีประธานาธิบดีเป็นผูใ้ ช้อำ� นาจ
บริหาร โดยประธานาธิบดีมีสิทธิและหน้าที่ในการจะแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีขึ้นมาชุดหนึ่ง เพื่อบริหาร
ประเทศและรับผิดชอบร่วมกัน ส่วนอ�ำนาจนิติบัญญัตินั้นก็คงตกอยู่ที่รัฐสภา การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีนี้ ทั้งประธานาธิบดีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่างก็ได้รับเลือก
จากประชาชน ทัง้ สองฝ่ายจึงต้องรับผิดชอบโดยตรงต่อประชาชน ส่วนอ�ำนาจตุลาการยังคงเป็นอิสระ
ฉะนั้นอ�ำนาจนิติบัญญัติ อ�ำนาจบริหาร และอ�ำนาจตุลาการ ต่างก็เป็นอิสระและแยกกัน สถาบันผู้ใช้
อ�ำนาจทัง้ สามจะเป็นตัวทีค่ อยยับยัง้ และถ่วงดุลกันและกัน ไม่ให้ฝา่ ยหนึง่ ฝ่ายใดใช้อำ� นาจเกินขอบเขต
เช่น การปกครองของสหรัฐอเมริกา เป็นต้น
3) แบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดี ระบอบประชาธิปไตยแบบนี้ประธานาธิบดีเป็น
ทัง้ ประมุขของรัฐและบริหารราชการแผ่นดินร่วมกับนายกรัฐมนตรี ในด้านการบริหารนัน้ นายกรัฐมนตรี
เป็นผู้ลงนามประกาศใช้กฎหมาย และคณะรัฐมนตรีก็ยังคงเป็นผู้ใช้อ�ำนาจบริหารแต่ต้องรับผิดชอบ
ต่อรัฐสภา ส่วนรัฐสภาเองก็ยังคงท�ำหน้าที่ส�ำคัญ คือ ออกกฎหมายและควบคุมการบริหารราชการ
แผ่นดิน ประธานาธิบดีในระบอบประชาธิปไตยแบบนีเ้ ป็นผูก้ ำ� หนดนโยบายต่างประเทศและการเมือง
โดยทั่วๆ ไป ทั้งยังท�ำหน้าที่อนุญาโตตุลาการ ระหว่างรัฐสภากับคณะรัฐมนตรี นอกจากนี้ยังมีอ�ำนาจ
ยุบสภาได้ด้วย จึงมีอ�ำนาจมาก เช่น อินเดีย ฝรั่งเศส เป็นต้น
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ประชาธิปไตยกับประชาชน (Democracy and the People)

		2.2 ประเภทของระบอบประชาธิปไตย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท5
1. ประชาธิ ป ไตยโดยทางตรง เป็ น รู ป แบบการปกครองที่ ใ ห้ ป ระชาชนทั้ ง ประเทศ
เป็นผู้ใช้อ�ำนาจในการปกครองโดยตรง ด้วยการประชุมร่วมกัน พิจารณา ตัดสินปัญหาร่วมกัน
ในทีป่ ระชุมโดยตรง และจะเป็นผูเ้ ลือกตัง้ เจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั งิ านของรัฐโดยตรง เราจะเห็นว่าประชาธิปไตย
ประเภทนี้จะใช้ได้ในเชิงปฏิบัติจริงๆ ก็แต่เฉพาะในสังคมเล็กๆ หรือประเทศเล็กๆ ที่มีสมาชิก
จ�ำนวนน้อย ซึ่งแต่ละคนมีโอกาสอภิปราย วิพากษ์วิจารณ์ และพิจารณาปัญหาต่างๆ อย่างละเอียด
และมีเหตุผล แต่ถา้ น�ำเอาประชาธิปไตยประเภทนีม้ าใช้กบั สังคมขนาดใหญ่ทมี่ สี มาชิกจ�ำนวนมากแล้ว
จะเป็นอุปสรรค เนื่องจากความไม่พร้อมเพรียงกัน และการที่จะหาสถานที่ประชุมขนาดใหญ่ เพื่อจะ
ให้ประชาชนทั้งประเทศมาประชุมในที่เดียวกันย่อมเป็นไปได้ยากยิ่ง
2. ประชาธิปไตยโดยทางอ้อม เป็นประชาธิปไตยอีกประเภทหนึ่งซึ่งเป็นผลเนื่องมาจาก
ประเทศต่างๆ ของโลกได้ขยายตัวออกไปมาก ประชาชนพลเมืองเพิ่มขึ้นปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นมามาก
ฉะนั้นโอกาสที่ประชาชนทั้งประเทศจะมานั่งปรึกษาหารือกัน เพื่อแก้ปัญหากันแบบประชาธิปไตย
โดยทางตรงย่อมเป็นไปไม่ได้ เพื่อแก้ไขอุปสรรคนี้แทนที่ประชาชนทุกคนจะต้องมาประชุมร่วมกัน
เพือ่ พิจารณาตัดสินปัญหาใด ก็จะให้ประชาชนได้มโี อกาสเลือกตัวแทนหรือทีร่ จู้ กั ในนาม สมาชิกรัฐสภา
เข้าไปสู่ ที่ประชุมแทน ส่วนลักษณะและวิธีการเลือกสมาชิกรัฐสภาของประชาชนในแต่ละประเทศ
จะแตกต่างกันไป
		2.3 หลักการส�ำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
หลักการส�ำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยยึดหลักการดังต่อไปนี้คือ
1. หลักอ�ำนาจอธิปไตยของปวงชน กล่าวคือ ประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของอ�ำนาจสูงสุด
ในการตัดสินใจ ในกิจการต่างๆ ร่วมกัน
2. หลักอ�ำนาจอธิปไตยโดยปวงชน กล่าวคือ ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมทางการเมือง
โดยเลือกตัวแทนของตนเข้าไปท�ำหน้าที่ในรัฐสภา
3. หลักอ�ำนาจอธิปไตยเพื่อปวงชน กล่าวคือ ผู้ปกครองหรือผู้มีอ�ำนาจในการบริหาร
ประเทศต้องปกครองเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนใหญ่มิใช่เพื่อหมู่คณะของตนเอง
4. หลักเหตุผล ระบอบประชาธิปไตยจะต้องมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่าง
มีเหตุผล รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายอย่างกว้างขวาง
5. หลักเสียงข้างมาก เมื่อมีการอภิปรายแสดงข้อคิดเห็นกันแล้ว การหาข้อยุติต้อง
เกิดจากการออกเสียง ลงคะแนนเสียง มติของที่ประชุมเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องยอมรับ
6. หลักความยินยอม เป็นการยอมรับฉันทานุมัติจากปวงชนเจ้าของอ�ำนาจอธิปไตย
ให้เข้ามาท�ำหน้าที่แทน ใช้อ�ำนาจของประชาชนภายใต้ระยะเวลาที่ก�ำหนด

5

ระบอบประชาธิปไตยจากเว็บไซต์ส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 20 เล่มที่ 58 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2561

-18-0548(001)P5.indd 65

65
8/9/61 BE 9:57 AM

ดวงพร หมื่นนุช

7. หลักประนีประนอม เมื่อเกิดข้อขัดแย้งไม่มากนัก ก็อาจมีการประนีประนอมโดย
ยึดหลักผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นเกณฑ์โดยไม่ต้องมีการลงคะแนนเพื่อหาข้อยุติ
8. หลักความเสมอภาค ประชาธิปไตยให้ความส�ำคัญกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ถือว่า
มนุษย์เกิดมามีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน ทุกคนต้องได้รับการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเสมอภาค
9. หลักเสรีภาพ ประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะต้องให้เสรีภาพแก่
ปวงชนภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย เช่น เสรีภาพในการพูด การเขียน การชุมนุม การศึกษาอบรม
การรวมตัวกันเป็นสมาคม
10. หลักการปกครองตนเอง เป็นการเปิดโอกาสให้บคุ คลในชุมชนหรือท้องถิน่ ได้มโี อกาส
ปกครองตนเอง เพราะประชาชนในท้องถิ่นย่อมสามารถรู้ถึงปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาของตนเอง
ได้ดีกว่าบุคคลอื่น
		2.4 การปกครองโดยประชาชนหรือโดยประชาชนมีส่วนร่วม
การปกครองแบบประชาธิปไตยนั้น แท้จริงมุ่งหมายถึงความชอบธรรมในการจัดระเบียบ
การปกครองหรือระเบียบการเมืองว่ามาจากประชาชนยิ่งกว่าเป็นการปกครองโดยประชาชนเอง
ดังนั้นการปกครองใดหรือรัฐบาลใดที่มีรากฐานอ�ำนาจอยู่ที่อ�ำนาจตามข้อเท็จจริง โดยไม่อาจอิง
ความชอบธรรมในการปกครองที่เชื่อมโยงไปสู่การได้รับความชอบธรรมจากประชาชน ย่อมเป็น
การปกครองที่ไม่ชอบธรรมตามระบอบประชาธิปไตย และที่ส�ำคัญการปกครองนั้นย่อมมีความ
มุ่งหมายที่จะบ�ำรุงรักษาประโยชน์ส่วนรวม หรือความดีงามส่วนรวม (common wealth) อันเป็น
สาระส�ำคัญของการจัดให้มกี ารปกครองขึน้ ประโยชน์สว่ นรวมหรือความดีงามส่วนรวมนีต้ อ้ งตัง้ อยูบ่ น
ความชอบธรรมที่โยงไปสู่ประชาชนด้วย6
การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมือง มีรูปแบบดังนี7้
1) การมีส่วนร่วมในกลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มผลประโยชน์ หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีความ
ต้องการ มีผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ เหมือนๆ กันรวมตัวกันอย่างเป็นระบบ กลุ่มผลประโยชน์นี้
จะท�ำหน้าที่ในการรักษาผลประโยชน์ของกลุ่ม ตัวอย่างของกลุ่มผลประโยชน์โดยทั่วไปมักรวมตัวกัน
เป็นองค์กรต่างๆ เช่น สโมสร สมาคม ชมรม กลุ่มอาชีพ เป็นต้น

6
7
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2) การมีส่วนร่วมในพรรคการเมือง พรรคการเมือง คือ กลุ่มบุคคลที่มีอุดมการณ์และ
นโยบายทางการเมืองสอดคล้องกัน รวมตัวกันโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเข้าไปมีบทบาททางการเมือง
น�ำเอานโยบายไปปฏิบัติหรือเพื่อที่จะจัดตั้งรัฐบาล การเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
โดยการสมัครเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองใดๆ ที่เชื่อว่ามีแนวนโยบายตรงกับความต้องการของตน
มากที่สุด การช่วยพรรคการเมืองในการรณรงค์หาเสียงหรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ตลอดจน
การสมัครเข้ารับการเลือกตั้งโดยสังกัดพรรคการเมืองใดๆ นั้นถือได้ว่าเป็นพฤติกรรมที่จ�ำเป็นยิ่งของ
ระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นระบบการปกครองของประชาชนและโดยประชาชน
3) การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง คือการที่ประชาชนเลือกบุคคล หรือกลุ่มบุคคล เพื่อ
เข้าไปเป็นตัวแทนรักษาผลประโยชน์ของประชาชน เมื่อยอมรับกันว่าประชาธิปไตยเป็นการปกครอง
ของประชาชน อ�ำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นของประชาชน รูปธรรมของแนวคิดนี้
อาจเห็นได้จากการที่ประชาชนใช้สิทธิของตนเลือกตัวแทนหรือการผ่านทางกระบวนการเลือกตั้ง
สิทธิในการเลือกตั้งจึงเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่บุคคลแต่ละคนจะพึงได้รับในระบอบประชาธิปไตย
4) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล
ในประเทศประชาธิปไตย รัฐบาลจะต้องรับฟังความคิดเห็น ซึ่งเป็นความต้องการ
ของประชาชน รัฐบาลถือเป็นตัวแทนของประชาชนที่เข้าไปใช้อ�ำนาจในการบริหารราชการแผ่นดิน
เพื่อบ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุขให้กับประชาชน การบริหารงานของรัฐบาล จึงส่งผลโดยตรงต่อประชาชน
การกระท� ำ การบางอย่ า งของข้ า ราชการในฐานะที่ เ ป็ น ผู ้ น� ำ เอานโยบายของรั ฐ บาลไปปฏิ บั ติ
อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือแม้แต่นโยบายเองอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อการด�ำรงชีวิตตามปกติ
ของประชาชนบางคนบางกลุ ่ ม ดั ง นั้ น คนเหล่ า นี้ ใ นฐานะเจ้ า ของประเทศต่ า งมี สิ ท ธิ ที่ จ ะแสดง
ความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลได้
ภายใต้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมนี้
ประชาชนที่มีความตื่นตัวและกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมกระบวนการทางการเมืองแบบต่างๆ ดังกล่าว
ข้างต้น หรือทีเ่ ราอาจเรียกอีกอย่างหนึง่ ว่า ประชาชนทีม่ คี วามเป็นพลเมืองในระดับสูง ย่อมจะสามารถ
มีบทบาทเข้าร่วมการตัดสินใจในเรื่องส�ำคัญของส่วนรวมได้อย่างกว้างขวาง ด้วยเหตุนี้การเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารสาธารณะระหว่างประชาชนจึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่งในการปกครอง
แบบประชาธิปไตยชนิดนี้ และการใช้สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง
อย่างจริงจัง ย่อมจะมีบทบาทส�ำคัญในการเปลีย่ นแปลงหรือยกระดับคุณภาพของการสือ่ สารแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นระหว่างกัน อันเป็นเงื่อนไขที่ขาดไม่ได้ในกระบวนการก�ำหนดเจตจ�ำนงทางการเมือง
หรือการก�ำหนดมติมหาชนในหลากหลายมิติ
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3. พลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย8

		 3.1 ความหมายของประชาชนและพลเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเน้นการปกครองของประชาชน โดยประชาชนและ
เพือ่ ประชาชน ดังนัน้ หากประชาชนซึง่ เป็นเจ้าของประเทศ มีความแตกต่างหลากหลายความคิดภายใต้
หลักสิทธิ เสรีภาพและหลักเสมอภาค ขาดส�ำนึกของการเป็นพลเมืองดีในจิตใจ การพัฒนาประชาธิปไตย
โดยแท้จริงก็จะไม่ประสบความส�ำเร็จได้
“ประชาชน” หมายถึง คนของประเทศ บุคคลที่ถือสัญชาติ และได้รับสิทธิเสรีภาพและ
การคุ้มครองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
“พลเมือง” หมายถึง คนทีอ่ าศัยอยูใ่ นรัฐ เป็นก�ำลังส�ำคัญของรัฐในด้านต่างๆ มีหน้าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว รัฐ และต่อส่วนรวมร่วมกัน
ดังนั้นหากประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศมีส�ำนึกของความเป็นพลเมือง ย่อมตระหนัก
ว่าตนเองนั้นเป็นก�ำลังของรัฐ มีส่วนรับผิดชอบต่อประเทศชาติในฐานะเจ้าของประเทศ รู้หน้าที่ สิทธิ
ของตนเองและเคารพสิทธิของผูอ้ นื่ เช่นนีเ้ ชือ่ ได้วา่ การแสดงออกซึง่ ความเป็นพลเมืองดีของประชาชน
หรือคนในสังคมจะด�ำเนินการไปอย่างถูกท�ำนองคลองธรรมและสอดคล้องกับหลักการพื้นฐานแห่ง
การปกครองระบอบประชาธิปไตย
ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย ประกอบด้วยคุณลักษณะดังนี้
				1. มีอิสรภาพและพึ่งตนเองได้ การที่ประชาชนเป็นเจ้าของอ�ำนาจสูงสุดในประเทศ
ประชาชนจึงมีฐานะเป็นเจ้าของประเทศ เป็นเจ้าของชีวติ และมีสทิ ธิและเสรีภาพในประเทศของตนเอง
ท�ำนองเดียวกันกับเจ้าของบ้านมีสิทธิเสรีภาพในบ้านของตน จึงท�ำให้เกิดหลักสิทธิเสรีภาพ และท�ำให้
ประชาชนมีอิสรภาพซึ่งท�ำให้เกิดภาวะ “ความเป็นพลเมือง” ที่เป็นอิสระ พึ่งตนเองและสามารถ
รับผิดชอบตนเองได้
				2. ความเห็นของคนเท่าเทียมกัน ประชาชนทุกคนในฐานะที่เป็นเจ้าของประเทศ
มี “ความเป็นพลเมือง” ล้วนแต่เท่าเทียมกัน จึงต้องเคารพหลักความเสมอภาค และจะต้องเห็นคน
เท่าเทียมกัน
				3. การยอมรับความแตกต่าง การที่ประชาชนเป็นเจ้าของประเทศ มีเสรีภาพ ประชาชน
จึงต้องมีความแตกต่างและย่อมจะต้องยอมรับความหลากหลายของประชาชนด้วยกันเอง และเพื่อ
มิให้ความแตกต่างน�ำมาซึ่งความแตกแยกในสังคม “พลเมือง” ในระบบประชาธิปไตยจึงต้องยอมรับ
และเคารพความแตกต่างของกันและกัน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้

8

สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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				4. การเคารพสิทธิผู้อื่น ในระบอบประชาธิปไตยนั้น ทุกคนเป็นเจ้าของประเทศ ทุกคน
จึงมีสิทธิ แต่ถ้าทุกคนใช้สิทธิโดยค�ำนึงถึงแต่ประโยชน์ของตนเองหรือเอาแต่ความคิดของตนเอง
เป็นที่ตั้ง โดยไม่ค�ำนึงถึงสิทธิผู้อื่นหรือไม่สนใจว่าจะเกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ใด ประชาธิปไตยก็จะ
กลายเป็นอนาธิปไตย เพราะทุกคนเอาแต่สิทธิของตนเองเป็นใหญ่ ท้ายที่สุดประเทศชาติย่อมจะไป
ไม่รอด สิทธิในระบอบประชาธิปไตยจึงจ�ำเป็นต้องมีขอบเขต ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น “ความเป็นพลเมือง”
จึงต้องเคารพสิทธิผู้อื่นและจะต้องไม่ใช้สิทธิเสรีภาพของตนเองไปละเมิดสิทธิของผู้อื่น
				5. ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม นอกจากจะต้ อ งเคารพสิ ท ธิ เ สรี ภ าพและรั บ ผิ ด ชอบ
ต่อผู้อื่นแล้ว “ความเป็นพลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตยยังจะต้องใช้สิทธิและเสรีภาพของตน
โดยรับผิดชอบต่อสังคมด้วย เนื่องจากสังคมหรือประเทศชาติจะดีขึ้นหรือแย่ลงก็ด้วยการกระท�ำของ
คนในสังคม “ความเป็นพลเมือง” จึงเป็นส�ำนึกของความเป็นเจ้าของประเทศและเป็นเจ้าของสังคม
“พลเมือง” จึงไม่ใช่คนทีใ่ ช้สทิ ธิเสรีภาพตามอ�ำเภอใจแล้วท�ำให้สงั คมเสือ่ มไป หากเป็นผูใ้ ช้สทิ ธิเสรีภาพ
โดยรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม โดยมีสว่ นร่วมในการแก้ไขปัญหาและช่วยกันท�ำให้สงั คมดีขนึ้ กว่า
ที่ผ่านมา
				6. ความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยและมีส่วนร่วม
การปกครองของประชาชน โดยประชาชนและเพือ่ ประชาชนจะประสบความส�ำเร็จได้
ต่อเมื่อมีประชาชนในรัฐมี “ความเป็นพลเมือง” ที่เข้าใจหลักการพื้นฐานของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยตามสมควร ทัง้ ในเรือ่ งหลักประชาธิปไตยหรือการปกครองโดยประชาชนและหลักนิตริ ฐั
หรือการปกครองโดยกฎหมาย เข้าใจเรือ่ งการเลือกตัง้ และมีสว่ นร่วมทางการเมืองของพลเมือง ติดตาม
ความเป็นไปและมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมือง ติดตามความเป็นไปและมีส่วนร่วมในเรื่อง
การบ้านการเมืองทัง้ ระดับชาติและระดับท้องถิน่ และแสดงกิจกรรมทางการเมืองระบอบประชาธิปไตย
ตามครรลองประชาธิปไตย ซึง่ จะต้องยอมรับความแตกต่าง เคารพสิทธิและรูจ้ กั ทีจ่ ะท�ำงานร่วมกับผูอ้ นื่
ดังนั้น ประชาชนของประเทศประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ จึงต้องฝึกฝนตนเองให้มีความส�ำนึกพลเมือง
ซึ่งจะท�ำให้มี “ความเป็นพลเมือง” ที่ประกอบด้วยคุณลักษณะดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ถ้าประชาชน
มีความเป็นพลเมืองก็เชื่อแน่ว่าจะเกิดการปกครองของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน
ถือได้ว่าเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
		3.2 แนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย
พลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยควรมีแนวทางการปฏิบัติตนดังนี้ คือ
1. ด้านการเมืองการปกครอง ได้แก่
(1) เคารพกฎหมาย
(2) รับฟังข้อคิดเห็นของทุกคนโดยอดทนต่อความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
(3) ยอมรับในเหตุผลที่ดีกว่า
(4) ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
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(5) กล้าเสนอความคิดเห็นต่อส่วนรวม กล้าเสนอตนเองในการท�ำหน้าที่สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา
(6) ท�ำงานอย่างเต็มความสามารถ เต็มเวลา
2. ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่
(1) ประหยัดและอดออมในครอบครัว
(2) ซื่อสัตย์สุจริตต่ออาชีพที่ท�ำ 
(3) พัฒนางานอาชีพให้ก้าวหน้า
(4) ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
(5) สร้างงานและสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทยและ
สังคมโลก
(6) เป็นผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภคทีด่ ี มีความซือ่ สัตย์ยดึ มัน่ ในอุดมการณ์ทดี่ ตี อ่ ชาติเป็นส�ำคัญ
3. ด้านสังคม ได้แก่
(1) แสดงความคิดอย่างมีเหตุผล
(2) รับฟังข้อคิดเห็นของผู้อื่น
(3) ยอมรับเมื่อผู้อื่นมีเหตุผลที่ดีกว่า
(4) ตัดสินใจโดยใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์
(5) เคารพระเบียบของสังคม
(6) มีจิตสาธารณะ คือ เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมและรักษาสาธารณสมบัติ
นอกจากนี้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสังคมให้ดีข้ึนในวงกว้าง
จ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีเ่ ราควรจะสนับสนุนและส่งเสริมให้บคุ คลอืน่ ปฏิบตั ติ นเป็นพลเมืองดีในวิถปี ระชาธิปไตย
เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนและคนอื่นๆ ในสังคม โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
1. ปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย โดยยืดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมของ
ศาสนา และน�ำหลักการของประชาธิปไตยมาใช้ในวิถีการด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่คนรอบข้าง
2. เผยแพร่ อบรม หรือสั่งสอนบุคคลในครอบครัว เพื่อนบ้านและคนในสังคม ให้ใช้
หลักการทางประชาธิปไตยเป็นพื้นฐานในการด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน
3. สนับสนุนชุมชนในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบตั ติ นให้ถกู ต้องตามกฎหมาย โดยการบอกเล่า
เขียนบทความเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน
4. ชักชวน หรือสนับสนุนคนดีมีความสามารถในการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางการเมือง
หรือกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน
5. เป็นหูเป็นตาให้กับรัฐหรือหน่วยงานของรัฐในการสนับสนุนคนดี และแจ้งเบาะแส
คนที่เป็นภัยกับสังคม
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ในส่วนของบุคคลที่เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐ นอกจาก
มีบทบาทในการเป็นพลเมืองทีด่ ี ปฏิบตั ติ นเป็นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยแล้ว อีกบทบาทหนึง่
ต้องปฏิบตั ติ ามบทบัญญัตทิ รี่ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 4 มาตรา 749
บัญญัติไว้ โดยวรรคหนึ่ง ได้บัญญัติว่า “บุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของหน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีหน้าที่ด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อ
รักษาประโยชน์ส่วนรวม อ�ำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี”
และวรรคสองบัญญัติว่า “ในการปฏิบัติหน้าที่และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ประชาชน บุคคลตามวรรคหนึ่งต้องวางตนเป็นกลางทางการเมือง”
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรานี้ เพือ่ ก�ำหนดให้ขา้ ราชการหรือเจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงาน
ภาครัฐต้องปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พือ่ รักษาผลประโยชน์สว่ นรวม อ�ำนวยความสะดวกและบริการแก่ประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล และต้องวางตนเป็นกลางทางการเมือง
ซึง่ ธรรมาภิบาล หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี เป็นหลักการทีไ่ ด้รบั การยอมรับ
เป็นสากลว่า เป็นระบบที่ท�ำให้องค์กรสามารถด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ที่ส�ำคัญเป็นไปอย่างโปร่งใส น่าเชื่อถือและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย จึงเป็นหลักการที่หลายองค์กรได้ให้
ความส�ำคัญในการน�ำมาปฏิบัติเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายและพันธกิจที่ก�ำหนดไว้
				ธรรมาภิบาล (Good Governance)10 คือ การปกครอง การบริหาร การจัดการ
การควบคุมดูแล กิจการต่างๆ ให้เป็นไปตามครรลองคลองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหาร
จัดการที่ดี ซึ่งสามารถน�ำไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมาย
กว้าง ครอบคลุมทั้งหลักธรรมทางศาสนา ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกต้องชอบธรรม
ทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการ
แทรกแซงจากองค์กรภายนอก เป็นต้น ธรรมาภิบาล เป็นหลักการทีช่ ว่ ยสร้างสรรค์และส่งเสริมองค์กร
ให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ นอกจากนี้แล้วยังท�ำให้บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ศรัทธาและเชื่อมั่น
ในองค์กรนั้นๆ อันจะท�ำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง เช่น องค์กรทีโ่ ปร่งใส ย่อมได้รบั ความไว้วางใจ
ในการร่วมท�ำธุรกิจ รัฐบาลทีโ่ ปร่งใสตรวจสอบได้ ย่อมสร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่นกั ลงทุนและประชาชน
ตลอดจนส่งผลดีต่อเสถียรภาพของรัฐบาลและความเจริญก้าวหน้าของประเทศ เป็นต้น

9
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 124 ตอนที่ 47 ก
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2550
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สรุปผลการส�ำรวจข้อมูลเบือ้ งต้น การตรวจสอบการด�ำเนินงานโครงการภายใต้แผนพัฒนา
จังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ตามหลักธรรมาภิบาล พฤษภาคม 2557
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ประเทศไทยมีการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐทุกภาคส่วน
มาอย่างต่อเนื่อง โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้วางรากฐานของธรรมาภิบาล
โดยมีหลักการทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ การสร้างความโปร่งใสในการบริหารประเทศ การตรวจสอบการใช้อำ� นาจรัฐ
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งระดับชาติ ท้องถิ่นชุมชน และในทุกระดับตั้งแต่ร่วมรับรู้ไปจนถึง
ร่วมท�ำและร่วมรับผล และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ก็ได้ให้ความส�ำคัญกับ
หลักธรรมาภิบาล
โดยก�ำหนดไว้ในหมวด 4 มาตรา 74 ดังกล่าวข้างต้น และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ
ข้อเสนอแผนการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการ เพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
อย่างยั่งยืนตามที่ส�ำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ
ส�ำหรับความหมายของหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี ประกอบด้วย
4 หลักใหญ่ และ 10 หลักย่อย ดังนี้
				1)		 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ประกอบด้วย
						●		ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องใช้ทรัพยากร
อย่างประหยัด เกิดผลิตภาพที่คุ้มค่าต่อการลงทุนและบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ทั้งนี้
ต้องมีการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน เพือ่ อ�ำนวยความสะดวก และลดภาระค่าใช้จา่ ย
ตลอดจนยกเลิกภารกิจที่ล้าสมัยและไม่มีความจ�ำเป็น  
						●		ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องมีวิสัยทัศน์
เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ปฏิบัติ
หน้าที่ตามพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ มีการวางเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและ
อยู่ในระดับที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชน สร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
และมีมาตรฐาน มีการจัดการความเสี่ยงและมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ รวมถึงมีการติดตาม
ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
						●		การตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องสามารถ
ให้บริการได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ สามารถด�ำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนด สร้างความเชือ่ มัน่
ไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม
				2)		 ค่านิยมประชาธิปไตย (Democratic Value) ประกอบด้วย
						●		ภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ (Accountability) หมายถึง ในการปฏิบตั ิ
ราชการต้องสามารถตอบค�ำถามและชีแ้ จงได้เมือ่ มีขอ้ สงสัย รวมทัง้ ต้องมีการจัดวางระบบการรายงาน
ความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
และการให้คุณให้โทษ ตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบ
ใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
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ประชาธิปไตยกับประชาชน (Democracy and the People)

						●		เปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) หมายถึง ในการปฏิบตั ริ าชการต้องปฏิบตั งิ าน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมา รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จ�ำเป็นและเชื่อถือได้
ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างสม�่ำเสมอ ตลอดจนวางระบบให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าว
เป็นไปโดยง่าย
						●		หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องใช้อ�ำนาจของ
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
และค�ำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่างๆ
						●		ความเสมอภาค (Equity) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องให้บริการอย่าง
เท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกด้านชายหญิง ถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกาย
หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม
และอืน่ ๆ อีกทัง้ ยังต้องค�ำนึกถึงโอกาสความเท่าเทียมกันของการเข้าถึงบริการสาธารณะของกลุม่ บุคคล
ผู้ด้อยโอกาส ในสังคมด้วย
				3)		 ประชารัฐ (Participatory State) ประกอบด้วย
						●		การมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ (Participation/Consensus
Oriented) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเปิดให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท�ำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็น
ที่ส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการด�ำเนินงานและ
ร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ต้องมีความพยายามในการแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลง
ร่วมกันระหว่าง กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจะต้อง
ไม่มีข้อคัดค้านที่หาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส�ำคัญ
						●		การกระจายอ�ำนาจ (Decentralization) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการควรมี
การมอบอ�ำนาจและกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด�ำเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
ในระดับต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการโอนถ่ายบทบาทและภารกิจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือภาคส่วนอื่นๆ ในสังคม
				4) ความรับผิดชอบทางการบริหาร (Administrative Responsibility) ประกอบด้วย
						●		คุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethics) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้อง
มีจิตส�ำนึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตาม
ความคาดหวังของสังคม รวมทั้งยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมส�ำหรับผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ตลอดจนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของระบบราชการไทย 8 ประการ (I AM READY) ได้แก่
I - Integrity ซื่อสัตย์และกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
A – Activeness ท�ำงานเชิงรุก คิดเชิงบวกและมีจิตบริการ
M – Morality มีศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม
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ดวงพร หมื่นนุช

R – Responsiveness ค�ำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้ง
E – Efficiency มุ่งเน้นประสิทธิภาพ
A – Accountability ตรวจสอบได้
D – Democracy ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย
Y – Yield มุ่งผลสัมฤทธิ์

4. บทสรุป

การปกครองระบอบประชาธิปไตยจะประสบความส�ำเร็จหรือไม่นั้น ค�ำตอบไม่ได้อยู่ที่การมี
กฎหมายที่ดีและสมบูรณ์เท่านั้น หากแต่ยังขึ้นอยู่กับประชาชนในประเทศที่ต้องร่วมกันขับเคลื่อน
เนือ่ งจากในระบอบประชาธิปไตยนัน้ เป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชนและเพือ่ ประชาชน
ซึ่งประชาชนนั้นเป็นเจ้าของอ�ำนาจอธิปไตย
สิ่ ง ส� ำ คั ญในการขับเคลื่อนประชาธิปไตยของประเทศไทยนั้ น คื อ การที่ ประชาชนทุ ก คน
ในประเทศต้องร่วมกันสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง
ในสังคมไทย เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไปสู่วิถีประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน โดยในส่วนของ
ประชาชนเองต้องก้าวข้ามสู่ความเป็นพลเมืองที่มีจิตส�ำนึกของความเป็นพลเมืองดี มีความเข้าใจและ
ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนในสังคมด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ ที่ส�ำคัญคือให้ความส�ำคัญ
กับการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองด้วยความเต็มใจโดยการแสดงออกซึ่งสิทธิและเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นอย่างเสรี มีเหตุมผี ล เพือ่ สร้างสรรค์และจรรโลงสังคมโดยรวม ตลอดจนยึดหลักการ
พื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นแนวทางในการด�ำเนินชีวิตในสังคม ปฏิบัติตนตาม
กฎหมาย อย่างเคร่งครัด และยึดมัน่ ในหลักศีลธรรมและคุณธรรมของศาสนาควบคูก่ นั ไปด้วย พร้อม ๆ
กับด�ำรงตนเป็นประโยชน์ตอ่ สังคมส่วนรวม โดยมีการช่วยเหลือเกือ้ กูลกันอย่างจริงใจ รวมทัง้ ข้าราชการ
พนักงาน ลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ นอกจากจะ
ท�ำหน้าที่ของพลเมืองดีแล้ว ก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม
อ�ำนวย ความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้าน
เมืองทีด่ ดี ว้ ย ซึง่ จะเป็นทางออกของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในสังคมไทยทุกวันนี้
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ระบอบประชาธิปไตยตัวแทนแบบกึ่งประธานาธิบดี
ตามรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสสาธารณรัฐที่ห้า
Representative Democracy of the Fifth French
Republic under Semi-Presidentialism
ศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์*

ความน�ำ
ในการศึกษาระบอบประชาธิปไตยตัวแทนสมัยใหม่ กล่าวกันโดยทั่วไปว่าสามารถแบ่งออกได้
เป็นสามระบอบย่อยๆ ได้แก่ ระบอบรัฐสภา ระบอบประธานาธิบดี และระบอบกึ่งประธานาธิบดีนั้น
เราจะพบว่าการศึกษาระบอบกึ่งประธานาธิบดีมีความยากล�ำบากที่สุด เพราะความหมายของระบอบ
กึ่งประธานาธิบดีมีความก�ำกวม และเป็นประเด็นถกเถียงในวงวิชาการตราบจนถึงทุกถึงวันนี้ โดยที่
หลายประเด็นเป็นปัญหาที่ยังหาข้อยุติไม่ได้1
ค�ำว่า “ระบอบกึ่งประธานาธิบดี” ได้ถูกใช้ในวงวิชาการครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1970 โดยมอริส
ดูเวอร์เจอร์ (Maurice Duverger) นักรัฐศาสตร์ชาวฝรัง่ เศสผูม้ ชี อื่ เสียง ในต�ำราว่าด้วยสถาบันการเมือง
และกฎหมายรัฐธรรมนูญ แต่ค�ำนิยามที่เขาให้แก่ระบอบกึ่งประธานาธิบดีในสมัยนั้นก็ยังไม่ชัดเจน
จนเขาต้องปรับปรุงค�ำนิยามใหม่อีกครั้งในปี ค.ศ. 1974 และปี ค.ศ. 1978 ตามล�ำดับ2 โดยการนิยาม
ครั้งสุดท้ายในปี ค.ศ. 1978 ถือเป็นค�ำนิยามที่ส�ำคัญ โดยก�ำหนดขอบเขตของค�ำนิยามให้ระบอบ
กึ่งประธานาธิบดีมีคุณลักษณะ 3 ประการด้วยกัน คือ3

* ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ, ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” รุ่นที่ 1 ของส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ
1
การส�ำรวจข้อถกเถียงทางวิชาการระหว่างฝ่ายสนับสนุนและคัดค้านระบอบกึ่งประธานาธิบดี ดู Robert Elgie, SemiPresidentialism: Sub-Types and Democratic Performance (Oxford: Oxford University Press, 2011),
pp. 10-17.
2
Robert Elgie, “The Politics of Semi-Presidentialism,” in Semi-Presidentialism in Europe, edited by Robert
Elgie (Oxford: Oxford University Press, 1999), p. 1.
3
Maurice Duverger, “A New Political System: Semi-presidential Government,” European Journal of
Political Science 8:2 (1980): 165-187.
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1. ประธานาธิบดีจะต้องได้รับการเลือกตั้งแบบทั่วไป (Universal Suffrage)
2. ประธานาธิบดีจะต้องมีอ�ำนาจค่อนข้างมาก
3. นายกรัฐมนตรี และบรรดารัฐมนตรีผู้มีอ�ำนาจบริหาร ได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดี
และจะอยู่ในต�ำแหน่งตราบใดที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากรัฐสภา
ค�ำนิยามของดูเวอร์เจอร์จดั ให้ประเทศทีป่ กครองในระบอบกึง่ ประธานาธิบดีตอ้ งมีประธานาธิบดี
ที่มาจากการเลือกตั้งแบบเป็นการทั่วไป คือ มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน และไม่ได้มาจาก
การเลือกตั้งโดยรัฐสภา ขณะเดียวกันประธานาธิบดีก็ไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์ แต่มีอ�ำนาจที่ส�ำคัญ
ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ยังต้องมีนายกรัฐมนตรี และบรรดารัฐมนตรี ซึ่งจะท�ำหน้าที่บริหารประเทศ
ในลักษณะที่ไม่ทับซ้อนกับหน้าที่ของประธานาธิบดี โดยการด�ำรงอยู่ของนายกรัฐมนตรี และคณะ
จะต้องยืนอยู่บนความไว้วางใจของรัฐสภา นอกจากการให้ค�ำนิยามแล้ว ดูเวอร์เจอร์ยังให้ตัวอย่างของ
ประเทศที่ปกครองในระบอบกึ่งประธานาธิบดีไว้จ�ำนวน 6 ประเทศ คือ ออสเตรีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส
ไอซ์แลนด์ ไอร์แลนด์ และโปรตุเกส
เมือ่ พิจารณาค�ำนิยามของดูเวอร์เจอร์ เราจะพบว่า ระบอบกึง่ ประธานาธิบดีแตกต่างจากระบอบ
ประธานาธิบดีตรงที่การด�ำรงอยู่ในต�ำแหน่งของนายกรัฐมนตรี และบรรดารัฐมนตรีซึ่งต้องยืนอยู่บน
ความไว้วางใจจากรัฐสภา ขณะเดียวกันระบอบกึ่งประธานาธิบดีก็ต่างจากระบอบรัฐสภาตรงที่การ
ด�ำรงอยู่ของประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน และมีอ�ำนาจมากกว่าประมุขแห่งรัฐ
ในระบอบรัฐสภา
ในช่วงเวลาทีด่ เู วอร์เจอร์ให้คำ� นิยามของระบอบกึง่ ประธานาธิบดี สิง่ ทีต่ ดิ ตามมา คือ การโต้แย้ง
ในวงวิชาการ ซึ่งก็มีการให้ค�ำนิยามแบบอื่นที่แตกต่างไปจากของดูเวอร์เจอร์ อาทิ แพทริค โอนีล
(Patrick O’ Neil) ได้นิยามให้ระบอบกึ่งประธานาธิบดีประกอบด้วย 2 หลักการส�ำคัญ คือ4
1. อ�ำนาจบริหารจะต้องถูกแบ่งระหว่างนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล กับประธานาธิบดี
ในฐานะประมุขแห่งรัฐ
2. อ�ำนาจบริหารที่ส�ำคัญจะต้องอยู่กับประธานาธิบดี
ค�ำนิยามของโอนีลให้ความส�ำคัญกับการแบ่งอ�ำนาจบริหาร และอ�ำนาจการเมืองทีป่ ระธานาธิบดี
ได้รับ โดยถ้าเอาค�ำนิยามของโอนีลไปพิจารณาบรรดาประเทศที่ดูเวอร์เจอร์ได้ยกตัวอย่างก็จะท�ำให้
ออสเตรีย ไอซ์แลนด์ และไอร์แลนด์ไม่ถือว่า เป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบกึ่งประธานาธิบดี
เพราะประเทศเหล่านีแ้ ม้จะมีประธานาธิบดีทมี่ าจากการเลือกตัง้ โดยประชาชน แต่กเ็ ป็นประธานาธิบดี
ที่อ่อนแอและมีอ�ำนาจน้อยมาก

4

Patrick O’Neil, “Presidential Power in Post-Communist Europe: The Hungarian Case in Comparative
Perspective,” Journal of Communist Studies 9, 3 (1933): 197.
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ระบอบประชาธิปไตยตัวแทนแบบกึ่งประธานาธิบดีตามรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสสาธารณรัฐที่ห้า
Representative Democracy of the Fifth French Republic under Semi-Presidentialism

ค�ำนิยามของนักวิชาการอีกท่านที่มักจะนิยมกล่าวอ้างถึงคือ ค�ำนิยามของจีโอวานนี่ ซาร์ทอรี่
(Giovanni Sartori) ซึ่งได้อธิบายหลักการของระบอบกึ่งประธานาธิบดีไว้ทั้งหมด 5 ประการ ได้แก่5
1. ประมุขแห่งรัฐ (ประธานาธิบดี) จะต้องได้รับเลือกตั้งโดยประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการ
เลือกตั้งโดยตรง หรือโดยอ้อม เพื่อด�ำรงต�ำแหน่งที่มีวาระแน่นอน
2. ประมุขแห่งรัฐจะต้องใช้อำ� นาจบริหารร่วมกับนายกรัฐมนตรี ซึง่ จะน�ำไปสูโ่ ครงสร้างอ�ำนาจ
บังคับบัญชาแบบทวิ (Dual Authority Structure)
3. ประธานาธิบดีจะต้องเป็นอิสระจากรัฐสภา แต่เขาก็ไม่อาจปกครองประเทศโดยล�ำพัง หรือ
โดยตรงได้ เพราะประธานาธิบดีจะต้องถ่ายทอดเจตนารมณ์ และด�ำเนินการผ่านรัฐบาลของตน
4. ในทางตรงกันข้าม นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีจะมีอิสระจากประธานาธิบดี แต่ต้อง
พึ่งพารัฐสภาแทน โดยนายกรัฐมนตรีจะต้องได้รับเสียงสนับสนุนข้างมากในรัฐสภา เพื่อที่จะได้รับ
ความไว้วางใจให้ด�ำรงต�ำแหน่งต่อไป
5. โครงสร้างอ�ำนาจบังคับบัญชาแบบทวิของระบอบกึง่ ประธานาธิบดีได้เปิดทางให้แก่การสร้าง
ความสมดุลทีแ่ ตกต่าง และการเปลีย่ นย้ายอ�ำนาจทีย่ อมรับโดยทัว่ ไปภายในสถาบันบริหารด้วยกัน ทัง้ นี้
จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าด้วย ความเป็นอิสระของแต่ละหน่วยงาน
ซาร์ทอรี่ถือว่า ประเทศที่มีหลักการที่เขานิยามครบทั้ง 5 ประการ คือ ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส และ
ศรีลังกา โดยหลักการของระบอบกึ่งประธานาธิบดีท่ีซาร์ทอรี่นิยามนั้นสอดคล้องกับค�ำนิยามของ
ดูเวอร์เจอร์ในแง่ที่มาของประธานาธิบดี และการที่นายกรัฐมนตรีต้องพึ่งพาความไว้วางใจจากรัฐสภา
แต่ที่ต่างออกไปคือ ซาร์ทอรี่ให้ความส�ำคัญกับโครงสร้างอ�ำนาจบังคับบัญชาแบบทวิ ซึ่งแบ่งสถาบัน
บริหารเป็นประธานาธิบดี กับนายกรัฐมนตรี โดยแต่ละฝ่ายต่างก็มอี สิ ระจากกัน และโครงสร้างอ�ำนาจ
บังคับบัญชาแบบทวิกเ็ ป็นอีกจุดหนึง่ ในค�ำนิยามของซาร์ทอรีท่ ที่ ำ� ให้ระบอบกึง่ ประธานาธิบดีแตกต่าง
จากระบอบรัฐสภา รวมทั้งแตกต่างจากระบอบประธานาธิบดีอย่างเห็นได้ชัด
ส�ำหรับข้อถกเถียงอืน่ ๆ ทีเ่ กิดขึน้ นอกเหนือไปจากเรือ่ งค�ำนิยามก็มอี ยูม่ าก ซึง่ ในทีน่ จี้ ะน�ำเสนอ
เพียงบางส่วนเท่านัน้ กล่าวคือ เริม่ แรกมีการวิพากษ์วจิ ารณ์เกีย่ วกับชือ่ ทีด่ เู วอร์เจอร์ใช้ ค�ำว่า “ระบอบ
กึ่งประธานาธิบดี” นั้นถูกมองว่า มีปัญหาอย่างมาก เพราะมีการถกเถียงว่า ท�ำไมถึงไม่ใช้ค�ำว่า
“ระบอบกึ่งรัฐสภา” แทน แต่ด้วยแรงหนุนจากนักวิชาการอย่างเช่น ฮวน ลินซ์ (Juan Linz) เห็นว่า
สมควรใช้ค�ำว่า “ระบอบกึ่งประธานาธิบดี” เพราะลักษณะส�ำคัญอย่างหนึ่ง คือ เรื่องที่มาของ
ความชอบธรรม ในระบอบรัฐสภานั้นอยู่ที่การเลือกตั้งรัฐสภาเพียงอย่างเดียว ส�ำหรับระบอบ
ประธานาธิบดี ที่มาของความชอบธรรมอยู่ที่การเลือกตั้งประธานาธิบดี กับการเลือกตั้งรัฐสภา ซึ่งเมื่อ

5

Giovanni Sartori, Comparative Constitutional Engineering: An Inquiry into Structures, Incentives and
Outcomes, 2nd edition (London: Macmillan, 1997), pp. 130 – 131.
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เอาทั้งสองระบอบมาเปรียบเทียบกันก็จะเห็นว่า สมควรใช้ค�ำว่า “ระบอบกึ่งประธานาธิบดี” มากกว่า
เพราะระบอบกึ่งประธานาธิบดีในนิยามที่ยอมรับกันนั้น ได้ระบุให้มีที่มาของความชอบธรรมอยู่ที่
การเลือกตั้งประธานาธิบดีเคียงคู่กับการเลือกตั้งรัฐสภา6
ภายหลังจากที่การถกเถียงเกี่ยวกับระบอบกึ่งประธานาธิบดีด�ำเนินในวงวิชาการมากว่า 2
ทศวรรษนับตัง้ แต่ดเู วอร์เจอร์เสนอความคิดของเขาในปี ค.ศ. 1971 สาระส�ำคัญส่วนใหญ่ยงั คงปรากฏ
ในลักษณะของข้อถกเถียงมากกว่าข้อสรุป และความสนใจที่วงวิชาการมีต่อระบอบกึ่งประธานาธิบดี
ก็เริ่มลดลง จนกระทั่งภายหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียต ระบอบกึ่งประธานาธิบดีก็กลายเป็น
ประเด็นส�ำคัญในวงวิชาการอีกครัง้ เนือ่ งจากบรรดาประเทศทีเ่ คยเป็นรัฐบริวาร หรือเคยเป็นส่วนหนึง่
ของสหภาพโซเวียตต่างก็ได้รับอิสรภาพ และหันมาออกแบบระบอบการปกครองของตน จากเดิม
ไปสูร่ ะบอบกึง่ ประธานาธิบดี ฉะนัน้ ระบอบกึง่ ประธานาธิบดีจงึ เป็นระบอบการปกครองหนึง่ ทีม่ คี วาม
น่าสนใจอย่างมาก และมีการประยุกต์ใช้ในประเทศต่างๆ ในเวลานี้ อาทิเช่น ในประเทศบัลแกเรีย
โปแลนด์ โรมาเนีย สโลเวเนีย ลิธัวเนีย เบลารุส ยูเครน จอร์เจีย อุซเบกิสถาน อาเซอร์ไบจาน
คาซัคสถาน คาจิกิสถาน อาร์เมเนีย ตลอดจนรัสเซียเอง7

ก�ำเนิดของระบอบกึ่งประธานาธิบดี

แม้ว่าจะมีความเห็นในวงวิชาการว่า ประเทศเยอรมันในสมัยสาธารณรัฐไวมาร์ (Weimar) นั้น
ปกครองภายใต้ระบอบกึ่งประธานาธิบดี8 แต่ความเห็นดังกล่าวก็เป็นความเห็นที่เกิดขึ้นภายหลังจาก
ได้มีการให้ก�ำเนิดแนวคิดเรื่องระบอบกึ่งประธานาธิบดีในประเทศฝรั่งเศสแล้ว กล่าวคือ ภายหลังจาก
ที่ประเทศฝรั่งเศสได้ปรับโครงสร้างการปกครองของตนด้วยการสร้างรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐที่ 5
ในปี ค.ศ. 1958  ก็ได้เกิดความพยายามในวงวิชาการทีจ่ ะอธิบายรูปแบบปกครองใหม่ทเี่ กิดขึน้ จนก่อให้

6

7

8

Juan J. Linz, “Presidential or Parliamentary Democracy: Does It Make a Difference?,” The Failure of
Presidential Democracy, edited by Juan J. Linz and Arturo Velenzuela (Baltimore: Johns Hopkins
University Press, 1994), p. 48.
งานศึกษาประสบการณ์ของระบอบกึ่งประธานาธิบดีในประเทศแถบยุโรปตอนกลางและตะวันออก ดู Robert Elgie and
Sophia Moestrup (eds.), Semi-Presidentialism in Central and Eastern Europe (Manchester: Manchester
University Press, 2008) งานศึกษาเชิงเปรียบเทียบในมิติผลลัพธ์ต่อระบบการเมือง โปรดดู Thomas Poguntke and
Paul Webb (eds.) The Presidentialization of Politics: A Comparative Study of Modern Democracies
(Oxford: Oxford University Press, 2005); Arend Lijphart (ed.), Parliamentary versus Presidential
Government (Oxford: Oxford University Press, 2004).
อาทิ Cindy Skach, Borrowing Constitutional Design: Constitutional Law in Weimar Germany and the
French Fifth Republic (Princeton: Princeton University Press, 2005).
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เกิดแนวคิดเรือ่ งระบอบกึง่ ประธานาธิบดี9 ซึง่ ในเวลาต่อมาก็ได้ยอ้ นกลับไปอธิบายรูปแบบการปกครอง
ของเยอรมันในสมัยสาธารณรัฐไวมาร์ และได้จัดให้อยู่ในระบอบกึ่งประธานาธิบดีด้วยในลักษณะหนึ่ง
ดังนั้น หากพิจารณาจุดก�ำเนิดทางแนวคิดอย่างเคร่งครัดก็จะเห็นว่า ระบอบกึ่งประธานาธิบดี
ถือก�ำเนิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะถ้าจะพิจารณาจากมุมมองทางวิชาการที่ก�ำเนิดขึ้น
จากปรากฏการณ์ในฝรั่งเศสเป็นส�ำคัญ การศึกษาก�ำเนิดของระบอบกึ่งประธานาธิบดีจึงต้องศึกษา
การก�ำเนิดขึน้ ของระบอบดังกล่าวในฝรัง่ เศส กล่าวคือ ในช่วงต้นของสงครามโลกครัง้ ที่ 2 รัฐบาลฝรัง่ เศส
ต้องเผชิญกับปัญหาเสถียรภาพ จนน�ำไปสู่การล่มสลายของสมัยสาธารณรัฐที่ 3 ในปี ค.ศ. 1941
เมื่อรัฐสภาฝรั่งเศสได้มอบอ�ำนาจเบ็ดเสร็จให้กับนายพลมาร์แชล เปแตง (Marshal Petain) วีรบุรุษ
ในสงครามโลกครั้งที่ 1 เพื่อท�ำการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งเนื้อหาของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้
รวมศูนย์อำ� นาจทัง้ หมดมาไว้ทนี่ ายพลเปแตงแต่เพียงผูเ้ ดียวในฐานะประมุขแห่งรัฐ ระบอบการปกครอง
ที่เกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กลายเป็นระบอบเผด็จการอย่างแท้จริง
ขณะเดียวกันนั้นฝรั่งเศสก็พ่ายแพ้ในการรบ และถูกเยอรมันยึดครองในที่สุด เยอรมันได้แบ่ง
ฝรัง่ เศสออกเป็น 3 ส่วน ส่วนหนึง่ ถูกรวมเข้ากับเยอรมัน ส่วนทีส่ องถูกเยอรมันยึดครอง และส่วนทีส่ าม
ปกครองโดยนายพลเปแตง ซึ่งมีเยอรมันคอยควบคุมดูแลอีกทีหนึ่ง ทั้งนี้รัฐบาลของนายพลเปแตง
ตั้งอยู่ที่เมืองวีชี่ (Vichy) จึงถูกเรียกว่า “รัฐบาลวีชี่” ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.1942 เยอรมัน
ได้เข้าควบคุมฝรั่งเศสทั้งประเทศอย่างเบ็ดเสร็จ และท�ำให้รัฐบาลวีชี่กลายเป็นรัฐบาลหุ่นของตน
โดยนายพลเปแตงได้ด�ำเนินการตามที่เยอรมันต้องการ10
ประชาชนฝรั่งเศสต่างเห็นว่า รัฐบาลวีชี่เป็นเผด็จการที่คอยรับใช้เยอรมัน เมื่อเยอรมันพ่ายแพ้
ในสงครามโลกครั้งที่ 2 และฝรั่งเศสได้รับอิสรภาพในปี ค.ศ. 1944 รัฐบาลวีชี่ก็ต้องล่มสลายตาม
ไปด้วยพร้อมกับรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว นายพลชาร์ลส์ เดอ โกล (Charles De Gaulle) ผู้น�ำรัฐบาล
พลัดถิ่น และผู้น�ำกองก�ำลังใต้ดินของฝรั่งเศสช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้รับความนิยมจากประชาชน
อย่างมากในฐานะวีรบุรุษ จนนายพลเดอ โกลได้เป็นผู้น�ำในการจัดตั้งรัฐบาลชั่วคราวขึ้นในวันที่ 25
สิงหาคม ค.ศ. 1944 รัฐบาลชั่วคราวได้พยายามฟื้นฟูประเทศฝรั่งเศสอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะด้าน
การเมือง นายพลเดอ โกลได้ริเริ่มกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แต่เขาก็ตัดสินใจลาออกจาก

9

10

การให้เหตุผลรองรับความเหมาะสมของระบบกึ่งประธานาธิบดีในฝรั่งเศสปรากฏผ่านวิธีการอธิบายของฝ่ายนิยม
นายพลเดอโกล (‘Gaullist’ way) โดยเฉพาะการชี้ว่า เมื่อผู้แทนที่อ้างว่าตนท�ำหน้าที่สะท้อนผลประโยชน์ของประชาชน
มีความแตกต่างหลากหลายจนหาจุดร่วมที่เป็นผลประโยชน์ทั่วไปของประเทศชาติได้ยาก เมื่อนั้นประธานาธิบดีที่มาจาก
การเลือกตัง้ ของประชาชนย่อมจะท�ำหน้าทีใ่ นฐานะผูแ้ ทนของความเจริญรุง่ เรืองโดยทัว่ กันของคนในสังคม (representative
of the ‘common good’) Klaus von Beyme, Parliamentary Democracy: Democratization, Destabilization,
Reconsolidation, 1789 – 1999 (New York: Macmillan, 2000), p. 13.
บริบททางการเมืองของฝรั่งเศสในช่วงนี้ โปรดดู Nimrod Amzalak, Fascists and Honourable Men: Contingency
and Choice in French Politics, 1918 – 45 (New York: Palgrave Macmillan, 2011)
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ต�ำแหน่งก่อนในเดือนมกราคม ค.ศ. 1946 ภายหลังจากการลาออกของนายพลเดอ โกล รัฐบาล
ชุดใหม่ยงั คงด�ำเนินการร่างรัฐธรรมนูญ และสามารถประกาศใช้รฐั ธรรมนูญฉบับใหม่ในวันที่ 27 ตุลาคม
ค.ศ. 194611
เนื้อหาของรัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1946 มุ่งแก้ไขข้อบกพร่องของรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้า
นั้นเป็นส�ำคัญด้วยการลดอ�ำนาจของประธานาธิบดี และเพิ่มอ�ำนาจของรัฐสภา อาทิ ให้อ�ำนาจด้าน
งบประมาณแก่สภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่ ให้สภาผู้แทนราษฎรแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี และ
คณะรั ฐ มนตรี ให้ ส ภาผู ้ แ ทนราษฎรมี อ� ำ นาจควบคุ ม ประธานาธิ บ ดี นอกจากนี้ ก ารยุ บ สภาก็ มี
เงื่อนไขมาก รัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1946 จึงท�ำให้รัฐสภามีอ�ำนาจมากกว่าฝ่ายบริหาร
ในช่วงเวลาเดียวกันนั้น ฝรั่งเศสก�ำลังเผชิญกับปัญหาอย่างรอบด้าน เศรษฐกิจของฝรั่งเศส
ยังไม่ฟื้นตัวอย่างเต็มที่ อ�ำนาจในเวทีการเมืองระหว่างประเทศของฝรั่งเศสลดลงอย่างต่อเนื่อง
ฝรั่งเศสต้องสูญเสียอาณานิคมของตนเป็นจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะการพ่ายแพ้อย่างอัปยศในสงคราม
เดียนเบียนฟูเมื่อปี ค.ศ. 1954 ซึ่งท�ำให้เกียรติภูมิของฝรั่งเศสต้องเสื่อมเสีย นอกจากนี้ฝรั่งเศสยังต้อง
เผชิญหน้ากับวิกฤตการณ์อัลจีเรียที่อาจน�ำพาประเทศเข้าสู่สงครามกลางเมือง อันเนื่องมาจากความ
ขัดแย้งภายในประเทศเกี่ยวกับเรื่องการให้เอกราชแก่อัลจีเรีย12
ฝรั่งเศสจึงตกอยู่ในสถานการณ์คับขันอย่างยิ่ง ประชาชนต่างไม่พอใจในสถานะของประเทศ
ขณะเดียวกันก็มคี วามวิตกกังวลว่า อาจเกิดรัฐประหารได้ รัฐสภาฝรัง่ เศสจึงต้องพยายามยุตวิ กิ ฤตการณ์
ทั้งหลายด้วยการแต่งตั้งนายพลเดอ โกลเป็นนายกรัฐมนตรีในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1958 พร้อม
มอบอ�ำนาจให้นายพลเดอ โกลด�ำเนินการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และจัดการลงประชามติรับรอง
รัฐธรรมนูญ13
ในความเป็นจริงได้มีการเคลื่อนไหวเรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี ค.ศ. 1951 แล้ว
นายพลเดอ โกลเองก็ไม่พอใจในรัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1946 และก�ำหนดเงื่อนไขต่อรัฐสภาว่า
ตนจะเข้ารับต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ต่อเมื่อได้รับอ�ำนาจที่จะร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งทางรัฐสภา
ก็ลงมติให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ด้วยคะแนน 418 เสียงต่อ 165 เสียง ทั้งนี้รัฐสภายังก�ำหนด
หลักการ 5 ข้อที่จะต้องบรรจุอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ คือ
1. อ�ำนาจทั้งปวงจะต้องเกิดขึ้นจากระบบของการเลือกตั้งโดยตรง
2. ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายบริหารจะต้องถูกแบ่งแยกออกจากกัน ทั้งในมิติองค์กร และ
มิติการด�ำเนินการ
11
12
13

โปรดดู Jean-Pierre Rioux, The Fourth Republic, 1944-1958 (Cambridge: Cambridge University Press, 1989).
โปรดดู Jonathan Gosnell, The Politics of Frenchness in Colonial Algeria, 1930 – 1954 (Rochester: University
of Rochester Press, 2002).
บทบาทของกองทัพในการเมืองฝรั่งเศสในช่วงเวลานี้ โปรดดูรายละเอียดใน Alistair Horne, The French Army and
Politics, 1870 – 1970 (London: Macmillan, 1990).
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3. รัฐบาลจะต้องรับผิดชอบต่อรัฐสภา
4. ความเป็นอิสระของฝ่ายตุลาการจะต้องได้รับการประกัน
5. รัฐธรรมนูญจะต้องนิยามความสัมพันธ์ระหว่างฝรัง่ เศส กับอาณานิคม และดินแดนโพ้นทะเล
ของตน
ส�ำหรับนายพลเดอ โกลเองเขามิได้ขัดข้องกับหลักการ 5 ข้อของรัฐสภา แต่ก็มีทัศนะเกี่ยวกับ
การร่างรัฐธรรมนูญของตนโดยเฉพาะ ซึ่งนายพลเดอ โกลได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาของ
รัฐธรรมนูญที่เหมาะสมไว้ในการกล่าวสุนทรพจน์ ณ เมืองบาเยอ (Bayeux) ตั้งแต่เดือนมิถุนายน
ค.ศ. 1946 แล้ว14 โดยนายพลเดอ โกลเห็นว่า รัฐธรรมนูญที่เหมาะสมจะต้องแบ่งแยกฝ่ายนิติบัญญัติ
ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการออกจากกัน และมีการถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้รัฐธรรมนูญ
ยังต้องสามารถรักษาความต่อเนื่องในการบริหารราชการไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม ส�ำหรับโครงสร้าง
รัฐสภาที่เหมาะสมก็ควรจะเป็นแบบสองสภาที่ให้สภาล่างดูแลการตรากฎหมาย และงบประมาณ
โดยให้สภาสูงคอยตรวจสอบสภาล่างอีกทีหนึ่ง
ประเด็นส�ำคัญในทัศนะของนายพลเดอ โกลอยู่ที่อ�ำนาจบริหารซึ่งเขาเห็นว่า ไม่ควรมาจาก
รัฐสภา เพราะจะก่อให้เกิดความสับสนระหว่างสถาบันนิติบัญญัติ กับสถาบันบริหาร และอาจท�ำให้
รัฐบาลกลายเป็นเพียงกลุ่มของบรรดาผู้แทนพรรคการเมืองเท่านั้น ทางที่สมควรคือ อ�ำนาจบริหาร
จะต้องมาจากประมุขแห่งรัฐที่อยู่เหนือพรรคการเมืองทั้งหลาย ประมุขแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้แต่งตั้ง
นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นผูก้ ำ� กับนโยบาย และกิจการทัง้ หลายของรัฐ
นอกจากนีน้ ายพลเดอ โกลยังแสดงทัศนะอีกว่า ประมุขแห่งรัฐควรมีอำ� นาจในการตรากฎหมาย
และบรรดากฎเกณฑ์ทงั้ ปวง ประมุขแห่งรัฐจะต้องเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรี สามารถให้คำ� แนะน�ำ 
และช่วยตัดสินชีข้ าดปัญหาทางการเมือง ซึง่ ในบางกรณีอาจท�ำได้ดว้ ยการให้ประชาชนเป็นผูต้ ดั สินผ่าน
การเลือกตั้งทั่วไป ท้ายที่สุดประมุขแห่งรัฐยังควรเป็นผู้ประกันความเป็นอิสระของชาติ และมีอ�ำนาจ
เกี่ยวกับสนธิสัญญาด้วย15 ทัศนะของนายพลเดอ โกลถูกน�ำไปแปรเป็นเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญ
ผ่านผู้สนับสนุนคนส�ำคัญของเขา คือ มิเชล เดอเบร (Michel Debre) ซึ่งเป็นบุคคลหลักที่อยู่เบื้องหลัง
การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เดอเบรเห็นว่า ระบอบรัฐสภาที่ใช้ในปัจจุบันไม่อาจให้ก�ำเนิดรัฐบาล
ที่เข้มแข็ง และมีอายุยืนยาวได้ ทางออกจึงต้องอาศัยการแบ่งแยกอ�ำนาจระหว่างสถาบันการเมือง
ต่างๆ ออกจากกัน

14
15

โปรดดูรายละเอียดใน Charles de Gaulle, “The Bayeux Manifesto,” Parliamentary versus Presidential
Government, edited by Arend Lijphart (Oxford: Oxford University Press, 1992), pp. 139 – 141.
หลักการทางรัฐธรรมนูญที่สะท้อนถึงการสิ้นสุดลงของสาธารณรัฐที่ 5 และการสถาปนาสาธารณรัฐที่ 5 โปรดดู David
Marrani, Dynamics in the French Constitution: Decoding French Republican Ideas (London: Routledge,
2013), pp. 5 – 7.
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รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ถกู ร่าง และผ่านการลงประชาชมติ จึงได้รบั การประกาศใช้ในวันที่ 4 ตุลาคม
ค.ศ. 1958 โดยมีเนื้อหาสาระส�ำคัญ คือ ฝ่ายบริหารได้ถูกแบ่งแยกออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย
ประธานาธิบดี กับนายกรัฐมนตรี โดยประธานาธิบดีจะเป็นผูแ้ ต่งตัง้ นายกรัฐมนตรี และบรรดารัฐมนตรี
ตามมาตราที่ 8 ของรัฐธรรมนูญ นายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้ก�ำหนดนโยบาย และรับผิดชอบการบริหาร
กิจการของรัฐโดยตรงตามมาตราที่ 21 ของรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีจะต้องรับผิดชอบต่อ
รัฐสภาตามมาตราที่ 51 ของรัฐธรรมนูญ ถ้ารัฐสภามีมติไม่ไว้วางใจการท�ำงานของรัฐบาล หรือมีมติ
ไม่รบั รองนโยบายส�ำคัญของรัฐบาล นายกรัฐมนตรีจะต้องรับผิดชอบด้วยการลาออกจากต�ำแหน่ง ทัง้ นี้
นายกรัฐมนตรีก็อาจแนะน�ำให้ประธานาธิบดียุบสภาได้ตามมาตราที่ 12 ของรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1958 ยังเพิม่ อ�ำนาจให้กบั ประธานาธิบดีดว้ ยการเปลีย่ นแปลงทีม่ าของ
ประธานาธิบดีจากเดิมที่แต่งตั้งโดยรัฐสภา รัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1958 ได้ก�ำหนดให้ประธานาธิบดี
ได้รับเลือกตั้งจากคณะผู้เลือกตั้ง (Electoral College) ซึ่งจะมาจากรัฐสภาส่วนหนึ่ง และจากหน่วย
การปกครองท้องถิ่นอีกส่วนหนึ่ง ท�ำให้รัฐสภาไม่อาจควบคุมการแต่งตั้งประธานาธิบดีได้แต่เพียง
ฝ่ายเดียว ในขณะเดียวกันก็เพิม่ ความชอบธรรมให้แก่ประธานาธิบดี ส่วนอ�ำนาจส�ำคัญทีป่ ระธานาธิบดี
ได้รับเพิ่มเติมมาก็คือ อ�ำนาจยุบสภา และอ�ำนาจจัดการลงประชามติ ซึ่งอ�ำนาจในประการหลังเป็น
การใช้อ�ำนาจตัดสินใจเรื่องส�ำคัญๆ แทนการตัดสินใจของรัฐสภาในแบบเดิม16
ดังนั้นรัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1958 จึงวางรากฐานของระบอบกึ่งประธานาธิบดีด้วยการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างของฝ่ายบริหารไปสู่โครงสร้างอ�ำนาจบังคับบัญชาแบบทวิท่ีมีทั้งประธานาธิบดี
และนายกรัฐมนตรี ด�ำเนินการแบ่งแยกฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบัญญัติออกจากกัน ในขณะเดียวกัน
ก็เพิ่มอ�ำนาจของฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะตัวประธานาธิบดีให้มีอ�ำนาจเพิ่มขึ้น
ภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1958 นายพลเดอ โกลได้รับเลือกตั้งเป็น
ประธานาธิบดีในปี ค.ศ. 1959 และเขาได้แต่งตัง้ เดอเบรเป็นนายกรัฐมนตรี นายพลเดอ โกลประสบความ
ส�ำเร็จในการยุตวิ กิ ฤตการณ์อลั จีเรีย แต่เขาก็ตอ้ งเผชิญหน้ากับรัฐสภาทีไ่ ม่ตอ้ งการเขาอีกต่อไป เพราะ
วิกฤตการณ์อันเป็นปัญหาที่รัฐสภาเคยต้องการให้นายพลเดอ โกลแก้ไขได้ยุติลงแล้ว นายพลเดอ โกล
เข้าใจดีถึงสถานการณ์จึงด�ำเนินการปฏิรูปการเมืองอีกครั้งด้วยการเสนอแก้ไขมาตราที่ 6 ของ
รัฐธรรมนูญจากเดิมที่ให้ประธานาธิบดีต้องได้รับเลือกตั้งจากคณะผู้เลือกตั้งมาเป็นให้ประธานาธิบดี
ต้องได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง17

16
17

David Marrani, Dynamics in the French Constitution: Decoding French Republican Ideas, pp. 98 – 100.
David Marrani, Dynamics in the French Constitution: Decoding French Republican Ideas, p. 101.
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ระบอบประชาธิปไตยตัวแทนแบบกึ่งประธานาธิบดีตามรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสสาธารณรัฐที่ห้า
Representative Democracy of the Fifth French Republic under Semi-Presidentialism

ข้อเสนอในการแก้ไขรัฐธรรมนูญของนายพลเดอ โกลได้ถูกคัดค้านจากรัฐสภาอย่างรุนแรง
แต่นายพลเดอ โกลก็ยังคงด�ำเนินการต่อไปด้วยการจัดให้มีการลงประชามติในประเด็นเรื่องการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยอ้างอ�ำนาจตามมาตราที่ 11 ของรัฐธรรมนูญในการด�ำเนินการดังกล่าว ต่อมา
ในวันที่ 26 กันยายน ค.ศ. 1962 รัฐมนตรีที่ไม่เห็นด้วยกับนายพลเดอ โกลลาออกจากต�ำแหน่ง เพื่อ
แสดงการคัดค้าน และในวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 1962 สภาแห่งรัฐก็ให้ค�ำแนะน�ำนายพลเดอ โกลว่า
ข้อเสนอในการจัดประชามติของเขานั้นไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ18
ความขัดแย้งยังคงด�ำเนินต่อไปอย่างรุนแรง วันที่ 6 ตุลาคม ค.ศ. 1962 รัฐสภาลงมติไม่ไว้วางใจ
รัฐบาล แต่นายพลเดอ โกลโต้ตอบด้วยการประกาศยุบสภาในวันที่ 7 ตุลาคม ค.ศ. 1962 ท้ายที่สุด
วันลงประชามติก็มาถึงในวันที่ 28 ตุลาคม ค.ศ. 1962 ซึ่งปรากฏว่า ประชาชนร้อยละ 61.8 เห็นชอบ
กับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และในวันที่ 18 และ 25 พฤศจิกายน ค.ศ. 1962 พรรครัฐบาลก็ได้รับ
เลือกตั้งจากประชาชนอย่างท่วมท้นในการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจากการยุบสภา19
ข้อสังเกตที่ส�ำคัญ คือ การแก้ไขรัฐธรรมนูญในปี ค.ศ. 1962 กลายเป็นประเด็นทางการเมือง
ที่ส�ำคัญมาก นายพลเดอ โกลได้ประกาศก่อนหน้าการลงประชามติว่า เขาจะลาออกจากต�ำแหน่ง
ทันที ถ้าข้อเสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญของเขาไม่ผ่านการลงประชามติ ซึ่งประชาชนฝรั่งเศสส่วนใหญ่
ไม่ต้องการเช่นนั้น เพราะในขณะนั้นความนิยมที่ประชาชนมีต่อนายพลเดอ โกลมีอยู่สูง จนการ
ลงประชามติถูกเบี่ยงประเด็นเป็นเรื่องความเห็นชอบที่ประชาชนมีต่อตัวรัฐบาลมากกว่าเรื่องเนื้อหา
สาระของรัฐธรรมนูญ ท้ายที่สุดการแก้ไขรัฐธรรมนูญในปี ค.ศ. 1962 ท�ำให้ประธานาธิบดีมาจาก
การเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง ซึ่งมีบางทัศนะมองว่า การแก้ไขดังกล่าวส่งผลให้เกิดระบอบ
กึ่งประธานาธิบดีขึ้นในฝรั่งเศสอย่างสมบูรณ์20

18
19

20

David Marrani, Dynamics in the French Constitution: Decoding French Republican Ideas, pp. 106-107.
งานวิเคราะห์แนวความคิดและหลักการทีส่ ะท้อนผ่านความพยายามดังกล่าวของนายพลเดอ โกล โปรดดู John Gaffney,
“Charles de Gaulle: The Real Gaullist Settlement,” in The Presidents of the French Fifth Republic,
edited by David S. Bell and John Gaffney (New York: Palgrave Macmillan, 2013) pp. 79-97.
งานวิเคราะห์บทบาทของสื่อสารมวลชนที่มีต่อการสร้างและรักษากระแสความนิยมในตัวนายพลเดอโกลในช่วงเวลานี้
โปรดดู Riccardo Brizzi, Charles De Gaulle and the Media: Leadership, TV and the Birth of the Fifth
Republic (New York: Palgrave Macmillan, 2018).
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พัฒนาการทางการเมืองของระบอบกึ่งประธานาธิบดี

ในยุคแรกเริ่มของระบอบกึ่งประธานาธิบดี ความนิยมที่ประชาชนมีต่อตัวนายพลเดอ โกลช่วย
ให้เขาสามารถด�ำรงต�ำแหน่งประธานาธิบดีได้อย่างมั่นคง นายพลเดอ โกลสามารถอาศัยความนิยม
ดังกล่าวมาช่วยผลักดันให้เกิดการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อเพิ่มความชอบธรรมให้แก่ประธานาธิบดี และ
ในเวลาใกล้เคียงกันนัน้ พรรคการเมืองของนายพลเดอ โกลก็ได้รบั ชัยชนะอย่างท่วมท้นในการเลือกตัง้
ทั่วไป ค.ศ. 1962 สถานการณ์ภายหลังการแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงปรากฏว่า ประธานาธิบดีเดอ โกล
สามารถรวมอ�ำนาจทางการเมืองได้คอ่ นข้างเบ็ดเสร็จ ประกอบกับบุคลิกส่วนตัวของเขาทีเ่ ป็นนักปฏิบตั ิ
นิยม มีความเชือ่ มัน่ ในตนเอง และมีอดุ มการณ์ชาตินยิ มก็ยงิ่ ส่งเสริมให้เขาด�ำเนินการใช้อำ� นาจก�ำหนด
นโยบายอย่างเด็ดขาด ขณะที่รัฐสภาก็ไม่อาจยับยั้งนโยบายใดๆ ของประธานาธิบดีเดอ โกลได้21
ในระยะแรก ประธานาธิบดีเดอ โกลยอมให้นายกรัฐมนตรีสามารถก�ำหนดนโยบายภายใน
ประเทศได้บา้ ง ส่วนตัวประธานาธิบดีจะคอยดูแลนโยบายต่างประเทศ นโยบายด้านการป้องกันประเทศ
และที่ส�ำคัญ คือ นโยบายเกี่ยวกับวิกฤตการณ์อัลจีเรีย แต่ภายหลังจากที่วิกฤตการณ์อัลจีเรียยุติลง
ความสัมพันธ์ระหว่างประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีในช่วงดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นการประสาน
การท�ำงานระหว่างกัน 22 อย่างไรก็ตาม เมื่อสถานการณ์ระหว่างประเทศมีเสถียรภาพมากขึ้น
ประธานาธิบดีจึงเริ่มขยายอิทธิพลของตนเข้ามาครอบง�ำการก�ำหนดนโยบายภายในประเทศเพิ่มขึ้น
ลักษณะทีส่ ำ� คัญอีกประการหนึง่ ของประธานาธิบดีเดอ โกล คือ แม้วา่ เขาจะเป็นประธานาธิบดี
ทีม่ อี ำ� นาจค่อนข้างเบ็ดเสร็จ แต่เขาก็ไม่เคยถูกต�ำหนิในเรือ่ งการใช้อำ� นาจแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
ประธานาธิบดีเดอ โกลยังเชื่อด้วยว่า ตนต้องเป็นตัวแทนผลประโยชน์แห่งชาติของฝรั่งเศสทั้งหลาย
ไม่ใช่ตัวแทนของพรรคการเมือง หรือกลุ่มประโยชน์ใดๆ ประธานาธิบดีเดอ โกลจึงวางจุดยืนของตน
ไว้เหนือพรรคการเมือง และไม่ผูกพันตนเองกับพรรคการเมืองใด ลักษณะส�ำคัญเช่นนี้ส่งผลให้สถาบัน
ประธานาธิบดีในยุคของเดอ โกลสามารถเป็นศูนย์กลางของการเมืองฝรั่งเศส แม้ว่าในเวลาต่อมา
จะก็เกิด กลุ่มโกลลิสต์ (Gaullist) ขึ้นซึ่งเป็นกลุ่มนักการเมืองที่คอยสนับสนุน และยกยอแนวความคิด
ของเขา23

21

22
23

พัฒนาการของระบอบการเมืองฝรัง่ เศสภายใต้สาธารณรัฐทีไ่ ด้รบั การสถาปนาขึน้ ใหม่นี้ โปรดดู John Gaffney, Political
Leadership in France: From Charles de Gaulle to Nicolas Sarkozy (New York: Palgrave Macmillan, 2010),
Chapter 1, 2.
David Marrani, Dynamics in the French Constitution: Decoding French Republican Ideas, p. 109.
John Gaffney, Political Leadership in France: From Charles de Gaulle to Nicolas Sarkozy, pp. 45, 60 – 61,
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หลังสิน้ สุดยุคของเดอ โกล ประธานาธิบดีคนใหม่คอื นายจอร์จ ปอมปิดู (George Pompidou)
ที่เข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1969 ก่อนหน้าที่เขาจะเข้ามารับต�ำแหน่งประธานาธิบดี
เขาด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี และถูกวางตัวเป็นทายาททางการเมืองของประธานาธิบดีเดอ โกล
แม้วา่ ตัวปอมปิดเู องจะไม่มเี กียรติประวัตทิ ยี่ งิ่ ใหญ่เท่ากับประธานาธิบดีเดอ โกล แต่เขาก็ประสบความ
ส�ำเร็จในการสืบสานแนวทางของอดีตประธานาธิบดีเดอ โกลต่อไปด้วยการเป็นประธานาธิบดีทเี่ ข้มแข็ง
ประธานาธิบดีปอมปิดูได้เข้ามาก�ำหนดนโยบาย และควบคุมการด�ำเนินนโยบายของนายกรัฐมนตรี
อย่างใกล้ชิด จนมีการวิจารณ์ว่า ฝรั่งเศสในสมัยของประธานาธิบดีปอมปิดูนั้นใกล้เคียงกับระบอบ
ประธานาธิบดีมาก โดยนายกรัฐมนตรีแทบหมดบทบาททางการเมืองในฐานะตัวแสดงทางการเมือง24
ส�ำหรับรัฐสภาก็สนับสนุนประธานาธิบดีปอมปิดูอย่างแข็งขันเช่น โดยมีพรรคโกลลิสต์เป็นฐาน
สนับสนุนส�ำคัญในรัฐสภา นอกจากนี้ เขาก็ยังพยายามรักษาระยะห่างกับพรรคโกลลิสต์เช่นเดียวกับ
ที่อดีตประธานาธิบดีเดอ โกลเคยปฏิบัติ เพื่อป้องกันไม่ให้ตนเองต้องผูกพันกับพรรคการเมือง
จนเกินไป ต่อมาในปี ค.ศ. 1974 นายวาเลอรี จิสคาร์ เดสแตง (Valéry Giscard d’Estaing) เข้า
มาเป็นประธานาธิบดีต่อจากประธานาธิบดีปอมปิดู ประธานาธิบดีจิสคาร์ เดสแตงด�ำเนินนโยบาย
สร้างความทันสมัยให้กับฝรั่งเศสด้วยโครงการปฏิรูปทางสังคม อาทิ การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ
การหย่าร้าง การแก้ไขให้การท�ำแท้ง และการคุมก�ำเนิดให้มีความชอบด้วยกฎหมาย การลดอายุของ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงเหลือ 18 ปี เป็นต้น นอกจากนี้เขายังให้การสนับสนุนต่อกระบวนรวมสหภาพยุโรป
อีกด้วย25
แม้ว่าประธานาธิบดีจิสคาร์ เดสแตงจะมีนโยบายที่โดดเด่น แต่เขาต้องเผชิญกับแรงกดดัน
ทางการเมืองอย่างหนัก โครงการปฏิรูปทางสังคมด้วยการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการหย่าร้าง
และการท�ำแท้งต้องอาศัยเสียงสนับสนุนจากพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้าม เพื่อให้ได้รับการรับรองจาก
รัฐสภา นอกจากนี้ ประธานาธิบดีจิสคาร์ เดสแตงยังต้องขัดแย้งกับนายกรัฐมนตรีคนแรกของเขา คือ
นายจาคส์ ชีรคั (Jacques Chirac) อย่างรุนแรง และลงเอยด้วยการลาออกของนายชีรคั เพือ่ แสดงการ
คัดค้านประธานาธิบดี ท้ายที่สุดแรงกดดันทางการเมืองก็ทวีเพิ่มขึ้น จนประธานาธิบดีจิสคาร์ เดสแตง
ต้องพ่ายแพ้การเลือกตั้ง และน�ำไปสู่จุดเปลี่ยนทางการเมืองที่ส�ำคัญ

24

25

โปรดดู Gilles Richard, “Georges Pompidou: The Gaullist Heritage, and the Heritage of ’68,” in The
Presidents of the French Fifth Republic, edited by David S. Bell and John Gaffney (New York: Palgrave
Macmillan, 2013) pp. 98 – 113.
โปรดดู James Shields, “Valéry Giscard d’Estaing: the Limits of Liberalism,” in The Presidents of the
French Fifth Republic, edited by David S. Bell and John Gaffney (New York: Palgrave Macmillan, 2013)
pp. 114 – 135.
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ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1981 นายฟรองซัวร์ มิตเตอรอง (Francois Miterrand) ได้รบั เลือกตัง้
ให้เป็นประธานาธิบดี เขาเป็นประธานาธิบดีคนแรกในประวัตศิ าสตร์ฝรัง่ เศสทีม่ าจากพรรคสังคมนิยม
ก่อนหน้านั้น เขาถูกครหาว่าเป็นผู้ที่ประสบความล้มเหลวทางการเมือง เขาเคยด�ำรงต�ำแหน่งใน
รัฐสภาอันไร้ระเบียบของสมัยสาธารณรัฐที่ 4 ซึ่งถูกมองว่าเป็นเรื่องที่น่าอับอาย และเขายังพ่ายแพ้ใน
การเลือกตัง้ ประธานาธิบดีกอ่ นหน้านัน้ ถึงสองครัง้ แต่ในปี ค.ศ. 1981 เขาสามารถเอาชนะประธานาธิบดี
จิสคาร์ เดสแตงในการเลือกตั้งได้26
ประธานาธิบดีมิตเตอรองเข้ารับต�ำแหน่งด้วยความมุ่งมั่นว่าจะน�ำพาพวกสังคมนิยม พวก
คอมมิวนิสต์ และพันธมิตรเข้ามาร่วมรัฐบาล พร้อมกับการประกาศนโยบายปฏิรูปอย่างรอบด้าน
โดยเฉพาะการกระจายอ�ำนาจลงสูห่ น่วยการปกครองท้องถิน่ และการเข้ายึดครองอุตสาหกรรมทีส่ ำ� คัญ
ให้ตกเป็นกิจการของรัฐ ส�ำหรับบทบาทของนายกรัฐมนตรีนั้น หลังจากที่นายกรัฐมนตรีเริ่มแยกตัว
เป็นอิสระ และสามารถเผชิญหน้ากับประธานาธิบดีได้ในสมัยของประธานาธิบดีจสิ คาร์ เดสแตง ต่อมา
ในสมัยแรกเริ่มของประธานาธิบดีมิตเตอรอง นายกรัฐมนตรีสามารถริเริ่มนโยบายเองได้มากขึ้น
แต่ยังคงอยู่ภายใต้การดูแลของประธานาธิบดี
เหตุการณ์ทางการเมืองที่ส�ำคัญ มีพัฒนาการมาถึงอีกขั้นหนึ่งเมื่อมีการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา
ในปี ค.ศ. 1986 ผลปรากฏว่า พรรคสังคมนิยมของประธานาธิบดีมิตเตอรองพ่ายแพ้ในการเลือกตั้ง
และสูญเสียเสียงข้างมากในรัฐสภาให้แก่พวกอนุรักษ์นิยมจากแนวร่วมแห่งชาติ (National Front)
แต่ประธานาธิบดีมิตเตอรองตัดสินใจด�ำรงต�ำแหน่งประธานาธิบดีต่อไป และหาทางออกด้วยวิธีการ
ที่ ไ ม่ เ คยถู ก ใช้ ม าก่ อ นในการเมื อ งฝรั่ ง เศสสมั ย สาธารณรั ฐ ที่ 5 คื อ การเชิ ญ นายชี รั ค ในฐานะ
หัวหน้าพรรคโกลลิสต์ที่ครองเสียงข้างมากในรัฐสภามาด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี27
การทีน่ ายชีรคั มาด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรีกอ่ ให้เกิดสภาพ “รัฐบาลผสมขัว้ ” (Cohabitation)
ในอีกลักษณะหนึง่ กล่าวคือ ประธานาธิบดี และนายกรัฐมนตรีมาจากพรรคการเมืองทีอ่ ยูฝ่ า่ ยตรงข้ามกัน
แม้ว่าสภาพรัฐบาลผสมจะเป็นสิ่งใหม่ในการเมืองฝรั่งเศส แต่สาธารณชนโดยส่วนใหญ่ก็สนับสนุน
การด�ำเนินการดังกล่าว ขณะที่รัฐธรรมนูญก็มีความยืดหยุ่นมากพอที่จะรองรับรัฐบาลผสมให้ท�ำงาน
ไปได้28 นายชีรัคกลายเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีบทบาทอย่างมาก และด�ำเนินนโยบายที่สอดคล้องกับ
พรรคการเมืองของตน ซึ่งสวนทางกับนโยบายของประธานาธิบดีมิตเตอรองอย่างชัดเจน คือ นายชีรัค
ได้ด�ำเนินการแปรรูปรัฐวิสาหกิจจ�ำนวนมาก และใช้นโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่ ซึ่งสอดคล้อง
กับกระแสโลกในเวลานั้น
26
27

28

John Gaffney, Political Leadership in France: From Charles de Gaulle to Nicolas Sarkozy, pp. 140 – 146.
โปรดดู David S. Bell, “François Mitterrand: The President as ‘Political Artist’,” in The Presidents of the
French Fifth Republic, edited by David S. Bell and John Gaffney (New York: Palgrave Macmillan, 2013)
pp. 136 – 158.
งานวิเคราะห์ลักษณะการเกิดรัฐบาลผสมในระบอบกึ่งประธานาธิบดีของฝรั่งเศส โปรดดู Sébastien G. Lazardeux,
Cohabitation and Conflicting Politics in French Policymaking (New York: Palgrave Macmillan, 2015).
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แม้ว่าประธานาธิบดีมิตเตอรองจะแต่งตั้งให้นายชีรัคด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี แต่ใน
การเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี ค.ศ. 1988 นายชีรัคก็ลงสมัครรับเลือกตั้งแข่งขันกับประธานาธิบดี
มิ ต เตอรอง ผลปรากฏว่ า นายชี รั ค พ่ า ยแพ้ ใ ห้ กั บ ประธานาธิ บ ดี มิ ต เตอรอง สาเหตุ ส ่ ว นหนึ่ ง
ที่ท�ำให้ประธานาธิบดีมิตเตอรองได้รับชัยชนะนั้นมาจากความสามารถทางการเมืองของเขาเอง
ในการประสานงานระหว่ า งประธานาธิ บ ดี กั บ เสี ย งข้ า งมากในรั ฐ สภา และนายกรั ฐ มนตรี ที่
มาจากพรรคการเมืองฝ่ายตรงกันข้ามกับตนให้อยู่ร่วมกันอย่างราบรื่น ซึ่งประชาชนมองว่า เป็นการ
ประนีประนอมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
นอกจากนี้นโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมของนายชีรัคยังไม่เป็นที่นิยมของประชาชน และ
ส่งผลก่อให้เกิดการว่างงาน ท�ำให้นายชีรัคในฐานะนายกรัฐมนตรีถูกกล่าวโทษ ขณะที่ประธานาธิบดี
มิตเตอรองไม่ได้รับผลกระทบในทางลบมากนัก คุณลักษณะทั้งหลายของประธานาธิบดีมิตเตอรอง
ท�ำให้เขากลายเป็นประธานาธิบดีคนแรกที่สามารถอยู่ต�ำแหน่งครบสองวาระ ภายหลังจากพ่ายแพ้
ในการเลือกตั้ง นายชีรัคกลับมาลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีอีกครั้ง และได้รับชัยชนะ
ในปี ค.ศ. 1995 แต่แทนที่จะตัดสินใจให้มีการเลือกตัง้ ทั่วไป ประธานาธิบดีชีรัคกลับแต่งตั้งนาย Alain
Juppe มาด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรีแทน ซึ่งนาย Juppe ถือเป็นผู้ใกล้ชิด และเป็นผู้จงรักภักดี
ประธานาธิบดีชีรัคอย่างยิ่ง แนวคิดและทิศทางการด�ำเนินนโยบายของบุคคลทั้งสองจึงสอดคล้องกัน
ส่วนประธานาธิบดีชีรัคนั้นก็มาจากพรรคโกลลิสต์ เขาจึงพยายามเป็นประธานาธิบดีที่เข้มแข็งแบบ
ประธานาธิบดีเดอ โกล29
ต่อมาในปี ค.ศ. 1997 ขณะที่คะแนนนิยมของประธานาธิบดีชีรัคยังคงทรงตัวดีอยู่ แต่
ประธานาธิบดีชีรัคก็ได้ตัดสินใจยุบสภา เพื่อให้มีการเลือกตั้งทั่วไป โดยหวังว่าจะสามารถเพิ่มอ�ำนาจ
ของตนในรัฐสภาได้ แต่สถานการณ์กลับไม่เป็นไปดังคาดคิด เพราะในการเลือกตั้งปี ค.ศ. 1997
พรรคสังคมนิยมภายใต้การน�ำของนายลีโอเนล จอสแปง (Lionel Jospin) กลับได้รับชัยชนะ และ
สามารถครองเสียงข้างมากในรัฐสภา ชัยชนะของพรรคสังคมนิยมท�ำให้ประธานาธิบดีชีรัคจาก
พรรคโกลลิสต์ต้องแต่งตั้งนายจอสแปงเป็นนายกรัฐมนตรีในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1997 สภาพ
รั ฐ บาลผสมต่ า งขั้ ว จึ ง กลั บ มาอี ก ครั้ ง และด� ำ รงอยู ่ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง กล่ า วคื อ สภาพรั ฐ บาลผสม
ระหว่างประธานาธิบดีที่มาจากพรรคโกลลิสต์ กับนายกรัฐมนตรีที่มาจากพรรคสังคมนิยมด�ำรงอยู่
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997 – 200230

29
30

John Gaffney, Political Leadership in France: From Charles de Gaulle to Nicolas Sarkozy, pp. 168 – 171.
John Gaffney, Political Leadership in France: From Charles de Gaulle to Nicolas Sarkozy, pp. 171 – 173.
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สภาพการณ์ที่รัฐบาลผสมที่ด�ำรงอยู่อย่างยาวนานในสมัยประธานาธิบดีชีรัค ในแง่หนึ่งส่งผล
ให้สภาพรัฐบาลผสมกลายเป็นเรือ่ งปกติในการเมืองฝรัง่ เศส สภาพรัฐบาลผสมกลายเป็นทางเลือกทาง
การเมืองในระบอบกึ่งประธานาธิบดี ซึ่งประชาชนรับรู้ และยอมรับได้ หรือบางทีก็ถึงกับไปเลือกตั้ง
เพื่อก่อให้เกิดสภาพรัฐบาลผสมเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอ�ำนาจกัน31
ในสมัยประธานาธิบดีชีรัคปรากฏว่า นายกรัฐมนตรี และรัฐสภามีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อย
ราบรื่นนัก จนประธานาธิบดีชีรัคไม่อาจผลักดันนโยบายได้มากนัก ความเป็นผู้น�ำของเขาตกต�่ำลง
อย่างมาก และต้องเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนัก จนเกือบถูกสืบสวนจากข้อหาทุจริตในสมัยทีเ่ ขาด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีกรุงปารีส แต่ด้วยเอกสิทธิ์ในต�ำแหน่งประธานาธิบดีก็ท�ำให้เขารอดพ้น
จากการสืบสวนดังกล่าว อย่างไรก็ดี ประธานาธิบดียังคงสามารถแสดงบทบาทที่ค่อนข้างโดดเด่น
บนเวทีการเมืองระหว่างประเทศในฐานะประมุขแห่งรัฐ โดยเฉพาะการก�ำหนดท่าทีของฝรั่งเศส
ภายหลังเหตุการณ์โจมตีตึกเวิร์ดเทรดที่สหรัฐฯ เมื่อวันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 2001 แต่ที่ส�ำคัญที่สุด
คือ ประธานาธิบดีชีรัคยังคงสามารถรักษาความนิยมในหมู่ประชาชนไว้ได้ด้วยบุคลิกภาพที่โดดเด่น
จนสามารถเอาชนะการเลือกตั้งสมัยที่ 2 ได้ในปี ค.ศ. 2002 และต่อมาเขาก็สามารถยุติสภาพรัฐบาล
ผสมได้ดว้ ยการแต่งตัง้ นาย Jean – Pierre Raffarin เป็นนายกรัฐมนตรีในเดือนมิถนุ ายน ค.ศ. 200232
จากพัฒนาการข้างต้น เราจะเห็นว่า อ�ำนาจทางการเมืองในระบอบกึ่งประธานาธิบดีของ
ฝรัง่ เศสนัน้ มีพลวัตอย่างมาก นับเนือ่ งจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญในปี ค.ศ. 1962 เป็นต้นมา อ�ำนาจของ
ประธานาธิบดีได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากในยุคแรกๆ ที่มีนายพลเดอ โกลเป็นประธานาธิบดี ขณะที่
นายกรัฐมนตรี และรัฐสภาก็สามารถมีบทบาททางการเมืองได้ และบางกรณีกส็ ามารถถ่วงดุล หรือเป็น
อุปสรรคส�ำคัญของประธานาธิบดีได้ พัฒนาการส�ำคัญอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้น และไม่ได้เป็นสิ่งที่คาดคิด
มาก่อนในการร่างรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1958 ก็คอื สภาพรัฐบาลผสมต่างขัว้ ซึง่ ในปัจจุบนั ได้กลายเป็นเรือ่ ง
ปกติที่มีความส�ำคัญยิ่งในระบอบกึ่งประธานาธิบดีของฝรั่งเศส อย่างไรก็ดี ภายหลังทศวรรษที่ 1990
ระบอบกึง่ ประธานาธิบดีของฝรัง่ เศสก็มคี วามชัดเจน และมีเสถียรภาพ แม้จะมีการเปลีย่ นแปลงส�ำคัญ
เช่น การแก้ไขรัฐธรรมนูญในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2001 เพือ่ ลดวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของประธานาธิบดี
ลงเหลือ 5 ปี แต่ก็ไม่ได้ส่งผลอย่างมีนัยส�ำคัญต่อตัวระบอบการปกครอง33

31
32

33

สภาพการเกิดรัฐบาลผสมในสมัยของประธานาธิบดีชีรัค โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน Nicholas Atkin, The Fifth
French Republic (New York: Palgrave Macmillan, 2005), pp. 189 – 192.
โปรดดู Andrew Knapp, “Jacques Chirac: Surviving without Leading?,” in The Presidents of the
French Fifth Republic, edited by David S. Bell and John Gaffney (New York: Palgrave Macmillan, 2013)
pp. 159 – 180.
ภาพรวมพัฒนาการทางการเมืองภายใต้สาธารณรัฐที่ 5 ของฝรัง่ เศส โปรดดู Nicholas Atkin, The Fifth French Republic
(New York: Palgrave Macmillan, 2005).
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ระบอบประชาธิปไตยตัวแทนแบบกึ่งประธานาธิบดีตามรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสสาธารณรัฐที่ห้า
Representative Democracy of the Fifth French Republic under Semi-Presidentialism

สถาบันประธานาธิบดี

ตามรัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1958 ประธานาธิบดีจะต้องได้รับเลือกจากคณะผู้เลือกตั้ง
แต่ภายหลังการแก้ไขรัฐธรรมนูญในปี ค.ศ. 1962 ประธานาธิบดีจะต้องได้รับเลือกตั้งจากประชาชน
โดยตรง ปัจจุบันนี้การเลือกตั้งประธานาธิบดีถือเป็นเรื่องส�ำคัญมากของประเทศ ระบบการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีจะเป็นการเลือกตัง้ แบบ 2 รอบ โดยทีผ่ สู้ มัครคนใดได้รบั คะแนนเสียงเกินกว่าร้อยละ 51
ของคะแนนเสียงทัง้ หมด ผูส้ มัครคนนัน้ ก็จะถือเป็นผูช้ นะการเลือกตัง้ และได้รบั ต�ำแหน่งประธานาธิบดี
แต่ถ้าไม่มีผู้สมัครคนใดได้รับคะแนนเสียงถึงร้อยละ 51 ในรอบแรก ก็จะมีการเลือกตั้งรอบสอง
อันเป็นการแข่งขันกันระหว่างผู้สมัครที่ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุด 2 อันดับแรก
ธรรมชาติของการเลือกตั้งประธานาธิบดีในฝรั่งเศสมีรูปแบบที่ว่า คะแนนเสียงในการเลือกตั้ง
รอบแรกจะแตกกระจายไปตามกลุ่มต่างๆ โดยไม่มีผู้สมัครคนใดได้คะแนนเสียงเกินร้อยละ 51
สภาพดังกล่าวท�ำให้ผสู้ มัครทีม่ อี ดุ มการณ์รนุ แรงไปทางใดทางหนึง่ เช่น ซ้ายจัด หรือขวาจัด มักไม่อาจ
ชนะในการเลือกตัง้ รอบแรก ผูส้ มัครส่วนใหญ่ทเี่ ข้าสูก่ ารเลือกตัง้ รอบสองมักเป็นผูส้ มัครทีม่ อี ดุ มการณ์
สายกลางๆ34
อ�ำนาจ และบทบาทที่เป็นทางการของประธานาธิบดีนั้น บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญหมวดที่ 2
ซึ่งมีขอบเขตที่ค่อนข้างกว้างขวาง กล่าวคือ มาตราที่ 5 บัญญัติให้ประธานาธิบดีมีอ�ำนาจดูแลให้มี
การปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ ประธานาธิบดีเป็นผู้ดูแลให้หน่วยงานสาธารณะด�ำเนินไปอย่างเหมาะสม
และรักษาความต่อเนื่องของรัฐ นอกจากนี้มาตราดังกล่าวยังให้ประธานาธิบดีเป็นผู้ประกันความ
เป็นอิสระของชาติ บูรณภาพแห่งดินแดน และการท�ำสนธิสัญญาทั้งหลาย ในมาตราที่ 8 ได้บัญญัติ
ให้ประธานาธิบดีเป็นผู้แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี และเป็นผู้ปลดนายกรัฐมนตรี มาตราที่ 12 ให้อ�ำนาจ
ประธานาธิบดีในการยุบสภา ส่วนมาตราที่ 13 และมาตราที่ 14 ให้อ�ำนาจประธานาธิบดีแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการทหาร ตลอดจนคณะทูตทั้งหลาย35
รัฐธรรมนูญให้อ�ำนาจประธานาธิบดีประกาศใช้พระราชบัญญัติต่างๆ ของรัฐสภา ซึ่งในกรณีที่
ประธานาธิบดีต้องการให้มีการทบทวน ประธานาธิบดีก็มีอ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญในการขอให้รัฐสภา
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เสนอให้ตนประกาศใช้อีกครั้ง ซึ่งรัฐสภาต้องพิจารณาทบทวนโดย
ปฏิเสธมิได้ อ�ำนาจทีส่ ำ� คัญอีกประการหนึง่ คือ อ�ำนาจในการจัดให้มกี ารลงประชามติตามมาตราที่ 11
ซึ่งขอบเขตของเรื่องที่ประธานาธิบดีสามารถจัดให้มีการลงประชามติได้นั้น คือ กฎหมายที่เกี่ยวกับ
องค์กรสาธารณะ การปฏิรูปเศรษฐกิจ นโยบายสังคม และการให้สัตยาบันสนธิสัญญา ทั้งนี้ประเด็น
ปัญหาที่จัดให้มีการลงประชามติจะต้องไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญด้วย
34

35

แบบแผนการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส โปรดดู David Marrani, Dynamics in the French Constitution:
Decoding French Republican Ideas, pp. 20 – 22. และ Michael S. Lewis-Beck, Richard Nadeau, Éric Bélanger,
French Presidential Elections (New York: Palgrave Macmillan, 2011).
บทวิเคราะห์อ�ำนาจที่อยู่ในดุลยพินิจของประธานาธิบดีฝรั่งเศสในระบบกึ่งประธานาธิบดี โปรดดู David Marrani,
Dynamics in the French Constitution: Decoding French Republican Ideas, pp. 17 – 19.
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นอกจากนี้รัฐธรรมนูญยังให้ประธานาธิบดีด�ำรงต�ำแหน่งผู้บัญชาการกองทัพตามมาตราที่ 15
และมีอ�ำนาจที่จะให้นิรโทษกรรมตามมาตราที่ 17 อ�ำนาจที่ส�ำคัญอีกประการคือ ประธานาธิบดี
สามารถใช้มาตรการที่เหมาะสม เพื่อแก้ปัญหาในยามที่สถาบันแห่งสาธารณรัฐ อิสรภาพของชาติ
หรือบูรณภาพแห่งดินแดนถูกคุกคามอย่างร้ายแรง โดยการใช้อ�ำนาจดังกล่าวจะต้องเกิดขึ้นภายหลัง
การปรึกษาหารืออย่างเป็นทางการกับนายกรัฐมนตรี ประธานสภา และคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ส�ำหรับบทบาททีส่ ำ� คัญอืน่ ๆ ของประธานาธิบดี อย่างเช่น การเข้าร่วมงานรัฐพิธี งานทางศาสนา
ที่ส�ำคัญทั้งหลาย ประธานาธิบดีฝรั่งเศสยังมีบทบาทอย่างมากในนโยบายต่างประเทศ และนโยบาย
ทางการทหารของประเทศ ประธานาธิบดีจะสามารถมีบทบาทในเวทีการเมืองระหว่างประเทศผ่าน
การประชุมที่ส�ำคัญทั้งหลาย เช่น การประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมจี 8 การประชุมองค์การนาโต
ฯลฯ ประธานาธิบดีฝรั่งเศสในฐานะประมุขแห่งรัฐและเป็นผู้ร่วมก่อตั้งสหภาพยุโรปยังมีบทบาทสูง
ที่จะก�ำหนดแนวนโยบาย และพัฒนาการของการบูรณการอีกด้วย
ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างประธานาธิบดี กับนายกรัฐมนตรี เราคงพอจะสังเกตเห็นว่า
ประธานาธิบดีเป็นผู้แต่งตั้ง และปลดนายกรัฐมนตรี ตลอดจนบรรดารัฐมนตรีร่วมคณะ แต่ความ
สัมพันธ์ระหว่างประธานาธิบดี กับนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้อยู่ในลักษณะที่ประธานาธิบดีมีสถานะ
เหนือกว่านายกรัฐมนตรีเสมอไป เพราะในบางช่วงประธานาธิบดีอาจมีสถานะเหนือกว่าอย่างมาก
จนนายกรัฐมนตรีแทบไม่มีอ�ำนาจตัดสินใจใดๆ นอกจากรับค�ำสั่งจากประธานาธิบดีไปปฏิบัติ อาทิ
ในสมัยของประธานาธิบดีเดอ โกล แต่ก็มีบางช่วงที่นายกรัฐมนตรีสามารถแสดงบทบาทในลักษณะ
ที่เป็นการคัดง้างอ�ำนาจของประธานาธิบดี โดยเฉพาะในระยะที่เกิดสภาพรัฐบาลผสม เพราะ
พรรคการเมืองทีค่ รองเสียงข้างมากในรัฐสภาเป็นพรรคฝ่ายตรงกันข้ามกับประธานาธิบดี ประธานาธิบดี
จ�ำต้องประนีประนอมด้วยการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีที่มาจากพรรคฝ่ายตรงกันข้าม และให้อิสระใน
การท�ำหน้าที36่
ในบางลักษณะประธานาธิบดี กับนายกรัฐมนตรียังอาจสัมพันธ์กันในลักษณะคู่แข่งก็เป็นได้
เพราะนายกรัฐมนตรีที่กระตือรือร้น และประสบความส�ำเร็จ จนได้รับความนิยมจากประชาชนอาจ
ท�ำให้ประธานาธิบดีรู้สึกไม่สบายใจนัก และต้องแข่งขันกันทางการเมือง เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่า
บุคคลที่จะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีมักประสบความส�ำเร็จในต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาก่อน ส�ำหรับ
นักการเมืองบางคน ต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรีจึงเป็นเสมือนขั้นบันไดที่น�ำไปสู่ต�ำแหน่งประธานาธิบดี37

36
37

David Marrani, Dynamics in the French Constitution: Decoding French Republican Ideas, pp. 22 – 24.
ผลของลักษณะความเป็นผู้น�ำที่มีต่อการช่วงชิงคะแนนนิยมทางการเมืองในการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส โปรดดู
David Hanley, “Political Leadership: from the Fourth to the Fifth Republic,” in The Presidents of the
French Fifth Republic, edited by David S. Bell and John Gaffney (New York: Palgrave Macmillan, 2013)
pp. 27 – 43.
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ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างประธานาธิบดี กับรัฐสภานัน้ ประธานาธิบดีฝรัง่ เศสถูกแบ่งแยก
จากรัฐสภาค่อนข้างเด็ดขาด ประธานาธิบดีฝรั่งเศสไม่อาจเข้าร่วมการประชุมรัฐสภาได้ ไม่ว่าจะเนื่อง
ด้วยวัตถุประสงค์ หรือโอกาสใดก็ตาม แม้แต่ประธานาธิบดีมิตเตอรองที่เคยด�ำรงต�ำแหน่งสมาชิก
รัฐสภามาเป็นเวลานานก็ไม่สามารถที่จะไปเยือนรัฐสภาในฐานะแขกได้ อย่างไรก็ดี ประธานาธิบดี
สามารถส่งสาสน์ถึงรัฐสภา โดยสาสน์ดังกล่าวจะต้องถูกอ่านในรัฐสภา และไม่เปิดให้มีการอภิปราย
อ�ำนาจของประธานาธิบดีที่สัมพันธ์กับรัฐสภาจะอยู่ที่การประกาศใช้ร่างกฎหมายจากรัฐสภา การให้
รัฐสภาทบทวนร่างกฎหมาย และที่ส�ำคัญคือ อ�ำนาจในการยุบสภา ซึ่งบางกรณีอาจน�ำไปสู่การเผชิญ
หน้าระหว่างรัฐสภา กับประธานาธิบดี กล่าวคือ ประธานาธิบดีที่ประกาศยุบสภาจะต้องมั่นใจใน
ระดับหนึง่ ว่า ภายหลังการยุบสภา ผูส้ นับสนุนของตนจะได้รบั การเลือกตัง้ เข้ามาในรัฐสภา ซึง่ ถ้าไม่เป็น
เช่นนั้นก็อาจน�ำไปสู่สภาพรัฐบาลผสมได้ นอกจากนี้อ�ำนาจที่ส�ำคัญอีกประการ คือ อ�ำนาจในการจัด
ให้มกี ารลงประชามติซงึ่ ประธานาธิบดีอาจใช้อำ� นาจดังกล่าวเพือ่ ยุตปิ ญ
ั หาทีร่ ฐั สภาไม่อาจหาข้อสรุปได้38

สถาบันนายกรัฐมนตรี

ในระบอบกึ่งประธานาธิบดีของฝรั่งเศส สถาบันทางการเมืองที่มีบทบาทส�ำคัญอีกสถาบันหนึ่ง
ก็คอื นายกรัฐมนตรี แม้วา่ นายกรัฐมนตรีจะเริม่ ต้นในยุคของประธานาธิบดีเดอ โกล ด้วยการเป็นเพียง
ผู้รับค�ำสั่งจากประธานาธิบดีมาปฏิบัติ แต่ในระยะเวลาต่อมาสถาบันนายกรัฐมนตรีก็สามารถพัฒนา
อ�ำนาจ และบทบาทของตนได้อย่างโดดเด่น การด�ำรงอยู่ของสถาบันประธานาธิบดีในฝรั่งเศสนั้น
ไม่ได้เกิดขึน้ จากเหตุผลด้านคุณประโยชน์ หรือประสิทธิภาพในการบริหารงานเป็นส�ำคัญ แต่เกิดขึน้ จาก
เหตุผลในเชิงหลักการของระบอบกึ่งประธานาธิบดีเอง เพราะการด�ำรงอยู่ของสถาบันนายกรัฐมนตรี
ส่งผลให้เกิดโครงสร้างอ�ำนาจบังคับบัญชาแบบทวิ (dual leadership) คือ อ�ำนาจบริหารถูกแบ่ง
ระหว่างสถาบันประธานาธิบดี กับสถาบันนายกรัฐมนตรี39 และแม้ว่าหลักการดังกล่าวจะยังไม่บรรลุ
ผลส�ำเร็จในยุคแรกๆ เนือ่ งด้วยการผูกขาดอ�ำนาจบริหารโดยประธานาธิบดีเดอ โกล และประธานาธิบดี
ปอมปิดู แต่พฒ
ั นาการทีเ่ กิดขึน้ ต่อมาก็ได้ดำ� เนินไปในทิศทางทีอ่ ำ� นาจบริหารถูกแบ่งมาเป็นของสถาบัน
นายกรัฐมนตรีมากขึ้น40

38
39

40

John D. Huber, Rationalizing Parliament: Legislative Institutions and Party Politics in France (Cambridge:
Cambridge University Press, 1996), pp. 24 – 27.
ลักษณะส�ำคัญของโครงสร้างอ�ำนาจบังคับบัญชาแบบทวิ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน Jean Blondel, “Dual
Leadership in the Contemporary World,” in Parliamentary versus Presidential Government, edited by
Arend Lijphart (Oxford: Oxford University Press, 1992), pp. 162 – 172.
Nicholas Atkin, The Fifth French Republic, pp. 39 – 42.
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สถาบันนายกรัฐมนตรียังเป็นตัวเชื่อมโยงส�ำคัญระหว่างประธานาธิบดี กับรัฐสภาอีกด้วย
เนือ่ งจากประธานาธิบดี กับรัฐสภาในระบอบกึง่ ประธานาธิบดีแยกจากกันอย่างเด็ดขาด ประธานาธิบดี
ไม่อาจร่วมประชุม หรือแถลงสิง่ ใดในรัฐสภาได้ รัฐสภาเองก็ไม่อาจตัง้ กระทูถ้ าม หรืออภิปรายไม่ไว้วางใจ
ประธานาธิบดีได้ ฉะนั้น สถาบันนายกรัฐมนตรีจึงเป็นจุดส�ำคัญที่เชื่อมสถาบันทั้งสองเข้าด้วยกัน
กล่าวคือ นายกรัฐมนตรีเป็นผู้น�ำนโยบายของประธานาธิบดีไปปฏิบัติ นายกรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
ร่างกฎหมายต่อรัฐสภา และเป็นผู้ปกป้องร่างกฎหมายดังกล่าว นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังต้อง
รับผิดชอบต่อรัฐสภา และสามารถถูกตรวจสอบ หรือถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจจากรัฐสภาได้ ต�ำแหน่งของ
นายกรัฐมนตรีจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างสถาบันประธานาธิบดีกับรัฐสภา41
ที่มาของนายกรัฐมนตรี มาตราที่ 8 ของรัฐธรรมนูญบัญญัติให้ประธานาธิบดีเป็นผู้มีอ�ำนาจ
เด็ดขาดในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีจึงมีที่มาจากการแต่งตั้งของประธานาธิบดี
แต่เพียงแห่งเดียว เพราะการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีนั้นเป็นการแต่งตั้งที่ไม่ต้องขอความเห็นชอบ
ใดๆ จากรัฐสภาอีก เมื่อประธานาธิบดีแต่งตั้งก็ถือว่าบุคคลนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีในทันที ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับในอดีตก่อนการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1958 จะเห็นว่า รัฐสภาต้องลงมติ
ให้การรับรองนายกรัฐมนตรีก่อนเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง อย่างไรก็ดี แม้ว่าประธานาธิบดีจะมีอ�ำนาจในการ
แต่งตัง้ ทีเ่ ด็ดขาด แต่ในความเป็นจริงประธานาธิบดีกต็ อ้ งค�ำนึงถึงสถานการณ์ทางการเมืองประกอบด้วย
โดยเฉพาะสัดส่วนของพรรคการเมืองต่างๆ ในรัฐสภา เพราะถ้าประธานาธิบดีแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี
ที่รัฐสภาไม่ยอมรับ นายกรัฐมนตรีที่ได้รับการแต่งตั้งย่อมบริหารงานอย่างยากล�ำบาก หรืออาจถูก
ขัดขวางโดยรัฐสภาได้42
ส�ำหรับการลงจากต�ำแหน่งของนายกรัฐมนตรีนั้นบัญญัติไว้ในมาตราที่ 8 อีกเช่นกัน ให้
นายกรัฐมนตรีลงจากต�ำแหน่งเมื่อได้ยื่นหนังสือลาออกต่อประธานาธิบดี ซึ่งจะถือเป็นการลาออก
ของคณะรัฐมนตรีทั้งคณะด้วย โดยการยื่นหนังสือลาออกดังกล่าวถือเป็นเด็ดขาด อย่างไรก็ดี การยื่น
หนังสือลาออกของนายกรัฐมนตรีจะสามารถพิจารณาได้ใน 2 สถานการณ์ คือ นายกรัฐมนตรีอาจยื่น
หนังสือลาออกเองด้วยความต้องการของตน หรือนายกรัฐมนตรีอาจยื่นหนังสือลาออกเมื่อไม่ได้รับ
ความไว้วางใจจากรัฐสภา นอกจากนี้เมื่อพิจารณาตามรัฐธรรมนูญแล้ว ประธานาธิบดีไม่มีอ�ำนาจใดๆ
ในการปลดนายกรัฐมนตรี แต่ในทางปฏิบัติเมื่อประธานาธิบดีร้องขอให้นายกรัฐมนตรีลาออก
นายกรัฐมนตรีที่ถูกร้องขอก็จะปฏิบัติตาม

41

42

สถานะและบทบาทของนายกรัฐมนตรีในระบบกึ่งประธานาธิบดีของฝรั่งเศส โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน Malcolm
Anderson, Government in France: An Introduction to the Executive Power (Oxford: Pergamon Press,
1970), Chapter 3 และ Anne Stevens, The Government and Politics of France (London: Macmillan, 1992),
Chapter 4.
John D. Huber, Rationalizing Parliament: Legislative Institutions and Party Politics in France, pp. 27 – 28.
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ในส่วนของอ�ำนาจ และบทบาทของนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสนั้น กล่าวได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลง
ไปตามอ�ำนาจ และบทบาทของประธานาธิบดี กล่าวคือ ในบางยุคสมัยอ�ำนาจ และบทบาทของ
ประธานาธิบดีนนั้ กว้างขวางมาก จนนายกรัฐมนตรีแทบไม่มอี ำ� นาจ หรือบทบาทใดๆ ขณะทีบ่ างยุคสมัย
ประธานาธิบดีก็มีอ�ำนาจ และบทบาทลดลง จนนายกรัฐมนตรีมีโอกาสใช้อ�ำนาจ และแสดงบทบาท
มากขึ้น อย่างไรก็ดี หากไม่กล่าวถึงพลวัตรในเรื่องของอ�ำนาจ และบทบาทเป็นการเฉพาะแล้ว
ก็มีอ�ำนาจ และบทบาทบางประการที่ถือว่า เป็นของนายกรัฐมนตรีโดยตรง ได้แก่43
1. อ�ำนาจในการแต่งตัง้ รัฐมนตรี รัฐธรรมนูญฝรัง่ เศสได้ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผูแ้ ต่งตัง้ รัฐมนตรี
ร่วมคณะทั้งหมด และการด�ำรงอยู่ของรัฐมนตรีผูกพันกับนายกรัฐมนตรี คือ เมื่อนายกรัฐมนตรี
ลาออกจากต�ำแหน่ง รัฐมนตรีทงั้ หมดย่อมออกจากต�ำแหน่งด้วย นายกรัฐมนตรีจะสามารถเลือกบุคคล
จากรัฐสภา หรือนอกรัฐสภามาด�ำรงต�ำแหน่งก็ได้ ทัง้ นีก้ ารแต่งตัง้ รัฐมนตรีสว่ นใหญ่มกั ค�ำนึงถึงสัดส่วน
ของพรรคการเมืองต่างๆ ในรัฐสภาเช่นกัน จึงมีการให้ตำ� แหน่งรัฐมนตรีแก่สมาชิกพรรคการเมืองต่างๆ
ตามสัดส่วนทีเ่ หมาะสม จนรัฐมนตรีบางคนทีม่ ฐี านสนับสนุนในรัฐสภาทีแ่ ข็งแกร่งสามารถท�ำงานอย่าง
เป็นเอกเทศจากนายกรัฐมนตรี และในบางครั้งก็มีการเผชิญหน้าระหว่างนายกรัฐมนตรี กับรัฐมนตรี
ของตนเกิดขึ้นได้44
ข้อสังเกตที่ส�ำคัญอีกประการ คือ ประธานาธิบดีอาจเข้ามามีส่วนร่วมในการแต่งตั้งรัฐมนตรี
ประธานาธิบดีอาจขอให้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งบุคคลที่ตนต้องการไปด�ำรงต�ำแหน่งบางต�ำแหน่ง เช่น
ประธานาธิบดีเดอ โกลจะเป็นผู้เสนอชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย และ
กระทรวงการต่างประเทศต่อนายกรัฐมนตรีทกุ ครัง้ ทีม่ กี ารแต่งตัง้ ใหม่ หรือในบางกรณีแม้ประธานาธิบดี
จะไม่เสนอชือ่ บุคคลทีต่ นต้องการ แต่กจ็ ะขอให้นายกรัฐมนตรีปรึกษาหารือกับตนก่อนการแต่งตัง้ เพือ่
ดูแลมิให้บุคคลที่ตนไม่ต้องการเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่ง ทั้งนี้การเข้ามามีส่วนร่วมของประธานาธิบดีมัก
ประสบผลส�ำเร็จ เพราะท้ายที่สุดนายกรัฐมนตรีก็ต้องเสนอชื่อคณะรัฐมนตรีของตนให้ประธานาธิบดี
เป็นผู้แต่งตั้งอย่างเป็นทางการ
2. อ�ำนาจ และบทบาทในการประสานการท�ำงานของรัฐมนตรี และดูแลการน�ำนโยบายไป
ปฏิบตั ิ นโยบายต่างๆ ไม่วา่ จะริเริม่ โดยตัวประธานาธิบดี หรือโดยนายกรัฐมนตรีเองจะถูกน�ำไปปฏิบตั ิ
โดยนายกรัฐมนตรี ในบางยุคสมัยประธานาธิบดีอาจเป็นผูก้ ำ� หนดนโยบายอย่างกว้างขวาง แต่ทา้ ยทีส่ ดุ
นายกรัฐมนตรีจะเป็นผูน้ ำ� นโยบายดังกล่าวไปปฏิบตั ิ นายกรัฐมนตรีจงึ มีความส�ำคัญต่อความส�ำเร็จ หรือ
ความล้มเหลวของนโยบาย ประธานาธิบดีในยุคสมัยต่างๆ จึงต้องพึ่งพานายกรัฐมนตรีไม่น้อย และมัก
แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีที่มีความสามารถ เว้นแต่ในสมัยที่เกิดสภาพรัฐบาลผสม ซึ่งประธานาธิบดี กับ
นายกรัฐมนตรีมักมีความห่างเหินกัน45
43
44
45

โปรดดู Robert Elgie, The Role of the Prime Minister in France, 1981 – 91 (New York: St. Martin’s Press,
1993), Chapter 2.
Robert Elgie, The Role of the Prime Minister in France, 1981 – 91, pp. 11 – 12.
Robert Elgie, The Role of the Prime Minister in France, 1981 – 91, pp. 9 – 10, 15.
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3. บทบาทในการประสานงานกับรัฐสภา เราได้ทราบกันในข้างต้นแล้วว่า ประธานาธิบดี กับ
รัฐสภาฝรัง่ เศสแยกจากกันอย่างค่อนข้างเป็นเอกเทศ นอกจากนีร้ ฐั มนตรีทงั้ หลายยังแยกตัวจากรัฐสภา
อีกด้วย โดยผู้ด�ำรงต�ำแหน่งรัฐมนตรีไม่อาจด�ำรงต�ำแหน่งใดๆ ในรัฐสภาได้ นายกรัฐมนตรีสามารถ
แต่งตั้งสมาชิกรัฐสภามาด�ำรงต�ำแหน่งรัฐสภา แต่บุคคลผู้นั้นจะต้องลาออกจากต�ำแหน่งในรัฐสภา
ก่อนรับต�ำแหน่งรัฐมนตรี และแม้ว่ารัฐมนตรีจะสามารถร่วมประชุมรัฐสภาได้ แต่รัฐมนตรีก็ไม่มีสิทธิ
ลงคะแนนเสียง และยังมีธรรมเนียมปฏิบัติที่สมาชิกรัฐสภา กับรัฐมนตรีจะรักษาระยะห่างระหว่างกัน
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้วา่ ประธานาธิบดีไม่อาจมีบทบาทในการประสานงานกับรัฐสภาได้
ขณะทีร่ ฐั มนตรีกไ็ ม่ได้มตี ำ� แหน่งใดๆ ในรัฐสภา และมักต้องรับผิดชอบต่อภารกิจจ�ำนวนมากทีก่ ระทรวง
ของตน นายกรัฐมนตรีจงึ มีบทบาทส�ำคัญในการประสานงานกับรัฐสภา นโยบายของรัฐบาลอาจมาจาก
การริเริ่มของประธานาธิบดี หรือนายกรัฐมนตรี แต่ท้ายที่สุดผู้ที่เสนอและปกป้องนโยบายดังกล่าว
ในรัฐสภาก็คือ ตัวนายกรัฐมนตรีเอง นายกรัฐมนตรีจะต้องคอยดูแลให้กฎหมาย และงบประมาณ
ที่จ�ำเป็นต่อนโยบายได้รับการอนุมัติจากรัฐสภา สิ่งส�ำคัญอีกประการคือ ถ้านโยบาย ร่างกฎหมาย
หรืองบประมาณที่ส�ำคัญของรัฐบาลไม่ได้รับการเห็นชอบจากรัฐสภา นายกรัฐมนตรีและคณะจะต้อง
รับผิดชอบร่วมกันด้วยการลาออก46
4. บทบาทในการดูแลพรรคการเมือง นายกรัฐมนตรีมักด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญในพรรคการเมือง
ของตน และนายกรัฐมนตรีจะคอยดูแลสมาชิกพรรค ตลอดจนพรรคการเมืองอื่นๆ ที่ร่วมรัฐบาลไม่ให้
ด�ำเนินการทีข่ ดั แย้งกับผลประโยชน์ของตนในรัฐสภา ซึง่ ประธานาธิบดีฝรัง่ เศสนับตัง้ แต่ประธานาธิบดี
เดอ โกลเป็นต้นมาจะพยายามรักษาระยะห่างกับพรรคการเมือง แม้วา่ ประธานาธิบดีจะมีพรรคการเมือง
ทีค่ อยสนับสนุนตน แต่ประธานาธิบดีจะไม่ดำ� รงต�ำแหน่งใดๆ ในพรรคการเมือง และจะไม่ทำ� หน้าทีใ่ ดๆ
ในการดูแลพรรคการเมืองต่างๆ นายกรัฐมนตรีจึงต้องมีบทบาทดังกล่าวโดยล�ำพัง47
นอกจากอ�ำนาจ และบทบาททีส่ ำ� คัญทัง้ สีป่ ระการแล้ว นายกรัฐมนตรีอาจมีอำ� นาจ และบทบาท
ในการริเริ่มนโยบายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ประธานาธิบดีสูญเสียอิทธิพลควบคุมเหนือนายก
รัฐมนตรี หรือนายกรัฐมนตรีมีความเข้มแข็งมากขึ้นในการควบคุมกระบวนการนโยบาย ลักษณะ
เช่นนี้เรียกได้ว่าเป็น “รัฐบาลภายใต้บทบาทของนายกรัฐมนตรี” (prime ministerial government)
ถ้าประธานาธิบดีลดอ�ำนาจ และบทบาทของตน ทั้งโดยสมัครใจ และไม่สมัครใจ เช่น ในสมัย
ที่ประธานาธิบดีมีอ�ำนาจมาก นโยบายบางเรื่องอาจไม่ได้รับความสนใจจากประธานาธิบดีเลย

46
47

Robert Elgie, The Role of the Prime Minister in France, 1981 – 91, pp. 18 – 19.
การแข่งขันระหว่างพรรคการเมืองต่างๆ ในระบบการเมืองแบบหลายพรรค (multi-party system) ในฝรั่งเศส โปรดดู
รายละเอียดเพิ่มเติมใน Michael S. Lewis-Beck, Richard Nadeau, Éric Bélanger, French Presidential Elections,
pp. 2 – 9.

94
-18-0548(001)P5.indd 94

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 20 เล่มที่ 58 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2561

8/9/61 BE 9:57 AM

ระบอบประชาธิปไตยตัวแทนแบบกึ่งประธานาธิบดีตามรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสสาธารณรัฐที่ห้า
Representative Democracy of the Fifth French Republic under Semi-Presidentialism

แบบแผนความสัมพันธ์ในลักษณะนี้จึงเรียกได้ว่าเป็นช่วง “รัฐบาลภายใต้บทบาทของประธานาธิบดี”
(presidential government) หรือในสมัยที่เกิดสภาพรัฐบาลผสม อ�ำนาจ และบทบาทของ
ประธานาธิบดีจะถูกลดลง และเปิดโอกาสให้นายกรัฐมนตรีได้ริเริ่มนโยบายของตนบ้าง แต่ก็ไม่มี
ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอยู่ในฐานะครอบง�ำกระบวนการนโยบายสาธารณะได้ จึงเป็นลักษณะของรัฐบาล
ที่ด�ำเนินไปบนการประสานงานกันระหว่างสถาบันประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรี (executive
cooperation)48

รัฐสภา

รัฐสภาฝรั่งเศสเป็นรัฐสภาที่มีพัฒนาการยาวนาน และมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้าน
รูปแบบ โครงสร้าง อ�ำนาจ หน้าที่ ตลอดจนความสัมพันธ์กบั สถาบันทางการเมืองอืน่ ๆ พัฒนาการ และ
การปรับตัวที่ส�ำคัญอันหนึ่งเกิดขึ้นภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1958 เมื่อฝรั่งเศส
เปลี่ยนแปลงตนเองสู่ระบอบกึ่งประธานาธิบดี รัฐสภาในฐานะสถาบันทางการเมืองหลักสถาบันหนึ่ง
ก็ต้องปรับตัวตามระบอบการเมืองการปกครองด้วย เมื่อพิจารณาประวัติศาสตร์การเมืองฝรั่งเศส
ที่ผ่านมาจะเห็นว่า หลักการอ�ำนาจสูงสุดเป็นของรัฐสภามีความส�ำคัญ และครอบง�ำการเมืองฝรั่งเศส
ในหลายยุคหลายสมัยนับตั้งแต่การปฏิวัติฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ. 1789 เป็นต้นมา ย้อนกลับไปก่อนหน้า
การใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1958 ในสมัยสาธารณรัฐที่ 3 และที่ 4 ต่างก็เป็นยุคสมัยที่รัฐสภาเป็น
สถาบันทางการเมืองที่มีอ�ำนาจสูงสุด รัฐสภาแต่งตั้ง และควบคุมการท�ำงานของรัฐบาลอย่างใกล้ชิด
จนมีการสังเกตกันว่า รัฐบาลในอดีตเป็นเพียงแค่คณะกรรมการที่รับค�ำสั่งจากรัฐสภามากกว่าจะเป็น
ฝ่ายบริหารที่แท้จริง49
การที่รัฐบาลอยู่ภายใต้การครอบง�ำของฝ่ายรัฐสภาอย่างเข้มงวด ท�ำให้รัฐบาลไม่สามารถ
บริหารงานและไม่อาจริเริ่มนโยบายของตนได้ นอกจากนี้ยังท�ำให้เกิดปัญหาเสถียรภาพ คือ มีการ
เปลีย่ นแปลงนายกรัฐมนตรีอยูบ่ อ่ ยครัง้ จนการบริหารงานไม่ตอ่ เนือ่ ง และไม่อาจจัดการกับปัญหาใดๆ ได้
จนส่วนหนึง่ ส่งผลให้เกิดวิกฤตการณ์ทางการเมือง50 และน�ำไปสูก่ ารยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1958
ซึ่งพื้นฐานทางความคิดอันหนึ่งของรัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1958 ก็คือ การแบ่งแยกอ�ำนาจบริหาร
กับอ�ำนาจนิติบัญญัติออกจากกัน รวมทั้งมีการจัดตั้งคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ (Constitutional
Council) ขึ้นด้วย
48
49
50

Robert Elgie, The Role of the Prime Minister in France, 1981 – 91, pp. 22 – 31.
พัฒนาการเชิงสถาบันของรัฐสภาในสาธารณรัฐที่ 5 ของฝรั่งเศส โปรดดู John D. Huber, Rationalizing Parliament:
Legislative Institutions and Party Politics in France (Cambridge: Cambridge University Press, 1996).
บทบาทของคณะรัฐมนตรีในความสัมพันธ์กับรัฐสภาภายใต้สาธารณรัฐที่ 4 โปรดดู François Petry, “The Role of
Cabinet Ministers in the French Fourth Republic,” in Cabinet Ministers and Parliamentary Government,
edited by Michael Laver and Kenneth A. Shepsle (Cambridge: Cambridge University Press, 1994),
pp. 125 – 138.
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ผลที่เกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1958 นั้นค่อนข้างรุนแรงส�ำหรับรัฐสภา เนื่องจาก
รัฐธรรมนูญได้ลดทอน และจ�ำกัดอ�ำนาจของรัฐสภาลงอย่างมาก รัฐสภาถูกลดอ�ำนาจในการเข้าไป
มีส่วนร่วมก�ำหนดนโยบาย มีการแก้ไขไม่ให้นายกรัฐมนตรีมีที่มาจากรัฐสภา มีการแบ่งแยกไม่ให้
คณะรัฐมนตรีเป็นสมาชิกรัฐสภาในเวลาเดียวกัน และรัฐสภายังถูกจ�ำกัดขอบเขตในการตรวจสอบ
รัฐบาล กล่าวโดยสรุปก็คือ รัฐสภาฝรั่งเศสภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1958 กลายเป็นรัฐสภา
ที่อ่อนแอกว่าในอดีตมาก จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นรัฐสภาที่อ่อนแอที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองของ
ฝรั่งเศส
องค์ประกอบ และโครงสร้างของรัฐสภา รัฐสภาฝรั่งเศสนั้นเป็นแบบสองสภา ประกอบด้วย
สภาแห่งชาติ (National Assembly) หรือสภาล่าง กับวุฒิสภา (Senate) หรือสภาสูง
		 1. สภาแห่งชาติ
สภาแห่งชาติของฝรั่งเศสมีสมาชิกทั้งหมด 577 คน สมาชิกแต่ละคนมาจากการเลือกตั้ง
แบบหนึ่งเขตหนึ่งคนด้วยระบบการเลือกตั้งสองรอบ สมาชิกสภาแห่งชาติจะมีวาระคนละ 5 ปี
แต่สมาชิกสภาแห่งชาติอาจอยู่ไม่ครบวาระ หากประธานาธิบดีตัดสินใจยุบสภาก่อน
โดยทั่วไปแล้ว การเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติจะเป็นการเลือกตั้งที่มีความส�ำคัญรองจากการ
เลือกตัง้ ประธานาธิบดี และมีความหมายทางการเมืองอย่างยิง่ เพราะในการเลือกตัง้ สมาชิกสภาแห่งชาติ
ประชาชนมักต้องตัดสินใจระหว่างพรรคการเมืองที่สนับสนุนประธานาธิบดี กับพรรคการเมืองที่อยู่
ฝ่ายตรงกันข้ามกับประธานาธิบดี ดังนัน้ การเลือกตัง้ สมาชิกสภาแห่งชาติจงึ ส�ำคัญยิง่ การเลือกตัง้ สมาชิก
สภาแห่งชาติหลายครั้งถูกใช้เป็นเครื่องวัดความต้องการของประชาชน และประธานาธิบดีหลายคน
ได้ใช้การเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติเป็นเครื่องมือเพิ่มอ�ำนาจของตนด้วยการเสี่ยงที่จะยุบสภา
โดยหวังว่าจะได้สมาชิกสภาแห่งชาติที่สนับสนุนตนมากกว่าเดิม51
อ�ำนาจของสภาแห่งชาติจะมีมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับวุฒิสภา เพราะสภาแห่งชาติมาจาก
การเลือกตั้งทางตรงโดยประชาชน ท�ำให้สภาแห่งชาติมีความชอบธรรมมากกว่าวุฒิสภา และในการ
เผชิญหน้าระหว่างสภาแห่งชาติ กับวุฒิสภาเกี่ยวกับการบัญญัติกฎหมาย วุฒิสภาก็จะมักเป็นฝ่าย
พ่ายแพ้เสมอ52

51

52

งานศึกษาสถาบันการเลือกตั้งประธานาธิบดี โปรดดู Michael S. Lewis-Beck, Richard Nadeau and Éric Bélanger,
French Presidential Elections (New York: Palgrave Macmillan, 2011) แบบแผนพฤติกรรมการออกเสียง
เลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติ โปรดดู Anne Stevens, The Government and Politics of France, pp. 168 – 171.
Iris Nguyên-Duy, “France: Excluding Parliament from Government Formation,” in Parliaments and
Government Formation: Unpacking Investiture Rules, edited by Bjørn Erik Rasch, Shane Martin and José
Antonio Cheibub (Oxford: Oxford University Press, 2015), p. 293.
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		2. วุฒิสภา
วุฒิสภามีสมาชิกทั้งหมด 321 คน วุฒิสมาชิกมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคนละ 9 ปี และมาจาก
การเลือกทางอ้อมโดยคณะผูเ้ ลือกตัง้ ทัง้ นีช้ ว่ งเวลาด�ำรงต�ำแหน่งของวุฒสิ มาชิกแต่ละคนจะไม่เท่ากัน
เนื่องจากวุฒิสมาชิกจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน แต่ละส่วนมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งเหลื่อมล�้ำกัน
โดยมีการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกจ�ำนวน 1 ใน 3 ของวุฒิสมาชิกทั้งหมดทุกๆ 3 ปี ส�ำหรับสมาชิกของ
คณะผู้เลือกตั้งวุฒิสมาชิกจะมาจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ในฝรั่งเศส ดังนั้นการเลือกตั้ง
ในองค์ ก ารปกครองท้ อ งถิ่ น จึ ง มั ก ส่ ง ผลต่ อ การเลื อ กตั้ ง วุ ฒิ ส มาชิ ก นอกจากนี้ ป ระธานาธิ บ ดี
ยังไม่สามารถประกาศยุบวุฒิสภาได้ ท�ำให้วุฒิสมาชิกมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งที่แน่นอน53
อ�ำนาจของวุฒิสภานั้นน้อยกว่าสภาแห่งชาติ อ�ำนาจของวุฒิสภามักเกี่ยวข้องกับการให้
ความเห็นชอบ และการถ่วงเวลามากกว่าการริเริม่ แต่ในบางกรณีวฒ
ุ สิ ภาก็สามารถแสดงบทบาทส�ำคัญ
ในการยับยั้ง หรือถ่วงเวลาการด�ำเนินนโยบายของรัฐบาลที่วุฒิสภาไม่เห็นด้วย นอกจากนี้วุฒิสภา
ยังมีอ�ำนาจยับยั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกด้วย54
รัฐสภาของฝรัง่ เศส ประกอบด้วยสภาแห่งชาติ และวุฒสิ ภาดังทีไ่ ด้กล่าวไปแล้วข้างต้น มีอำ� นาจ
ที่ส�ำคัญร่วมกัน ดังต่อไปนี้
		 1) การบัญญัติกฎหมาย
การบัญญัติกฎหมายต่างๆ จะต้องได้รับการพิจารณา และความเห็นชอบจากสภาแห่งชาติ
และวุฒิสภา ร่างกฎหมายสามารถถูกเสนอในสภาแห่งชาติ หรือวุฒิสภาก็ได้ ซึ่งร่างกฎหมายจะมีอยู่
2 ประเภท คือ ร่างกฎหมายที่เสนอโดยรัฐบาล กับร่างกฎหมายที่เสนอโดยสมาชิกรัฐสภา ภายหลัง
การเสนอร่างกฎหมายจะมีการอ่านร่างกฎหมายในรัฐสภาแล้วร่างกฎหมายดังกล่าวจะถูกส่งไปยัง
คณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องของสภาแห่งชาติ และวุฒิสภา ซึ่งการพิจารณาร่างกฎหมายในขั้นตอนนี้
จะด�ำเนินการเป็นเอกเทศจากกันระหว่างสภาทั้งสอง55

53
54
55

งานศึกษาสถาบันวุฒิสภาภายใต้สาธารณรัฐที่ 5 ของฝรั่งเศส โปรดดู Paul Smith, The Senate of the Fifth French
Republic (New York: Palgrave Macmillan, 2009).
Anne Stevens, The Government and Politics of France, pp. 171 – 172.
ขอบเขตและเงือ่ นไขการใช้อำ� นาจนิตบิ ญ
ั ญัตขิ องรัฐสภาฝรัง่ เศสในสาธารณรัฐที่ 5 โปรดดูรายละเอียดเพิม่ เติมใน John D.
Huber, Rationalizing Parliament: Legislative Institutions and Party Politics in France, pp. 31 – 36.
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ศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์

เมื่ อ คณะกรรมาธิ ก ารพิ จ ารณาร่ า งกฎหมายแล้ ว ก็ จ ะจั ด ท� ำ เป็ น รายงานเสนอต่ อ สภาที่
ตนสังกัด เพื่อการอภิปราย โดยสภาดังกล่าวสามารถด�ำเนินการได้ 2 ทาง คือ เห็นชอบกับรายงาน
ของคณะกรรมาธิการ หรือส่งรายงานกลับไปให้คณะกรรมาธิการแก้ไขอีก เมื่อสภาทั้งสองด�ำเนินการ
ตามขั้นตอนดังกล่าวจนเรียบร้อยแล้ว ร่างกฎหมายของแต่ละสภาก็จะถูกแลกเปลี่ยนระหว่างกัน เพื่อ
การพิจารณา ถ้าไม่มีข้อขัดแย้งใดๆ เกิดขึ้น ร่างกฎหมายดังกล่าวจะได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา
และถูกส่งให้นายกรัฐมนตรี และประธานาธิบดีลงนามประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป แต่ถา้ มีขอ้ ขัดแย้ง
ก็สามารถจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วมระหว่างสองสภาเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายร่วมกัน
ข้ อ สั ง เกตที่ส�ำคัญคือ อ�ำนาจในการบั ญ ญั ติก ฎหมายของรั ฐ สภาฝรั่ ง เศสถู ก จ� ำ กั ดลงโดย
รัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1958 เมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตที่กว้างขวางในอดีต เพราะมาตราที่ 34
ของรัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้รัฐสภามีอ�ำนาจในการบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
สถานะ และสิทธิของพลเมือง ภาษี การเกณฑ์ทหาร กฎหมาย และระเบียบการเลือกตั้ง องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น การศึกษา สิทธิในทรัพย์สิน สหภาพการค้า ความปลอดภัยของสังคม และ
การเงินของประเทศ รัฐสภาของฝรั่งเศสจะมีอ�ำนาจบัญญัติกฎหมายได้เฉพาะในขอบเขตที่วางไว้ใน
มาตราที่ 34 เท่านั้น ส�ำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นๆ นอกเหนือขอบเขตอ�ำนาจของรัฐสภา
จะเป็นอ�ำนาจของรัฐบาลในการบัญญัติกฎหมาย56
นอกจากนี้ในกรณีที่รัฐบาลคิดว่าจ�ำเป็น รัฐบาลสามารถประกาศให้ร่างกฎหมายบางฉบับเป็น
ร่างกฎหมายทีม่ คี วามจ�ำเป็นเร่งด่วน ซึง่ จะท�ำให้การพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวถูกเร่งกระบวนการ
พิจารณา โดยละเว้นระเบียบการบางอย่าง รัฐบาลในสมัยของประธานาธิบดีเดอ โกล ได้ประกาศให้รา่ ง
กฎหมายมีความจ�ำเป็นเร่งด่วนทั้งหมด 71 ครั้ง ส่วนรัฐบาลในสมัยประธานาธิบดีเดสแตงได้ประกาศ
ให้ร่างกฎหมายมีความจ�ำเป็นเร่งด่วนกว่า 141 ครั้งมีการประเมินว่า นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสใช้อ�ำนาจ
ดังกล่าวในการลงนามประกาศรัฐกฤษฎีกา (decrees) โดยเฉลี่ย 1,500 ฉบับในหนึ่งปี และประกาศ
ค�ำสั่งรัฐมนตรี (ministerial orders) โดยเฉลี่ย 7 – 8 พันฉบับต่อปี57
		2) การผ่านงบประมาณ
รัฐสภาของฝรั่งเศสมีอ�ำนาจในการผ่านร่างงบประมาณเช่นเดียวกับรัฐสภาของประเทศอื่นๆ
รัฐบาลจ�ำต้องจัดท�ำงบประมาณที่จ�ำเป็น และเสนอต่อรัฐสภา เพื่อขอความเห็นชอบ อย่างไรก็ดี
ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1958 อ�ำนาจในการผ่านงบประมาณของรัฐสภาถูกจ�ำกัดลงอย่างมาก
มาตราที่ 47 ของรัฐธรรมนูญบีบบังคับให้รฐั สภา ทัง้ สภาแห่งชาติ และวุฒสิ ภามีระยะเวลาเพียง 71 วัน
ในการเห็นชอบกับร่างงบประมาณของรัฐบาล มิฉะนั้นรัฐบาลสามารถประกาศใช้งบประมาณของตน
ผ่านทางพระราชกฤษฎีกาแทนได้ และยังมีข้อบังคับมิให้รัฐสภาแก้ไขร่างงบประมาณด้วยการเพิ่ม
รายจ่าย หรือลดการเก็บภาษีอีกด้วย ข้อจ�ำกัดเหล่านี้ท�ำให้รัฐสภาไม่สามารถใช้งบประมาณเป็น
56
57

Anne Stevens, The Government and Politics of France, pp. 178 – 179
Robert Elgie, The Role of the Prime Minister in France, 1981 – 91, p. 8.
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เครื่องมือทางการเมืองในการบีบบังคับรัฐบาลได้มากเท่ากับในอดีต แต่อ�ำนาจในการผ่านงบประมาณ
ของรัฐสภาก็ไม่ได้หายไปทั้งหมด เพราะรัฐบาลมักเกรงใจรัฐสภา และยินยอมแก้ไขร่างงบประมาณ
ตามที่รัฐสภาร้องขอ เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีกับรัฐสภา และเพื่อป้องกันการวิพากษ์วิจารณ์จาก
ประชาชน นอกจากนี้ในกระบวนการจัดท�ำงบประมาณ สมาชิกรัฐสภาบางส่วนยังสามารถเข้าไปมี
อิทธิพลต่อรองอย่างไม่เป็นทางการได้อีกด้วย58
		3) การตั้งกระทู้ถาม และการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
การตั้งกระทู้ถาม และการอภิปรายไม่ไว้วางใจถือเป็นอ�ำนาจในการตรวจสอบการท�ำงานของ
รัฐบาล ซึ่งสอดคล้องกับการที่ให้รัฐบาลต้องรับผิดชอบต่อรัฐสภา รัฐสภาของฝรั่งเศสจะมีช่วงเวลา
ตั้งกระทู้ถามรัฐบาล 1 ครั้งในแต่ละสัปดาห์ โดยสภาแห่งชาติจะใช้ช่วงบ่ายวันศุกร์ ส่วนวุฒิสภาจะใช้
ช่วงบ่ายวันอังคาร สมาชิกรัฐสภาจะเขียนค�ำถามของตนถึงสมาชิกคณะรัฐมนตรีที่ต้องการถาม โดย
การตอบค�ำถามของสมาชิกคณะรัฐมนตรีจะแบ่งเป็นการตอบค�ำถามด้วยวาจา และการตอบค�ำถาม
เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งในการตอบค�ำถามด้วยวาจายังแบ่งออกเป็นการตอบที่เปิดให้มีการอภิปราย
กับไม่เปิดให้มีการอภิปราย
ส�ำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะบัญญัติไว้ในมาตราที่ 49 ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกรัฐสภา
จ�ำนวน 1 ใน 11 สามารถเข้าชื่อกัน เพื่อขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลได้ โดยการลงมติไม่ไว้วางใจ
จะเกิดขึ้น 48 ชั่วโมงหลังการอภิปราย ซึ่งการผ่านมติไม่ไว้วางใจจะต้องอาศัยคะแนนเสียงข้างมาก
แบบเด็ดขาด หรือมากกว่าร้อยละ 51 ของสมาชิกรัฐสภาทัง้ หมด ทัง้ นีจ้ ะมีเพียงคะแนนเสียงทีเ่ ห็นชอบ
เท่านัน้ ทีถ่ กู นับว่าเป็นคะแนนเสียงทีเ่ ห็นชอบกับมติไม่ไว้วางใจ ขณะทีค่ ะแนนเสียงทีไ่ ม่เห็นชอบจะถูก
รวมกับคะแนนเสียงของสมาชิกทีข่ าดการประชุมในฐานะคะแนนเสียงทีไ่ ว้วางใจรัฐบาล ท�ำให้การลงมติ
ไม่ไว้วางใจรัฐบาลยากล�ำบากยิ่งขึ้น
นอกเหนือจากอ�ำนาจของรัฐสภาทีก่ ล่าวถึงในข้างต้นแล้วยังมีขอ้ จ�ำกัดอ�ำนาจทีส่ ำ� คัญอีกประการ
อันเกิดจากรัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1958 คือ รัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆ ในอดีตจะก�ำหนดระยะเวลา
ขั้นต�่ำของสมัยการประชุมรัฐสภา แต่ในรัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1958 กลับจ�ำกัดระยะเวลาของสมัย
การประชุมรัฐสภาให้เหลือเพียง 2 สมัยต่อปี และเมื่อรวมเวลาของแต่ละสมัยแล้วจะต้องไม่เกิน
5 เดือนครึ่งต่อปี59

58

59

งานวิเคราะห์การเมืองในกระบวนการอภิปรายและพิจารณางบประมาณในรัฐสภาฝรั่งเศส โปรดดู John D. Huber,
Rationalizing Parliament: Legislative Institutions and Party Politics in France (Cambridge: Cambridge
University Press, 1996), Chapter 6.
งานวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในเชิงก�ำกับความรับผิดชอบชี้แจงของฝ่ายบริหารต่อรัฐสภาในสาธารณรัฐที่ 5 ของฝรั่งเศส
โปรดดู Jean-Louis Thiébault, “France: Delegation and Accountability in the Fifth Republic,”
in Delegation and Accountability in Parliamentary Democracies, edited by Kaare Strøm, Wolfgang C.
Müller and Torbjörn Bergman (Oxford: Oxford University Press, 2003), pp. 325 – 346.
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สถาบันตุลาการ

สถาบันตุลาการของฝรั่งเศสมีหลักการแตกต่างไปจากของประเทศอื่นๆ อย่างชัดเจน เนื่องจาก
ระบบกฎหมายของฝรัง่ เศสเป็นระบบกฎหมายลายลักษณ์อกั ษร ซึง่ ให้ความส�ำคัญกับประมวลกฎหมาย
และถือว่า ค�ำพิพากษาของศาลเป็นเพียงการตีความกฎหมายเท่านั้น ทั้งนี้ระบบกฎหมายลายลักษณ์
อักษรของฝรั่งเศสยังมีความโดดเด่นในระดับโลกด้วยการเป็นแบบอย่างให้แก่ประเทศอื่นๆ รวมทั้ง
ประเทศไทยด้วย อย่างไรก็ดี การพิจารณาสถาบันตุลาการของฝรั่งเศสในฐานะสถาบันทางการเมือง
การปกครองจะต้องจ�ำกัดขอบเขตไม่ให้ครอบคลุมไปถึงระบบตุลาการทั้งหมด แต่จะพิจารณาเพียง
สถาบันตุลาการส่วนที่สัมพันธ์กับการเมืองการปกครองเป็นส�ำคัญ60
ระบบตุลาการของฝรัง่ เศส ลักษณะเด่นของระบบตุลาการฝรัง่ เศสด้านหนึง่ อยูท่ คี่ วามหลากหลาย
ของศาล ทั้งด้านสถานที่ตั้ง และด้านภารกิจที่รับผิดชอบ ระบบตุลาการของฝรั่งเศสจะจ�ำแนกศาล
ของตนออกเป็น 3 ประเภทหลักๆ คือ ศาลฎีกา ซึ่งพิจารณาคดีความทั่วไปที่ขึ้นมาจากศาลแพ่ง
และศาลอาญา และศาลปกครอง ซึ่งรับพิจารณาคดีปกครอง โดยแบ่งเป็นศาลปกครองชั้นต้น และ
ศาลปกครองสูงสุด หรือสภาที่ปรึกษาแห่งรัฐ รวมทั้งมีคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ซึ่งท�ำหน้าที่เสมือน
ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศอีกส่วนหนึ่ง
ส�ำหรับศาลแพ่ง และศาลอาญานั้นต่างก็ประกอบไปด้วย 3 ชั้น คือ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์
และศาลสูง โดยการน�ำคดีมาสู่ศาลจะต้องเริ่มต้นจากศาลชั้นต้นก่อน ซึ่งทั้งศาลแพ่ง และศาลอาญา
ต่างก็มีศาลชั้นต้นแยกจากกัน แต่ส�ำหรับคดีอุทธรณ์จะถูกส่งไปยังศาลอุทธรณ์ และศาลสูงตามล�ำดับ
ศาลปกครองเป็นศาลเฉพาะด้านที่มีชื่อเสียงมากที่สุด หน้าที่รับผิดชอบของศาลปกครองอยู่ที่
การพิจารณาคดีซงึ่ ประชาชนเป็นผูฟ้ อ้ งร้องหน่วยงานของรัฐในข้อหาว่าพฤติกรรมไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ในกรณีทปี่ ระธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีได้ตดั สินใจ หรือด�ำเนินการด้านการบริหารราชการ
ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อประชาชนคนใด หรือกลุม่ ใด ถ้าประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ คือได้รบั ความเดือดร้อน
จากการตัดสินใจ หรือการด�ำเนินการดังกล่าว ว่ามีความถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ประชาชนคน
ดังกล่าวสามารถยื่นเรื่องให้ศาลปกครองพิจารณาไต่สวนและวินิจฉัยได้  
ศาลปกครองสูงสุด หรือสภาแห่งรัฐ (Conseil d’État, Council of State)61 เป็นสถาบันตุลาการ
ทีม่ บี ทบาทในระบบการเมืองการปกครองฝรัง่ เศสอย่างมาก ได้รบั การก่อตัง้ โดยนโปเลียน (Napoleon)

60

61

พัฒนาการของแนวคิดเกีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันตุลาการกับการเมืองในบริบททางประวัตศิ าสตร์ของประเทศ
ฝรั่งเศสในภาพรวม โปรดดู Alec Stone, The Birth of Judicial Politics in France: The Constitutional Council
in Comparative Perspective (New York: Oxford University Press, 1992), pp. 23 – 45.
พัฒนาการของสภาแห่งรัฐในช่วงก่อนปี ค.ศ. 1958 โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน Mauro Cappelletti and William
Cohen, Comparative Constitutional Law: Cases and Materials (Indianapolis: The Bobs-Merrill, 1979),
pp. 29 – 34.
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ระบอบประชาธิปไตยตัวแทนแบบกึ่งประธานาธิบดีตามรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสสาธารณรัฐที่ห้า
Representative Democracy of the Fifth French Republic under Semi-Presidentialism

ในปี ค.ศ. 1799 เพื่อท�ำหน้าที่หลักในการจัดการกับข้อขัดแย้งในการใช้อ�ำนาจระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐ แต่ต่อมาก็มีการเปลี่ยนแปลงอ�ำนาจหน้าที่ไปเป็นการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของ
การกระท�ำทางปกครอง62 โดยในปัจจุบันสภาแห่งรัฐมีสมาชิกทั้งหมดประมาณ 311 คน และถูกแบ่ง
ตามอายุราชการออกเป็น 6 ล�ำดับชั้น การได้เป็นสมาชิกสภาแห่งรัฐถือเป็นเกียรติอย่างยิ่ง และ
นับเป็นต�ำแหน่งสูงสุดต�ำแหน่งหนึ่งในสาขาอาชีพทางกฎหมาย ทั้งนี้ สภาแห่งรัฐมีอ�ำนาจหน้าที่
ที่ส�ำคัญ 2 ประการ คือ
1. หน้าที่ในการให้ค�ำปรึกษาแก่รัฐบาล สภาแห่งรัฐจะมีบทบาทส�ำคัญในการจัดเตรียมร่าง
กฎหมายของรัฐบาล สภาแห่งรัฐมีอ�ำนาจหน้าที่ดังกล่าวก็ด้วยการมอบหมายของนโปเลียน ซึ่งก็ยังคง
ได้รับการยอมรับให้ท�ำหน้าที่ดังกล่าวเรื่อยมา จนในรัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1958 มีการบัญญัติหน้าที่
ของสภาแห่งรัฐในการให้ค�ำปรึกษาแก่รัฐบาลไว้ในมาตราที่ 38 และ 39 ท�ำให้สภาแห่งรัฐมีหน้าที่
ตรวจสอบร่างพระราชบัญญัติร่างรัฐกฤษฎีกา และร่างกฎระเบียบจ�ำนวนมากก่อนถูกประกาศใช้
โดยรัฐบาล หรือก่อนจะเสนอเข้าสู่รัฐสภา
ในการตรวจสอบของสภาแห่งรัฐนัน้ จะอยูท่ กี่ ารพิจารณาความเหมาะสมของเนือ้ หา และความ
ถูกต้องของหลักการ ตลอดจนความขัดแย้งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ กับกฎหมายทีม่ ผี ลบังคับใช้อยูแ่ ล้ว ภายหลัง
การตรวจสอบ สภาแห่งรัฐจะให้ค�ำปรึกษาแก่รัฐบาลตามที่เห็นสมควร ซึ่งสภาแห่งรัฐก็มีอิสระใน
การให้ค�ำปรึกษา และรัฐบาลก็มักจะให้ความส�ำคัญแก่ค�ำปรึกษาจากสภาแห่งรัฐเสมอ นอกจากนี้
รัฐบาลยังอาจขอค�ำปรึกษาจากสภาแห่งรัฐในประเด็นอื่นที่ไม่ใช่เรื่องร่างกฎหมายได้อีกด้วย เช่น
การขอค�ำปรึกษาเรื่องการปฏิรูประบบเลือกตั้ง เรื่องระบบสัญชาติ เป็นต้น สภาแห่งรัฐจะเป็น
เสมือนที่ปรึกษาทางกฎหมายของรัฐบาล และการด�ำเนินการหลายอย่างของรัฐบาลก็มักจะผ่าน
การพิจารณาให้ค�ำแนะน�ำจากสภาแห่งรัฐก่อนเสมอ จึงท�ำให้สภาแห่งรัฐกลายเป็นสถาบันที่มี
ความส�ำคัญต่อการปกครองประเทศ63
2. หน้ า ที่ ใ นการพิ จ ารณาคดี อุ ท ธรณ์ จ ากศาลปกครองชั้ น ต้ น ดั ง ที่ ไ ด้ อ ธิ บ ายไว้ ข ้ า งต้ น
สภาแห่งรัฐจะรับคดีอุทธรณ์มาพิจารณา ซึ่งค�ำพิพากษาของสภาแห่งรัฐจะถือเป็นที่สุด และไม่อาจ
อุทธรณ์ได้ สภาแห่งรัฐยังมีอ�ำนาจในการพิจารณาขอบเขตอ�ำนาจของตนด้วยการตัดสินตีความว่า
สิ่งใดคือการกระท�ำของรัฐ ซึ่งจะถือเป็นขอบเขตที่สภาแห่งรัฐสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ด้วย หน้าที่
ประการนี้ของสภาแห่งรัฐมีความส�ำคัญเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะรัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1958
ได้ขยายอ�ำนาจของรัฐบาลออกไปอย่างกว้างขวาง ท�ำให้สิทธิเสรีภาพของประชาชนได้รับผลกระทบ
เพิ่มขึ้น ดังนั้นการท�ำหน้าที่ของสภาแห่งรัฐในการพิจารณาพิพากษาคดีระหว่างรัฐกับประชาชนจึงมี
ความส�ำคัญมากขึ้นไปด้วย
62
63

Mauro Cappelletti, The Judicial Process in Comparative Perspective, edited with the collaboration of
Paul J. Kollmer and Joanne M. Olson (Oxford: Clarendon Press, 1991), p. 196.
Mauro Cappelletti and William Cohen, Comparative Constitutional Law: Cases and Materials, pp. 35 – 36.
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ลักษณะอย่างหนึง่ ของสภาแห่งรัฐคือ การท�ำหน้าทีส่ องด้านไปพร้อมกันในการให้ความช่วยเหลือ
รัฐบาลในด้านหนึง่ กับการให้ความช่วยเหลือประชาชนในอีกด้านหนึง่ ด้วย ส�ำหรับความเป็นอิสระของ
สภาแห่งรัฐก็เป็นทีเ่ ชือ่ ถือในหมูป่ ระชาชน ทัง้ นีไ้ ม่ใช่เพียงเพราะประวัตคิ วามเป็นมาอันยาวนานเท่านัน้
เพราะแม้ว่า สภาแห่งรัฐจะถือเป็นสถาบันของรัฐ และมีรองประธานาธิบดีนั่งเป็นประธาน แต่สมาชิก
สภาแห่งรัฐก็ได้รับหลักประกันทั้งหลาย อาทิ ความมั่นคงในการท�ำงานของสมาชิกสภาแห่งรัฐที่จะ
ไม่ถูกถอดถอนโดยฝ่ายการเมือง แม้จะมีฝ่ายการเมืองเป็นผู้แต่งตั้ง แต่ก็ต้องผ่านการสอบแข่งขันที่มี
มาตรฐานสูง

คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ

คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ (Conseil constitutionnel, Constitutional Council) รัฐธรรมนูญ
ค.ศ. 1958 ได้สถาปนาองค์กรที่เรียกว่า คณะตุลาการรัฐธรรมนูญขึ้น โดยไม่ได้มีจุดมุ่งหมายให้
เป็ น ศาล หากแต่ เ ป็ น องค์ ก รที่ มี ค วามเป็ น กลางทางการเมื อ งระหว่ า งฝ่ า ยต่ า งๆ ท� ำ หน้ า ที่ ที่ มี
ความส�ำคัญ คือการลดหรือป้องกันความขัดแย้งเรื่องเขตอ�ำนาจระหว่างฝ่ายรัฐสภากับฝ่ายบริหาร64
โดยการเก็บรวบรวมและประมวลมาจากประสบการณ์รวมทั้งข้อผิดพลาดของการปกครองในสมัย
สาธารณรัฐที่ผ่านมา นับตั้งแต่สมัยสาธารณรัฐที่ 1 จนถึงที่สมัยสาธารณรัฐที่ 4 ซึ่งได้พิสูจน์ให้เห็นว่า
การอิงอยู่กับหลักการจ�ำกัดอ�ำนาจตนเองของฝ่ายนิติบัญญัติ (legislative self-restraint) และ
ปล่อยให้รัฐสภาท�ำหน้าที่ค�้ำจุนรักษารัฐธรรมนูญและเคารพปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญนั้น ไม่ได้น�ำไปสู่
ผลลัพธ์ตามที่ปรารถนาเสมอไป เนื่องจากปรากฏว่าได้มีกฎหมายฉ้อฉล (abusive lois) อย่างโจ่งแจ้ง
หลายฉบับสามารถผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ทั้งในแง่กระบวนวิธีและ
เนื้อหา65
ยิ่งกว่านั้น ระบบการปกครองในช่วงสาธารณรัฐที่ 3 และสาธารณรัฐที่ 4 ก็มีข้อบกพร่องใน
หลายมิติ นับตั้งแต่การมีรัฐบาลที่ไร้เสถียรภาพชุดแล้วชุดเล่าอย่างต่อเนื่อง การเมืองมีลักษณะ
แตกกระจาย มีสถานการณ์ความวุ่นวายทางการทหารเกิดขึ้นในช่วงการปลดปล่อยอาณานิคม
จากนั้นก็มีการร่วมมือผนึกก�ำลังกันระหว่างรัฐบาลวิชชี่กับพรรคนาซีในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
แม้กระทั่งหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง สถานการณ์ปัญหาในระบบการเมืองฝรั่งเศสก็ยังไม่สิ้นสุด
ในปี 1958 รัฐบาลฝรั่งเศสล้มเหลวในการรับมือกับปัญหาในแอลจีเรีย และท�ำให้ต้องเผชิญกับ
ความสุ่มเสี่ยงจะเกิดการรัฐประหารโดยกองทัพในฝรั่งเศส ในการจัดท�ำร่างรัฐธรรมนูญใหม่ในช่วง
ดังกล่าว เดอโกลเชื่อว่าต้นเหตุหลักที่ท�ำให้สาธารณะที่ 3 และสาธารณรัฐที่ 4 ล้มเหลวในที่สุด ก็คือ
ปัญหาที่รัฐสภาแทรกแซงรุกล�้ำเข้าไปในเขตแดนอ�ำนาจของฝ่ายบริหารอย่างเกินพอดีจนเสียสมดุล  
64
65

Mauro Cappelletti and William Cohen, Comparative Constitutional Law: Cases and Materials, p. 29.
Maartje De Visser, Constitutional Review in Europe: A Comparative Analysis (Portland: Hart Publishing,
2014), p. 59.

102
-18-0548(001)P5.indd 102

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 20 เล่มที่ 58 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2561

8/9/61 BE 9:57 AM

ระบอบประชาธิปไตยตัวแทนแบบกึ่งประธานาธิบดีตามรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสสาธารณรัฐที่ห้า
Representative Democracy of the Fifth French Republic under Semi-Presidentialism

ภายใต้สาธารณรัฐทีส่ ามและสาธารณรัฐทีส่ ี่ ฝ่ายบริหารต้องพึง่ พิงรัฐสภาอย่างมาก เพราะรัฐสภา
เป็นฝ่ายเลือกผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งประธานาธิบดี และควบคุมให้รฐั บาลต้องแสดงความรับผิดชอบต่อรัฐสภา
รัฐบาลจะสามารถปกครองประเทศได้กต็ อ่ เมือ่ ได้รบั ความไว้วางใจจากรัฐสภาเท่านัน้ ยิง่ กว่านัน้ รัฐบาล
ที่จัดตั้งขึ้นได้ก็ล้วนมีลักษณะเป็นรัฐบาลผสมหลายพรรคอย่างเลี่ยงไม่ได้ เพราะธรรมชาติของระบบ
การเลือกตั้งท�ำให้เกิดการเมืองแบบหลายพรรค อีกทั้งการมีพรรคการเมืองสุดขั้วที่มุ่งต่อต้านระบอบ
ทีด่ ำ� รงอยู่ ก็ยงิ่ เป็นอุปสรรคส�ำคัญต่อกระบวนการจัดตัง้ รัฐบาลทีไ่ ด้รบั ความไว้วางใจจากเสียงข้างมาก
ของรัฐสภา ด้วยเหตุนี้ ในการร่างรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1958 เดอโกลจึงเสนอให้การน�ำกรอบแนวทาง
แบบใหม่มาใช้ในการจัดแบ่งเขตอ�ำนาจนิตบิ ญ
ั ญัตริ ะหว่างฝ่ายบริหารและรัฐสภา โดยเสริมอ�ำนาจของ
ฝ่ายบริหารในกระบวนการนิตบิ ญ
ั ญัตใิ ห้มากขึน้ กว่าทีผ่ า่ นมา และลดทอนอ�ำนาจของรัฐสภาลงจากเดิม
นอกจากการน�ำระบบการปกครองแบบประธานาธิบดี (presidentialism) มาใช้ ซึ่งส่งผลให้ระบบ
การปกครองของฝรั่งเศสมีหัวหน้าฝ่ายบริหารสองคนแล้วรัฐธรรมนูญ 1958 มาตรา 34 บทบัญญัติ
ระบุชัดแจ้งถึงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเขตอ�ำนาจหน้าที่ของรัฐสภาในการตรากฎหมาย ในขณะที่
มาตรา 37 ก�ำหนดให้รัฐบาลมีอ�ำนาจที่เป็นการท�ำหน้าที่ทางนิติบัญญัติได้ด้วย
ภายใต้รัฐธรรมนูญ 1958 การท�ำหน้าที่ของรัฐสภาได้รับการก�ำหนดให้สอดคล้องเหมาะสมต่อ
การบรรลุเป้าหมายในการรับประกันได้ว่า การท�ำหน้าที่ของรัฐสภาจะไม่ล่วงล�้ำเข้าไปในอาณาเขต
ที่รัฐบาลสามารถตรากฎเกณฑ์ขึ้นใช้บังคับได้อย่างอิสระ โดยก�ำหนดให้การก�ำกับควบคุมมิให้เกิด
การล่วงล�้ำขอบเขตอ�ำนาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารนั้น เป็นอ�ำนาจของคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญที่จัดตั้งขึ้นใหม่ โดยเป็นองค์กรที่ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นองค์กรตุลาการที่มีอ�ำนาจเข้มแข็ง
แต่ อ ย่ า งใด ดังเห็นได้จ ากชื่อขององค์ ก รนี้ ที่ ถู ก เรี ย กว่ า “คณะกรรมการรั ฐ ธรรมนู ญ ” ไม่ ใช่
“ศาลรัฐธรรมนูญ” อย่างชัดแจ้งตั้งแต่ต้น นอกจากนี้องค์ประกอบของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ก็ไม่ได้วางอยูบ่ นเงือ่ นไขข้อก�ำหนดให้การมีความรูค้ วามเชีย่ วชาญด้านกฎหมายเป็นคุณสมบัตเิ บือ้ งต้น
ส�ำหรับผูไ้ ด้รบั การแต่งตัง้ แต่อย่างใด อีกทัง้ ยังก�ำหนดให้อดีตประธานาธิบดีฝรัง่ เศสทุกคนด�ำรงต�ำแหน่ง
ตุลาการโดยต�ำแหน่งอีกด้วย66
ส่วนเขตอ�ำนาจของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญนั้น ก็ถูกก�ำหนดไว้อย่างในวงแคบๆ กล่าวคือ
มีหน้าที่หลักเฉพาะการทบทวนตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายที่รัฐสภาตราขึ้น
ก่อนจะประกาศใช้เท่านั้น และมีหน้าที่เพิ่มเติม ได้แก่ การก�ำกับดูแลกระบวนการจัดการเลือกตั้ง
และการออกเสียงประชามติ ส�ำหรับการก�ำหนดให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแล
การเลือกตั้งนี้ เป็นผลจากปัญหาที่ปรากฏในสาธารณรัฐที่ 4 เนื่องจากรัฐสภาเป็นองค์กรที่มีอ�ำนาจใน
การตัดสินรับรองความถูกต้องของการจัดการเลือกตัง้ ด้วยตัวเอง ซึง่ ท�ำให้ในทางปฏิบตั แิ ล้วการตัดสิน
ชีข้ าดการเลือกตัง้ ในหลายครัง้ มีความเอนเอียงตามฝักฝ่ายทางการเมือง ปัญหานีท้ ำ� ให้ผรู้ า่ งรัฐธรรมนูญ
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Maartje De Visser, Constitutional Review in Europe: A Comparative Analysis, p. 60.
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ค.ศ. 1958 ต้องการสร้างกลไกควบคุมการเลือกตั้งโดยองค์กรภายนอกฝ่ายนิติบัญญัติขึ้นมาแทน
ดังนั้น จึงก�ำหนดให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญที่สร้างขึ้นใหม่มีอ�ำนาจหน้าที่ดังกล่าว67
ตามรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1958 หน้าที่หลักของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ได้แก่ การรับพิจารณา
ค�ำร้องโต้แย้งกฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมรัฐสภาก่อนที่ร่างกฎหมายนั้นจะได้รับการ
ประกาศให้มีผลใช้บังคับอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ เพื่อรับประกันว่า เสียงข้างมากของรัฐสภาจะไม่ตรา
กฎหมายใดๆ ทีท่ ำ� ลายการแบ่งสรรอ�ำนาจระหว่างรัฐบาลกับรัฐสภา ตามทีร่ ฐั ธรรมนูญได้วางไว้ ฉะนัน้
จึงกล่าวได้วา่ ตามความมุง่ หมายในระยะแรก คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมิได้เป็นองค์กรทีถ่ กู คาดหวังให้
มีหน้าที่พิทักษ์สิทธิเสรีภาพของประชาชน เพราะได้จ�ำกัดการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
เฉพาะการควบคุมก่อนการประกาศใช้กฎหมายเท่านั้น และไม่มีบัญญัติใดให้มีการควบคุมหลังการ
ประกาศใช้กฎหมายไปแล้ว อีกทั้งได้จ�ำกัดผู้ยื่นค�ำร้องไว้ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี และประธาน
รัฐสภาเท่านั้น จึงยิ่งท�ำให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสมีบทบาทอ�ำนาจหน้าที่ค่อนข้างน้อย
ในระยะแรก
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศส ตั้งส�ำนักงานอยู่ในอาคารเดียวกันกับสภาแห่งรัฐ ทั้งๆ ที่
ข้อเสนออื่น เช่น ให้ไปอยู่ในสถานที่รวม หรือใกล้ๆ กับศาลฎีกา ฯลฯ ก็ตาม เหตุเป็นเช่นนั้น เพราะ
เข้าใจได้วา่ ผูว้ างรากฐานให้กบั คณะตุลาการรัฐธรรมนูญในช่วงปลายทศวรรษที่ 1950 ไม่ได้มจี ดุ หมาย
จะให้มคี วามโดดเด่น หรือมีเกียรติภมู ทิ สี่ งู เด่นไปมากกว่าองค์กรทีท่ ำ� หน้าทีส่ ำ� คัญมาอย่างยาวนานเช่น
สภาแห่งรัฐ การที่ตั้งอยู่รวมหรือใกล้สภาแห่งรัฐ เพราะคาดว่าจะท�ำหน้าที่ที่ใกล้เคียงกับฝ่ายปรึกษา
ของคณะรัฐบาล
รัฐธรรมนูญฝรั่งเศสของสาธารณรัฐที่ 5 ค.ศ. 1958 ได้มีบทบัญญัติไว้ในมาตรา 56 ดังต่อไปนี้
“มาตราที่ 56 คณะตุลาการรัฐธรรมนูญประกอบด้วยตุลาการจ�ำนวน 9 คน มีวาระการด�ำรง
ต�ำแหน่ง 9 ปี และไม่อาจรับแต่งตั้งใหม่ได้อีก มีการเปลี่ยนแปลงตุลาการรัฐธรรมนูญจ�ำนวนหนึ่ง
ในสามทุกสามปี ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเป็นผูแ้ ต่งตัง้ ตุลาการรัฐธรรมนูญจ�ำนวน 3 คน ประธาน
สภาผู้แทนราษฎรแต่งตั้งตุลาการรัฐธรรมนูญจ�ำนวน 3 คน และประธานวุฒิสภาแต่งตั้งตุลาการ
รัฐธรรมนูญจ�ำนวน 3 คน
นอกจากตุลาการรัฐธรรมนูญจ�ำนวนดังกล่าวข้างต้น อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทุกคน
เป็นตุลาการรัฐธรรมนูญโดยต�ำแหน่งตลอดชีพ
ประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ ประธาน
มีสิทธิออกเสียงชี้ขาดในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน”

67

C. Vroom, “Constitutional Protection of Individual Liberties in France: The Conseil constitutionnel since
1971,” Tulane Law Review 63 (1988): 265.
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จะเห็นได้ว่า ตุลาการรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสนั้น มีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือส่วนที่หนึ่ง มาจาก
การแต่งตั้งจากบรรดาผู้มีอ�ำนาจทางการเมือง คือ ประธานาธิบดี ประธานสภาผู้แทนราษฎร และ
ประธานวุฒสิ ภา โดยแต่งตัง้ มาด้วยจ�ำนวนละ 3 คนเท่ากัน เพือ่ ก่อให้เกิดดุลยภาพทางการเมืองต่อกัน
ในระหว่างองค์กรทางการเมืองต่างๆ เพราะโดยสภาพความเป็นจริงของประเทศฝรั่งเศสแล้ว
แต่ละส่วนจะประกอบขึ้นมาจากพรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองที่มีความแตกต่างหลากหลาย
ส่วนที่สอง เป็นตุลาการโดยต�ำแหน่ง ซึ่งก็คือประธานาธิบดีของสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่พ้นจาก
ต�ำแหน่งแล้วทุกคน เป็นบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเพื่อรองรับการพ้นต�ำแหน่งประธานาธิบดีอย่าง
สมเกียรติ มีต�ำแหน่งหน้าที่ที่ส�ำคัญในบ้านเมือง และมีศักดิ์ศรีจนกระทั่งถึงแก่อสัญกรรม อย่างไรก็ดี
การที่รัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติไว้เช่นนี้ ก็มักจะก่อให้เกิดปัญหาที่ติดตามมาอย่างน้อยในสองเรื่อง
กล่าวคือ ประการหนึ่ง อดีตประธานาธิบดีสามารถลาออกจากต�ำแหน่งตุลาการได้หรือไม่ ซึ่งโดยปกติ
แล้ว หากอดีตประธานาธิบดีทา่ นใดไม่มคี วามประสงค์กม็ กั จะไม่เข้าร่วมประชุมอย่างหนึง่ หรือไม่กท็ ำ�
หนังสือแจ้งไปอย่างเป็นทางการว่าไม่มีความประสงค์เข้าร่วมประชุมอีกอย่างหนึ่ง เพราะการประชุม
ในเรื่องนั้นๆ ตนเองมีส่วนได้เสีย ประการที่สอง จะมีความเกี่ยวพันกับต�ำแหน่งประธานคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญ ซึง่ มีบทบัญญัตใิ นรัฐธรรมนูญไว้ให้ประธานาธิบดีแต่งตัง้ จากตุลาการรัฐธรรมนูญด้วยกันเอง
และมีสิทธิออกเสียงชี้ขาดหากคะแนนเสียงเท่ากัน
อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบตั ทิ เี่ ป็นจริง ประธานาธิบดีจะเลือกประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
เฉพาะที่มาจากแต่งตั้งเท่านั้น ไม่เคยปรากฏว่า มีการแต่งตั้งตุลาการรัฐธรรมนูญโดยต�ำแหน่งขึ้นเป็น
ประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเลย รวมทั้งประธานาธิบดีก็มีความนิยมที่จะคัดเลือกจากสัดส่วน
ทีต่ นเองเป็นผูแ้ ต่งตัง้ จ�ำนวน 3 คนให้ไปเป็นตุลาการรัฐธรรมนูญขึน้ เป็นประธานคณะตุลาการเสียด้วย
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสอยู่ในต�ำแหน่ง 9 ปีและไม่อาจได้รับการแต่งตั้งได้อีก
การพ้นจากต�ำแหน่งของท่านจะเป็นไปในจ�ำนวน 1 ใน 3 ทุก 3 ปี ทั้งนี้ทั้งนั้น เป็นเพราะในช่วงของ
การสถาปนานั้นได้มีการตรารัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ฉบับลงวันที่ 7 พฤศจิกายน ค.ศ. 1958
ก�ำหนดให้มีตุลาการรัฐธรรมนูญที่ด�ำรงต�ำแหน่ง 3 ปี จ�ำนวน 3 คน68
รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฝรั่งเศสฉบับปัจจุบัน ค.ศ. 1958 ได้มีบทบัญญัติเรื่องคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญไว้เป็นการเฉพาะในหมวดที่ 7 (มาตราที่ 56 จนถึงมาตราที่ 63) ซึ่งในหมวดนี้เองที่ได้
กล่าวถึงอ�ำนาจหน้าที่ของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญไว้ในมาตราที่ 58 จนถึงมาตราที่ 63 ซึ่งถือว่า
เป็นอ�ำนาจหน้าทีท่ มี่ คี วามส�ำคัญ หรือเป็นอ�ำนาจหน้าทีห่ ลัก รวมทัง้ ทีไ่ ด้บญ
ั ญัตอิ ำ� นาจหน้าทีเ่ พิม่ เติมไว้
ในมาตราอื่นๆ เช่น ได้มีบทบัญญัติไว้ในมาตราที่ 7 มาตราที่ 16 มาตราที่ 37 และในมาตราที่ 77
เป็นต้น ซึ่งสามารถประมวลและสรุปรวมได้ ดังต่อไปนี้
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ศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์

		1. อ�ำนาจการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างรัฐบัญญัติและร่างรัฐบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
อ�ำนาจในการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างรัฐบัญญัติและร่างรัฐบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ จัดเป็นอ�ำนาจหน้าที่หลักของการจัดตั้งคณะตุลาการรัฐธรรมนูญของประเทศฝรั่งเศส
ในสมัยสาธารณรัฐที่ 5 เลยทีเดียว เนื่องด้วยนับตั้งแต่การปฏิวัติใหญ่ใน ปี ค.ศ. 1789 เป็นต้นมา
นักคิดนักปราชญ์ทางการเมืองของฝรั่งเศสเองได้ยกย่องเจตนารมณ์ของประชาชนเป็นใหญ่ เป็น
สัญลักษณ์ของระบอบประชาธิปไตย ซึ่งในทางการเมืองแสดงออกผ่านที่ประชุมของรัฐสภาแห่งชาติ
ซึ่งมีความหมายฝ่ายรัฐสภานั้นมีอ�ำนาจสูงสุดในทางการเมือง เพราะเป็นตัวแทนของประชาชน
ผู้ออกเสียงเลือกตั้งของประเทศ ดังนั้น สภาแห่งชาติอันประกอบด้วยผู้แทนราษฎรเท่านั้น ที่สามารถ
ใช้อ�ำนาจควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย (constitutionality of legislation) ได้69
ฉะนั้น แนวความคิดเรื่องการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างรัฐบัญญัติ ซึ่งมี
เค้าโครงร่างความคิดเป็นเวลาช้านาน และได้เกิดมีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ในสมัยสาธารณรัฐที่ 5 นี้
แต่ในขณะเดียวกัน ก็ยังคงหลักการเรื่องรัฐสภามีอ�ำนาจสูงสุดไว้ ด้วยการก�ำหนดกรอบการควบคุม
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญให้เป็นไปแต่เฉพาะในชั้นที่เป็นร่างกฎหมายเท่านั้น
ก. ในกรณีของร่างรัฐบัญญัติทั่วไป รัฐธรรมนูญไม่ได้ก�ำหนดไว้ว่าเป็นการควบคุมแบบบังคับ
กล่าวคือ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ จะมีอ�ำนาจควบคุมได้ ก็ต่อเมื่อมีค�ำร้องจากประธานาธิบดี จาก
นายกรัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ�ำนวน
61 คน หรือสมาชิกวุฒิสภาจ�ำนวน 61 คน ได้ยื่นค�ำร้องไปยังคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ (รัฐธรรมนูญ
สาธารณรัฐฝรั่งเศส ค.ศ. 1958 มาตรา 61 วรรคสอง)
ข. ในกรณีของร่างรัฐบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญก�ำหนดไว้วา่ จะต้องมีการควบคุม
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญก่อนการประกาศใช้รวมทั้งร่างแก้ไขของทุกฉบับ กล่าวคือ เป็นหน้าที่ของ
นายกรัฐมนตรีต้องน�ำร่างรัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ส่งให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก่อน
การประกาศใช้ (มาตรา 61 วรรคแรก)
การควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในทัง้ สองลักษณะดังกล่าว มีรายละเอียดของการพิจารณา
ที่แตกต่างกันอยู่บ้างในทั้งแง่ของความส�ำคัญของกฎหมาย กระบวนการร่างกฎหมายที่อาจจะมี
ความแตกต่างกัน เพราะร่างกฎหมายของฝรั่งเศสไม่จ�ำเป็นที่จะต้องเริ่มต้นที่สภาผู้แทนราษฎร
เสมอไป อาจเริม่ มาจากฝ่ายของวุฒสิ ภาก็ได้ แต่อย่างไรก็ดี การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายทัง้ สองแบบ
มีกรอบเวลาที่เหมือนกัน กล่าวคือ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในก�ำหนด
ระยะเวลาหนึ่งเดือน แต่ถ้ารัฐบาลร้องขอว่าเป็นเรื่องที่เร่งด่วน คณะตุลาการรัฐธรรมนูญต้องร่นเวลา
ให้เหลือเพียงแค่ 8 วัน (มาตรา 61 วรรคสาม)
69
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ระบอบประชาธิปไตยตัวแทนแบบกึ่งประธานาธิบดีตามรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสสาธารณรัฐที่ห้า
Representative Democracy of the Fifth French Republic under Semi-Presidentialism

มาตรา 62 ของรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐฝรั่งเศส ค.ศ. 1958 ได้มีบทบัญญัติไว้ว่า “บทบัญญัติใด
ที่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญย่อมไม่สามารถประกาศใช้เป็นกฎหมาย และ
ไม่อาจมีผลบังคับได้”70
		2. อ�ำนาจในการควบคุมการเลือกตั้งประธานาธิบดี และเป็นที่ปรึกษาแก่ประธานาธิบดี
ในการใช้อ�ำนาจตามมาตรา 16 ของรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญของฝรั่งเศส ค.ศ. 1958 ซึ่งเป็นรากฐานของระบอบการเมืองการปกครองใน
สาธารณรัฐที่ 5 นี้ ได้ก�ำหนดให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ มีอ�ำนาจหน้าที่ในการควบคุมการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดี แต่จะไม่เข้าไปแทรกแซงการท�ำงานของประธานาธิบดี ยกเว้นแต่ประธานาธิบดี
ถูกถอดถอน หรืออยู่ในสภาพที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ นอกจากนี้ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ยังมี
อ�ำนาจหน้าทีใ่ ห้คำ� ปรึกษาและแนะน�ำแก่ประธานาธิบดี ในกรณีทปี่ ระธานาธิบดี มีความประสงค์จะใช้
อ�ำนาจประธานาธิบดีของตนตามความในมาตรา 16 ของรัฐธรรมนูญอีกด้วย
มาตรา 58 ของรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1958 ได้บัญญัติไว้ว่า “คณะตุลาการเป็นผู้ดูแลตรวจสอบ
ความถูกต้องของการเลือกตั้งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ
คณะตุลาการเป็นผู้ตรวจสอบข้อร้องเรียนและประกาศผลการเลือกตั้ง”
จะเห็นได้ว่า เป็นอ�ำนาจหน้าที่ควบคุมการเลือกตั้งที่มีอย่างกว้างขวางมากกว่า การควบคุม
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา (ดูต่อไปข้างหน้า) เนื่องด้วย คณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับขั้นตอนต่างๆ อย่างน้อย 3 ขั้นตอนด้วยกัน กล่าวคือ
1) ขั้นตอนเตรียมการเลือกตั้ง ซึ่งคณะตุลาการรัฐธรรมนูญต้องมีค�ำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง ท�ำงานเป็นที่ปรึกษารัฐบาล ซึ่งจัดการเลือกตั้ง ท�ำหน้าที่รับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้สมัคร และประกาศรายชื่อผู้สมัครให้สาธารณชนได้ทราบ
2) ขัน้ ตอนการเลือกตัง้ ซึง่ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญจะท�ำงานเป็นทีป่ รึกษาให้กบั คณะกรรมการ
อีกคณะหนึ่ง ซึ่งเรียกกันว่าคณะกรรมการควบคุมการเลือกตั้ง คณะกรรมการชุดหลังนี้จะท�ำหน้าที่
ควบคุมการหาเสียงและให้ความยุติธรรมแก่ฝ่ายต่างๆ ในการรณรงค์ทางการเมือง
3) เป็นขั้นตอนของการประกาศผลการเลือกตั้ง ซึ่งจะมีทั้งการเลือกตั้งในรอบที่หนึ่ง และ
รอบทีส่ อง หากมีการร้องเรียนก็เป็นหน้าทีข่ องคณะตุลาการรัฐธรรมนูญต้องตัดสินให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลา 3 วัน เพราะการเลือกตั้งในแต่ละรอบมีระยะเวลาห่างกันเพียงหนึ่งสัปดาห์เท่านั้น
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โปรดดู Alec Stone, The Birth of Judicial Politics in France: The Constitutional Council in Comparative
Perspective, pp. 57 – 59.
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หากประธานาธิบดีไม่อยูห่ รือไม่อยูใ่ นสภาพทีส่ ามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
จะมีอ�ำนาจในการออกค�ำสั่งให้ประธานวุฒิสภาท�ำหน้าที่แทนประธานาธิบดีเป็นการชั่วคราว รวมทั้ง
มีหน้าที่ในการค้นหาความจริงต่างๆ เช่น ถูกลักพาตัว สูญหาย ฯลฯ เพื่อด�ำเนินการถอดถอน
ประธานาธิบดี รวมทั้งเพื่อการเลื่อนการจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีได้อีกด้วย
ส่วนการใช้อ�ำนาจพิเศษของประธานาธิบดีตามมาตรา 16 ของรัฐธรรมนูญ คณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญก็มีหน้าที่ให้ค�ำปรึกษาและแนะน�ำแก่ประธานาธิบดีในการกระท�ำดังกล่าว ซึ่งมาตราที่ 16
ได้บัญญัติไว้ว่า
“มาตรา 16 ในกรณีทสี่ ถาบันแห่งสาธารณรัฐ ความเป็นเอกราชของชาติ บูรณภาพแห่งดินแดน
หรือการปฏิบัติตามพันธะกิจระหว่างประเทศถูกคุกคามอย่างร้ายแรงและปัจจุบันทันด่วน และการ
ด�ำเนินการตามปกติของสถาบันการเมืองแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญต้องหยุดชะงักลง ประธานาธิบดี
แห่งสาธารณรัฐมีอ�ำนาจใช้มาตรการที่จ�ำเป็นส�ำหรับจัดการกับสถานการณ์ดังกล่าวได้ภายหลัง
จากทีไ่ ด้มกี ารปรึกษาหารืออย่างเป็นทางการกับนายกรัฐมนตรี ประธานสภาทัง้ สอง และคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญแล้ว
ประธานาธิบดีจะต้องแถลงให้ประชาชนทราบถึงการใช้มาตรการดังกล่าว
มาตรการดังกล่าวจะต้องใช้โดยมีเจตจ�ำนงทีจ่ ะท�ำให้สถาบันการเมืองแห่งรัฐสามารถปฏิบตั ติ าม
ภารกิจของตนได้ภายในระยะทีจ่ ำ� กัดทีส่ ดุ ทัง้ นี้ โดยมีการปรึกษาหารือกับคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ...”
จะเห็นได้วา่ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีอำ� นาจหน้าทีท่ งั้ ในช่วงก่อนทีป่ ระธานาธิบดีจะประกาศ
ใช้อ�ำนาจพิเศษตามความในมาตรา 16 และในช่วงระหว่างการใช้ ซึ่งมีเงื่อนไขให้ประธานาธิบดี
ท�ำการปรึกษาหารือกับคณะตุลาการรัฐธรรมนูญอีกด้วย
		3. อ�ำนาจควบคุมการออกเสียงประชามติ
รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐฝรั่งเศส ค.ศ. 1958 ได้มีบทบัญญัติให้มีการออกเสียงประชามติได้
ใน 3 กรณีด้วยกัน กล่าวคือ การออกเสียงประชามติต่อการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ การออกเสียง
ประชามติต่อร่างกฎหมายที่ประธานาธิบดีเสนอให้ประชาชนออกเสียงประชามติ และประชามติต่อ
การเปลี่ยนแปลงเขตดินแดนของประเทศ โดยทั้งสามกรณี คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีหน้าที่ในการ
ตรวจสอบความถูกต้องของการลงประชามติทุกครั้ง มีหน้าที่ประกาศผลการออกเสียงประชามติ และ
มีหน้าที่ให้ค�ำปรึกษาแก่รัฐบาล และองค์กรที่จะเผยแพร่รณรงค์การท�ำประชามติเรื่องต่างๆ อีกด้วย
(มาตรา 61 รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐฝรั่งเศส ค.ศ. 1958)
การลงประชามติส�ำคัญๆ เมื่อไม่นานมานี้ ตัวอย่างเช่น การลงประชามติการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
เปลี่ยนแปลงวาระการด�ำรงต�ำแหน่งประธานาธิบดี และการลงประชามติเรื่องรัฐธรรมนูญของ
สหภาพยุโรป เป็นต้น71
71

การวิเคราะห์ค�ำวินิจฉัยที่ส�ำคัญ โปรดดู Maartje De Visser, Constitutional Review in Europe: A Comparative
Analysis, pp. 181 – 182.
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ระบอบประชาธิปไตยตัวแทนแบบกึ่งประธานาธิบดีตามรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสสาธารณรัฐที่ห้า
Representative Democracy of the Fifth French Republic under Semi-Presidentialism

		4. อ�ำนาจในการตรวจสอบค�ำวินจิ ฉัยของคณะกรรมการตรวจบัญชีคา่ ใช้จา่ ยในการเลือกตัง้
และการให้เงินสนับสนุนพรรคการเมือง ซึ่งเกี่ยวข้องกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภา
รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐฝรัง่ เศส ค.ศ. 1958 มาตรา 59 ได้บญ
ั ญัตไิ ว้วา่ “คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
เป็นผู้พิจารณาชี้ขาดความถูกต้องของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา
ในกรณีที่มีการคัดค้านผลการเลือกตั้ง”72
ดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วว่า รัฐสภาของสาธารณรัฐฝรัง่ เศส มีองค์ประกอบของ 2 สภา ประกอบไปด้วย
สภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งทางตรง และวุฒิสภา ซึ่งมาจากการเลือกตั้งทางอ้อม และ
ทัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒสิ ภา รวมทัง้ บรรดาผูล้ งสมัครรับเลือกตัง้ ทัง้ หมดทีไ่ ม่ได้ชนะ
การเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น กฎหมายได้ก�ำหนดให้ยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งต่อคณะกรรมการ
ตรวจบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและการให้เงินสนับสนุนพรรคการเมืองภายหลังจากการเลือกตั้ง
เสร็จสิ้นแล้ว
อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1971 คณะตุลาการรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสได้มีพัฒนาการ
มีพลวัต และการปรับตัวไปค่อนข้างมาก ซึ่งพัฒนาการส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ของ
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญเองตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมการเมืองสมัยใหม่ที่ให้ความส�ำคัญกับ
“สิทธิเสรีภาพ” ของพลเมืองที่ปฏิบัติได้จริงจังมากขึ้น
ในอีกทางหนึง่ เป็นผลมาจากหลักการของการรักษาดุลยภาพทางการเมือง ซึง่ มีเจตนารมณ์ของ
การจัดตัง้ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญขึน้ ในสมัยสาธารณะรัฐที่ 5 นี้ เพือ่ ให้ฝา่ ยรัฐสภา ซึง่ เป็นตัวแทนของ
ประชาชนท�ำงานได้จริงอย่างเหมาะสมและมีสัดส่วนที่พอเหมาะพอควรกับฝ่ายบริหาร ซึ่งต้องท�ำงาน
ได้จริงภายในขอบเขตของกฎหมายเช่นเดียวกัน
กระนั้นก็ตาม คงจะมีพัฒนาการที่ก้าวกระโดดไม่ได้หากไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ด้วยการลดอ�ำนาจของฝ่ายบริหาร และเพิ่มอ�ำนาจของประชาชน ซึ่งมีองค์กรตุลาการรัฐธรรมนูญ
เข้ามาช่วย “พิทักษ์” สิทธิของประชาชน และควบคุมรักษาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ โดยการเพิ่ม
ช่องทางการร้องตรงของประชาชนต่อคณะตุลาการรัฐธรรมนูญอย่างชนิดที่ไม่เคยมีปรากฏมาก่อน
ในช่วงแรกของการก่อตั้ง ปี ค.ศ. 1958 จนถึง ปี ค.ศ. 2008
พัฒนาการข้างต้น สามารถกล่าวถึงในรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยยะความส�ำคัญ
ซึ่งบ้างกล่าวว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบวิวัฒนาการ และบ้างกล่าวว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบ
“ปฏิวัติ หรือก้าวกระโดด” ของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส ได้ดังต่อไปนี้

72

บทบาทหน้ า ที่ ข องคณะตุ ล าการรั ฐ ธรรมนู ญ ในประการนี้ โปรดดู ร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ใน Maartje De Visser,
Constitutional Review in Europe: A Comparative Analysis, pp. 169 – 172.
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		ก. การสร้างกรอบของค�ำวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญว่าหลักการที่เสมอหรือ
เทียบเท่ารัฐธรรมนูญ (Bloc de constitutionnalite)
คดีความนี้เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1971 เรียกว่าคดีเสรีภาพของการสมาคม (Freedom of
association) ซึง่ ประธานวุฒสิ ภาได้ยนื่ ค�ำร้องต่อคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ให้วนิ จิ ฉัยว่าร่างรัฐบัญญัติ
เรื่องการสมาคมดังกล่าวชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการปกติของการควบคุม
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายธรรมดาก่อนที่จะประกาศใช้73
ในทางการเมื อ งนั้ น เป็ น ที่ ท ราบกั น โดยทั่ ว ไปว่ า วุ ฒิ ส ภาในสมั ย นั้ น ถู ก ครอบง� ำ โดยพวก
ฝ่ายกลาง-ขวา (Center-right) น�ำโดยประธานวุฒิสภาที่ชื่อ Alan Poher ได้แสดงความเห็นคัดค้าน
ร่ า งกฎหมายฉบั บ ดั ง กล่ า วที่ เ สนอโดยผู ้ น� ำ ฝ่ า ยขวา โดยกล่ า วว่ า ร่ า งกฎหมายดั ง กล่ า วลิ ด รอน
สิทธิเสรีภาพของประชาชนในการรวมกลุ่มและการสมาคมโดยฝ่ายบริหาร ซึ่งในสมัยนั้นน�ำโดย
ประธานาธิบดีจอร์จ ปอมปิดู ซึ่งสืบทอดอ�ำนาจต่อมาจากประธานาธิบดีชาร์ลส์ เดอโกล และทั้งคู่
มีข้อขัดแย้งกันมาก่อนในช่วงเหตุการณ์ความวุ่นวายถึงขั้นเกิดเหตุจลาจลในปี ค.ศ. 1968
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญได้มีค�ำวินิจฉัยว่า ร่างรัฐบัญญัติดังกล่าวไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
แต่ไม่ใช่ด้วยเนื้อหาของรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐฝรั่งเศส ค.ศ. 1958 ในมาตราหนึ่งมาตราใด หากแต่
เป็นหลักการขัน้ พืน้ ฐานของรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย โดยยกหลักการของค�ำประกาศว่าสิทธิมนุษยชน
และพลเมืองปี ค.ศ. 1789 ตลอดจนค�ำปรารภของรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสในอดีต คือ สาธารณรัฐที่ 4
ค.ศ. 1946 ขึ้นมารวมกันเป็นหลักการที่ใช้ในการประกอบค�ำวินิจฉัย
ฉะนั้น ต่อมาในปี ค.ศ. 1974 ได้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐฝรั่งเศส ค.ศ. 1958 โดย
เพิ่มให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภาจ�ำนวน 61 คนยื่นค�ำร้องต่อคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญได้โดยตรง จากเดิมต้องยื่นโดยผู้น�ำฝ่ายบริหาร หรือโดยประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือ
โดยประธานวุฒิสภาเท่านั้น การแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ มีความส�ำคัญเพราะได้เปิดช่องทางให้กลุ่ม
การเมืองเสียงข้างน้อยมีปากมีเสียง เช่น ยื่นค�ำร้องคัดค้านกฎหมายงบประมาณประจ�ำปี เป็นต้น
ต่อคณะตุลาการรัฐธรรมนูญว่ามีความไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญในประเด็นใดบ้าง74
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ค�ำวินิจฉัยในกรณีดังกล่าวโปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน Mauro Cappelletti and William Cohen, Comparative
Constitutional Law: Cases and Materials, pp. 50 – 55.
พัฒนาการเชิงบทบาทหน้าทีข่ องคณะตุลาการรัฐธรรมนูญในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1971 – 1980 โปรดดูรายละเอียดเพิม่ เติมใน
Alec Stone, The Birth of Judicial Politics in France: The Constitutional Council in Comparative Perspective,
pp. 66 – 78.
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ระบอบประชาธิปไตยตัวแทนแบบกึ่งประธานาธิบดีตามรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสสาธารณรัฐที่ห้า
Representative Democracy of the Fifth French Republic under Semi-Presidentialism

		ข. การเขียนค�ำวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญที่เกินกว่าค�ำขอได้
ในปี ค.ศ. 1981 คณะตุลาการรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศส ได้สร้างสรรค์การเขียนค�ำวินิจฉัย
แบบทีส่ ามให้บงั เกิดขึน้ อย่างชัดเจน กล่าวคือ จากปกติแต่เดิมทีค่ ณะตุลาการรัฐธรรมนูญจะต้องวินจิ ฉัย
ออกมาในทางใดทางหนึ่งระหว่างร่างกฎหมายฉบับนั้นฉบับนี้ “ขัด” คือ “มีความไม่ชอบด้วย หรือไม่
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ” อย่างหนึ่ง กับมีความไม่ “ขัดแย้ง” คือ “ชอบ หรือมีความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญ” อีกอย่างหนึ่ง ก็ได้เพิ่มแนวทางที่สาม คือบอกแนวทางการตีความรัฐธรรมนูญไว้ด้วย
พัฒนาการของการเขียนค�ำวินิจฉัยในลักษณะนี้ ก่อก�ำเนิดมาจากระบบควบคุมกฎหมายไม่ให้
ขัดกับรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสเองเป็นระบบควบคุมแบบป้องกัน (Preventif) คือ การก�ำหนดให้
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญควบคุมร่างกฎหมายไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญก่อนการประกาศใช้เสมอ จึงท�ำให้
หน้าทีข่ องคณะตุลาการรัฐธรรมนูญฝรัง่ เศสไม่ใช่หน้าทีท่ จี่ ะมาชีถ้ กู หรือชีผ้ ดิ แบบศาล แต่ทำ� หน้าทีเ่ ป็น
องค์กรกลาง หรือองค์กรทางการเมืองจัดให้มีค�ำสั่งที่เป็น “มาตรการ” ป้องกันไม่ให้มีการประกาศใช้
กฎหมายที่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญขึ้นของสาธารณรัฐฝรั่งเศส
มาตรา 34 ของรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1958 ก�ำหนดขอบเขตของฝ่ายนิติบัญญัติในการจัดท�ำ
กฎหมาย ในขณะทีม่ าตรา 37 ของรัฐธรรมนูญ บัญญัตใิ ห้เรือ่ งอืน่ ๆ ทีไ่ ม่อยูใ่ นเขตของอ�ำนาจนิตบิ ญ
ั ญัติ
ให้ถอื ว่าเป็นเขตทีฝ่ า่ ยบริหารสามารถจัดท�ำกฎหมายได้ ซึง่ จะเห็นได้วา่ มีความเป็นไปได้อยูเ่ ป็นอันมาก
ทีท่ งั้ สองฝ่าย คือ ฝ่ายรัฐสภากับฝ่ายบริหารจะมีความเห็นขัดแย้งกันในเรือ่ งของการตรากฎหมาย รวมทัง้
การแก้ไขกฎหมายในส่วนที่เป็นเขตอ�ำนาจของตน ฉะนั้น รัฐธรรมนูญจึงมีบทบัญญัติให้ฝ่ายรัฐบาล
และประธานสภายืน่ ค�ำร้องให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยเรือ่ งดังกล่าวได้ภายในระยะเวลา 8 วัน
ก็ตอ้ งมีคำ� วินจิ ฉัยให้แล้วเสร็จ ซึง่ เป็นช่องทางหนึง่ ของการสร้างสรรค์แบบค�ำวินจิ ฉัยทีส่ าม ในลักษณะ
คล้ายกับการแสดงความเห็น กล่าวคือ เป็นข้อแนะน�ำให้สถาบันการเมืองแห่งรัฐทัง้ สองต้องปฏิบตั ติ าม
มิ พั ก กล่ า วถึ ง การเขี ย นค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ที่ อ ้ า งถึ ง หลั ก การที่ เ สมอหรื อ เที ย บเท่ า รั ฐ ธรรมนู ญ
(Bloc de constitutionnalite) ซึ่งมีพัฒนาการต่อมาเรื่อยๆ กล่าวคือ นอกเหนือจากหลักการว่าด้วย
สิทธิและเสรีภาพทั้งหมดที่บัญญัติเอาไว้ในรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1958 แล้ว ยังรวมไปถึงหลักการทาง
รัฐธรรมนูญในค�ำประกาศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ค.ศ. 1789 หลักการพืน้ ฐานอันเป็นทีร่ บั รูใ้ น
กฎหมายต่างๆ ของสาธารณรัฐฝรัง่ เศส หรือแม้กระทัง่ หลักการในกฎบัตรว่าด้วยสิง่ แวดล้อม ค.ศ. 2004
(Charter for the environment)75

75

Maartje De Visser, Constitutional Review in Europe: A Comparative Analysis, p. 136.
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ศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์

ดังปรากฏว่ามีร่างกฎหมายที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เพราะขัดกับหลักการขั้นพื้นฐานดังกล่าว
เป็นระยะๆ ซึ่งคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเองก็ค�ำนึงมาตรการของการบังคับไปให้เป็นไปตามกฎหมาย
ในกรณีที่มีบางมาตราของร่างกฎหมายขัดกับรัฐธรรมนูญ ด้วยการผ่อนปรน หรือผ่อนระยะเวลาให้
ฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายรัฐสภาไปด�ำเนินการแก้ไขเสียให้ถูกต้อง ซึ่งคณะตุลาการรัฐธรรมนูญสามารถ
ระบุเวลาให้มีผลบังคับด้วยเหตุที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญในทันทีทันใด หรืออาจก�ำหนดเวลาย้อนหลัง
หรือระบุเวลาไปข้างหน้าก็ได้
		ค. การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจในการควบคุม
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายที่ได้ประกาศใช้แล้ว
ในปี ค.ศ. 2008 ได้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งส�ำคัญ โดยการเพิ่มอ�ำนาจให้คณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสมีอ�ำนาจควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหลังประกาศใช้แล้ว
กล่าวคือ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยการตรารัฐบัญญัติรัฐธรรมนูญ
(Loi constitutionelle) ที่ 2008 – 724 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม ค.ศ. 2008 ก�ำหนดให้คณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญมีอำ� นาจวินจิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายหลังประกาศใช้แล้ว
เป็นการเพิ่มเติม จากแต่เดิมที่วินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญเฉพาะร่างกฎหมายก่อนประกาศใช้
ทั้งนี้ ให้มีเงื่อนไข (Question prioritaire de constitutionnalite – QPC) คือมีการร้องของคู่ความ
ไม่ว่าจะเป็นคู่ความในศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง ซึ่งศาลหนึ่งศาลใดก�ำลังจะใช้บทบัญญัติ
แห่งกฎหมายบังคับแก่คดี และโดยที่คู่ความฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดร้องต่อศาลว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้น
ละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพซึ่งรัฐธรรมนูญได้รับรองไว้ เมื่อมีการร้องเกิดขึ้นแล้ว ก็ให้ศาลพิจารณาว่าเป็น
ค�ำร้องที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายก�ำหนดไว้หรือไม่ และถ้าหากศาลเห็นว่าเป็นไปตามเงื่อนไข
ก็ให้ส่งค�ำร้องนั้นๆ ไปยังศาลฎีกา หรือส่งไปที่สภาแห่งรัฐ แล้วแต่ก็กรณี เพื่อให้มีการกลั่นกรอง
ในอีกชั้นหนึ่งก่อนที่จะส่งไปให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัย76
ในการนี้ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยภายในกรอบเวลาไม่เกิน 3 เดือนว่ามีบทบัญญัติ
ของกฎหมายทีจ่ ะบังคับใช้แก่คคู่ วามนัน้ ขัดกับหลักการสิทธิเสรีภาพของรัฐธรรมนูญ ทัง้ นี้ คณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญจะต้องไม่วินิจฉัยเกินไปกว่าค�ำร้อง และจะต้องไม่วินิจฉัยกระบวนการตรากฎหมายฉบับ
ดังกล่าว คณะตุลาการรัฐธรรมนูญจะพิจารณาเฉพาะเนื้อหาเท่านั้นว่ามีความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
หรือไม่ ซึ่งหากคณะตุลาการวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหายนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ก็ให้
บทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นตกไป ซึ่งอาจจะเป็นไปในทันที หรืออาจก�ำหนดวันที่สิ้นผลของบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายนั้นเป็นอย่างอื่นไว้ในค�ำวินิจฉัยก็ได้77
76

77

พัฒนาการเชิงสถาบันของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญในช่วงเวลานี้ โปรดดู Martin A. Rogoff, “Fifty Years of
Constitutional Evolution in France: The 2008 Amendments and Beyond,” Ius politicum: revue de droit
politique 6 (2011): 18 – 20.
กระบวนวิธียื่นค�ำร้องและเงื่อนไขการรับค�ำร้องของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน Maartje De
Visser, Constitutional Review in Europe: A Comparative Analysis, pp. 136 – 138.
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การมีกลไกตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหลังประกาศใช้แล้ว มีผลคือ
ผู้พิพากษาศาลทั่วไป ทั้งศาลยุติธรรมและศาลปกครอง ได้รับอ�ำนาจหน้าที่ในการยื่นค�ำร้องให้
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยข้อกังขาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายที่ตนจะน�ำมา
ปรับใช้ในการพิพากษาคดีในศาลได้ ในกรณีทผี่ ลใช้บงั คับของบทบัญญัตขิ องกฎหมายฉบับนัน้ เกีย่ วกับ
สิทธิขนั้ พืน้ ฐานภายใต้ชดุ ของหลักการทีเ่ สมอหรือเทียบเท่ารัฐธรรมนูญ ซึง่ ต้องนับเป็นการพัฒนาแบบ
ก้าวกระโดดของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสในสมัยปัจจุบันเลยทีเดียว

บทสรุป

ระบอบกึ่งประธานาธิบดี เกิดขึ้นโดยผลของรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1958 อย่างมิพัก
ต้องสงสัย แต่ก็เป็นไปเฉพาะในกรอบโครงใหญ่ๆ เท่านั้น เพราะในประการส�ำคัญกว่านั้น ก็คือ
ค�ำว่าระบอบกึ่งประธานาธิบดีเพิ่งได้ถูกประดิษฐ์และนิยามขึ้นเป็นแนวคิดทั้งทางการเมืองในช่วงต้น
ทศวรรษที่ 1970 นี้เอง ฉะนั้น พัฒนาการทางการเมืองของสถาบันต่างๆ นับตั้งแต่ประธานาธิบดี
นายกรัฐมนตรี รัฐสภา และสถาบันตุลาการ รวมทั้งคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเอง จึงมีความส�ำคัญอยู่
ไม่นอ้ ย เพราะพัฒนาการของสถาบันการเมืองเหล่านัน้ ได้ชว่ ยประคับประคองให้การก่อรูปของระบอบ
ดังกล่าวบังเกิดขึ้นและเป็นรูปธรรม โดยเป็นรูปแบบทางเลือกของการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ที่แต่เดิมมีเฉพาะระบอบรัฐสภากับระบอบประธานาธิบดีเท่านั้นที่เป็นรูปแบบหลัก
ครั้นระบอบกึ่งประธานาธิบดีได้วางหลักปักฐานขึ้นแล้ว จึงได้กลายเป็นทางเลือกของประเทศ
ประชาธิ ป ไตยเกิ ด ใหม่ ร วมทั้ ง ประเทศประชาธิ ป ไตยเดิ ม แต่ ต ้ อ งการปฏิ รู ป ทางการเมื อ งให้ มี
ความทันสมัยนับจากทศวรรษที่ 1990 เป็นต้นมา ตราบจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้.
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ศาลรัฐธรรมนูญกับการศึกษาวิจัยเพื่อเสริมสร้างและพัฒนา
องค์ความรู้ทางวิชาการด้านรัฐธรรมนูญและกฎหมายมหาชน
นิติกร จิรฐิติกาลกิจ*
ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรตุลาการที่จัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 โดยปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 มาตรา 210 ได้บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และอ�ำนาจหลายประการ อาทิ การพิจารณา
วินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหายหรือร่างกฎหมาย การพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับ
หน้าที่และอ�ำนาจของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระ และหน้าที่
และอ�ำนาจอืน่ ตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญ นอกจากนีร้ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 มาตรา 193 ยังได้บญ
ั ญัตใิ ห้ศาลแต่ละศาล ยกเว้นศาลทหาร มีหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบงานธุรการ
ที่ความเป็นอิสระในด้านการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการด�ำเนินการอื่น โดยมีหัวหน้า
หน่วยงานขึ้นตรงต่อประธานของแต่ละศาล ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานธุรการให้แก่ศาลรัฐธรรมนูญ คือ “ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ”
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2542
โดยเป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญทีม่ ฐี านะเป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน มีอ�ำนาจหน้าที่หลายประการ ได้แก่ การรับผิดชอบงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ การศึกษา
และรวบรวมข้อมูล ค�ำสั่ง และค�ำวินิจฉัยต่างๆ เกี่ยวกับงานของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ การสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยและเผยแพร่กิจการของศาลรัฐธรรมนูญ
และการปฏิบตั กิ ารอืน่ ตามทีค่ ณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมอบหมาย อย่างไรก็ดี จะเห็นว่า นอกเหนือ
จากการรับผิดชอบงานธุรการให้แก่ศาลรัฐธรรมนูญแล้ว ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญยังมีหน้าที่
ที่ส�ำคัญในทางวิชาการซึ่งเกี่ยวกับการศึกษารวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานของคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ รวมถึงการสนับสนุนให้มีการวิจัยและเผยแพร่กิจการของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งภารกิจ
ในทางวิชาการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อต้องการที่จะแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
รัฐธรรมนูญและกฎหมายมหาชน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ “ศาลรัฐธรรมนูญ” ในมิติต่างๆ ให้
มากขึ้น ซึ่งความต้องการที่จะแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ดังกล่าวมักจะเกิดขึ้นในลักษณะของ
* รบ. (เกียรตินยิ มอันดับสอง), ม.นเรศวร; นบ., ม.สุโขทัยธรรมาธิราช; รม. (การปกครอง), ม.ธรรมศาสตร์; MA (with Merit)
in Security and Justice, University of Leeds, UK. (ทุน กพ.); นักวิชาการศาลรัฐธรรมนูญช�ำนาญการ กลุ่มงานวิจัย
และพัฒนารัฐธรรมนูญ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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การด�ำเนินโครงการศึกษาวิจัยของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยโครงการศึกษาวิจัยดังกล่าว
นอกจากจะก� ำ หนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการศึ ก ษาวิ จั ย ไว้ เ ป็ น การทั่ ว ไปว่ า ต้ อ งการน� ำ เอาผล
การศึกษาวิจัยที่ได้ไปใช้เป็นพื้นฐานทางวิชาการในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญแล้ว ยังมีการก�ำหนดวัตถุประสงค์เฉพาะส�ำหรับโครงการศึกษาวิจัยในเรื่องนั้นๆ ด้วย
เช่น ต้องการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชน หรือต้องการศึกษาเปรียบเทียบ
แนวคิดหรือวิธีการในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญของไทยและต่างประเทศ เป็นต้น
ดังนัน้ บทความนีจ้ งึ มุง่ หมายทีจ่ ะน�ำเสนอ ให้เห็นถึงแนวคิดพืน้ ฐานเกีย่ วกับการสร้างองค์ความรู้
ผ่านการศึกษาวิจัยทางสังคม (Social research) รวมถึงบทบาทของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ในฐานะที่เป็นหน่วยงานธุรการที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของศาลรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะบทบาท
ในการสนับสนุนการเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการทางด้านรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
มหาชน ในลักษณะของการด�ำเนินโครงการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกฎหมายมหาชน รัฐธรรมนูญ และ
ศาลรัฐธรรมนูญ ตลอดจนน�ำเสนอข้อเสนอแนะที่ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญสามารถน�ำไปปรับใช้เพื่อ
เป็นแนวทางในการเสริมสร้างและพัฒนาการด�ำเนินโครงการศึกษาวิจยั ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ได้ในอนาคต   

1. แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างองค์ความรู้และการวิจัยทางสังคม (Social research)

ในทางทฤษฎีนั้น การวิจัย (Research) ไม่ว่าจะในศาสตร์แขนงใดก็ตาม มักใช้เป็นแนวทาง
ในการหาค�ำตอบให้กับปรากฏการณ์ทั้งทางธรรมชาติและทางสังคมที่เกิดขึ้น ดังเช่นที่ Bryman
อธิบายไว้ว่า นักวิชาการมักใช้การวิจัยเพื่อแสวงหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ตนสนใจจะศึกษา หรือ
เมื่อต้องการที่จะหาค�ำตอบเกี่ยวกับสาเหตุของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันนั้นก็ตั้งค�ำถามกับสิ่งที่
เกิดขึ้นด้วย1 ในขณะที่ ปาริชาติ สถาปิตานนท์ เห็นว่า การวิจัยมีบทบาทส�ำคัญต่อการศึกษาค้นคว้า
การแสวงหาความรู้ การค้นหาค�ำตอบกับสิ่งที่สงสัยและไม่สามารถหาข้อมูลจากแหล่งอื่นได้ และใน
การพิสูจน์ข้อสันนิษฐานและทฤษฎีต่างๆ ก็น�ำไปสู่การพัฒนาและขยายองค์ความรู้ที่มีอยู่ให้ชัดเจน
มากยิ่งขึ้น2 ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า การวิจัยคือการแสวงหาองค์ความรู้ในเรื่องหนึ่งๆ หรือหาค�ำตอบ
กับปรากฏการณ์หรือปัญหาที่เกิดขึ้น อันน�ำไปสู่ข้อสรุปที่สามารถใช้เป็นพื้นฐานในการอ้างอิงหรือ
ต่อยอดในทางวิชาการต่อไปได้

1
2

Bryman, A. (2016). Social Research Methods. 5th edition. Oxford: Oxford University Press, p. 3
ปาริชาติ สถาปิตานนท์. (2549). ระเบียบวิธีวิจัยการสื่อสาร. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: ส�ำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, หน้า 4.
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โดยส่วนใหญ่แล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับแวดวงทางวิชาการไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ผู้สอนหรือนักเรียน
นักศึกษา มักจะรู้จักกับค�ำว่า “การวิจัย” เป็นอย่างดี ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะการวิจัยถูกจัดให้เป็น
ส่วนหนึ่งของรายวิชาบังคับ (Compulsory module) ที่นักศึกษาทุกคนจะต้องเรียนในทุกระดับชั้น
การศึ ก ษาตั้ ง แต่ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี (Undergraduate level) ไปจนถึ ง ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
(Postgraduate level) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และท�ำความเข้าใจกระบวนการ
ที่มีความละเอียดซับซ้อนในการศึกษาวิจัย รวมถึงได้ลงมือปฏิบัติในการท�ำโครงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นที่ตนสนใจด้วย3 อย่างไรก็ดี ในการท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยนั้น Bryman ให้
ความเห็นไว้ว่าเป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญอันเนื่องมาจากเหตุผล 2 ประการ กล่าวคือ4
		ประการแรก การท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยจะช่วยหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหา (Pitfalls)
อันเนื่องมาจากการที่ผู้วิจัยขาดประสบการณ์และความรู้ในการท�ำวิจัย เช่น การไม่สามารถออกแบบ
วิธีการวิจัย (Research methods) ให้สอดคล้องกับค�ำถามวิจัย (Research questions) ได้ หรือ
การสร้างแบบสอบถาม (Questionnaires) ที่มีความคลุมเครือ หรือการลงวิจัยภาคสนาม (Field
research) โดยไม่ค�ำนึงถึงจริยธรรมในการวิจัย (Research ethics) เป็นต้น ดังนั้น การศึกษาแนวคิด
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมจะสามารถช่วยให้ผู้วิจัยสามารถด�ำเนินโครงการวิจัยได้อย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ
		ประการที่สอง การท�ำความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อการน�ำงานวิจัย
ไปศึกษาต่อยอด กล่าวคือ ในขั้นตอนพื้นฐานของการวิจัยทางสังคมศาสตร์ที่จะต้องมีการส�ำรวจ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (Literature reviews) ผู้วิจัยจะสามารถมองเห็นภาพรวมของเรื่องที่ตน
ก�ำลังจะท�ำการศึกษาได้จากงานวิจัยของผู้อื่นที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว และสามารถน�ำมาออกแบบเป็น
งานวิจัยของตนเองได้
แม้การท�ำความเข้าใจการวิจยั จะมีความส�ำคัญ แต่คำ� ถามทีส่ ำ� คัญกว่านัน้ คือ “การวิจยั คืออะไร?”
ซึ่งพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 25545 ได้ให้ความหมายของค�ำว่า “วิจัย” ไว้ว่า คือ
การสะสมหรือการรวบรวม นอกจากนี้ยังหมายถึง การค้นคว้าเพื่อหาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนตามหลักวิชา
ซึ่งตรงกับค�ำในภาษาอังกฤษว่า “Research” โดยค�ำดังกล่าวมีรากฐานมาจากรากศัพท์ในภาษา
ละติน 2 ค�ำ คือ ค�ำว่า re ที่แปลว่า again หรือ อีกครั้ง, ซ�้ำๆ กับค�ำว่า cercier ที่แปลว่า search หรือ
การค้นหา, แสวงหา ดังนั้นอาจกล่าวได้อย่างง่ายๆ ว่า การวิจัย คือ การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ
ครั้งแล้วครั้งเล่าจนกว่าจะได้ค�ำตอบที่เพียงพอกับสิ่งที่ต้องการ ในขณะที่ ปาริชาติ สถาปิตานนท์6
3
4
5
6

Neuman, W. Lawrence. (2000). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches.
Boston: Allyn and Bacon, p. 2.
Bryman, A. Ibid., p. 3.
ราชบัณฑิตยสถาน. (2556). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. กรุงเทพฯ: ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์,
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และธานี วรภัทร์7 ได้นิยามความหมายของการวิจัยไว้อย่างสอดคล้องกันว่า หมายถึงกระบวนการ
แสวงหาความรูข้ องบุคคล เพือ่ อธิบายปรากฏการณ์ในศาสตร์หรือสาขาวิชาต่างๆ เพือ่ ค้นหาค�ำตอบ หรือ
การพิสจู น์ปรากฏการณ์ตา่ งๆ เหล่านัน้ โดยวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์ทเี่ ชือ่ ถือได้และมีการบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบ ภายใต้กรอบแนวคิด และระเบียบวิธวี จิ ยั ทีช่ ดั เจน มีขนั้ ตอนทีล่ ะเอียดซับซ้อน มีระยะเวลา
ในการด�ำเนินการที่ยาวนาน มีการระมัดระวังเกี่ยวกับความเที่ยงตรง และความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ตลอดจนมีการตรวจสอบความถูกต้องของค�ำตอบที่ได้รับ
		1.1 ความหมายและความส�ำคัญการวิจัยทางสังคม (Social research)8
อาจกล่าวได้ว่า การท�ำความเข้าใจหรือแสวงหาความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม
เช่น เพราะเหตุใดจึงเกิดการชุมนุมทางการเมือง (Political demonstration) หรือ ความคิดเห็นของ
ประชาชนทีมีต่อการเลือกตั้งทั่วไปเป็นอย่างไรนั้น จ�ำเป็นที่จะต้องอาศัยวิธีการวิจัยทางสังคม (Social
research) ซึง่ แตกต่างไปจากการท�ำความเข้าใจปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ (Natural phenomena)
ซึ่งจ�ำเป็นต้องอาศัยวิธีการแสวงหาค�ำตอบโดยวิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (Scientific research)
อย่างไรก็ดี การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการวิจัยทางวิทยาศาสตร์กับการวิจัยทางสังคมนั้น
อยู่นอกเหนือจากขอบเขตของบทความทางวิชาการเรื่องนี้   
ในทีน่ ี้ การวิจยั ทางสังคม คือ การวิจยั เชิงวิชาการ (Academic research) ในหัวข้อทีเ่ กีย่ วข้องกับ
สังคมศาสตร์ (Social scientific fields) เช่น สังคมวิทยา (Sociology) ภูมิประชากรศาสตร์ (Human
Geography) นโยบายสาธารณะ (Public policy) การเมืองการปกครอง (Politics) กฎหมาย (Legal
studies) และอาชญวิทยา (Criminology) เป็นต้น ดังนั้น การวิจัยทางสังคมจึงมีความเกี่ยวข้องกับ
องค์ความรูท้ างสังคมศาสตร์ (Social Sciences) ทัง้ ในเชิงแนวคิดและทฤษฎีและในเชิงปฏิบตั ิ ซึง่ น�ำไป
สู่วิธีการในการก�ำหนดหัวข้อการวิจัยรวมถึงการตีความและการน�ำเอาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ด้วย
ในการวิ จั ย ทางสั ง คมนั้ น นั ก วิ ช าการมั ก เลื อ กที่ จ ะท� ำ โครงการศึ ก ษาวิ จั ย ด้ ว ยเหตุ ผ ล
หลายประการ อาทิ พวกเขาต้องการตัง้ ค�ำถามเพือ่ ค้นหาค�ำตอบให้กบั ปรากฏการณ์ทางสังคมทีเ่ กิดขึน้
หรือต้องการที่จะค้นคว้าข้อมูลจากงานวิจัยที่ผ่านมาเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น หรือ
ต้องการหาข้อมูลเพือ่ ประกอบการตัดสินใจ หรือเพือ่ สร้างให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อสังคม9 นอกจากนี้
โครงการศึกษาวิจัยทางสังคมยังอาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาของสังคม (The development of
society) ซึ่งท�ำให้เกิดประเด็นใหม่ๆ ที่น่าสนใจ ที่อาจน�ำไปสู่การตั้งค�ำถามงานวิจัย (Research
Question) ตัวอย่างเช่น การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารโดยเฉพาะอินเตอร์เน็ต ส่งผลต่อ
ธรรมชาติและคุณภาพของชีวติ คนในสังคมอย่างไร และเพือ่ ทีจ่ ะตอบค�ำถามดังกล่าว ผูว้ จิ ยั อาจเริม่ ต้น
จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อรวบรวมและสร้างเป็นข้อมูล
7
8
9

ธานี วรภัทร์. (2553). หลักการพื้นฐานของระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, หน้า 14.
Bryman, A. Ibid., p. 3.
Neuman, W. Lawrence. Ibid., pp. 17 – 18.
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พื้นฐานส�ำหรับโครงการศึกษาวิจัย อย่างไรก็ดี แม้ว่าเหตุผลในการท�ำวิจัยทางสังคมจะมีหลากหลาย
เหตุผล แต่อาจสรุปได้ว่า “การวิจัยทางสังคมนั้นเกิดขึ้นมาจากความต้องการที่จะท�ำความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม” นั่นเอง
		1.2 องค์ประกอบพื้นฐานของกระบวนการวิจัยทางสังคม10
ในการศึกษาวิจัยทางสังคมเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มักมีองค์ประกอบพื้นฐานของกระบวนการและ
ขั้นตอนในการด�ำเนินการศึกษาวิจัย สรุปได้ ดังนี้
				(1) การส�ำรวจวรรณกรรม (Literature review) ถือเป็นขั้นตอนพื้นฐานที่ส�ำคัญของ
การวิจัย โดยมักเกิดขึ้นภายหลังจากการที่ผู้วิจัยเกิดค�ำถามในใจของตนเองเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการ
จะท�ำการวิจัย ซึ่งการส�ำรวจวรรณกรรมจะช่วยให้ผู้วิจัยมีความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อที่ตนจะท�ำ
การศึกษามากขึน้ และยังช่วยให้ผวู้ จิ ยั สามารถตอบค�ำถามในเบือ้ งต้นของตนเองได้วา่ ผูว้ จิ ยั รูอ้ ะไรบ้าง
เกี่ยวกับหัวข้อที่จะท�ำการวิจัย มีแนวคิดและทฤษฎีใดบ้างที่จะสามารถน�ำมาใช้ในการวิจัย งานวิจัย
ควรใช้ระเบียบวิธใี ด (Research methods) และมีหลักฐานใดทีส่ ามารถน�ำมาพิสจู น์งานวิจยั ได้หรือไม่
ดังนั้น การส�ำรวจวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจะให้ผู้วิจัยสามารถตอบค�ำถามพื้นฐานเหล่านี้ได้
				(2) แนวคิดและทฤษฎี (Concepts and theories) เป็นอีกหนึง่ องค์ประกอบทีส่ ำ� คัญ
ของการวิจัยทางสังคม ซึ่งการวิจัยทางสังคมศาสตร์ส่วนใหญ่มักมีพื้นฐานแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ�ำวัน เช่น แนวคิดเกี่ยวกับระบบราชการ (Bureaucratic system) แนวคิดเกี่ยวกับ
อ�ำนาจ (Powers) แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมทางสังคม (Social control) และแนวคิดเกี่ยวกับทุน
ทางวัฒนธรรม (Cultural capital) เป็นต้น อย่างไรก็ดี อาจกล่าวได้ว่า แนวคิด (Concepts) ถือเป็น
องค์ประกอบหลักของทฤษฎี (Theories) นอกจากนี้ แนวคิดยังมีส่วนส�ำคัญในการช่วยให้ผู้วิจัย
ทราบถึงสิ่งที่ต้องการจะท�ำการศึกษา และช่วยเพิ่มความชัดเจนให้กับข้อค้นพบจากการวิจัยด้วย
ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับการวิจัยนั้นมีความเกี่ยวข้องกันใน 2 ลักษณะคือ ทฤษฎีน�ำมาซึ่ง
การวิจัย (Theories drive the research process) กับทฤษฎีเป็นผลที่ได้จากการวิจัย (Theories
as product of research process) อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัตินั้น ผู้วิจัยมักเริ่มต้นการท�ำวิจัย
โดยอาศัยทฤษฎีเป็นพื้นฐาน แต่ภายหลังจากการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว ผลของการวิจัยมักท�ำให้เกิด
การทบทวนและปรับปรุงทฤษฎีหรือท�ำให้เกิดทฤษฎีใหม่
				(3) ค�ำถามวิจัย (Research question) เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่มีความส�ำคัญ
เปรียบเสมือนเป็นแรงผลักดันให้ผู้วิจัยได้พิจารณาว่า อะไรคือประเด็นที่ควรศึกษาวิจัย โดยส่วนใหญ่
ผู้วิจัยมักเริ่มต้นตั้งค�ำถามวิจัยด้วยประเด็นกว้างๆ เพื่อก�ำหนดประเด็นที่ต้องการจะศึกษาแบบ
คร่าวๆ ก่อน แต่เมือ่ ท�ำการส�ำรวจวรรณกรรมแล้ว ผูว้ จิ ยั อาจพัฒนาค�ำถามวิจยั ให้แคบลงและจ�ำกัดอยู่
เฉพาะเรื่องที่ต้องการจะศึกษาอย่างแท้จริง เช่น ผู้วิจัยอาจเริ่มต้นตั้งค�ำถามเกี่ยวกับหน้าที่และอ�ำนาจ
ของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แต่หลังจากท�ำการส�ำรวจวรรณกรรมแล้ว ผู้วิจัยอาจ
10

เรียบเรียงและสรุปความจาก Bryman, A. Ibid., pp. 6 – 13. และ Neuman, w. Lawrence. Ibid., pp. 11 – 16.
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จ�ำกัดขอบเขตการวิจัยไปที่หน้าที่และอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้น อย่างไรก็ดี
หากผูว้ จิ ยั ไม่สามารถทีจ่ ะจ�ำกัดขอบเขตของค�ำถามวิจยั ให้ชดั เจนได้ อาจน�ำมาซึง่ ปัญหาในการท�ำวิจยั
ในภายหลังทีไ่ ม่สามารถจ�ำกัดขอบเขตให้ชดั เจนว่าต้องการศึกษาเรือ่ งใด รวมถึงปัญหาทีอ่ าจเกิดขึน้ กับ
กระบวนการอื่นๆ เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น
				(4) กลุม่ ตัวอย่าง (Sampling cases) โดยทัว่ ไปมักเข้าใจกันว่า กลุม่ ตัวอย่าง (Sampling
cases) คือ กลุ่มประชากร (Population) และหมายถึงเฉพาะ “บุคคล” เท่านั้น แต่ความเป็นจริงแล้ว
ผู้วิจัยมักใช้นิยามค�ำว่า “กลุ่มตัวอย่าง” กับทุกสิ่งที่ต้องการศึกษาหรือต้องการที่จะเก็บข้อมูล เช่น
ในการวิจยั เชิงปริมาณ กลุม่ ตัวอย่างอาจหมายถึง ผูต้ อบแบบสอบถาม (Respondents) ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
(Interviewees) เป็นต้น ในขณะที่การวิจัยเชิงคุณภาพ อาจหมายถึงบทความในหนังสือพิมพ์หรือ
วารสารทีผ่ วู้ จิ ยั ต้องการวิเคราะห์ หรืออาจเป็นเอกสารชัน้ ต้น (Primary data) หรือหลักฐานทีส่ ามารถ
น�ำมาใช้ในการตีความได้ เป็นต้น นอกจากนี้ปัจจัยในการก�ำหนดกลุ่มตัวอย่างที่ท�ำการศึกษา ได้แก่
เวลาและงบประมาณ (Time and cost) จะช่วยให้ผู้วิจัยสามารถก�ำหนดขอบเขตของกลุ่มตัวอย่าง
ทีจ่ ะท�ำการศึกษาได้ อนึง่ กรณีศกึ ษา (Case study) ก็ถอื ว่าเป็นกลุม่ ตัวอย่างด้วยเช่นกัน ซึง่ ในการวิจยั
เรื่องหนึ่งอาจมีกรณีศึกษามากกว่าหนึ่งกรณีขึ้นอยู่กับว่าผู้วิจัยต้องการที่จะท�ำการศึกษากรณีศึกษาใด
ในเชิงลึก
			 (5) การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data collection) ในการวิจัยทางสังคมอาจใช้วิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย เช่น การสัมภาษณ์ (Interviewing) หรือการเก็บแบบสอบถาม
(Questionnaire) ซึง่ การเลือกใช้วธิ กี ารเก็บรวบรวมข้อมูลแบบใดนัน้ ขึน้ อยูก่ บั ค�ำถามทีผ่ วู้ จิ ยั ต้องการ
ที่จะหาค�ำตอบ เช่น หากผู้วิจัยต้องการที่จะหาค�ำตอบเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
การด�ำเนินนโยบายของรัฐบาลก็อาจเลือกใช้วิธีการเก็บแบบสอบถามร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึก
เป็นต้น อย่างไรก็ดี การเก็บรวบรวมข้อมูลควรพิจารณาถึงคุณภาพของข้อมูลที่ผู้วิจัยเก็บได้ด้วย
เนื่องจากมีคุณภาพของข้อมูลมีผลต่อการน�ำมาวิเคราะห์ข้อมูลและส่งผลต่อผลการวิจัยที่จะได้ใน
ขั้นตอนต่อไป
(6) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) หรือ การถอดรหัสข้อมูล (Data reduction)
อาจแบ่งได้เป็น การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นปฐมภูมิ (Primary data analysis) คือ การที่ผู้วิจัยซึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นผู้ท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นด้วยตนเอง กับการวิเคราะห์
ข้อมูลขั้นทุติยภูมิ (Secondary data analysis) คือ การที่ผู้วิจัยน�ำเอาข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ที่มีผู้เก็บรวบรวมไว้แล้วมาวิเคราะห์ โดยปกติมักเข้าใจกันว่าเป็นเรื่องของการวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative research) แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่จะต้องน�ำเอาข้อมูลเชิงสถิติที่เก็บรวบรวม
ได้มาท�ำการวิเคราะห์เพื่อให้ได้ผลการวิจัย แต่ในทางปฏิบัติแล้ว การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
research) ก็สามารถใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลได้เช่นเดียวกัน โดยผู้วิจัยจะใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยการเข้ารหัส (Coding) และตีความข้อมูล (Interpret) ดังกล่าวให้สอดคล้องกับค�ำถามวิจัยและ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 20 เล่มที่ 58 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2561

-18-0548(001)P5.indd 119

119
8/9/61 BE 9:57 AM

นิติกร จิรฐิติกาลกิจ

				(7) การเขียนรายงานวิจัย (Writing Up) ภายหลังจากที่วิเคราะห์ข้อมูลเสร็จเรียบร้อย
แล้ว ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการวิจัยคือ การเขียนรายงานวิจัย ทั้งนี้ งานวิจัยที่ดีจะเกิดขึ้นไม่ได้
หากมีเพียงกระบวนการและขั้นตอนของการวิจัยแต่ปราศจากการลงมือเขียนรายงานการวิจัย
อย่างไรก็ดี รายงานการวิจัยควรมีองค์ประกอบพื้นฐานอย่างน้อย ดังนี้
- บทน�ำ ที่น�ำเสนอขอบเขตและความส�ำคัญของการวิจัย รวมถึงค�ำถามวิจัย
- การส�ำรวจวรรณกรรม ที่น�ำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท�ำการศึกษา
- วิ ธี ก ารศึ ก ษา ที่ อ ธิ บ ายว่ า การวิ จั ย นี้ ใช้ วิ ธี ก ารศึ ก ษาอย่ า งไร รวมถึ ง วิ ธี ก าร
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
- ผลการวิจัย ที่น�ำเสนอผลที่ได้จากการศึกษา
- การอภิปรายผล ทีน่ ำ� เสนอการน�ำผลการวิจยั ทีไ่ ด้มาวิเคราะห์รว่ มกับวรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้องและค�ำถามวิจัย
- บทสรุป ที่น�ำเสนอข้อค้นพบของการวิจัย ตลอดจนข้อเสนอแนะหรือแนวทาง
การแก้ไขปัญหา เปรียบเสมือนเป็นค�ำตอบให้กับค�ำถามงานวิจัยที่ผู้วิจัยได้ตั้งไว้ในตอนต้น
ทั้งนี้ องค์ประกอบพื้นฐานของกระบวนการวิจัยที่น�ำเสนอข้างต้น เป็นเพียงความรู้พื้นฐาน
ที่ จ� ำ เป็ น ส� ำ หรั บ การด� ำ เนิ น โครงการศึ ก ษาวิ จั ย ซึ่ ง ผู ้ วิ จั ย อาจเพิ่ ม เติ ม หรื อ ปรั บ ลดขั้ น ตอนของ
กระบวนการวิจัยก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของผู้วิจัยแต่ละคน
		1.3 ยุทธศาสตร์การวิจัย (Research strategy)11
ในแวดวงการศึกษาวิจัยทางสังคมของไทยมักแบ่งประเภทของการวิจัยออกเป็นการวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ซึ่ง
Bryman เรียกการแบ่งประเภทของงานวิจัยในลักษณะดังกล่าวว่าเป็น “Research strategy” หรือ
“ยุทธศาสตร์การวิจยั ” ซึง่ การจ�ำแนกความแตกต่างของการวิจยั ทัง้ สองแบบนัน้ ปาริชาต สถาปิตานนท์12
เห็นว่า เป็นการจ�ำแนกประเภทการวิจัยตามลักษณะของข้อมูล ด้านธานี วรภัทร์13 อธิบายว่าเป็น
การแบ่งประเภทการวิจัยตามลักษณะของการวิเคราะห์ข้อมูล ในขณะที่ Bryman เห็นว่า การจ�ำแนก
การวิจยั ออกเป็นประเภทต่างๆ นัน้ ค่อนข้างล�ำบาก แต่กระนัน้ การวิจยั แต่ละประเภทต่างก็มวี ธิ กี ารวิจยั
(Research methods) ที่แตกต่างกัน
ส�ำหรับการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative research) หรือที่ Levine เรียกว่าเป็น “สังคมศาสตร์
ที่แท้จริง” (the real social sciences)14 มักให้ความส�ำคัญกับตัวแปร (Variables) หรือข้อมูล
เชิงปริมาณหรือตัวเลข (Statistical data) ซึ่งได้มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
11
12
13
14

เรียบเรียงและสรุปความจาก Bryman, A. Ibid., pp. 31 – 34. และ Neuman, W. Lawrence. Ibid., pp. 16 – 17.  
ปาริชาติ สถาปิตานนท์. เรื่องเดียวกัน. หน้า 14.
ธานี วรภัทร์. เรื่องเดียวกัน, หน้า 20.
Neuman, W. Lawrence. Ibid., p. 16.
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และน�ำไปวิเคราะห์ผลเพื่อต้องการที่จะพิสูจน์ความถูกต้องของทฤษฎี (Testing of theory) และ
เพือ่ สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นจริงและทฤษฎีในเชิงประจักษ์ รวมถึงเพือ่ แสดงให้
เห็นว่าองค์ความรูท้ ไี่ ด้จากการศึกษาวิจยั นัน้ มีความเป็นวัตถุวสิ ยั (Objectivism) ดังนัน้ ความน่าเชือ่ ถือ
(Reliability) และการปราศจากซึ่งคุณค่า (Value free) จึงเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญของการวิจัย
เชิงปริมาณ
ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) นั้น มีลักษณะที่แตกต่างไปจากการวิจัย
เชิงปริมาณ กล่าวคือ มักให้ความส�ำคัญกับตัวอักษรหรือถ้อยค�ำ (words) และกระบวนการปฏิสมั พันธ์
(Interactive process) นอกจากนี้ยังเน้นการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน�ำไปวิเคราะห์โดยอาศัย
การตีความมากกว่าการให้ความส�ำคัญกับข้อมูลเชิงสถิติ ทัง้ นี้ การวิจยั เชิงคุณภาพมุง่ หมายเพือ่ ต้องการ
ที่จะสร้างทฤษฎีที่เป็นสากล (Generation of theory) และเพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นว่าปัจเจกบุคคล
ตีความปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นอย่างไร ดังนั้น งานวิจัยเชิงคุณภาพจึงเป็นงานวิจัยที่สะท้อน
ความเป็นอัตวิสัย (Constructivism) เนื่องจากขึ้นอยู่กับการตีความ (Interpret) ของผู้วิจัยเป็นหลัก
อย่างไรก็ดี อาจสรุปการเปรียบเทียบรายละเอียดระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ
ได้ตามตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1: เปรียบเทียบรายละเอียดระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ15
การวิจัยเชิงปริมาณ
หลักการในการน�ำทฤษฎีมาปรับใช้ การพิ สู จ น์ ท ฤษฎี (Deductive:
ในการวิจัย
testing of theory) โดยการน� ำ
ทฤษฎี ม าประยุ ก ต์ ใช้ ใ นการสร้ า ง
เครื่องมือ
วิธีวิทยาในการศึกษา
แบบวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะการวิจัย
(Epistemology)
เชิงประจักษ์ (Positivism) ที่เน้น
การเก็ บ รวมรวบข้ อ มู ล “ตั ว เลข”
เชิงสถิติ
สภาวะของการศึกษาหรือภววิทยา วัตถุวิสัย (Objectivism)
(Ontology)

15

การวิจัยเชิงคุณภาพ
การสร้ า งหรื อ ปรั บ ปรุ ง ทฤษฎี
(Generation of theory)
การตีความ (Interpretivism) จาก
การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงสัญญะ เพือ่
จัดกลุ่มปรากฏการณ์
อัตวิสัย (Constructivism)

ปรับปรุงและเพิ่มเติมจาก Bryman, A. Ibid., p. 32 และ ปาริชาติ สถาปิตานนท์. เรื่องเดียวกัน. หน้า 14 และ
Neuman, W. Lawrence. Ibid., p. 123.
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แม้ว่าการวิจัยทางสังคมจะสามารถแบ่งประเภทออกเป็นการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัย
เชิงคุณภาพ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างกันของหลักการในการน�ำทฤษฎีมาปรับใช้ วิธีวิทยาใน
การศึกษา และสภาวะของการศึกษา แต่ในทางปฏิบัตินั้นการวิจัยทั้งสองประเภทสามารถน�ำมา
ผสานกันเพื่อใช้เป็นวิธีในการศึกษาวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ ซึ่งเรียกว่าเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี
(Mixed methods research) โดยเป็นการรวมเอาวิธีการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไว้
ด้วยกัน16 ตัวอย่างเช่น โครงการศึกษาวิจัยของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง “การเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจและความเชื่อมั่นของประชาชนเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ” ที่ใช้วิธีวิจัยการวิจัย
แบบผสานวิธี ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire)
และการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เอกสาร (Documentary analysis) และการสัมภาษณ์
กลุ่มตัวอย่างแบบเชิงลึก (In-depth interview)
		1.4 การวิจัยทางสังคม กับ วิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ (Legal research)
ในการเรียนการสอนเกี่ยวกับการวิจัยในปัจจุบัน จะเห็นว่า มีการแบ่งการวิจัยทางสังคมศาสตร์
ออกเป็นการวิจัยส�ำหรับศาสตร์แขนงใดแขนงหนึ่งเป็นการเฉพาะ เช่น การวิจัยทางรัฐศาสตร์
(Research in Political Sciences) การวิจัยทางนิติศาสตร์ (Legal research) หรือการวิจัยทาง
การสือ่ สาร (Research in Communication) เป็นต้น ซึง่ การแบ่งการศึกษาวิจยั เฉพาะทางเช่นนีท้ ำ� ให้
เกิดข้อสงสัยว่า การวิจัยทางสังคมนั้นแตกต่างไปจากการวิจัยของศาสตร์เหล่านั้นอย่างไร
ปิยบุตร แสงกนกกุล17 ได้กล่าวถึงการวิจัยทางนิติศาสตร์ไว้อย่างน่าสนใจว่า นักกฎหมาย
มั ก จะหมกมุ ่ น อยู ่ แ ต่ เ ฉพาะการวิ จ ารณ์ ค� ำ พิ พ ากษาโดยใช้ “นิ ติ วิ ธี ” มาตรวจสอบตรรกะและ
ความสมเหตุสมผลของค�ำพิพากษา แต่ถา้ จะให้นกั กฎหมายเหล่านัน้ มาวิจารณ์และตรวจสอบจนน�ำไปสู่
การถอดรื้อกฎหมายนั้น พวกเขาก็จะปฏิเสธทันที ดังนั้น งานถอดรื้อ (Deconstruction) หรือ
งานเชิงวิพากษ์ (Critical studies) ส่วนใหญ่จึงตกไปอยู่ในมือของนักรัฐศาสตร์ นักประวัติศาสตร์หรือ
นักสังคมศาสตร์มากกว่า นอกจากนี้การศึกษาในประเด็นที่นักกฎหมายกระแสหลักไม่ให้ความสนใจ
ก็มักจะถูกตอบโต้ว่า ผู้ศึกษาในเรื่องดังกล่าวไม่ใช่นักกฎหมาย ไม่เข้าใจในวิชานิติศาสตร์ ไม่รู้นิติวิธี
รวมถึงวิธีการศึกษาที่ผู้วิจัยผู้นั้นใช้ไม่ใช่วิธีการวิจัยทางนิติศาสตร์ มากกว่าการที่จะเปิดในรับ
มุมมองใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นการศึกษาวิจัยทางนิติศาสตร์ส่วนใหญ่จึงมีลักษณะที่มีข้อจ�ำกัดอยู่กับ
การวิเคราะห์วิจารณ์ค�ำพิพากษาของศาล และการเสนอแนะให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเสียเป็น
ส่วนใหญ่ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจึงท�ำให้เกิดข้อสงสัยว่า แล้วการวิจัยทางนิติศาสตร์คืออะไร?

16
17

Bryman, A. Ibid., p. 34.
ปิยบุตร แสงกนกกุล. 2560. ศาลรัฐประหาร ตุลาการ ระบอบเผด็จการ และนิติรัฐประหาร. นนทบุรี: ส�ำนักพิมพ์
ฟ้าเดียวกัน.
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ส�ำหรับการวิจัยทางนิติศาสตร์ (Legal research) นั้น อาจกล่าวได้ว่า ไม่มีนิยามที่เป็นสากลว่า
คืออะไร แต่กระนัน้ Jacobstein and Mersky18  ได้นยิ ามว่า วิธวี จิ ยั ทางนิตศิ าสตร์ (Legal research)
เป็นกระบวนการในการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลที่จ�ำเป็นเพื่อสนับสนุนการตรากฎหมาย (Legal
decision-making) นอกจากนี้ ในมุมมองอย่างกว้าง วิธวี จิ ยั ทางนิตศิ าสตร์ยงั ครอบคลุมถึงการวิเคราะห์
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อน�ำผลที่ได้จากการค้นคว้าไปประยุกต์ใช้ต่อไป
ในขณะที่ Findlaw19 ได้นิยามความหมายของวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ไว้ว่า เป็นกระบวนการค้นหา
ค�ำตอบให้กับค�ำถามเชิงกฎหมาย (Legal question) หรือการตรวจสอบบรรทัดฐานทางกฎหมาย
(Legal precedent) ทีส่ ามารถน�ำไปใช้ในการอ้างอิงหรือพิจารณาคดีได้ นอกจากนีใ้ นบางกรณี การวิจยั
ทางนิติศาสตร์สามารถช่วยในการตัดสินใจว่า ประเด็นทางกฎหมายในเรื่องใดยังขาดบรรทัดฐาน
ที่เหมาะสมหรือควรที่จะแก้ไขปรับปรุงในอนาคต ด้าน Putman and Albright20 ได้นิยามวิธีวิจัย
ทางนิติศาสตร์ว่าเป็นกระบวนการในการค้นคว้าข้อมูลว่ามีการน�ำกฎหมายไปประยุกต์ใช้กับปัญหา
อย่างไร นอกจากนีย้ งั มีการวิเคราะห์กฎหมาย (Legal analysis) ซึง่ เป็นกระบวนการในการวิเคราะห์วา่
จะน�ำเอากฎหมายมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างไร ดังนั้น ทักษะในการวิจัยจึงมีความส�ำคัญ
ในการแก้ไขปัญหาทางกฎหมาย (Legal problem) ซึ่งการใช้วิธีการวิจัยที่ไม่เพียงพอหรือเหมาะสม
อาจท�ำให้ค�ำตอบส�ำหรับปัญหาทางกฎหมายนั้นผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้ ในส่วนของ ธานี วรภัทร์21
ได้นยิ ามว่า การวิจยั ทางนิตศิ าสตร์เป็นการวิจยั เกีย่ วกับพฤติกรรมมนุษย์ในการอยูร่ ว่ มกันภายใต้กติกา
ทางกฎหมาย บนพื้นฐานของเหตุผล แนวคิด ทฤษฎี หลักเกณฑ์ตามกฎหมาย เพื่อต้องการค้นหา
ค�ำตอบส�ำหรับประเด็นปัญหาทางกหมาย โดยมีวิธีการรวบรวมข้อมูล ศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะห์
ข้อมูลอย่างมีระเบียบแบบแผน
นอกจากนี้ วิธีการในการที่จะพัฒนาวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ คือ ต้องพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประเภทของข้อมูล (Types of materials) หรือบ่อเกิดของกฎหมายและความสัมพันธ์
ระหว่างบ่อเกิดของกฎหมายเหล่านั้นด้วย เช่น เมื่อเราต้องการวิจัยในประเด็นทางกฎหมายใดก็ตาม
ย่อมมีความจ�ำเป็นที่จะต้องค้นคว้าที่มาและเจตนารมณ์ของบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้น (Legislative
enactments) ค�ำพิพากษาและความเห็นของศาล (Cases and opinion of the judiciary) และ

18

19
20
21

J. Myron Jacobstein and Roy M. Mersky. (2002). Fundamentals of Legal Research, 8th edition. Foundation
Press, p. 1. ใน University of Illinois. (2017). LAW 627: Introduction to Legal Research: Unit 1 Overview.
Accessed 10 December 2017. Available from: https://law-illinois.libguides.com/Law627/overview.
Findlaw. (2017). What is Legal Research. Accessed 10 December 2017. Available from: http://
hirealawyer.findlaw.com/choosing-the-right-lawyer/legal-research.html .
Putman, W.H. and Albright, J.R. (2015). Legal Research. 3rd edition. Stamford: Cengage Learning, p. 2.
ธานี วรภัทร์. เรื่องเดียวกัน. หน้า 32.
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กลไกที่บังคับใช้กฎหมาย (Regulatory materials หรือ administrative agency regulations
and decisions) ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ถือว่าเป็นข้อมูลขั้นปฐมภูมิ (Primary sources) แต่กระนั้นในการ
วิจัยทางนิติศาสตร์อาจมีการค้นคว้าข้อมูลขั้นทุติยภูมิ (Secondary sources) อาทิ ข้อมูลที่ได้มาจาก
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ไขปรับปรุง สรุป หรือความเห็นที่มีต่อกฎหมายโดยบุคคลอื่นเพิ่มเติมด้วย
ก็ได้ นอกจากนีใ้ นการท�ำวิจยั ทางนิตศิ าสตร์ ผูว้ จิ ยั อาจใช้ขอ้ มูลทีห่ ลากหลาย รวมถึงวิธกี ารและเทคนิค
ให้เหมาะสมกับข้อมูลที่แตกต่างกันด้วย22
ส�ำหรับประเภทของวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์นั้น Webley23 เห็นว่า เป็นการยากที่จะแบ่งประเภท
ของการวิจัยทางนิติศาสตร์ออกเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ หรือนิยามว่า
การวิจยั ดังกล่าวคืออะไร รวมถึงความแตกต่างทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญของการวิจยั ทัง้ สองประเภท อย่างไรก็ดี
Webley อธิบายว่า การวิจัยเชิงคุณภาพในทางนิติศาสตร์ มักใช้กับการวิจัยที่ต้องการพิสูจน์ประเด็น
สถานการณ์ หรือปัญหาที่เกิดขึ้น ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณมักใช้กับการวิจัยที่ต้องการตอบค�ำถามว่า
สถานการณ์หรือปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นเพราะอะไร และเกิดขึ้นได้อย่างไร โดยทั้งสองประเภทมักใช้
รูปแบบของการพรรณนา (Descriptive) เพื่ออธิบายสิ่งที่ศึกษาเช่นเดียวกัน
ดังนั้น คงเป็นการไม่ถูกต้องเสียทีเดียวหากจะกล่าวว่า ในการศึกษาวิจัยทางนิติศาสตร์น้ัน
เน้นแต่การวิจัยเชิงคุณภาพในลักษณะของการวิจัยและตีความจากเอกสารโดยเฉพาะตัวบทกฎหมาย
หรือค�ำพิพากษาของศาลแต่เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ การศึกษาวิจัยทางนิติศาสตร์บางแขนงได้น�ำเอา
การวิจัยเชิงปริมาณมาปรับใช้ในการศึกษาวิจัยด้วย เช่น การศึกษาวิจัยในสาขากฎหมายอาญาและ
อาชญวิทยา (Criminal law and Criminology) ตัวอย่างเข่น งานของ Molland24 ซึ่งท�ำการศึกษา
ปัญหาการค้ามนุษย์ (Human trafficking) ในกลุ่มประเทศลุ่มน�้ำแม่โขง ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์
ไทย เวียดนาม และเมืองยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมุง่ เน้นไปทีป่ ญ
ั หาการค้าบริการทางเพศ
และนโยบายการตรวจคนเข้าเมือง และตั้งค�ำถามในการวิจัยถึงการบังคับใช้กฎหมายปราบปราม
การค้ามนุษย์ว่าน�ำมาใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ทั้งนี้ Molland ใช้วิธีการวิจัย
เชิงปริมาณในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในประเทศไทยที่เป็นคนต่างด้าวในจังหวัด
สมุทรสาคร ร่วมกับวิธกี ารสัมภาษณ์แบบกึง่ โครงสร้าง (Semi-structure interview) จากกลุม่ ตัวอย่าง
ทีเ่ ป็นชาวต่างด้าวและผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการค้ามนุษย์ นอกจากนีย้ งั น�ำเอาเทคโนโลยีเครือ่ งมือดาวเทียม
(Sentinel surveillance technique) มาใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลแบบสุ่ม (Random) กับ
คนต่างด้าวชาวกัมพูชาที่เดินทางผ่านบริเวณด่านชายแดนไทย-ปอยเปตในทุก 30 นาทีด้วย
22
23
24

J. Myron Jacobstein and Roy M. Mersky, Ibid.  
Lisa Webley. (2010). Qualitative Approaches to Empirical Legal Research. In: Cane, P. And Kritzer,
H.M. ed. The Oxford Handbook of Empirical Legal Research. USA: Oxford University Press, pp. 926 – 950.
Molland, S. (2014). In search of the perfect method reflections on knowing, seeing, measuring, and
estimating human trafficking. In: Yea, S. ed. Human trafficking in Asia. London: Routledge, p. 101 – 117.
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อย่างไรก็ดี ในมุมมองของนักวิชาการไทยอย่าง สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ เห็นว่า หากจะเปรียบเทียบ
การวิจัยทางนิติศาสตร์กับการวิจัยทางสังคมศาสตร์แล้วจะเห็นว่าไม่มีความแตกต่างกัน เนื่องจาก
ต่างก็เป็นการศึกษาค้นคว้าหาค�ำตอบในประเด็นปัญหาที่ต้องการได้ค�ำตอบเช่นเดียวกัน เพียงแต่ว่า
การวิจัยทางนิติศาสตร์นั้นมุ่งค้นหาค�ำตอบในประเด็นปัญหาทางกฎหมาย ดังนั้น กระบวนการและ
วิธีการในการค้นหาค�ำตอบจึงต้องมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง และแม้ว่าการวิจัยทางนิติศาสตร์จะ
มุ่งเน้นถึงการวิเคราะห์กฎหมาย แต่ก็ยังคงต้องอาศัยปัจจัยทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
เข้ามาใช้ในการวิเคราะห์กฎหมายด้วย ดังนั้น ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์จึงสามารถจะน�ำระเบียบ
วิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์มาประยุกต์ใช้ได้25
จึงอาจกล่าวได้ว่า แม้ในการศึกษาทางนิติศาสตร์จะมีการก�ำหนดให้มีระเบียบวิธีวิจัยทาง
นิติศาสตร์ขึ้นมาเป็นการเฉพาะก็ตาม แต่วิธีการในการศึกษาวิจัยนั้นกลับไม่ได้แตกต่างไปจาก
การศึกษาวิจัยทางสังคมศาสตร์หรือศาสตร์อื่นๆ แต่อย่างใด ดังนั้น นักวิชาการทางด้านนิติศาสตร์
จึงควรท�ำความเข้าใจกันเสียใหม่ว่า การวิจัยทางนิติศาสตร์ไม่ได้หมายความว่าจะต้องใช้วิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพเพียงอย่างเดียว ในขณะทีก่ ารวิจยั เชิงปริมาณก็ไม่ได้ใช้สำ� หรับการวิจยั ในศาสตร์ประเภทอืน่
ที่ไม่ใช่กฎหมายเช่นกัน ทั้งนี้ ประเภทของการวิจัยที่แบ่งออกเป็นการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัย
เชิงคุณภาพยังคงเป็นวิธีการวิจัยที่เป็นมาตรฐานที่สามารถน�ำมาใช้ในการวิจัยทางนิติศาสตร์ได้
โดยขึ้นอยู่กับประเด็นที่ผู้วิจัยต้องการที่จะศึกษาว่าจะสามารถหาค�ำตอบให้กับค�ำถามดังกล่าวได้
โดยอาศัยวิธีการศึกษาแบบใด

2. กระบวนการและขัน้ ตอนการด�ำเนินโครงการศึกษาวิจยั ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ส�ำหรับการด�ำเนินโครงการศึกษาวิจัยของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาจกล่าวได้ว่าเป็น
วิธีการที่ศาลรัฐธรรมนูญน�ำมาใช้ในการเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการด้านรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายมหาชน โดยมีกระบวนการและขั้นตอนการด�ำเนินการที่สอดคล้องกับแนวคิดพื้นฐาน
เกี่ยวกับการวิจัยทางสังคม (Social research) ที่ได้น�ำเสนอไว้ข้างต้น ทั้งนี้ ผู้เขียนในฐานะที่เป็น
นักวิชาการศาลรัฐธรรมนูญและได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในภารกิจด้านการศึกษาวิจัยของ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ สามารถสรุปสาระส�ำคัญของกระบวนการและขัน้ ตอนในการด�ำเนินโครงการ
ศึกษาวิจัยของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ ดังนี้

25

สุนีย์ มัลลิกะมาลย์. (2555). วิทยาการวิจัยทางนิติศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ: ส�ำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, หน้า 17.
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		(1)		 การก�ำหนดประเด็นและขอบเขต (scope) และการยกร่างข้อก�ำหนดการศึกษาวิจัย
(TOR)
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนแรกที่ถือว่าเป็น “จุดเริ่มต้น” ของการด�ำเนินโครงการศึกษาวิจัย
ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยเริ่มจากการที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
(ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนารัฐธรรมนูญ) ให้ท�ำการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการในประเด็น
เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ กฎหมายมหาชน หรือประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจ เพื่อน�ำเสนอ
ในเบื้องต้น และเมื่อผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนารัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่าประเด็น
ดังกล่าวมีความน่าสนใจเหมาะสม และเป็นประโยชน์ในทางวิชาการเพียงพอทีจ่ ะก�ำหนดเป็นโครงการ
ศึกษาวิจัยได้ก็จะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นด�ำเนินการยกร่างข้อก�ำหนดการศึกษาวิจัย (TOR)
เพื่อเสนอให้ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนารัฐธรรมนูญพิจารณาต่อไป
ส�ำหรับร่างข้อก�ำหนดการศึกษาวิจัยดังกล่าว ต้องมีองค์ประกอบเบื้องต้นเกี่ยวกับ
ความเป็นมาและสภาพปัญหาที่แสดงให้เห็นถึงความส�ำคัญของเรื่องที่ต้องการจะท�ำการศึกษาวิจัย
มีรายละเอียดของวัตถุประสงค์ของการศึกษาที่ชัดเจนว่าต้องการจะศึกษาในเรื่องดังกล่าวเพื่ออะไร
นอกจากนี้ยังต้องก�ำหนดขอบเขตการศึกษาว่าต้องการให้ท�ำการศึกษาวิจัยแค่ไหนเพียงใด และระบุ
วิธีการศึกษาในเบื้องต้นที่เมื่อท�ำการศึกษาวิจัยตามวิธีการดังกล่าวแล้วจะสามารถตอบค�ำถามได้
ตามวัตถุประสงค์และขอบเขตการศึกษาที่ก�ำหนดไว้ อย่างไรก็ดี ส�ำหรับองค์ประกอบอื่นๆ เช่น การ
ส่งเอกสารรายงานการศึกษาวิจัยในแต่ละงวด รายละเอียดของการส่งเอกสารข้อเสนอโครงการ
ระยะเวลาในการด�ำเนินโครงการ และผูป้ ระสานงานโครงการ จะเป็นรายละเอียดทีเ่ ป็นรูปแบบตายตัว
ตามที่กลุ่มงานวิจัยและพัฒนารัฐธรรมนูญก�ำหนด
		(2)		 การเสนอขอความเห็นชอบร่างข้อก�ำหนดการศึกษาวิจยั (TOR) เพือ่ เสนอให้ทปี่ รึกษา
และคณะกรรมการนโยบายศึกษาวิจัยของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
ภายหลังจากที่ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนารัฐธรรมนูญให้ความเห็นชอบร่าง
ข้อก�ำหนดการศึกษาวิจัย (TOR) แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการเสนอร่างข้อก�ำหนดการศึกษาวิจัย (TOR)
ดังกล่าวต่อเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อจะได้น�ำร่าง
ข้อก�ำหนดการศึกษาวิจัยดังกล่าวเสนอให้ที่ประชุมที่ปรึกษาและคณะกรรมการนโยบายศึกษาวิจัย
ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญพิจารณากลัน่ กรองและให้ความเห็นในการปรับปรุงแก้ไขร่างข้อก�ำหนด
การศึกษาดังกล่าวต่อไป  
		(3)		 การเสนอร่างข้อก�ำหนดการศึกษา (TOR) ต่อที่ประชุมที่ปรึกษาและคณะกรรมการ
นโยบายวิจัยของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ในการพิจารณาให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อร่างข้อก�ำหนดการศึกษาวิจัย (TOR)
ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญแล้วนัน้ ศาลรัฐธรรมนูญได้มคี ำ� สัง่ แต่งตัง้
ทีป่ รึกษาและคณะกรรมการนโยบายศึกษาวิจยั ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ซึง่ ประกอบด้วยตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ผูบ้ ริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และผูท้ รงคุณวุฒทิ างด้านนิตศิ าสตร์และรัฐศาสตร์
126
-18-0548(001)P5.indd 126

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 20 เล่มที่ 58 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2561

8/9/61 BE 9:57 AM

ศาลรัฐธรรมนูญกับการศึกษาวิจัยเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการด้านรัฐธรรมนูญและกฎหมายมหาชน

ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยมีกลุ่มงานวิจัยและ
พัฒนารัฐธรรมนูญปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ใน
การพิจารณากลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขร่างข้อก�ำหนดการศึกษาวิจัย (TOR)
ที่กลุ่มงานวิจัยและพัฒนารัฐธรรมนูญเสนอ
		(4)		 การเสนอขอความเห็นชอบต่อเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ ให้กลุม่ งานคลัง
และพัสดุด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ภายหลังจากที่ได้รับความเห็นและข้อสังเกตจากที่ประชุมที่ปรึกษาและคณะกรรมการ
นโยบายการศึกษาวิจัยของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญแล้ว ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
รัฐธรรมนูญจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้จัดท�ำร่างข้อก�ำหนดการศึกษาวิจัยในเรื่องนั้น ท�ำการปรับปรุง
แก้ไขร่างข้อก�ำหนดการศึกษาวิจยั (TOR) ตามความเห็นและข้อสังเกตของทีป่ รึกษาและคณะกรรมการ
นโยบายการศึกษาวิจัยของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จากนั้นกลุ่มงานวิจัยและพัฒนารัฐธรรมนูญ
จะเสนอร่างข้อก�ำหนดการศึกษาฯ ดังกล่าวพร้อมตารางราคากลางที่แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย26 ต่อ
เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเมื่อเลขาธิการส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญให้ความเห็นชอบร่างข้อก�ำหนดการศึกษาวิจัยแล้ว ก็จะมอบหมายให้กลุ่มงานคลัง
และพัสดุ ส�ำนักบริหารกลางด�ำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ27 ต่อไป
		(5)		 การก�ำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาเพื่อด�ำเนินโครงการศึกษาวิจัย
เมื่อกลุ่มงานคลังและพัสดุได้รับข้อก�ำหนดการศึกษาวิจัยที่ได้รับความเห็นชอบจาก
เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญแล้ว ก็จะด�ำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ภาครัฐ โดยเสนอให้เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญพิจารณามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เป็นผูก้ ำ� หนด “หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกทีป่ รึกษาเพือ่ ด�ำเนินโครงการศึกษาวิจยั ของส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ” และเมื่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
ที่ปรึกษาแล้วเสร็จ ก็จะแจ้งให้กลุ่มงานคลังและพัสดุทราบ และกลุ่มงานคลังและพัสดุก็จะด�ำเนินการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบต่อไป  

26

27

ตารางราคากลางดังกล่าวมีที่มาจากหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ตามหนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ ว 128 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลางจ้างที่ปรึกษา ประกอบกับประกาศ
ส�ำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง แนวทางหลักเกณฑ์ราคากลางสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยในภาครัฐและ
ภาคเอกชนตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และกฎหมาย
ว่าด้วยจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
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		(6)		 กระบวนการคัดเลือกที่ปรึกษาและการตรวจรับพัสดุโครงการศึกษาวิจัย
เมือ่ กลุม่ งานคลังและพัสดุได้ดำ� เนินการประกาศจัดซือ้ จัดจ้างทีป่ รึกษาเพือ่ ด�ำเนินโครงการ
ศึกษาวิจัยแล้ว ในระหว่างระยะเวลาของการประกาศดังกล่าว ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญก็จะมีค�ำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินงานจ้างที่ปรึกษา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการศึกษาวิจัย
ซึ่งในคณะกรรมการดังกล่าว ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนารัฐธรรมนูญและเจ้าหน้าที่ใน
สังกัดกลุ่มงานวิจัยและพัฒนารัฐธรรมนูญจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ด�ำเนินงานจ้างที่ปรึกษา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการศึกษาวิจัย ซึ่งโดยหลักแล้วจะ
ท�ำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการฯ
ส�ำหรับการพิจารณาตรวจรับพัสดุโครงการศึกษาวิจัยของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญนั้น
โดยปกติจะด�ำเนินการตามกรอบระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ในสัญญาจ้างที่ปรึกษา คือ โครงการศึกษาวิจัย
โครงการหนึง่ จะมีระยะเวลาการด�ำเนินโครงการ 12 เดือน โดยจะมีการพิจารณาตรวจรับพัสดุโครงการ
ศึกษาวิจัย จ�ำนวน 3 งวด คือ งวดการตรวจรับรายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception report) งวด
การตรวจรับรายงานการศึกษาขั้นกลาง (Interim report) และงวดการตรวจรับรายงานการศึกษา
ฉบับสมบูรณ์ (Final report)
ทั้ ง นี้ กระบวนการและขั้ น ตอนในการด� ำ เนิ น โครงการศึ ก ษาวิ จั ย ของส� ำ นั ก งาน
ศาลรัฐธรรมนูญ อาจสรุปเป็นแผนภาพได้ดังต่อไปนี้
แผนภาพที่ 1: กระบวนการด�ำเนินโครงการศึกษาวิจัยของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนารัฐธรรมนูญก�ำหนดประเด็นและ
ขอบเขต (Scope) และยกร่างข้อก�ำหนดการศึกษาวิจัย (TOR)
เลขาธิการฯ เห็นชอบให้น�ำเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการนโยบายการศึกษาวิจัย
คณะกรรมการนโยบายการศึกษาวิจัยพิจารณา
กลั่นกรองร่างข้อก�ำหนดการศึกษาวิจัย
กลุ่มงานวิจัยฯ แก้ไขปรับปรุงร่างข้อก�ำหนดฯ
และขอความเห็นชอบต่อเลขาธิการฯ
เพื่อให้กลุ่มงานคลังและพัสดุด�ำเนินการ
เลขาธิการฯ มอบหมายให้ กลุ่มงานวิจัยฯ
ก�ำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษา
เพื่อด�ำเนินโครงการวิจัย
กระบวนการด�ำเนินงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อด�ำเนิน
โครงการวิจัยและการตรวจรับพัสดุโครงการ
ศึกษาวิจัยโดยคณะกรรมการฯ
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3. การด�ำเนินโครงการศึกษาวิจัยของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

นับตัง้ แต่มกี ารจัดตัง้ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญขึน้ ตามพระราชบัญญัตสิ ำ� นักงานศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2542 การด�ำเนินโครงการศึกษาวิจัยของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญแต่เดิมถูกก�ำหนดให้เป็น
อ�ำนาจหน้าที่ของ “กลุ่มวิจัยและวิชาการ” ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและอ�ำนาจหน้าที่ของ
ส่วนราชการในสังกัดส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 254228 โดยกลุ่มวิจัยและวิชาการถูกก�ำหนดให้
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยประเด็นปัญหาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ งานวิจัย
และพัฒนาระบบงานของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ งานวิชาการ การผลิตผลงานทางวิชาการ โดยแบ่ง
หน่วยงานภายในออกเป็น 3 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานวิจัยและวิชาการ 1 – 329
ต่อมาได้มีประกาศศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและอ�ำนาจหน้าที่ของ
ส่วนราชการในสังกัดส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 254430 แบ่งส่วนราชการภายในส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญใหม่อีกครั้ง โดยก�ำหนดให้การศึกษาวิจัยของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นหนึ่ง
ในอ�ำนาจหน้าทีข่ อง “สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา” ซึง่ แบ่งโครงสร้างหน่วยงายภายในออกเป็น 3 กลุม่ คือ
กลุ่มงานรัฐธรรมนูญศึกษา กลุ่มงานรัฐธรรมนูญนิเทศ และกลุ่มงานรัฐธรรมนูญพัฒนา โดยหน่วยงาน
ภายในที่มีอ�ำนาจหน้าที่เป็น “คลังสมอง” ด้านรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ และคดีรัฐธรรมนูญ โดย
การ “สร้างขึน้ และน�ำเข้า” องค์ความรูเ้ กีย่ วกับรัฐธรรมนูญ คดีรฐั ธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญ รวมถึง
ด�ำเนินการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ ค�ำร้องหรือคดีรฐั ธรรมนูญ และศึกษาวิเคราะห์
วิจัยกระบวนการวิธีพิจารณาคดี เพื่อเสนอแนะทางการปรับปรุงรูปแบบ กระบวนวิธีพิจารณาคดีของ
ศาลรัฐธรรมนูญ ถูกก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของ “กลุ่มงานรัฐธรรมนูญศึกษา”31
ต่อจากนั้น ในปี พ.ศ. 2547 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการภายในของส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญอีกครั้ง ตามประกาศศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและอ�ำนาจ
หน้าทีข่ องส่วนราชการในสังกัดส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 254732 โดยยังคงก�ำหนดให้การด�ำเนิน
โครงการศึกษาวิจัยนั้นเป็นอ�ำนาจหน้าที่ของ “สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา” แต่มีการปรับเปลี่ยนชื่อ
หน่วยงานภายในสังกัดของสถาบันรัฐธรรมนูญศึกษาใหม่ ได้แก่ กลุม่ งานสัมมนาและเผยแพร่กฎหมาย

28
29
30
31
32

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 26 ก ลงวันที่ 12 เมษายน 2542
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. (2542). โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ อ�ำนาจหน้าที่ และอัตราก�ำลังของส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2542 – 2544. เอกสารโรเนียว: ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์, หน้า 16.
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 118 ตอนที่ 78 ก ลงวันที่ 10 กันยายน 2544
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. (2544). โครงสร้างและกรอบอัตร�ำลังของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2544 – 2548.
เอกสารโรเนียว: ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์, หน้า 45.
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 28 ก วันที่ 30 มิถุนายน 2547
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รัฐธรรมนูญ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนารัฐธรรมนูญ กลุ่มประสานงานศาลรัฐธรรมนูญระหว่างประเทศ
และวิเทศสัมพันธ์ และงานช่วยอ�ำนวยการ โดยหน่วยงานทั้งหมดยังคงถูกก�ำหนดให้มีหน้าที่ในการ
สนับสนุนงานวิจัยและวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศให้แก่คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเช่นเคย
อย่างไรก็ดี อ�ำนาจหน้าที่ในการด�ำเนินโครงการศึกษาวิจัยของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญถูกก�ำหนด
ให้เป็นหน้าที่ของ “กลุ่มงานวิจัยและพัฒนารัฐธรรมนูญ” โดยยังคงมีหน้าที่ “สร้างขึ้นและน�ำเข้า”
องค์ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญ และการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ค�ำร้องหรือคดีรัฐธรรมนูญ และการศึกษาวิเคราะห์ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับบทบาทและอ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ รวมถึงมีบทบาทในฐานะที่เป็น “คลังสมอง” ด้าน
รัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ และคดีรัฐธรรมนูญ33
ปั จ จุ บั น โครงสร้ า งส่ ว นราชการภายในส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เป็ น ไปตามประกาศ
ศาลรัฐธรรมนูญ เรือ่ ง การแบ่งส่วนราชการภายในและอ�ำนาจหน้าทีข่ องส่วนราชการในสังกัดส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 255534 โดยยังคงก�ำหนดให้มี “สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา” ท�ำหน้าที่เป็น
หน่วยงานสนับสนุนด้านการวิจัยและวิชาการให้แก่ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้งานใน
ด้านการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อก�ำหนดประเด็นในการวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ
คดีรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญ และการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญ
คดีรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญ ได้ถูกก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของ “กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
รัฐธรรมนูญ” ซึ่งเป็นหน่วยงานย่อยภายในสังกัดสถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการและการบังคับบัญชาภายในส�ำนัก สถาบัน และ
กลุ่มงาน ในสังกัดส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 19 เมษายน 2555
จะเห็นว่า การด�ำเนินโครงการศึกษาวิจัยของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่มีการจัดตั้ง
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อปี พ.ศ. 2542 ได้มีการก�ำหนดให้เป็นหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
ภายในสังกัดส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มงานวิจัยและวิชาการ
กลุ่มงานรัฐธรรมนูญศึกษา และกลุ่มงานวิจัยและพัฒนารัฐธรรมนูญ ซึ่งมีบทบาทในการ “สร้างขึ้น
และน�ำเข้า” องค์ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญ ตลอดจนมีบทบาท
ในการเป็น “คลังสมอง” ส�ำหรับองค์ความรู้ดังกล่าว
จากการค้นคว้าข้อมูลการด�ำเนินโครงการศึกษาวิจัยของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญตั้งแต่มีการ
จัดตั้งส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจนถึงเดือนธันวาคม 2560 จากกลุ่มงานวิจัยและพัฒนารัฐธรรมนูญ
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการด�ำเนินโครงการศึกษาวิจัยของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
พบว่า ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้มีการด�ำเนินโครงการศึกษาวิจัยมาแล้วทั้งสิ้น จ�ำนวน 37 เรื่อง
33
34

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. (2547). โครงสร้าง อัตราก�ำลัง หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ (พ.ศ. 2547 – 2552) ศาลรัฐธรรมนูญ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. เอกสารโรเนียว: ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์, หน้า 21.
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนที่ 36 ก วันที่ 25 เมษายน 2555
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โดยเป็นโครงการศึกษาวิจัยที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จ จ�ำนวน 35 เรื่อง และอยู่ระหว่างการด�ำเนินการ
จ�ำนวน 2 เรื่อง โดยส�ำหรับโครงการศึกษาวิจัยที่ด�ำเนินเสร็จสิ้นแล้วได้มีการจัดพิมพ์เผยแพร่
ในรูปแบบของหนังสือรายงานการศึกษาวิจัยแจกจ่ายให้แก่หน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษา
ทั่วประเทศ รวมถึงได้มีการเผยแพร่ในรูปแบบของไฟล์เอกสารลงบนเว็บไซต์ของศาลรัฐธรรมนูญ
(www.constitutionalcourt.or.th) โดยโครงการศึกษาวิจัยของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าว
สามารถสรุปได้ตามตารางดังต่อไปนี้
ตารางที่ 2: สรุปภาพรวมโครงการศึกษาวิจัยของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 ถึงปัจจุบัน35

35

ที่

ปีที่ศึกษา/ปีที่เสร็จ

ชื่อเรื่อง

ที่ปรึกษา

1

2542/2543

ศาลรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ

ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์
บรมานันท์

2

2542/2543

เขตอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญไทย ตามมาตรา 264 และ
มาตรา 266

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
และศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด
สิงคะเนติ

3

2543/2543

ปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือการกระท�ำของบุคคล
ตามมาตรา 198 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(พ.ศ. 2540)

ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์
บรมานันท์

4

2543/2544

การอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือการใช้สิทธิเสรีภาพ
ของบุคคล ตามมาตรา 28 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540

ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤตและ
คณะ

5

2543/2545

วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ: ศึกษากรณีของ
ศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศกับศาลรัฐธรรมนูญไทย

ศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์

6

2544/2545

หลักการใช้อ�ำนาจขององค์กรที่ต้องค�ำนึงถึงศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ

ศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ

7

2544/2550

สิทธิของบุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน เน้นศึกษาสิทธิ
ของบุคคล ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การมีส่วนร่วม บ�ำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 46
มาตรา 56 และมาตรา 290 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์
ปรกติ

8

2545/2545

การออกเสียงประชามติที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540

ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์
บรมานันท์

ข้อมูลตามตารางที่ 2 ผู้เขียนได้ท�ำการสืบค้นจากการรวบรวมของกลุ่มงานวิจัยและพัฒนารัฐธรรมนูญ สถาบันรัฐธรรมนูญ
ศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการด�ำเนินโครงการศึกษาวิจัยของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญและได้ท�ำ
การรวบรวมข้อมูลโครงการศึกษาวิจัยทั้งหมดไว้ โดยมีการปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อเดือนธันวาคม 2560
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ที่

ปีที่ศึกษา/ปีที่เสร็จ

9

2546/2547

การยกสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาล

ศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี มีวงษ์อุโฆษ

10

2546/2548

หลักและวิธีปฏิบัติในการบังคับใช้รัฐธรรมนูญในกรณีที่มี
บทบัญญัติว่า “ทั้งนี้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ”

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์
พินิจภูวดล

11

2546/2548

การให้สทิ ธิประชาชนฟ้องศาลรัฐธรรมนูญ: กรณีละเมิดสิทธิ ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์
เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
บรมานันท์

12

2546/2547

กระบวนการกลั่นกรองคดีที่จะเข้าสู่การพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 264

ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์
บรมานันท์

13

2546/2548

การคุ้มครองชั่วคราวและการบังคับให้เป็นไปตาม
ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ

14

2547/2549

การขัดแย้งระหว่างเขตอ�ำนาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์

15

2547/2549

สภาพบังคับของค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต

16

2547/2550

การเปลี่ยนแปลงแนวค�ำวินิจฉัยและผลผูกพันของ
ศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์
ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ: ศึกษากรณีศาลสูงสุดของ
สหรัฐอเมริกา และศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี

17

2548/2551

การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเงื่อนไข
ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์
การตราพระราชก�ำหนดและความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
บรมานันท์
ของพระราชก�ำหนดที่ยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 219

18

2548/2551

การใช้สิทธิทางศาลของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิ
หรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมาตรา 28 ในกรณีที่
ศาลมีค�ำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว

ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ

19

2548/2551

การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือการกระท�ำ
ของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งเสนอโดยศาล
หรือผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์

20

2552/2552

หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากรัฐสภา

ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร

21

2552/2553

การกระท�ำทางรัฐบาล: ศึกษากรณีเปรียบเทียบระหว่าง
ประเทศไทย สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี สหรัฐอเมริกา และอังกฤษ

ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร
เจริญธนาวัฒน์

22

2552/2553

การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชน

ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ

23

2552/2554

บทบาทและอ�ำนาจหน้าที่ของรัฐสภาในการรักษาวินัย
ศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์
พรรคการเมืองและการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนปวงชน

24

2556/2557

สถานะและบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญไทยภายใต้กรอบ
ทิศทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550
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ชื่อเรื่อง

ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์
บรมานันท์
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ศาลรัฐธรรมนูญกับการศึกษาวิจัยเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการด้านรัฐธรรมนูญและกฎหมายมหาชน

ที่

ปีที่ศึกษา/ปีที่เสร็จ

ชื่อเรื่อง

25

2556/2557

หลักความได้สัดส่วน (Principle of Proportionality)
ในการตรวจสอบขอบเขตอ�ำนาจรัฐตามมาตรา 29 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550)

ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ

26

2556/2558

การยุบพรรคการเมืองโดยองค์กรวินิจฉัยความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา
เทวานฤมิตรกุล

27

2556/2558

การปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรภาครัฐตามหลักนิติธรรม
ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550

ดร.สุรพล ศรีวิทยา

28

2556/2557

เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย

รองศาสตราจารย์ สมชาย
ปรีชาศิลปกุล

29

2556/2557

รูปแบบและลักษณะการให้เหตุผลค�ำวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญ

รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา

30

2557/2557

รัฐธรรมนูญกับการรับรองและคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวริศร
เลิศธรรมเทวี

31

2557/2560

ศาลรัฐธรรมนูญกับการตรวจสอบความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญในการใช้อ�ำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติและ
ฝ่ายบริหารในการก�ำหนดงบประมาณรายจ่ายและ
การออกพระราชก�ำหนดเกี่ยวกับการเงิน

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ โลจายะ

32

2558/2559

การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐ: ศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ

ดร.สุรพล ศรีวิทยา

33

2558

องค์กรวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ:
ศึกษาเปรียบเทียบในกลุ่มประเทศอาเซียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวริศร
เลิศธรรมเทวี

34

2558/2559

การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความเชื่อมั่น
ของประชาชนเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณภา
ติระสังขะ

35

2558/2559

เสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานทิพย์
พฤกษาชลวิทย์

36

2559/2560

การน�ำประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวริศร
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณา เลิศธรรมเทวี
วินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ

37

2560

การละเมิดอ�ำนาจศาล: ศึกษาเปรียบเทียบ
ศาลรัฐธรรมนูญไทยกับต่างประเทศ

ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ

		หากพิจารณาข้อมูลโครงการศึกษาวิจยั ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญข้างต้น จะเห็นว่า โครงการ

วิจัยที่มีการจัดจ้างและด�ำเนินการแล้วเสร็จภายในปีเดียวกันมี จ�ำนวน 4 เรื่อง ได้แก่
(1) เรื่อง ปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือ
การกระท�ำของบุคคล ตามมาตรา 198 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2540)
โดย ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ (2543/2543)
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(2) เรื่ อ ง การออกเสี ย งประชามติ ที่ ขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2540 โดย ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ (2545/2545)
(3) เรื่ อ ง หนั ง สื อ สั ญ ญาระหว่ า งประเทศที่ ต ้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากรั ฐ สภา โดย
ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร (2552/2552)
(4) เรื่อง รัฐธรรมนูญกับการรับรองและคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี (2557/2557)
ในขณะที่ โครงการวิจัยที่ใช้ระยะเวลาด�ำเนินการนานที่สุด มีจ�ำนวน 1 เรื่อง คือ โครงการ
วิจัย เรื่อง สิทธิของบุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน เน้นศึกษาสิทธิของบุคคล ชุมชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ในการมีสว่ นร่วม บ�ำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ตามมาตรา 46 มาตรา 56 และมาตรา 290 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
โดย ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกั ดิ์ ปรกติ ซึง่ ใช้ระยะเวลาในการด�ำเนินโครงการ 6 ปี (2544/2550)
นอกจากนี้ นักวิชาการซึ่งส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ว่าจ้างเป็นที่ปรึกษาด�ำเนินโครงการ
ศึกษาวิจัยมากที่สุด คือ ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ ซึ่งได้ด�ำเนินโครงการศึกษาวิจัย
ให้กับส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จ�ำนวน 7 เรื่อง รองลงมาคือ ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
จ�ำนวน 5 เรื่อง และมีนักวิชาการหลายท่านที่ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญว่าจ้างให้เป็นที่ปรึกษาด�ำเนิน
โครงการศึกษาวิจัยมากกว่า 1 เรื่อง อาทิ ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ (3 เรื่อง) ศาสตราจารย์
ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ (3 เรื่อง) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี (3 เรื่อง) นอกจากนี้
หากพิจารณาคุณสมบัติของที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ด�ำเนินโครงการศึกษาวิจัย จะเห็นว่า ที่ปรึกษาส่วนใหญ่
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายมหาชนและสังกัดอยู่กับคณะนิติศาสตร์
ของสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน แต่กระนั้นมีที่ปรึกษา จ�ำนวน 1 ราย ที่ไม่ได้สังกัดอยู่กับ
คณะนิติศาสตร์ แต่สังกัดอยู่กับคณะรัฐศาสตร์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณภา ติระสังขะ
อย่างไรก็ดี ภาพรวมการด�ำเนินโครงการศึกษาวิจัยของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่
พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน อาจสรุปเป็นแผนภูมิซึ่งแสดงจ�ำนวนโครงการศึกษาวิจัยของส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญที่เริ่มด�ำเนินการและที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จได้ ดังต่อไปนี้
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แผนภูมิที่ 1: ภาพรวมการด�ำเนินโครงการวิจัยของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 ถึงปัจจุบัน

เมื่ อ พิ จ ารณาข้ อ มู ล จากแผนภู มิ ที่ 1 จะเห็ น ว่ า ช่ ว งเวลาที่ ส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ มี
การด�ำเนินโครงการศึกษาวิจยั มากทีส่ ดุ คือ ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2545 – 2547 โดยมีการด�ำเนินโครงการ
ศึกษาวิจัย จ�ำนวน 9 โครงการ รองลงมาคือช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2557 – 2560 มีการด�ำเนินโครงการ
ศึกษาวิจัย จ�ำนวน 8 โครงการ ในขณะที่ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2548 – 2550 มีการด�ำเนินโครงการ
ศึกษาวิจัยน้อยที่สุดเพียง 3 โครงการเท่านั้น
นอกจากนี้ ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2557 – 2560 เป็นช่วงที่ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
มีโครงการศึกษาวิจัยที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จมากที่สุด จ�ำนวน 12 โครงการ ในขณะที่ช่วงระหว่าง
ปี พ.ศ. 2554 – 2556 มีโครงการศึกษาวิจัยที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จน้อยที่สุดเพียง 1 เรื่อง เท่านั้น
และหากพิจารณาข้อมูลดังกล่าวในอีกแง่หนึ่งจะเห็นว่า ในช่วงของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มีการด�ำเนินโครงการศึกษาวิจัย จ�ำนวน
19 โครงการ ในขณะทีใ่ นช่วงของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 (นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2551) มีการด�ำเนินโครงการวิจัยทั้งสิ้น 18 โครงการ
ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า ภาพรวมข้อมูลโครงการศึกษาวิจัยของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่า ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ให้ความส�ำคัญกับการเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรูท้ าง
ด้านวิชาการเกีย่ วกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายมหาชน เพือ่ ใช้เป็นพืน้ ฐานทางวิชาการในการสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาอย่างต่อเนื่อง   
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4. บทวิเคราะห์การสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการด้านรัฐธรรมนูญและกฎหมายมหาชน
ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ในส่วนนี้จะเป็นการวิเคราะห์การด�ำเนินโครงการศึกษาวิจัยของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ในมุมมองของผู้เขียน ซึ่งอยู่ในฐานะของผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบด้านการศึกษาวิจัยของส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ โดยผู้เขียนมุ่งที่จะวิเคราะห์ภาพรวมของขอบเขตการศึกษาวิจัย (Research areas)
และวิธีการศึกษา (Research methods) เพื่อแสดงให้เห็นว่าโครงการศึกษาวิจัยของส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญมีขอบเขตของการศึกษาที่เน้นไปในเรื่องใด และมีวิธีการศึกษาที่เน้นไปที่วิธีการใด
ทั้งนี้ บนพื้นฐานของแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางสังคมตามที่ได้เสนอไว้ในหัวข้อที่ 2
อย่างไรก็ดี แม้โครงการศึกษาวิจยั ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจะมีขอบเขตการศึกษาเกีย่ วกับ
รัฐธรรมนูญ กฎหมายมหาชน และศาลรัฐธรรมนูญ แต่เพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของขอบเขต
การศึกษาและวิธีการศึกษาของโครงการศึกษาวิจัยของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ง่ายขึ้น ผู้เขียนได้
จ�ำแนกหมวดหมู่ของขอบเขตการศึกษาแบบกว้างๆ ออกเป็น 3 หมวดหมู่ ได้แก่ (1) อ�ำนาจหน้าที่และ
วิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ (2) ประเด็นอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ เช่น ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพของประชาชน และ (3) ขอบเขตด้านอื่นๆ
ที่ไม่เกี่ยวกับ (1) และ (2) และไม่เกี่ยวกับกฎหมาย เช่น ด้านการเมืองการปกครอง ด้านเศรษฐศาสตร์
เป็นต้น
นอกจากนี้ ผู้เขียนได้จ�ำแนกหมวดหมู่ของวิธีการวิจัยที่ใช้ในการด�ำเนินโครงการวิจัยของ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ออกเป็น 3 วิธีการ คือ (1) วิธีเชิงปริมาณ (Quantitative research)
(2) วิธีเชิงคุณภาพ (Qualitative research) และ (3) วิธีผสานวิธี (Mixed methods research) ทั้งนี้
การจ�ำแนกว่าโครงการศึกษาวิจัยเรื่องใดมีจัดอยู่ในขอบเขตการศึกษาใด และใช้วิธีการศึกษาใดนั้น
ผู้เขียนใช้วิธีการสืบค้นจากรายละเอียดของเนื้อหาที่ระบุไว้ในรายงานการศึกษาวิจัยแต่ละเรื่อง
อย่างไรก็ดีการศึกษาวิจัยบางเรื่องมิได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในเนื้อหาว่าใช้วิธีการศึกษาว่าใช้วิธีใด
แต่ผู้เขียนใช้วิธีการอนุมานโดยพิจารณาจากเนื้อหาของรายงานการศึกษาวิจัยเป็นหลัก กล่าวคือ
หากเนื้อหาของรายงานการศึกษาวิจัยไม่ปรากฏเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นเชิงตัวเลขหรือสถิติ
(Statistic) ผู้เขียนถือว่าการศึกษาวิจัยเรื่องนั้นใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ดังนั้น จึงอาจสรุปภาพรวม
โครงการศึกษาวิจัยที่จ�ำแนกตามขอบเขตการศึกษาวิจัยและวิธีการศึกษาได้ตามตารางดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 3: โครงการศึกษาวิจัยของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
จ�ำแนกตามขอบเขตการศึกษาและวิธีการศึกษา
ที่

ชื่อเรื่อง
(Research topic)

ขอบเขตการศึกษา
(Research area)

วิธีการศึกษา
(Research method)

1

ศาลรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ

(1) อ�ำนาจหน้าที่/วิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ (ระบบศาลรัฐธรรมนูญไทย
และต่างประเทศ)

(2) เชิงคุณภาพ

2

เขตอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญไทย
ตามมาตรา 264 และมาตรา 266

(1) อ�ำนาจหน้าที่/วิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ (เขตอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญ)

(2) เชิงคุณภาพ

3

ปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ
หรือการกระท�ำของบุคคล ตามมาตรา 198
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(พ.ศ. 2540)

(2) ประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ (อ�ำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน
ของรัฐสภาในการเสนอเรื่องพร้อมความเห็น
ต่อศาลรัฐธรรมนูญ)

(2) เชิงคุณภาพ

4

การอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือ
การใช้สิทธิเสรีภาพของบุคคล ตามมาตรา 28
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540

(2) ประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ (ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์)

(2) เชิงคุณภาพ

5

วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ: ศึกษากรณี
ของศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศกับ
ศาลรัฐธรรมนูญไทย

(1) อ�ำนาจหน้าที่/วิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ (วิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ)

(2) เชิงคุณภาพ

6

หลักการใช้อ�ำนาจขององค์กรที่ต้องค�ำนึงถึง
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพ
ตามรัฐธรรมนูญ

(2) ประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ (ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์)

(2) เชิงคุณภาพ

7

สิทธิของบุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน เน้นศึกษา (2) ประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติ
สิทธิของบุคคล ชุมชน และองค์กรปกครอง
ของรัฐธรรมนูญ (สิทธิชุมชน เสรีภาพ
ส่วนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วม บ�ำรุงรักษา และ ขั้นพื้นฐานของปวงชนชาวไทย)
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 46 มาตรา 56 และ
มาตรา 290 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540

(2) เชิงคุณภาพ

8

การออกเสียงประชามติที่ขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540

(2) ประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ (การออกเสียงประชามติ)

(2) เชิงคุณภาพ

9

การยกสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อใช้
สิทธิทางศาล

(2) ประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ (การยกสิทธิตามรัฐธรรมนูญ
เพื่อใช้สิทธิทางศาล)

(2) เชิงคุณภาพ

(2) ประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ (การก�ำหนดเงื่อนไขการบังคับใช้
ของรัฐธรรมนูญ)

(2) เชิงคุณภาพ

10 หลักและวิธีปฏิบัติในการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ
ในกรณีที่มีบทบัญญัติว่า “ทั้งนี้เป็นไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ”
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ชื่อเรื่อง
(Research topic)

ที่

ขอบเขตการศึกษา
(Research area)

11 การให้สิทธิประชาชนฟ้องศาลรัฐธรรมนูญ:
กรณีละเมิดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ

วิธีการศึกษา
(Research method)

(1) อ�ำนาจหน้าที่/วิธีพิจารณาของ
(2) เชิงคุณภาพ
ศาลรัฐธรรมนูญ (บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญ
ในการคุ้มครองสิทธิของประชาชน)
(2) ประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ (สิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ตามรัฐธรรมนูญ)

12 กระบวนการกลั่นกรองคดีที่จะเข้าสู่การ
(2) ประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติของ (2) เชิงคุณภาพ
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 264 รัฐธรรมนูญ (เงื่อนไข กระบวนการ กลั่นกรอง
คดีเข้าสู่ศาลรัฐธรรมนูญ)
13 การคุ้มครองชั่วคราวและการบังคับให้เป็นไป
ตามค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

(2) ประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ (การคุ้มครองชั่วคราว)

(2) เชิงคุณภาพ

14 การขัดแย้งระหว่างเขตอ�ำนาจขององค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ

(1) อ�ำนาจหน้าที่/วิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ (การขัดแย้งระหว่างองค์กร)
(2) ประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ (การใช้และการตรวจสอบ
อ�ำนาจรัฐ)

(2) เชิงคุณภาพ

สภาพบังคับของค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ (1) อ�ำนาจหน้าที่/วิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ (อ�ำนาจศาลในการก�ำหนด
สภาพบังคับในค�ำวินิจฉัย)
(2) ประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ (สภาพบังคับและผลผูกพันของ
ค�ำวินิจฉัย)

(2) เชิงคุณภาพ

15

16 การเปลี่ยนแปลงแนวค�ำวินิจฉัยและ
ผลผูกพันของค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ:
ศึกษากรณีศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกา
และศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี

(2) ประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ (ผลผูกพันของค�ำวินิจฉัย/
การเปลี่ยนแปลงค�ำวินิจฉัย)

17 การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
เงื่อนไขการตราพระราชก�ำหนดและความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชก�ำหนดที่ยังไม่ได้
รับความเห็นชอบจากรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 219

(1) อ�ำนาจหน้าที่/วิธีพิจารณาของ
(2) เชิงคุณภาพ
ศาลรัฐธรรมนูญ (อ�ำนาจศาลในการตรวจสอบ
พระราชก�ำหนดที่ยังไม่ได้รับอนุมัติ)
(2) ประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ (เงื่อนไขการตราพระราชก�ำหนด)

18 การใช้สิทธิทางศาลของบุคคลซึ่งถูกละเมิด
สิทธิหรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมาตรา 28
ในกรณีที่ศาลมีค�ำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว

(2) ประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ (การร้องทุกข์ตามรัฐธรรมนูญ)

(2) เชิงคุณภาพ

19 การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
กฎ ข้อบังคับ หรือการกระท�ำของบุคคล
ตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งเสนอโดยศาลหรือ
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

(1) อ�ำนาจหน้าที่/วิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ (การตรวจสอบการกระท�ำ
ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ)

(2) เชิงคุณภาพ
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ศาลรัฐธรรมนูญกับการศึกษาวิจัยเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการด้านรัฐธรรมนูญและกฎหมายมหาชน

ที่

ชื่อเรื่อง
(Research topic)

ขอบเขตการศึกษา
(Research area)

วิธีการศึกษา
(Research method)

20 หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากรัฐสภา

(1) อ�ำนาจหน้าที่/วิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ (อ�ำนาจในการพิจารณา
ตามรัฐธรรมนูญ)
(2) ประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ (หนังสือสัญญาระหว่างประเทศ)

(2) เชิงคุณภาพ

21 การกระท�ำทางรัฐบาล: ศึกษากรณี
เปรียบเทียบระหว่างประเทศไทย
สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี สหรัฐอเมริกา และอังกฤษ

(2) ประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ (การกระท�ำทางรัฐบาล)

(2) เชิงคุณภาพ

22 การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กระทบต่อ
สิทธิมนุษยชน

(1) อ�ำนาจหน้าที่/วิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ (อ�ำนาจในการพิจารณาคดี
ที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน)
(2) ประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ (ประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน)

(2) เชิงคุณภาพ

23 บทบาทและอ�ำนาจหน้าที่ของรัฐสภาในการ (1) อ�ำนาจหน้าที่/วิธีพิจารณาของ
รักษาวินัยพรรคการเมืองและการปฏิบัติหน้าที่ ศาลรัฐธรรมนูญ (อ�ำนาจในการพิจารณาคดี
ในฐานะผู้แทนปวงชน
ที่เกี่ยวกับพรรคการเมือง)
(2) ประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ (พรรคการเมือง สมาชิก
พรรคการเมือง)

(2) เชิงคุณภาพ

24 สถานะและบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญไทย (1) อ�ำนาจหน้าที่/วิธีพิจารณาของ
ภายใต้กรอบทิศทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่ง ศาลรัฐธรรมนูญ (อ�ำนาจในการวินิจฉัย
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ)

(2) เชิงคุณภาพ

25 หลักความได้สัดส่วน (Principle of
Proportionality) ในการตรวจสอบขอบเขต
อ�ำนาจรัฐตามมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550)

(2) ประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ (แนวคิดหลักความได้สัดส่วน/
วิเคราะห์ค�ำวินิจฉัย)

(2) เชิงคุณภาพ

26 การยุบพรรคการเมืองโดยองค์กรวินิจฉัย
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

(1) อ�ำนาจหน้าที่/วิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ (การยุบพรรคการเมือง)
(2) ประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ (การยุบพรรคการเมือง)

(2) เชิงคุณภาพ

27 การปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรภาครัฐ
ตามหลักนิติธรรมภายใต้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

(2) ประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ (หลักนิติธรรม/ อ�ำนาจหน้าที่
องค์กรภาครัฐตามรัฐธรรมนูญ)

(2) เชิงคุณภาพ

28 เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจาก
อาวุธตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

(2) ประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ (เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ/
การแสดงความคิดเห็น)

(2) เชิงคุณภาพ

29 รูปแบบและลักษณะการให้เหตุผลค�ำวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญ

(1) อ�ำนาจหน้าที่/วิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ (การให้เหตุผลค�ำวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญ)

(2) เชิงคุณภาพ
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ชื่อเรื่อง
(Research topic)

ที่

ขอบเขตการศึกษา
(Research area)

วิธีการศึกษา
(Research method)

30 รัฐธรรมนูญกับการรับรองและ
คุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม

(2) ประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ (สิทธิด้านสิ่งแวดล้อม)

(2) เชิงคุณภาพ

31 ศาลรัฐธรรมนูญกับการตรวจสอบ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในการใช้อ�ำนาจ
ของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารในการ
ก�ำหนดงบประมาณรายจ่ายและการออก
พระราชก�ำหนดเกี่ยวกับการเงิน

(1) อ�ำนาจหน้าที่/วิธีพิจารณาของ
(2) เชิงคุณภาพ
ศาลรัฐธรรมนูญ (อ�ำนาจศาลในการ
ตรวจสอบการใช้อ�ำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติ
และฝ่ายบริหาร และการออกพระราชก�ำหนด)

32 การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ: ศึกษา
เปรียบเทียบกับต่างประเทศ

(2) ประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ (แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ)

(2) เชิงคุณภาพ

33 องค์กรวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ:
ศึกษาเปรียบเทียบในกลุ่มประเทศอาเซียน

(1) อ�ำนาจหน้าที่/วิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ (อ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญ
เปรียบเทียบในอาเซียน)

(2) เชิงคุณภาพ

34 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความ
(3) ขอบเขตด้านอื่นๆ (ความคิดเห็นของ
เชื่อมั่นของประชาชนเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ ประชาชนที่มีต่อศาลรัฐธรรมนูญ)

(3) ผสานวิธี

35 เสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ

(2) ประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ (เสรีภาพในการรวมกลุ่มของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ)

(2) เชิงคุณภาพ

36 การน�ำประเพณีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณา
วินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ

(1) อ�ำนาจหน้าที่/วิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ (อ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญ)
(2) ประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ (แนวคิดเกี่ยวกับประเพณี
การปกครอง)

(2) เชิงคุณภาพ

37

(1) อ�ำนาจหน้าที่/วิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ (อ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญ)
(2) ประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ (แนวคิดการละเมิดอ�ำนาจศาล)

(2) เชิงคุณภาพ

การละเมิดอ�ำนาจศาล: ศึกษาเปรียบเทียบ
ศาลรัฐธรรมนูญไทยกับต่างประเทศ

หากพิจารณาข้อมูลตามตารางที่ 3 จะเห็นว่า เมื่อจ�ำแนกโครงการศึกษาวิจัยของส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญทั้ง 37 โครงการตามขอบเขตการศึกษา (Research areas) จะพบว่า โครงการศึกษา
วิจัยส่วนใหญ่ จ�ำนวนทั้งสิ้น 28 โครงการ เป็นโครงการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
บทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ เช่น สิทธิและเสรีภาพของประชาชนในด้านต่างๆ อาทิ เรือ่ ง “เสรีภาพในการ
รวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานทิพย์ พฤกษาชลวิทย์
เรื่อง “การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ: ศึกษาเปรียบเทียบกับ
ต่างประเทศ” โดย ดร.สุรพล ศรีวิทยา และ เรื่อง “การอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือการใช้สิทธิ
เสรีภาพของบุคคล ตามมาตรา 28 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540” โดย
ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต เป็นต้น
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ในขณะที่ โครงการศึ ก ษาวิ จั ย ที่ มี ข อบเขตเกี่ ย วกั บ อ� ำ นาจหน้ า ที่ แ ละวิ ธี พิ จ ารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มีจ�ำนวน 18 โครงการ อาทิ เรื่อง “ศาลรัฐธรรมนูญ
เปรียบเทียบ” โดย ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ เรื่อง “วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ:
ศึกษากรณีของศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศกับศาลรัฐธรรมนูญไทย” โดย ศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์
ภาคีรัตน์ และเรื่อง “รูปแบบและลักษณะการให้เหตุผลค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ” โดย
รองศาสตราจารย์ มานิตย์ จุมปา เป็นต้น
อย่างไรก็ดี ผู้เขียนพบว่า การศึกษาวิจัยในบางโครงการนั้นมีลักษณะของขอบเขตการศึกษา
ทีเ่ ป็นการศึกษาทัง้ อ�ำนาจหน้าทีแ่ ละวิธพี จิ ารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญและศึกษาเกีย่ วกับประเด็นอืน่
ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ (ขอบเขตลักษณะที่ 1 และลักษณะที่ 2) โดยมีทั้งสิ้น 9 โครงการ
อาทิ เรื่อง “การละเมิดอ�ำนาจศาล: ศึกษาเปรียบเทียบศาลรัฐธรรมนูญไทยกับต่างประเทศ” โดย
ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ เรื่อง “บทบาทและอ�ำนาจหน้าที่ของรัฐสภาในการรักษา
วินัยพรรคการเมืองและการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนปวงชน” โดย ศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์
ภาคีรัตน์ และ เรื่อง “การให้สิทธิประชาชนฟ้องศาลรัฐธรรมนูญ: กรณีละเมิดสิทธิเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญ” โดย ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ เป็นต้น   
นอกจากนี้ มีการศึกษาวิจัยเพียงโครงการเดียวที่มีขอบเขตการศึกษาวิจัยในด้านอื่นๆ ที่ไม่ใช่
การศึกษาเกี่ยวกับอ�ำนาจหน้าที่และวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ และไม่ใช่การศึกษาเกี่ยวกับ
ประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ หรือเกี่ยวข้องกับกฎหมาย นั่นคือ โครงการศึกษา
วิจยั เรือ่ ง “การเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจและความเชือ่ มัน่ ของประชาชนเกีย่ วกับศาลรัฐธรรมนูญ”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณภา ติระสังขะ
ทั้งนี้ อาจสรุปภาพรวมของโครงการศึกษาวิจัยทั้งหมดซึ่งจ�ำแนกตามขอบเขตการศึกษาได้ตาม
แผนภูมิดังต่อไปนี้  
แผนภูมิที่ 2: โครงการศึกษาวิจัยของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
จ�ำแนกตามขอบเขตของการศึกษา (Research areas)

นอกจากนี้ หากพิจารณาโครงการศึกษาวิจัยของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญโดยจ�ำแนกตาม
วิธีวิจัย (Research method) พบว่า ในจ�ำนวนทั้ง 37 โครงการนั้น มีโครงการศึกษาวิจัยที่ใช้วิธีวิจัย
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นิติกร จิรฐิติกาลกิจ

เชิงคุณภาพ (Qualitative research) ทั้งสิ้น 36 โครงการ โดยทุกโครงการมักระบุว่าใช้วิธีการวิจัย
เชิงเอกสารเป็นหลัก (Documentary analysis) และมี 1 โครงการ คือ เรื่อง “การบังคับใช้กฎหมาย
ให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ: ศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ” โดย ดร.สุรพล
ศรีวิทยา ที่ระบุว่านอกจากจะใช้วิธีการวิจัยเอกสารแล้ว ยังใช้วิธีการวิจัยนโยบาย (Policy research)
ในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าวด้วย36
อย่างไรก็ดี มีโครงการศึกษาวิจัยเพียง 1 โครงการที่ใช้วิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed
methods research) กล่าวคือ ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณในเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
(Questionnaires) ร่วมกับวิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary analysis) เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล
ทีเ่ หมาะสมเนือ่ งจากเป็นการศึกษาเกีย่ วกับความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อ่ ศาลรัฐธรรมนูญ โครงการ
ศึกษาวิจัยดังกล่าว คือ เรื่อง “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความเชื่อมั่นของประชาชน
เกีย่ วกับศาลรัฐธรรมนูญ” โดย ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วรรณภา ติระสังขะ นอกจากนีย้ งั พบว่า โครงการ
ศึกษาวิจยั ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญไม่มโี ครงการใดเลยทีใ่ ช้วธิ กี ารวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative
research) ทั้งนี้ อาจสรุปภาพรวมของโครงการศึกษาวิจยั จ�ำแนกตามวิธีวิจยั ได้ตามแผนภูมิดงั ต่อไปนี้       
แผนภูมิที่ 3: โครงการศึกษาวิจัยของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
จ�ำแนกตามวิธีวิจัย (Research methods)

อาจกล่าวได้ว่า โครงการศึกษาวิจัยของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีขอบเขตของการศึกษา
ที่เน้นไปที่เรื่องของอ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ วิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ รวมถึง
ประเด็นทางกฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องตามบัญญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญ ซึง่ ข้อจ�ำกัดของขอบเขตการศึกษา

36

ดร.สุรพล ศรีวิทยา อธิบาย วิธีวิจัยเชิงนโยบาย (Policy research) ไว้ว่า เป็นรูปแบบหนึ่งของการวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลทีไ่ ด้จากการประชุมกลุม่ ย่อย (Focus group) ของผูท้ รงคุณวุฒิ จ�ำนวน 15 คน ทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกมา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) จากนั้นใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) เพื่อให้ได้ข้อมูล
เชิงปฐมภูมทิ สี่ ามารถน�ำมาวิเคราะห์และจัดท�ำสรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อย่างไรก็ดี เมือ่ พิจารณาร่วมกับแนวคิดใน
หัวข้อที่ 2 จะเห็นว่า วิธกี ารลักษณะดังกล่าวถือเป็นวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพ (ความเห็นของผูเ้ ขียน), ใน ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.
2560. รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ: ศึกษา
เปรียบเทียบกับต่างประเทศ โดย ดร.สุรพล ศรีวทิ ยา คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต. กรุงเทพฯ: ธนาเพรส, หน้า 7 – 8.  
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ดังกล่าวท�ำให้ในคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อจ้างที่ปรึกษาเพื่อด�ำเนินโครงการศึกษาวิจัยของส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญนัน้ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจึงว่าจ้างแต่ทปี่ รึกษาทีเ่ ป็นผูท้ รงคุณวุฒทิ างด้านกฎหมาย
เท่านั้น นอกจากนี้ก�ำหนดขอบเขตการศึกษาที่ก้าวข้าม (Beyond) เกินไปกว่าประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
รัฐธรรมนูญและกฎหมายมหาชนมักถูกมองว่าเป็น “การศึกษาวิจัยในเรื่องที่ไม่ใช่นิติศาสตร์” และ
ไม่สามารถที่จะน�ำมาใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้
นอกจากนี้ โครงการศึ ก ษาวิ จั ย ของส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ มั ก ใช้ วิ ธี วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative research) ที่เน้นการวิจัยเอกสารเป็นหลัก (Documentary analysis) ซึ่งท�ำให้วิธี
วิจัยดังกล่าวกลายเป็นสูตรส�ำเร็จและสร้างความเข้าใจไปเสียแล้วว่า การด�ำเนินโครงการศึกษาวิจัย
ทางนิติศาสตร์นั้น ต้องใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพจึงจะน่าเชื่อถือ (Credible) ทั้งนี้ ความเชื่อเช่นนี้ดูจะ
ขัดแย้งกับแนวคิดเกีย่ วกับการวิจยั ทางสังคมทีเ่ ห็นว่า การวิจยั เชิงคุณภาพทีเ่ น้นการวิจยั เชิงเอกสารนัน้
มักอาศัยการตีความ (Interpret) จากตัวผู้วิจัยมากกว่าการอ้างอิงข้อมูลเชิงตัวเลขที่สามารถวิเคราะห์
ได้ในเชิงประจักษ์โดยปราศจากซึ่งอคติของผู้วิจัย ดังนั้น การวิจัยเชิงคุณภาพจึงมีลักษณะที่เป็น
อัตวิสยั (Subjectivism) ทีข่ นึ้ อยูก่ บั ความรู้ ความช�ำนาญและความเชีย่ วชาญของผูว้ จิ ยั ในเรือ่ งทีศ่ กึ ษาว่า
จะตีความข้อมูลที่ได้จากการศึกษาออกมาในลักษณะใด นั่นจึงเป็นการยากที่จะหลีกเลี่ยงประเด็น
เกี่ยวกับอคติ (Bias) ของผู้วิจัยที่มีต่อเรื่องที่ศึกษาด้วย

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

หากการวิจัยเป็นวิธีการที่ใช้ในการแสวงหาความรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้แล้ว การวิจัยที่เป็น
การจ�ำกัดขอบเขตปริมณฑลของความรู้ให้อยู่แต่เฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งดูจะเป็นการขัดแย้งกับ
เจตนารมณ์ของการวิจัย ดังเช่นที่การวิจัยทางสังคม (Social research) ซึ่งครอบคลุมศาสตร์
หลายแขนง อาทิ การเมือง (Politics) นิตศิ าสตร์ (Legal studies) สังคมวิทยา (Sociology) มีจดุ มุง่ หมาย
เพือ่ ท�ำความเข้าใจหรือแสวงหาความรูเ้ กีย่ วกับปรากฏการณ์ทเี่ กิดขึน้ ในสังคม รวมถึงสร้างองค์ความรู้
เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อยอดทางวิชาการในอนาคต
อย่างไรก็ดี แม้โครงการศึกษาวิจัยของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจะมีการด�ำเนินการมาอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่มีการจัดตั้งส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเมื่อปี พ.ศ. 2542 แต่จากการค้นคว้าข้อมูล
ที่รวบรวมโดยกลุ่มงานวิจัยและพัฒนารัฐธรรมนูญ พบว่า โครงการศึกษาวิจัยดังกล่าวมีขอบเขต
ที่จ�ำกัดอยู่แต่เฉพาะการศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอ�ำนาจหน้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญ วิธีพจิ ารณาคดี
ของศาลรัฐธรรมนูญ และประเด็นทางกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เช่น
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนในด้านต่างๆ ด้วยเหตุนี้จึงท�ำให้ในการด�ำเนินโครงการศึกษาวิจัย
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมักว่าจ้างที่ปรึกษาที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายเท่านั้น นอกจากนี้
วิธีวิจัย (Research methods) ที่ใช้ในโครงการศึกษาวิจัยของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเกือบทั้งหมด
เน้นแต่เพียงการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ที่ให้ความส�ำคัญกับการวิเคราะห์เอกสาร
(Documentary analysis) เป็นหลัก จนท�ำให้เกิดความเข้าใจว่า การวิจัยทางนิติศาสตร์ (Legal
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research) ต้องเป็นการวิจยั ทีเ่ ป็นเชิงคุณภาพและต้องใช้วธิ กี ารวิจยั เอกสาร แต่เพียงอย่างเดียวเท่านัน้
ส่วนการวิจัยที่ใช้วิธีการวิจัยแบบอื่น เช่น การวิจัยเชิงปริมาณ หรือการวิจัยแบบผสานวิธี กลับถูกมอง
ว่าเป็นการวิจัยของศาสตร์อื่นที่ไม่ใช่นิติศาสตร์ ทั้งที่ในความเป็นจริงนั้น การศึกษาวิจัยทางนิติศาสตร์
สามารถน�ำเอาวิธวี จิ ยั เชิงปริมาณมาใช้ในการศึกษาได้ ดังเช่นทีผ่ เู้ ขียนได้ยกตัวอย่างงานของ Molland
ไว้ในหัวข้อที่ 2
แต่กระนัน้ หากพิจารณาขอบเขตของโครงการศึกษาวิจยั ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญทีผ่ า่ นมา
ก็อาจกล่าวได้ว่า โครงการศึกษาวิจัยที่ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญก�ำหนดขึ้นมานั้น ได้เสริมสร้างและ
พัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการทางด้านรัฐธรรมนูญและกฎหมายมหาชน รวมถึงวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ สิทธิและเสรีภาพของประชาชน และประเด็นทางกฎหมายอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่โครงการศึกษาวิจัยทุกโครงการก�ำหนดไว้ นั่นคือ สามารถน�ำผล
การศึกษาวิจัยที่ได้มาใช้เป็นฐานในทางวิชาการส�ำหรับสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญให้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
ในฐานะทีผ่ เู้ ขียนเป็นเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านในกลุม่ งานวิจยั และพัฒนารัฐธรรมนูญ ซึง่ รับผิดชอบ
เกีย่ วกับการด�ำเนินโครงการศึกษาวิจยั ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ตัง้ แต่ขนั้ ตอนแรกในการยกร่าง
ข้อก�ำหนดการศึกษาวิจยั จนถึงด�ำเนินโครงการศึกษาวิจยั แล้วเสร็จ) ข้อคิดเห็นของผูเ้ ขียนดังทีก่ ล่าวมา
ข้างต้นไม่ได้หมายความว่าผู้เขียนไม่เห็นด้วยกับการศึกษาวิจัยที่เน้นศึกษาเกี่ยวกับอ�ำนาจหน้าที่และ
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ หรือประเด็นทางกฎหมายเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด แต่ผู้เขียน
มุง่ หมายทีจ่ ะชีช้ วนให้เห็นว่า ปัจจุบนั ยังมีประเด็นร่วมสมัยทางวิชาการอืน่ ๆ ทีน่ า่ สนใจทีจ่ ะท�ำการศึกษา
อาทิ ประเด็นการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกระบวนการ
ยุติธรรม หรือประเด็นเกี่ยวกับภัยคุกคามและความท้าทายใหม่ในการเมืองระหว่างประเทศที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชน37 ทั้งนี้ การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็น
37

ผู้เขียนได้น�ำเสนอข้อเสนอแนะในการพัฒนาขอบเขตของการด�ำเนินโครงการศึกษาวิจัยของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ทีเ่ ป็นรูปธรรมและสามารถน�ำไปปรับใช้ได้จริงไว้ใน ผลงานทางวิชาการเพือ่ ขอรับการประเมินเพือ่ เลือ่ นและแต่งตัง้ ให้ดำ� รง
ต�ำแหน่งนักวิชาการศาลรัฐธรรมนูญช�ำนาญการ เรือ่ ง “โลกาภิวฒ
ั น์และความท้าทายใหม่ในศตวรรษที่ 21 กับการก�ำหนด
ขอบเขตโครงการศึกษาวิจยั ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ” โดยได้นำ� เสนอแนวคิดเกีย่ วกับโลกาภิวฒ
ั น์ (Globalisation)
และความท้าทายใหม่ (New Challenges) ในการเมืองระหว่างประเทศ ซึง่ เป็นการผสมผสานแนวคิดในด้านความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ (International Relations) และความมั่นคงระหว่างประเทศ (International Security Studies)
โดยพยายามชี้ชวนให้เห็นว่า ในแวดวงวิชาการสากลปัจจุบันได้ให้ความสนใจกับประเด็นร่วมสมัยใหม่ๆ ที่อาจส่ง
ผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เช่น ภัยคุกคามจากกลุม่ ก่อการร้ายพืน้ เมือง (Indigenous terrorist threat)
สงครามกลางเมืองและผูล้ ภี้ ยั (Civil war and Refugee) โรคระบาดและปัญหาสุขภาพ (Epidemics and public health
problems) และอาชญากรรมข้ามชาติ (Transnational organized crime) เป็นต้น ทั้งนี้ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
อาจเริม่ ต้นจากการศึกษาวิจยั ในประเด็นร่วมสมัยทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อประเทศไทย รวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้การรับรองและคุ้มครองไว้ในมาตรา 25 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และอาจน�ำมาซึง่ ปัญหาเกีย่ วกับการกระท�ำทีเ่ ป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพซึง่ อยู่
ในอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้
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ศาลรัฐธรรมนูญกับการศึกษาวิจัยเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการด้านรัฐธรรมนูญและกฎหมายมหาชน

ร่วมสมัยจะช่วยให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจและส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงของโลกได้
ดังนั้น ผู้เขียนจึงเสนอแนะให้ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญควรสนับสนุนให้มีการศึกษามุมมองใหม่ๆ
ที่นอกเหนือจากแนวคิดทางรัฐธรรมนูญ กฎหมายมหาชน หรือบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ เนื่องจาก
จะท� ำ ให้ ข อบเขตของการศึ ก ษาวิ จั ย ของส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ กว้ า งขึ้ น อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น
การเสริมสร้างความเข้มแข็งในทางวิชาการที่น�ำไปสู่การก�ำหนดประเด็นใหม่ๆ ที่สามารถน�ำไปยกร่าง
เป็นข้อก�ำหนดการศึกษาวิจัยของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ในอนาคต
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หลักประชาธิปไตยกับบทบาทของศาลปกครอง
ในการคุม้ ครองสิทธิทจี่ ะรูข้ อ้ มูลข่าวสารของราชการของประชาชน
ปิยะ ปะตังทา*

		 การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชนถือเป็นสาระส�ำคัญของการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตย ส่วนการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการก็เป็นเงื่อนไขที่จ�ำเป็น
ที่จะท�ำให้การมีส่วนร่วมดังกล่าวของประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีอิทธิพลอย่างแท้จริง
เหนือการตัดสินใจและการใช้อำ� นาจของหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ ซึง่ รัฐต้องโปร่งใสและถูกต้องสามารถ
ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายได้ รัฐเสรีประชาธิปไตยจึงให้การรับรองและคุ้มครอง “สิทธิที่จะรู้”
(right to know) ของประชาชนในฐานะที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน
พระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ถกู ตราขึน้ เพือ่ ก�ำหนดรายละเอียดแห่ง
สิทธิที่จะรู้ (right to know) ของประชาชน โดยมุ่งหมายให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่หลักต้องเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารของราชการให้เป็นที่รับรู้ของประชาชน และโดยที่ศาลปกครองมีอ�ำนาจตรวจสอบ
ความชอบด้วยกฎหมายของการกระท�ำของหน่วยงานทางปกครอง ศาลปกครองจึงมีบทบาทส�ำคัญ
ที่จะบังคับการให้สิทธิที่จะรู้ของประชาชนดังกล่าวเกิดผลในทางปฏิบัติ อันจะเป็นการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมทางประชาธิปไตยที่ถือหลักว่าประชาชนเป็นใหญ่ในการปกครอง บทความนี้จึงน�ำเสนอ
บทบาทของศาลปกครองในการคุ้มครองสิทธิที่จะรู้ของประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 โดยในส่วนแรก จะกล่าวถึงความส�ำคัญของสิทธิที่จะรู้ภายใต้การปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยแบบมีสว่ นร่วม และหลักการทีส่ ำ� คัญของการเกิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว จากนั้น จะได้อธิบายถึงอ�ำนาจของศาลปกครองและการฟ้องคดีต่อ
ศาลปกครองที่เกี่ยวกับสิทธิรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ สุดท้ายจะท�ำการสรุปเกี่ยวกับ
การคุ้มครองสิทธิรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการของประชาชนโดยศาลปกครอง

* ประธานศาลปกครองสูงสุด, ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 3 ของส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ
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ปิยะ ปะตังทา

1. ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

สิทธิรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการหรือที่รู้จักกันในทางวิชาการว่า สิทธิที่จะรู้
(right to know) นั้น ถือกันว่าเป็นเงื่อนไขส�ำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ในส่วนนี้
จะอภิปรายให้เห็นถึงความส�ำคัญของสิทธิที่จะรู้ ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบ
มีส่วนร่วม และหลักการส�ำคัญของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
		1.1 สิทธิที่จะรู้ ในฐานะที่เป็นสาระส�ำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบ
มีส่วนร่วม
ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ประชาชนย่อมเป็นใหญ่และ
เป็นผู้ถืออ�ำนาจการปกครองสูงสุด อ�ำนาจขององค์กรต่างๆ ของรัฐจึงต้องมีรากฐานมาจากเจตจ�ำนง
ของประชาชนและการใช้อ�ำนาจดังกล่าวต้องมีจุดเชื่อมโยงกับประชาชนเพื่อให้การใช้อ�ำนาจของ
องค์กรของรัฐมีความชอบธรรม1 แต่เนื่องจากประชาชนมีความหลากหลาย รัฐที่ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยจึงถือหลักการปกครองโดยอาศัยเสียงข้างมากและให้ความคุ้มครองหลักเสียงข้างน้อย
ควบคู ่ กั น ไปด้ ว ย 2 หลั ก เสี ย งข้ า งมากและหลั ก คุ ้ ม ครองเสี ย งข้ า งน้ อ ยในระบอบประชาธิ ป ไตย
จะบรรลุผลที่สมดุลและรักษาหลักการทางประชาธิปไตยไว้ได้ก็ต่อเมื่อประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ทางการเมืองการปกครองอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง
ของประชาชนจึงเป็นเครื่องควบคุมให้การด�ำเนินกิจการและการใช้อ�ำนาจรัฐดังกล่าวสนองตอบต่อ
ความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นเจ้าของอ�ำนาจอธิปไตย3
ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองไม่ได้เลย หากประชาชนไม่มีเสรีภาพ
ในการแสดงออกซึ่งความคิดความเห็นของตนผ่านทางการพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา หรือ
โดยการสื่อสารทางอื่นที่ชอบด้วยกฎหมาย และการที่ประชาชนจะแสดงออกซึ่งความคิดความเห็น
ของตนแล้วมีอิทธิพลต่อการใช้อ�ำนาจของหน่วยงานของรัฐได้ ก็จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนจะต้อง
รับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองและควบคุมของหน่วยงานของรัฐ การรับรู้และ
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการจึงเป็นเงื่อนไขที่ขาดเสียไม่ได้ ส�ำหรับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม หากประชาชนไม่มีสิทธิที่จะรู้เสียแล้ว เสรีภาพในการแสดงออกและ
สิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชนก็จะไม่มีความหมายอย่างใดเลย 4

1
2
3
4

วรเจตน์ ภาคีรัตน์, ค�ำสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชน, กรุงเทพฯ: โครงการต�ำราและเอกสารประกอบการสอน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557, หน้า 208
เรื่องเดียวกัน, หน้า 214
วัชรา ไชยสาร, การเมืองภาคประชาชน: พัฒนาการการมีส่วนร่วมในทางการเมือง, กรุงเทพฯ : วี.เจ พริ้นติ้ง, หน้า 13
วัชรา ไชยสาร, สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ, กรุงเทพฯ : นิติธรรม, หน้า 11 – 12
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หลักประชาธิปไตยกับบทบาทของศาลปกครองในการคุ้มครองสิทธิที่จะรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการของประชาชน

หากเป็นเช่นนี้การแสดงความคิดเห็นโดยปราศจากข้อมูลข่าวสารจะเป็นเพียงการคาดเดาเท่านั้น
สิทธิที่จะรู้ จึงท�ำให้การปกครองเกิดความโปร่งใส เปิดช่องทางให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การปกครองมากขึ้น การใช้อ�ำนาจรัฐอยู่ในภาวะที่สามารถถูกตรวจได้โดยประชาชน และประชาชน
สามารถใช้ข้อมูลข้าวสารของราชการในการปกป้องสิทธิและเสรีภาพของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ5
ดังนั้น จึงไม่ผิดเลยหากจะกล่าวว่า สิทธิที่จะรู้ได้ยกระดับของการมีส่วนร่วมทางประชาธิปไตยผ่าน
การเลือกตั้งผู้แทนของตน มาสู่ข้อความคิดที่ประชาชนเป็นเจ้าของอ�ำนาจอธิปไตยที่จะมีส่วนร่วมใน
การก�ำหนดเจตจ�ำนงทางการเมือง และมีส่วนร่วมในการก�ำกับตรวจสอบการใช้อ�ำนาจปกครองได้
โดยตรงและตลอดเวลา6 สิทธิที่จะรู้ ข้อมูลข่าวสารของราชการจึงเกื้อกูลต่อระบอบประชาธิปไตยและ
เป็นเครื่องชี้วัดระดับการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย7
		1.2 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540
หลักการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 มีรายละเอียดตามล�ำดับ ดังนี้
				1.2.1 หน่วยงานของรัฐและข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
							1.2.1.1 หน่วยงานของรัฐ
หน่วยงานของรัฐทีต่ อ้ งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามบทบัญญัตขิ องพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้แก่ ราชการส่วนกลาง (กระทรวง กรม หรือหน่วยงาน
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นแต่มีฐานะเป็นกรม) ราชการส่วนภูมิภาค (จังหวัดและอ�ำเภอ) และราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล) รัฐวิสาหกิจ (ทีต่ งั้ ขึน้ โดยพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์) ศาล เฉพาะในส่วนทีไ่ ม่เกีย่ วกับการพิจารณาพิพากษาคดี องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ
หน่วยงานอิสระ และหน่วยงานอื่นตามก�ำหนดในกฎกระทรวง8

5
6
7
8

ชัยวัฒน์ วงศ์วฒ
ั นศานต์, คูม่ อื พระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540, กรุงเทพฯ : ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี, หน้า 3
กิตติศกั ดิ์ ปรกติ, ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับสิทธิรบั รูข้ อ้ มูลข่าวสารตามพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540,
กรุงเทพ : วิญญูชน, หน้า 12 – 13
อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 4, หน้า 11 – 12
มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
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							1.2.1.2 ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ มาตรา 4 ข้อมูลข่าวสาร หมายความว่า “สิ่งที่สื่อ
ความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใดๆ ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะท�ำได้โดยสภาพ
ของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะได้จัดท�ำไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ
แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิลม์ การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครือ่ งคอมพิวเตอร์ หรือ
วิธีอื่นใดที่ท�ำให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้” จากนิยาม เห็นได้ว่า ลักษณะส�ำคัญของข้อมูลข่าวสาร ก็คือ
การสือ่ ความหมายให้บคุ คลเข้าใจได้ ดังนัน้ สิง่ ทีส่ อื่ ความหมายทัง้ ปวง ไม่วา่ จะโดยสภาพของสิง่ นัน้ เอง
หรือท�ำให้ปรากฏรับรูโ้ ดยวิธกี ารอืน่ ใด จึงล้วนแต่เป็นข้อมูลข่าวสารทัง้ สิน้ 9 อย่างไรก็ตาม ข้อมูลข่าวสาร
ที่จะอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ต้องมีลักษณะเป็นข้อมูล
ข่าวสารของราชการซึ่งอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าเป็นข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชนก็ตาม
				1.2.2 หลักการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ
พ.ศ. 2540 มีหลักการที่ส�ำคัญ ดังนี้
							1.2.2.1 การเกิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นการทั่วไป
											 (ก)		 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
กฎหมายก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องส่งข้อมูลข่าวสาร
ของราชการบางประเภทลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา โดยมุ่งหมายให้มีการแพร่หลายไปมากที่สุด
เพื่อต้องการส่งเสริมโฆษณาให้ประชาชนได้รู้ข้อมูลข่าวสารนั้น เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กรใน
การด�ำเนินงานสรุปอ�ำนาจหน้าที่ที่ส�ำคัญและวิธีการด�ำเนินงาน กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ค�ำสั่ง
หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ทัง้ นี้ เฉพาะทีจ่ ดั ให้มขี นึ้ โดยมีสภาพอย่างกฎ
เพือ่ ให้มผี ลเป็นการทัว่ ไปต่อเอกชนทีเ่ กีย่ วข้อง เป็นต้น10 โดยเฉพาะอย่างยิง่ แล้ว หากข้อมูลข่าวสารนัน้
มีสภาพอย่างกฎและมีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง ถ้ายังไม่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
จะน�ำมาใช้บังคับในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้ใดไม่ได้ เว้นแต่ผู้นั้นจะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารนั้นตามความ
เป็นจริงมาก่อนแล้ว เป็นเวลาพอสมควร11
											(ข) ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้
นอกจากข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ จั ด พิ ม พ์ ใ นราชกิ จ จานุ เ บกษาแล้ ว ยั ง มี
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่ประชาชนทั่วไปควรจะได้รู้ แต่ไม่มีความส�ำคัญจนถึงขนาดที่จะต้องโฆษณา
9
10
11

อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 6, หน้า 30 – 31
มาตรา 7 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
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หลักประชาธิปไตยกับบทบาทของศาลปกครองในการคุ้มครองสิทธิที่จะรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการของประชาชน

ในราชกิจจานุเบกษา กฎหมายจึงก�ำหนดหน้าที่ให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดรวบรวมไว้ให้ประชาชน
เข้าตรวจดูเมือ่ ใดก็ได้ อันเป็นการวางระบบเอือ้ อ�ำนวยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเหล่านี้
ได้โดยสะดวก เช่น ผลการพิจารณาหรือค�ำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและ
ค�ำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว ข้อมูลข่าวสารที่มีสภาพอย่างกฎ ซึ่งไม่เข้าข่ายต้อง
ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา คูม่ อื หรือค�ำสัง่ เกีย่ วกับวิธปี ฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐซึง่ มีผลกระทบถึง
สิทธิหน้าทีข่ องเอกชน สัญญาสัมปทาน สัญญาทีม่ ลี กั ษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับ
เอกชนในการจัดท�ำบริการสาธารณะ เป็นต้น12 บุคคลซึง่ ไม่ใช่คนต่างด้าว ไม่วา่ จะมีสว่ นได้เสียเกีย่ วข้อง
หรือไม่ก็ตามย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดู ขอส�ำเนาหรือขอส�ำเนาที่มีค�ำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร
เหล่านี้ได้13 คนต่างด้าวนี้ไม่รวมถึงผู้ไม่มีสัญชาติไทย แต่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
											(ค) เอกสารประวัติศาสตร์
ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษา
หรือมีอายุครบตามที่กฎหมายก�ำหนด และไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารที่คณะรัฐมนตรีออกระเบียบก�ำหนดให้
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐจะต้องท�ำลายหรืออาจท�ำลายได้โดยไม่ตอ้ งเก็บรักษา หน่วยงาน
ของรัฐมีหน้าที่ส่งมอบให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เพื่อคัดเลือกไว้ให้ประชาชนได้
ศึกษาค้นคว้า14
							1.2.2.2 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารราชการเป็นการเฉพาะราย
นอกจากการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นการทั่วไปต่อ
ประชาชนแล้ว ข้อมูลข่าวสารอืน่ ทีเ่ หลือนัน้ ไม่มคี วามจ�ำเป็นต้องลงทุนให้มรี ะบบการจัดเก็บเพือ่ เผยแพร่
แต่เพื่อให้เป็นไปตามหลักของการปกครองที่โปร่งใส ข้อมูลข่าวสารทุกชนิดก็พร้อมที่จะเปิดเผยให้
แก่เอกชนที่สนใจได้ เมื่อมีค�ำขอเป็นการเฉพาะราย เว้นแต่กรณีที่มีค�ำสั่งไม่ให้เปิดเผยเพื่อเก็บไว้เป็น
ความลับเท่านั้น15 ดังนั้น บุคคล ซึ่งไม่ใช่คนต่างด้าว ไม่ว่ามีส่วนได้เสียหรือไม่ ย่อมมีสิทธิขอข้อมูล
ข่าวสารของราชการได้ เว้นแต่กรณีที่เป็นความลับหรือเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของผู้อื่น16
เมื่อผู้นั้นมีค�ำขอที่ระบุข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามควร หน่วยงานของรัฐ
ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ต้องจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ขอภายในเวลาอันสมควร เว้นแต่ผู้นั้น
ขอจ�ำนวนมากหรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุอันสมควร17
12
13
14
15
16

17

มาตรา 9 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
มาตรา 9 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 5, หน้า 14
บุคคลย่อมมีสทิ ธิทจี่ ะได้รถู้ งึ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับตน ทัง้ นีต้ ามมาตรา 25 วรรคหนึง่ แห่ง พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลถือการปกปิดเป็นหลัก เปิดเผยเป็นข้อยกเว้น ซึง่ ตรงกันข้าม
กับข้อมูลข่าวสารของราชการลักษณะอื่นที่ถือการเปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น
มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
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ในกรณี ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ปฏิ เ สธว่ า ไม่ มี ข ้ อ มู ล ข่ า วสารตามที่ มี
ค�ำขอข้างต้น ถ้าผูม้ คี ำ� ขอไม่เชือ่ ว่าเป็นความจริง ย่อมมีสทิ ธิรอ้ งเรียนเพือ่ ให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการด�ำเนินการตรวจสอบความมีอยู่ของข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้18
							1.2.2.3 ข้อยกเว้นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
											(ก) ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยไม่ได้โดยเด็ดขาด
ข้อมูลข่าวสารที่ต้องไม่เปิดเผยโดยเด็ดขาด ได้แก่ ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย19์
											(ข) ข้อมูลข่าวสารทีห่ น่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐมีดลุ พินจิ
ที่จะไม่เปิดเผย
ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ มี ดุ ล พิ นิ จ
ที่จะไม่เปิดเผย โดยค�ำนึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ
และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน ได้แก่ ข้อมูลข่าวสารที่มีลักษณะตามมาตรา 15
วรรคหนึ่ง (1)-(7)20 ข้อมูลข่าวสารที่มีค�ำสั่งมิให้เปิดเผยจะมีสภาพเป็นความลับ21

18
19
20

21

มาตรา 33 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 15 ข้อมูลข่าวสารของราชการทีม่ ลี กั ษณะอย่างหนึง่ อย่างใด
ดังต่อไปนี้ หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีค�ำสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้ โดยค�ำนึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
ของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน
(1) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมัน่ คงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และความมัน่ คง
ในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ
(2) การเปิดเผยจะท�ำให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ ไม่ว่าจะ
เกี่ยวกับการฟ้องคดี การป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู้แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสาร
หรือไม่ก็ตาม
(3) ความเห็นหรือค�ำแนะน�ำภายในหน่วยงานของรัฐในการด�ำเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายงาน
ทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่น�ำมาใช้ในการท�ำความเห็นหรือค�ำแนะน�ำภายในดังกล่าว
(4) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด
(5) รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล�้ำสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร
(6) ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผย หรือข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ให้มาโดยไม่ประสงค์ให้
ทางราชการน�ำไปเปิดเผยต่อผู้อื่น
(7) กรณีอื่นตามที่ก�ำหนดให้พระราชกฤษฎีกา
อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 5 หน้า 19.
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หลักประชาธิปไตยกับบทบาทของศาลปกครองในการคุ้มครองสิทธิที่จะรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการของประชาชน

											(ค) การคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
บุคคลที่ประโยชน์ได้เสียของตนอาจถูกกระทบกระเทือนจากการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐมีหน้าทีต่ อ้ งแจ้งให้ผนู้ นั้ เสนอค�ำคัดค้านภายในเวลา
ทีก่ ำ� หนด แต่ตอ้ งให้เวลาอันสมควรทีผ่ นู้ นั้ อาจเสนอค�ำคัดค้านได้ ซึง่ ต้องไม่นอ้ ยกว่าสิบห้าวันนับแต่วนั ที่
ได้รับแจ้งหรือในกรณีผู้นั้นทราบว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึงประโยชน์
ได้เสียของตน ก็ยอ่ มมีสทิ ธิคดั ค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนัน้ ได้โดยท�ำเป็นหนังสือถึงเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
ผูร้ บั ผิดชอบ การคัดค้านทัง้ สองกรณีขา้ งต้นมีผลให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐผูร้ บั ผิดชอบต้องพิจารณาค�ำคัดค้าน
และมีคำ� สัง่ รับฟังหรือไม่รบั ฟังค�ำคัดค้าน กรณีทรี่ บั ฟังค�ำคัดค้าน เจ้าหน้าทีข่ องรัฐจะไม่สามารถเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารนัน้ ได้ แต่หากมีคำ� สัง่ ไม่รบั ฟังค�ำคัดค้านและผูน้ นั้ ไม่ได้อทุ ธรณ์ตอ่ คณะกรรมการวินจิ ฉัย
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เจ้าหน้าทีข่ องรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนัน้ ได้กต็ อ่ เมือ่ ล่วงพ้นก�ำหนดเวลา
อุทธรณ์ดังกล่าวแล้ว ในกรณีที่มีการอุทธรณ์ค�ำสั่งไม่รับฟังค�ำคัดค้านต่อคณะกรรมการวินิจฉัย
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เจ้าหน้าที่ของรัฐก็ต้องรอจนกว่าคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารจะมีค�ำวินิจฉัยให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้22
											(ง)		 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล คือ ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับ “สิ่งเฉพาะตัว”
ของบุคคล ไม่ว่าในแง่มุมใด เช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม
ประวัติการท�ำงาน ฯลฯ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวบุคคลธรรมดายังไม่เป็นข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ นอกจากจะมีสิ่งบ่งชี้ด้วยว่าข้อมูลข่าวสารนั้นเป็นของบุคคลใดด้วย
โดยอาจเป็นชือ่ รหัส หมายเลข รูปถ่าย หรือสิง่ บ่งชีอ้ ย่างอืน่ ก็ได้23 เนือ่ งจากข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลมี
ผลกระทบต่อสิทธิความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูล ผูท้ เี่ ข้าถึงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลจึงจ�ำกัดเฉพาะ
เจ้าของข้อมูลข่าวสารนัน้ หรือบุคคลทีเ่ จ้าของข้อมูลข่าวสารนัน้ ให้ความยินยอมและบุคคลทีม่ สี ทิ ธิตาม
ทีก่ ฎหมายก�ำหนด24 ดังนัน้ โดยหลักแล้ว หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลทีอ่ ยูใ่ น
ความควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอืน่ หรือผูอ้ นื่ โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือ
ของเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้าหรือในขณะนั้นมิได้ เว้นแต่จะเป็นการเปิดเผยตามลักษณะที่ก�ำหนด

22
23
24

มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 5, หน้า 20.
มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
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ปิยะ ปะตังทา

ไว้ในมาตรา 24 วรรคหนึ่งเท่านั้น25 กฎหมายยังได้ก�ำหนดหน้าที่บางประการให้กับหน่วยงานของรัฐ
ทีจ่ ะต้องจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับหลักการทีว่ า่ “ปกปิดเป็นหลัก เปิดเผยเป็น
ข้อยกเว้น” ด้วย เช่น จัดให้มขี อ้ มูลข่าวสารส่วนบุคคลเพียงเท่าทีเ่ กีย่ วข้องและจ�ำเป็นเก็บข้อมูลข่าวสาร
จากเจ้าของข้อมูลโดยตรง รวมถึงการจัดพิมพ์ลักษณะและประเภทของระบบข้อมูลข่าวสารดังกล่าว
ในราชกิจจานุเบกษา และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล เป็นต้น26
หากบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีค�ำขอให้หน่วยงานของรัฐ
ทีค่ วบคุมดูแลข่าวสารนัน้ แก้ไขเปลีย่ นแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารนัน้ ให้ถกู ต้องตรงตามทีเ่ ป็นจริงแล้ว
หน่วยงานของรัฐไม่ดำ� เนินการตามค�ำขอ ผูน้ นั้ ย่อมมีสทิ ธิอทุ ธรณ์ตอ่ คณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารได้27 และในกรณีทหี่ น่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มขี อ้ มูลข่าวสารส่วนบุคคลตามทีม่ คี ำ� ขอ
ถ้าผู้มีค�ำขอไม่เชื่อว่าเป็นความจริง ก็มีสิทธิร้องเรียนเพื่อให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ด�ำเนินการตรวจสอบความมีอยู่ของข้อมูลข่าวสารนั้นได้28

25

26
27
28

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 24 หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ทีอ่ ยูใ่ นความควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอืน่ หรือผูอ้ นื่ โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของ
ข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้าหรือในขณะนั้นมิได้ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยดังต่อไปนี้
(1) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของตน เพื่อการน�ำไปใช้ตามอ�ำนาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น
(2) เป็นการใช้ข้อมูลตามปกติภายในวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนั้น
(3) ต่อหน่วยงานของรัฐทีท่ ำ� งานด้วยการวางแผน หรือการสถิติ หรือส�ำมะโนต่างๆ ซึง่ มีหน้าทีต่ อ้ งรักษาข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลไว้ไม่ให้เปิดเผยต่อไปยังผู้อื่น
(4) เป็นการให้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย โดยไม่ระบุชื่อหรือส่วนที่ท�ำให้รู้ว่าเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่
เกี่ยวกับบุคคลใด
(5) ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามมาตรา 26 วรรคหนึ่ง เพื่อการตรวจดู
คุณค่าในการเก็บรักษา
(6) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อการป้องกันการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวน การสอบสวน หรือ
การฟ้องคดี ไม่ว่าเป็นคดีประเภทใดก็ตาม
(7) เป็นการให้ซึ่งจ�ำเป็น เพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล
(8) ต่อศาล และเจ้าหน้าทีข่ องรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลทีม่ อี ำ� นาจตามกฎหมายทีจ่ ะขอข้อเท็จจริงดังกล่าว
(9) กรณีอื่นตามที่ก�ำหนดในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
มาตรา 25 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
มาตรา 33 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
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หลักประชาธิปไตยกับบทบาทของศาลปกครองในการคุ้มครองสิทธิที่จะรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการของประชาชน

				1.2.3 สิทธิที่จะได้รับการเยียวยาตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540
							1.2.3.1 สิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ในกรณีที่ผู้ใดเห็นว่า หน่วยงานของรัฐไม่ด�ำเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการที่เปิดเผยได้ ซึ่งได้แก่ ไม่น�ำข้อมูลข่าวสารลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามที่กฎหมายก�ำหนด
ไม่จัดข้อมูลไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้กับผู้ขอเป็นการเฉพาะราย ปฏิบัติ
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องล่าช้า ไม่อ�ำนวยความสะดวกโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ รวมถึงการอ้างว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่มีค�ำขอทั้งในส่วนที่เป็นข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลและไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลผู้นั้นมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการได้ ซึ่งกฎหมายไม่ได้ก�ำหนดระยะเวลาการในการร้องเรียนไว้ แต่คณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่ได้รับค�ำร้องเรียน และในกรณี
ที่มีเหตุจ�ำเป็นต้องแสดงเหตุผลเพื่อขยายระยะเวลาการพิจารณาออกไปอีกได้ไม่เกิน 30 วัน29
							1.2.3.2 สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ในกรณี ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ มี ค� ำ สั่ ง ไม่ เ ปิ ด เผยข้ อ มู ล
ข่าวสาร หรือไม่รับฟังค�ำคัดค้านของผู้มีประโยชน์ได้เสีย ผู้ได้รับค�ำสั่งดังกล่าวมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค�ำสั่งดังกล่าว30
อย่างไรก็ตามในกรณีที่ยื่นอุทธรณ์เกินก�ำหนดระยะเวลาข้างต้น คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารเคยมีคำ� วินจิ ฉัยที่ สค 49/2547 ว่า ระยะเวลาทีก่ ำ� หนดตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นเพียงการก�ำหนดเพื่อให้เกิดความชัดเจนในขั้นตอน
การปฏิบัติงานเท่านั้น มิใช่เพื่อที่จะจ�ำกัดสิทธิผู้ร้องขอข้อมูลข่าวสารมิให้กลับไปร้องขอข้อมูลเดิมอีก
คณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจึงมีดลุ พินจิ ทีจ่ ะพิจารณารับเรือ่ งอุทธรณ์เกินก�ำหนด
ระยะเวลาไว้ได้
ในกรณีที่บุคคลใดเห็นว่า หน่วยงานของรัฐเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ของตนไว้ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง จึ ง ขอให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ แก้ ไข เปลี่ ย นแปลง หรื อ ลบข้ อ มู ล ข่ า วสารนั้ น
แต่หน่วยงานของรัฐไม่ด�ำเนินการให้ตามค�ำขอ ให้ยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ค�ำสั่งดังกล่าว31
ทัง้ สองกรณีขา้ งต้น คณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต้องพิจารณา
ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่ได้รับค�ำร้องเรียน และในกรณีที่มีเหตุจ�ำเป็น ต้องแสดงเหตุผลเพื่อ
ขยายระยะเวลาการพิจารณาออกไปอีกได้ไม่เกิน 30 วัน32
29
30
31
32

มาตรา 13 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
มาตรา 25 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
มาตรา 13 วรรคสอง และมาตรา 37 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
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ปิยะ ปะตังทา

นอกจากนี้ เนือ่ งจากค�ำสัง่ ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ค�ำสัง่ ไม่รบั ค�ำฟังค�ำคัดค้านและ
ค�ำสั่งไม่แก้ไขข้อมูลข่าวสารให้ตามค�ำขอถือเป็นค�ำสั่งทางปกครองตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ดังนั้น หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงต้องแจ้ง
สิทธิอุทธรณ์และระยะเวลาส�ำหรับการอุทธรณ์หรือโต้แย้งค�ำสั่งให้ผู้รับค�ำสั่งทราบด้วย ถ้าไม่ได้แจ้ง
ระยะเวลาอุทธรณ์จะขยายเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับค�ำสั่งทางปกครองตามมาตรา 40 แห่งพระราช
บัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (ค�ำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 530/2549)

2. การคุ้มครองสิทธิรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนโดยศาลปกครอง

ในส่วนนี้ จะได้น�ำเสนอลักษณะข้อพิพาทและค�ำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่เกี่ยวกับ
การใช้สทิ ธิฟอ้ งคดีของบุคคลเพือ่ โต้แย้งการกระท�ำทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองภายใต้บงั คับ
ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามล�ำดับ ดังนี้
		2.1 ลักษณะของข้อพิพาททางปกครองเกี่ยวกับสิทธิรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ
ศาลปกครองมีอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทตามมาตรา 933 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 คดีพิพาททางปกครองที่เกี่ยวข้องกับสิทธิรับรู้
และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการอาจเป็นคดีพิพาทที่มีลักษณะหนึ่งลักษณะใด ดังต่อไปนี้

33

มาตรา 9 ศาลปกครองมีอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีค�ำสั่งในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท�ำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่า
จะเป็นการออกกฎ ค�ำสั่งหรือการกระท�ำอื่นใดเนื่องจากกระท�ำโดยไม่มีอ�ำนาจหรือนอกเหนืออ�ำนาจหน้าที่หรือไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย หรือโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระส�ำคัญที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับการกระท�ำนั้น
หรือโดยไม่สุจริตหรือมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมหรือมีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จ�ำเป็น
หรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ
(2) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก�ำหนดให้
ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
(3) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท�ำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อันเกิดจากการใช้อ�ำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ ค�ำสั่งทางปกครอง หรือค�ำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตาม
ที่กฎหมายก�ำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
(4) คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
(5) คดีที่มีกฎหมายก�ำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคลต้อง
กระท�ำหรือละเว้นกระท�ำอย่างหนึ่งอย่างใด
(6) คดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายก�ำหนดให้อยู่ในเขตอ�ำนาจศาลปกครอง
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หลักประชาธิปไตยกับบทบาทของศาลปกครองในการคุ้มครองสิทธิที่จะรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการของประชาชน

				(1) คดีพิพาทตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1)
คดี พิ พ าทตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ ง (1) เป็ น กรณี ที่ ห น่ ว ยงานทางปกครองหรื อ
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท�ำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยการออกกฎ ค�ำสั่งหรือกระท�ำอื่นใด อันเป็น
อ�ำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
คดีส่วนใหญ่ที่ฟ้องต่อศาลปกครองตามลักษณะข้อพิพาทนี้มักจะเป็นการฟ้องเพื่อขอให้
ศาลปกครองเพิกถอนค�ำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ตัวอย่างเช่น ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้เพิกถอนค�ำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 (คณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย)
ทีย่ กอุทธรณ์การขอเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการของผูฟ้ อ้ งคดี (ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.376/2556) ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ขอตรวจดูและ
ขอส�ำเนาที่มีค�ำรับรองส�ำเนาถูกต้องของข้อมูลข่าวสารในความครอบครองของผู้ถูกฟ้องคดีจ�ำนวน
4 กรณีด้วยกัน ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้เฉพาะกรณี
ที่ 3 และที่ 4 เท่านั้น ส่วนกรณีที่ 1 เปิดเผยได้บางส่วน และกรณีที่ 2 เนื่องจากยังขาดข้อมูลข่าวสารใน
บางรายการ จึงยังไม่สามารถพิจารณาข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้ ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า หนังสือ
ของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวมีผลเสมือนว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารกรณีที่ 1 และกรณีที่ 2
ตามที่ผู้ฟ้องคดีมีค�ำร้องขอกรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองกระท�ำการ
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542 (ค�ำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 556/2556) และการที่ผู้ฟ้องคดี
มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 (คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ) อีกครั้ง เพื่อขอให้สั่งให้
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 (เลขาธิการส�ำนักงานศาลปกครอง) เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามค�ำขอของผู้ฟ้องคดี
ทั้งๆ ที่คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเคยมีมติให้ยกอุทธรณ์ค�ำขอนี้ของผู้ฟ้องคดี
ไปก่อนหน้าแล้ว ไม่ได้ท�ำให้ข้อพิพาทนี้มีลักษณะเป็นการฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 (คณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ) ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 28 (1) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 254034 หากแต่เป็นการฟ้องขอให้เพิกถอนค�ำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่มีมติให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี อันเป็นคดีพิพาทตามมาตรา 9
วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 (ค�ำสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ 269/2551)

34

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 28 วรรคหนึ่ง คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
มีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (1) สอดส่องดูแลและให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงาน
ของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
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นอกจากนีใ้ นกรณีทหี่ น่วยงานทางปกครองมีดลุ พินจิ ทีจ่ ะมีคำ� สัง่ ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ของราชการที่บุคคลร้องขอ หน่วยงานทางปกครองจะอ้างเหตุที่นอกเหนือไปจากที่มาตรา 15
วรรคหนึง่ (1) – (7)35 ก�ำหนดไว้ไม่ได้ ตัวอย่างเช่น ผูฟ้ อ้ งคดีถกู ร้องเรียนกล่าวหาว่า มีพฤติการณ์ใช้อำ� นาจ
หน้าที่ในต�ำแหน่งหน้าที่ราชการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ เรียกรับผลประโยชน์จากผู้สอบสวน
ทางวินยั และมีพฤติกรรมอืน่ ทีไ่ ม่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ คณะกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริง
สืบสวนแล้ว ปรากฏว่าไม่มพี ยานหลักฐานใดยืนยันได้วา่ มีการเรียกรับผลประโยชน์ แต่เห็นว่าพฤติการณ์
ของผู้ฟ้องคดีการกระท�ำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงฐานไม่อุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ เห็นสมควร
ลงโทษภาคทัณฑ์ แต่เนื่องจากเป็นความผิดวินัยเล็กน้อย จึงเห็นควร งดโทษภาคทัณฑ์ไว้ โดยให้ว่า
กล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือว่ากล่าวตักเตือนจากผู้บังคับบัญชา
จึงได้ร้องทุกข์ตามระเบียบของทางราชการต่อ ก.พ. ต่อมา ก.พ. ได้ยกค�ำร้องทุกข์ผู้ฟ้องคดีจึงท�ำ
หนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 (ส�ำนักงานปลักกระทรวงสาธารณสุข) ขอตรวจดูและคัดเอกสารในส�ำนวน
การสอบสวนซึ่งประกอบด้วยค�ำให้การพยานจ�ำนวน 14 คน หนังสือร้องเรียนลงชื่อนาย ท. กับพวก
บัตรสนเท่ห์ หนังสือร้องเรียนลงชื่อเจ้าหน้าที่ 31 คน และพยานเอกสารอื่นในส�ำนวนทั้งหมด ต่อมา
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ได้มีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดี อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีคัดเอกสารเพียงจ�ำนวน 2 รายการ
ส่วนข้อมูลข่าวสารอื่น ปฏิเสธที่จะเปิดเผย โดยให้เหตุผลว่าการเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต
และความปลอดภัยของพยานและผู้ร้องเรียนตามมาตรา 15 วรรคหนึ่ง (4) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 (คณะกรรมการวินิจฉัย
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นและการบังคับใช้กฎหมาย คณะที่ 2)
วินจิ ฉัยว่า การปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ 1 ชอบแล้ว ยกอุทธรณ์ โดยให้เหตุผลว่า
หากผูฟ้ อ้ งคดีได้ขอ้ มูลข่าวสารแล้ว อาจน�ำไปใช้กระท�ำการอืน่ อันละเมิดต่อกฎหมายต่อผูร้ อ้ งเรียนและ
พยานได้ โดยไม่มหี ลักประกันว่า ผูฟ้ อ้ งคดีจะจ�ำกัดการใช้เพียงเพือ่ การฟ้องคดีตามข้ออ้างของผูฟ้ อ้ งคดี
อีกทัง้ การให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับเรือ่ งร้องเรียน ชือ่ ผูร้ อ้ งเรียนและพยานแก่ผฟู้ อ้ งคดี เพือ่ ใช้
ในการฟ้องผู้ร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้องย่อมเป็นที่คาดหมายได้ว่าต่อไปในภายหน้า เมื่อเกิดกรณี
พบเห็นเจ้าหน้าทีข่ องรัฐประพฤติมชิ อบ คงไม่มใี ครกล้าร้องเรียนและให้การเป็นพยานเพราะกลัวว่าจะ
ถูกเปิดเผยชือ่ อันจะท�ำให้ตนถูกฟ้องทัง้ คดีแพ่งและคดีอาญา หรืออาจท�ำให้ได้รบั อันตรายประการอืน่
คดีนี้ ศาลปกครองสูงสุด วินิจฉัยวางบรรทัดฐานไว้ว่า การที่ผู้ฟ้องคดีจะน�ำข้อมูลข่าวสาร
ที่ขอให้เปิดเผยไปใช้ในการฟ้องคดีตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างหรือไม่นั้น ก็มิใช่เหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2
จะต้องน�ำมาค�ำนึงถึงในการพิจารณาว่า จะอนุญาตให้เปิดเผยหรือไม่เปิดเผยได้ เพราะการทีห่ น่วยงาน
ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะใช้ดุลพินิจมีค�ำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้นนั้ จะต้องค�ำนึงถึงการปฏิบตั หิ น้าทีต่ าม

35
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หลักประชาธิปไตยกับบทบาทของศาลปกครองในการคุ้มครองสิทธิที่จะรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการของประชาชน

กฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน
และจะต้องได้ความว่าข้อมูลข่าวสารมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดตาม (1) ถึง (7) เท่านั้น และ
การพิจารณาตัดสิทธิไม่ให้ผู้ฟ้องคดีได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนเลย ก็อาจก่อให้เกิด
การกลั่นแกล้งกล่าวหาระหว่างข้าราชการได้ง่ายยิ่งขึ้นและจะเกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีได้
เช่นเดียวกัน และการที่ผู้ฟ้องคดีขอข้อมูลข่าวสารเพื่อด�ำเนินคดีกับบุคคลที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าได้น�ำ
เรื่องอันเป็นเท็จมากล่าวหาร้องเรียนผู้ฟ้องคดีว่า ทุจริตต่อหน้าที่ราชการนั้นถือเป็นสิทธิอันชอบธรรม
ตามกฎหมายของผู้ฟ้องคดีที่จะคุ้มครองพิทักษ์เกียรติยศชื่อเสียงของตน และไม่อาจถือได้ว่าเป็น
การไม่ชอบธรรมต่อผูร้ อ้ งเรียน ดังนัน้ การทีผ่ ถู้ กู ฟ้องคดีที่ 1 มีคำ� สัง่ ไม่ให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในส่วน
ของส�ำนวนการสอบสวน โดยอ้างว่าการเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายและความปลอดภัยของพยาน
และผูร้ อ้ งเรียนนัน้ จึงเป็นการใช้ดลุ พินจิ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการทีผ่ ถู้ กู ฟ้องคดีที่ 2 ได้วนิ จิ ฉัย
ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีก็เป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (ค�ำพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 22/2555)
ในอีกคดีหนึ่ง ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า หนังสือร้องเรียนของนายแพทย์ ส. ที่มีถึง
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 (อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล) ว่า ผู้ฟ้องคดีใช้ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
โดยไม่ชอบเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการที่อยู่ในความครอบครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 การที่
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ปฏิเสธการเปิดเผยหนังสือร้องเรียนตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอ เมื่อไม่มีกฎหมายคุ้มครอง
มิให้เปิดเผย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 จึงมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวให้แก่
ผู้ฟ้องคดีเมื่อผู้ฟ้องคดีร้องขอ ส่วนค�ำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 (คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย) ที่ยกอุทธรณ์ของ
ผู้ฟ้องคดีเป็นค�ำวินิจฉัยที่มิได้ค�ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีที่ชอบจะได้รับการรับรองและคุ้มครอง
สิทธิในฐานะผู้ร้องขอให้หน่วยงานที่ครอบครองหรือควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารที่ผู้ร้องขอประสงค์
ให้หน่วยงานของรัฐนั้นเปิดเผยเพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์ในทางต่อสู้คดีของผู้ฟ้องคดี และแม้จะเป็นเรื่อง
ข้อพิพาทส่วนตัวมิใช่ประโยชน์สาธารณะ แต่ก็เป็นสิทธิที่กฎหมายรับรองและให้ความคุ้มครองแก่
ผู้ฟ้องคดี ค�ำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 และค�ำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 จึงไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย (ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 180/2553)
				(2) คดีตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2)
คดีตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2) เป็นกรณีที่เกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ก�ำหนด
ให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ซึ่งอาจเป็นกรณีที่หน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ด�ำเนินการออกกฎกระทรวงหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องตามที่พระราชบัญญัติ
ดังกล่าวก�ำหนดไม่จัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารที่ต้องพิมพ์ลงในราชกิจจานุเบกษา หรือไม่จัดข้อมูลข่าวสาร
ให้ ป ระชาชนตรวจดูตามกฎหมายหรือ ไม่ จัด หาข้ อ มู ล ข่ า วสารให้ เ มื่ อ มี ก ารยื่ นค� ำ ขอเฉพาะราย
ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่อื่นล่าช้าหรือละเลยที่จะปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้
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ตัวอย่างเช่น ผูฟ้ อ้ งคดีขอคัดส�ำนวนการสืบสวนสอบสวน เรือ่ ง คัดค้านการเลือกตัง้ สมาชิก
องค์การบริหารส่วนต�ำบลจังหวัดระยอง อ�ำเภอปลวกแดง แต่เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ไม่ดำ� เนินการตามทีผ่ ฟู้ อ้ งคดีมคี ำ� ขอ ผูฟ้ อ้ งคดีจงึ ร้องเรียนต่อผูถ้ กู ฟ้องคดี (คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ) ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีค�ำสั่งให้ส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ตามทีผ่ ฟู้ อ้ งคดีรอ้ งขอจนกระทัง่ ล่วงเลยระยะเวลาการพิจารณาเรือ่ งร้องเรียนตามทีม่ าตรา 13 วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แต่ผถู้ กู ฟ้องคดียงั ไม่ได้แจ้งผลการพิจารณา
ให้ผู้ฟ้องคดีทราบแต่อย่างใดกรณีจึงเป็นคดีพิพาทตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 (ค�ำสัง่ ศาลปกครองสูงสุดที่ 1019/2556)
ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะอุทธรณ์ค�ำสั่งลงโทษทางวินัย แต่ไม่มีเอกสารหลักฐานประกอบการอุทธรณ์
จึงมีหนังสือขอเอกสารรายงานการสอบสวนทางวินยั และเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องการสอบสวนทัง้ หมดและ
ให้ผู้ถูกฟ้องคดี (อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) ชี้แจงข้อเท็จจริงตามประเด็นที่ผู้ฟ้องคดี
สอบสวนถามเป็นข้อๆ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ชี้แจงตามประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีสอบถามแต่อย่างใด (ค�ำสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ 164/2557)
ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้มีค�ำวินิจฉัยให้หน่วยงาน
ทางปกครองเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร แต่หน่วยงานทางปกครองไม่ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติแต่ไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนข้อพิพาทลักษณะนีก้ เ็ ป็นคดีพพิ าทเกีย่ วกับการทีห่ น่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
ละเลยต่อหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายก�ำหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ดิ ว้ ยเช่นกัน เนือ่ งจากค�ำวินจิ ฉัยของคณะกรรมการ
วินจิ ฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเป็นทีส่ ดุ ตามมาตรา 37 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามค�ำวินิจฉัยดังกล่าวทั้งนี้ตามหนังสือ
ส�ำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206/ว ลงวันที่ 11 มีนาคม 2542 (ค�ำพิพากษาของ
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 204/2555) โดยจะตัดทอนบางหน้าหรือบางข้อความไม่ได้ (ค�ำพิพากษา
ของศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 89/2556) และการทีห่ น่วยงานทางปกครองได้สง่ เอกสารให้แก่ผฟู้ อ้ งคดี
อันเป็นชุดเดียวกับที่ส่งให้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่
ตามที่กฎหมายก�ำหนดให้ต้องปฏิบัติ (ค�ำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 204/2555)
แต่การทีผ่ ถู้ กู ฟ้องคดีทงั้ สองยังยืนยันความเห็นเดิมของตนและปฏิเสธไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม
ที่คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารมีค�ำวินิจฉัยให้เปิดเผยถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่
ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิ (ค�ำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 427/2551) ด้วยเหตุนี้
เมื่อเหตุแห่งการฟ้องคดี สืบเนื่องมาจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดี (คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย) มีค�ำวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดี
(การรถไฟแห่งประเทศไทย) ซึง่ เป็นหน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลข่าวสารค�ำวินจิ ฉัยดังกล่าวเป็นการ
ควบคุมตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยองค์กรที่มีอ�ำนาจหน้าที่ในการพิจารณา
อุทธรณ์ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะ ผลของวินิจฉัยจึงเป็นที่สุดและผูกพันผู้ฟ้องคดีที่จะต้อง
ปฏิบตั ติ าม ประกอบกับกฎหมายฉบับนีม้ เี จตนารมณ์สำ� คัญในการก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่
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หลักประชาธิปไตยกับบทบาทของศาลปกครองในการคุ้มครองสิทธิที่จะรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการของประชาชน

ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ สามารถเข้าถึงและตรวจดูได้ง่าย เพื่อจะได้แสดง
ความคิดเห็นและปกปักรักษาประโยชน์ของตน ควบคูไ่ ปกับการคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ดังนัน้
หากให้ผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและเป็นผู้ออกค�ำสั่ง
ปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสามารถใช้สิทธิฟ้องคดีเพื่อเพิกถอนค�ำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีได้
ย่อมเป็นการขัดต่อหลักการควบคุมตรวจสอบภายในฝ่ายบริหารและท�ำให้การบังคับใช้พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ขาดประสิทธิภาพและไม่บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ที่บัญญัติไว้ (ค�ำสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่ 686/2548) หน่วยงานทางปกครองจึงไม่ใช่ผู้มีสิทธิ
ฟ้องคดีเพื่อเพิกถอนค�ำวินิจฉัยให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของราชการได้
อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล หากหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ด�ำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กฎหมายก�ำหนด แม้จะมีลักษณะเป็นการ
ออกค�ำสั่งปฏิเสธที่จะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการก็ตาม ก็ต้องถือว่าหน่วยงานทางปกครองได้
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก�ำหนดไว้แล้ว หากผู้ฟ้องคดีไม่พอใจก็ต้องด�ำเนินการโต้แย้งความชอบ
ด้วยกฎหมายของค�ำสั่งปฏิเสธดังกล่าวแยกเป็นอีกกรณีหนึ่งต่างหาก ตัวอย่างเช่น เมื่อส�ำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ด�ำเนินการจัดหาข้อมูลข่าวสารตามที่ผู้ฟ้องคดีมีค�ำขอ ผู้ฟ้องคดีจึงมี
หนังสือร้องเรียนต่อผูถ้ กู ฟ้องคดี (คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ) จนกระทัง่ ล่วงเลยระยะเวลา
การพิจารณาเรื่องร้องเรียนตามที่มาตรา 13 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 แต่ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ได้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม
ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้นปรากฏข้อเท็จจริงว่า ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้
เนื่องจากเป็นข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 (4) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540
จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี อันถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่
ตามที่กฎหมายก�ำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องปฏิบัติตามค�ำขอของผู้ฟ้องคดีแล้ว เหตุแห่งการฟ้องคดี
จึงหมดสิ้นไป ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีค�ำสั่งจ�ำหน่ายออกจากสารบบความนั้นชอบแล้ว (ค�ำสั่งของ
ศาลปกครองสูงสุดที่ 1019/2556) ในกรณีนี้ ศาลปกครองสูงสุดอาจวินิจฉัยด้วยข้อความที่ว่า
ความเดือดร้อนหรือเสียหายตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างมาในค�ำฟ้องได้หมดสิ้นไปแล้ว และไม่มีกรณีที่
ศาลต้องก�ำหนดค�ำบังคับตามมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้า ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก�ำหนดตามค�ำขอของ
ผู้ฟ้องคดีอีก จึงไม่มีเหตุที่ผู้ฟ้องคดีจะน�ำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง จ�ำหน่ายคดีออกจากสารบบความ
(ค�ำสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่ 375/2555)
ในกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า หน่วยงานทางปกครองละเลยต่อหน้าที่ตามที่
กฎหมายพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ก�ำหนด มีตัวอย่างเช่น การที่ผู้ถูกฟ้อง
คดีทั้งสอง (คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่ 1, เลขาธิการคณะกรรมการ
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ปิยะ ปะตังทา

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่ 2) ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไม่ด�ำเนินการตามค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารที่วินิจฉัยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติเปิดเผยส�ำนวนการสอบสวนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ถือได้ว่า เป็นการละเลยต่อหน้าที่
ตามที่กฎหมายก�ำหนดให้ต้องปฏิบัติแล้ว (ค�ำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 427/2551)
และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 (คณะกรรมการการเลือกตั้ง) ออกค�ำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากต�ำแหน่ง
กรรมการการเลือกตัง้ ประจ�ำจังหวัดชลบุรเี ป็นการใช้อำ� นาจในการบริหารงานบุคคลตามทีก่ ำ� หนดไว้ใน
มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตัง้ พ.ศ. 2541 มิใช่
การใช้อ�ำนาจเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามอ�ำนาจหน้าที่ที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง (คณะกรรมการการเลือกตั้งที่ 1, ส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ 2)
จึงอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ปฏิบัติตามค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่วินิจฉัยให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่
ผูฟ้ อ้ งคดีได้ยนื่ ค�ำร้องขอจึงเป็นการละเลยต่อหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายก�ำหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิ (ค�ำพิพากษา
ของศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 230/2551)
				(3) คดีพิพาทตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3)
คดี พิ พ าทตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ ง (3) เป็ น กรณี เ กี่ ย วกั บ การกระท� ำ ละเมิ ด หรื อ
ความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อ�ำนาจตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่พระราช
บัญญัตดิ งั กล่าวก�ำหนดให้ตอ้ งปฏิบตั หิ รือปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ช่นว่าล่าช้าเกินสมควร ตัวอย่างเช่น ผูถ้ กู ฟ้องคดี
เก็บข้อมูลประวัติการถูกจับกุมและด�ำเนินคดีอาญาของผู้ฟ้องคดีไว้ในทะเบียนประวัติอาชญากร
ตามระเบียบของผู้ถูกฟ้องคดี โดยไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับ
ความเสียหายไม่สามารถบรรจุเข้ารับราชการทหารได้รวมทั้งเสียสิทธิประโยชน์ที่พึงจะได้รับ จึงเป็น
คดีพพิ าทเกีย่ วกับการกระท�ำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำ� นาจตามกฎหมาย
ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. 2542 (ค�ำสัง่ ของศาลปกครองสูงสุดที่ 496/2549) และการทีผ่ ฟู้ อ้ งคดีมหี นังสือขอข้อมูลข่าวสาร
ของราชการจากหน่วยงานของรัฐ แต่ปรากฏว่าไม่มกี ารด�ำเนินการตามค�ำขอ ผูฟ้ อ้ งคดีจงึ น�ำคดีมาฟ้อง
ต่อศาลปกครองให้มีค�ำสั่งให้มีการจัดส่งเอกสารและให้ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการนั้น (ค�ำสั่งของ
ศาลปกครองสูงสุดที่ 307/2549)
กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า หน่วยงานทางปกครองกระท�ำละเมิดนั้นมีตัวอย่าง
น่าสนใจ เช่น ชื่อผู้ร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการและการสอบสวนเรื่องร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการ
กระท�ำผิดวินยั เป็นข้อมูลข่าวสารของราชการทีห่ น่วยงานของรัฐมีหน้าทีต่ อ้ งรักษาและคุม้ ครองข้อมูล
ข่าวสารมิให้รวั่ ไหลตามนัยมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540 ประกอบกับ
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หลักประชาธิปไตยกับบทบาทของศาลปกครองในการคุ้มครองสิทธิที่จะรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการของประชาชน

ข้อ 7 ของระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2541 การที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี (กรมการปกครอง) จัดท�ำค�ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงโดยเปิดเผยชื่อผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นผู้ร้องเรียนกล่าวโทษ นาย ศ. และ
นาย ป. ข้าราชการในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดี จึงเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ดังกล่าวข้างต้นอันเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก�ำหนดให้ต้องปฏิบัติ และแม้จะเป็นจริงว่า
การทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องผูถ้ กู ฟ้องคดีเปิดเผยชือ่ ผูฟ้ อ้ งคดีในค�ำสัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
จะมิได้เป็นเหตุให้นาย ศ. แจ้งความร้องทุกข์ดำ� เนินคดีอาญากับผูฟ้ อ้ งคดี แต่การทีน่ าย ศ. ได้นำ� เอกสาร
ซึ่งถ่ายส�ำเนาจากส�ำเนาหนังสือร้องเรียนที่ผู้ฟ้องคดียื่นต่ออธิบดีกรมการปกครอง จ�ำนวน 5 แผ่น
และมีการลงรับหนังสือของกองการเจ้าหน้าที่ (กรมการปกครอง) ไว้แล้ว ไปแจ้งความด�ำเนินคดีอาญา
กั บ ผู ้ ฟ ้ องคดีในข้อหาหมิ่นประมาทต่อ พนั ก งานสอบสวน และพนั ก งานอั ย การมี ค� ำ สั่ ง เด็ ดขาด
ไม่ฟ้องผู้ฟ้องคดีเป็นกรณีที่เห็นได้ว่า เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีปล่อยปละละเลยมิได้ควบคุมดูแล
ข้อมูลร้องเรียน ซึง่ เป็นเอกสารทีม่ กี ารลงเลขรับหนังสือและเป็นเอกสารลับทีอ่ ยูใ่ นความครอบครองของ
ผู ้ ถู ก ฟ้ อ งคดี จนเป็นเหตุให้มีก ารลัก ลอบถ่ า ยส� ำ เนาเอกสารหนั ง สื อ ร้ อ งเรี ย นส่ ง ให้ แ ก่ นาย ศ.
ผู้ถูกร้องเรียน และน�ำมาใช้เป็นหลักฐานในการร้องทุกข์ ทั้งนาย ศ. ก็ได้ให้การต่อคณะกรรมการ
สอบสวนของผู้ถูกฟ้องคดีว่า หากไม่ได้รับส�ำเนาหนังสือร้องเรียนทั้ง 5 แผ่นทางไปรษณีย์ ก็จะไม่แจ้ง
ความด�ำเนินคดีกับผู้ฟ้องคดี ความเสียหายจากการถูกแจ้งความร้องทุกข์จึงเป็นผลโดยตรงจากความ
บกพร่องของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลเอกสาร จึงถือได้ว่าเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี
ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก�ำหนดให้ต้องปฏิบัติเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายอันเป็น
การกระท�ำละเมิด ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ จึงต้องรับผิดต่อผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้เสียหาย
ในผลแห่งการละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระท�ำในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 5 วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ค�ำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ. 865/2551)
				(4) คดีพิพาทตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (4)
คดีพพิ าทตามมาตรา 9 วรรคหนึง่ (4) เป็นคดีพพิ าททีเ่ กีย่ วกับสัญญาทางปกครอง  เพราะ
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 คือ การให้ประชาชนมีโอกาส
อย่างกว้างขวางในการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด�ำเนินการต่างๆ ของรัฐ เพื่อให้ประชาชน
สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง โดยมีข้อยกเว้น
อันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดและจ�ำกัดเฉพาะ หากข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะเกิดความ
เสียหายต่อประเทศชาติหรือประโยชน์ที่ส�ำคัญของเอกชน แม้จะฟังได้ว่าหากมีการน�ำข้อมูลดังกล่าว
ไปใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจของบริษัทคู่แข่งทางการค้าของผู้ฟ้องคดี หรือบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง
อาจก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบทางการค้าและเกิดผลกระทบต่อกิจการของคู่กรณีผู้ฟ้องคดีได้
แต่เมื่อผู้ขอข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ก็สามารถขอตรวจดูได้
แต่ไม่ให้ส�ำเนาหรือคัดลอกข้อมูลข่าวสารดังกล่าว  
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ปิยะ ปะตังทา

ดังเช่นกรณีตามคดีพิพาทที่ว่าผู้ร้องสอดทั้งสี่ได้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 (การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 กับผู้ฟ้องคดี
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า ควรให้มีการเปิดเผยสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและข้อตกลง
เพิ่มเติม พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียทราบเพื่อเสนอค�ำคัดค้านตาม
มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือคัดค้าน
การเปิดเผยสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าและข้อตกลงเพิม่ เติมต่อผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ 2 ซึง่ ผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ 2 ได้มหี นังสือ
แจ้งผลการพิจารณาค�ำคัดค้านของผู้ฟ้องคดีโดยยืนยันตามความเห็นเดิม ที่ควรเปิดเผยสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้าและข้อตกลงเพิ่มเติมให้แก่ผู้ร้องสอดทั้งสี่ โดยแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นอุทธรณ์
คัดค้านการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อ ผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ 1 (คณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี อุตสาหกรรมและการเกษตร) ได้ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ผูฟ้ อ้ งคดีจงึ มีหนังสืออุทธรณ์คำ� สัง่ ของผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ 2 ต่อคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ได้มีค�ำวินิจฉัยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและข้อตกลงเพิ่มเติม ระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 กับผู้ฟ้องคดีแก่ผู้ร้องสอด
ทั้งสี่ พร้อมส�ำเนาที่มีค�ำรับรองถูกต้อง เว้นแต่ เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 และเอกสารแนบท้าย
หมายเลข 3 ให้เปิดเผย โดยให้ผู้ร้องสอดทั้งสี่ตรวจดูได้แต่ไม่ให้ส�ำเนาหรือคัดลอกข้อมูลข่าวสาร
ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าค�ำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 และค�ำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย จึงน�ำคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้เพิกถอนค�ำสัง่ ให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ 2
และค�ำวินิจฉัยเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ศาลปกครองสูงสุดพิจารณา
แล้วเห็นว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและข้อตกลงเพิ่มเติมที่ผู้ร้องสอดทั้งสี่ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 เปิดเผย
มีลกั ษณะเป็นสิง่ ทีส่ อื่ ความหมายให้รเู้ รือ่ งราวข้อเท็จจริงทีอ่ ยูใ่ นความครอบครองหรือควบคุมดูแลของ
หน่วยงานของรัฐอันเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของรัฐ จึงเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 4
แห่งพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึง่ มาตรา 9 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
เดียวกัน บัญญัติว่า บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตามย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดู ขอส�ำเนา
หรือขอส�ำเนาที่มีค�ำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารได้ แต่หากเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการที่มี
ลักษณะอย่างหนึง่ อย่างใดทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว หน่วยงานของรัฐหรือ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐอาจมีคำ� สัง่ มิให้เปิดเผยก็ได้ โดยค�ำนึงถึงการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎหมายของหน่วยงาน
ของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ 2 แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 เห็นควรให้เปิดเผยสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและข้อตกลงเพิ่มเติมแก่
ผู้ร้องสอดทั้งสี่โดยให้เปิดเผย เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 และเอกสารแนบท้ายหมายเลข 3 ด้วยนั้น
ศาลเห็นว่า ผู้ร้องสอดทั้งสี่ซึ่งเป็นประชาชนอยู่ในพื้นที่การก่อสร้างโรงไฟฟ้าใช้สิทธิขอตรวจดูข้อมูล
ข่าวสารของราชการโดยมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ คุม้ ครองสุขภาพอนามัยหรือความปลอดภัยของสาธารณชน
และเพื่อตรวจสอบการด�ำเนินการของหน่วยงานของรัฐ โดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และ
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หลักประชาธิปไตยกับบทบาทของศาลปกครองในการคุ้มครองสิทธิที่จะรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการของประชาชน

ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผูร้ อ้ งสอดทัง้ สี่ ประกอบธุรกิจหรือมีสว่ นเกีย่ วข้องกับธุรกิจด้านไฟฟ้าแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตามหากผู้ร้องสอดทั้งสี่ คัดลอกหรือจดบันทึกเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 และเอกสาร
แนบท้ายหมายเลข 3 แล้วน�ำไปเปิดเผยก็จะเกิดความเสียหายต่อผู้ฟ้องคดีได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1
ได้มีค�ำวินิจฉัยว่า การเปิดเผยเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 และเอกสารแนบท้ายหมายเลข 3
อาจก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขันทางการค้าได้ จึงให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 เปิดเผยให้
ผู้ร้องสอดทั้งสี่เข้าตรวจดูได้ แต่ไม่ให้ส�ำเนาหรือคัดลอกข้อมูลข่าวสารดังกล่าว ซึ่งการที่ผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ 1 ไม่ให้ส�ำเนา หรือคัดลอกดังกล่าวย่อมหมายความว่า ผู้ร้องสอดทั้งสี่ไม่สามารถบันทึก จด หรือ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวที่จะก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบทางการค้าต่อผู้ฟ้องคดีได้
จึงเป็นกรณีที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ได้ก�ำหนดเงื่อนไขเพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ฟ้องคดี
จากการที่ผู้อื่นอาจน�ำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในเชิงพาณิชย์ที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 7 วรรคหนึ่ง (2) (ข)
แห่งพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว   
ส่วนการเปิดเผยเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 และเอกสารแนบท้ายหมายเลข 3 เป็น
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล�้ำสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร
ตามมาตรา 15 วรรคหนึ่ง (5) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ หรือไม่นั้น เห็นว่า
ข้ อ มู ล ข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งการเปิดเผยจะเป็ นการรุ ก ล�้ ำ สิ ท ธิ ส ่ วนบุ ค คลโดยไม่ ส มควรที่ ไ ด้ รั บ
การคุ้มครองตามมาตรา 15 วรรคหนึ่ง (5) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ หมายถึง
เฉพาะข้อมูลข่าวสารของบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่มี
ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น และต้องเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามนิยามในมาตรา 4 แห่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าว แต่มิได้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารของนิติบุคคลด้วย เมื่อผู้ฟ้องคดี
เป็นบริษัทจ�ำกัดอันมีสถานะเป็นนิติบุคคล กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลเอกสารแนบท้าย
หมายเลข 2 และเอกสารแนบท้ายหมายเลข 3 เป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่การเปิดเผย
จะเป็นการรุกล�ำ้ สิทธิสว่ นบุคคลโดยไม่สมควร ตามมาตรา 15 วรรคหนึง่ (5) แห่งพระราชบัญญัตขิ อ้ มูล
ข่าวสารของราชการฯ (ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.2145/2559)
ในค�ำพิพากษาเดียวกันนี้ศาลปกครองสูงสุดยังได้วางหลักเรื่องของบุคคลที่ใช้สิทธิตาม
มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ว่า เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการฯ คือ การให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รบั รูข้ อ้ มูลข่าวสารเกีย่ วกับ
การด�ำเนินการต่างๆ ของรัฐ เพื่อให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้
โดยถูกต้องกับความเป็นจริง จึงก�ำหนดให้ประชาชนมีสิทธิได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการโดยมี
ข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดและจ�ำกัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะเกิดความ
เสียหายต่อประเทศชาติหรือประโยชน์ที่ส�ำคัญของเอกชน ซึ่งแม้ว่าผู้ร้องสอดทั้งสี่จะยื่นหนังสือ
ขอให้เปิดเผยสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 กับผู้ฟ้องคดี โดยยื่นในฐานะกลุ่มบุคคล
จ�ำนวน 4 กลุม่ ก็ตาม แต่ผทู้ ยี่ นื่ และลงนาม ในหนังสือดังกล่าว เป็นตัวแทนของผูร้ อ้ งสอดทัง้ สีแ่ ละเป็น
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ปิยะ ปะตังทา

บุคคลธรรมดา ผูร้ อ้ งสอดทัง้ สีใ่ นฐานะประชาชนซึง่ เป็นบุคคลธรรมดาจึงมีสทิ ธิเข้าตรวจดูขอ้ มูลข่าวสาร
จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ในฐานะหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 9 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการฯ ได้   
		2.2 เงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาการฟ้องคดี
การฟ้องเพิกถอนค�ำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ไม่รับฟังค�ำคัดค้าน หรือค�ำสั่งไม่ลบหรือแก้ไข
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล รวมถึงการฟ้องเพิกถอนค�ำสั่งต่างๆ ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการต้องด�ำเนินการฟ้องภายใน 90 วันนับแต่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการ
วินจิ ฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร หรือผลการพิจารณาเรือ่ งร้องเรียนของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการแล้วแต่กรณี ซึ่งถือเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ตัวอย่างเช่น
การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 (อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) ไม่ได้เปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารให้ผู้ฟ้องคดีหรือจัดส่งเอกสารให้ไม่ครบถ้วนตามค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัย
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย ผู้ฟ้องคดี
ชอบที่จะน�ำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ภายใน 90 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ 2 ครั้งสุดท้ายที่ให้ผู้ฟ้องคดีตรวจสอบข้อมูลและคัดส�ำเนาดังกล่าว (ค�ำสั่งของศาลปกครองสูงสุด
ที่ 131/2557) แต่การที่ผู้ฟ้องคดีติดตามทวงถามเรื่อยมาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้
ครบถ้วนตามค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ไม่เป็นเหตุให้ระยะเวลา
การฟ้องคดีขยายออกไปได้ (ค�ำสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่ 24/2550) แต่ภายใต้บังคับแห่ง
มาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 เนื่องจาก
ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ ข องคณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสารและค� ำ สั่ ง พิ จ ารณาผล
การร้องเรียนของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นค�ำสั่งที่อาจฟ้องต่อศาลปกครองได้
เมื่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการไม่ได้ระบุวิธีการยื่นค�ำฟ้องและระยะเวลาส�ำหรับ
ยื่นฟ้องไว้ในค�ำสั่งดังกล่าว ระยะเวลาส�ำหรับยื่นค�ำฟ้องจึงขยายเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับค�ำสั่งนั้น
(ค�ำสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่ 554/2549)
ส่วนการฟ้องคดีว่า หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ก�ำหนดหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรนั้น
ในกรณีที่ฟ้องว่า คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการละเลยไม่พิจารณาเรื่องร้องเรียนหรือ
พิจารณาเรื่องร้องเรียนล่าช้าตามมาตรา 13 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งบัญญัติให้
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารพิจารณาเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน และกรณีมีเหตุจ�ำเป็น
ขยายได้อีก 30 วัน ผู้ฟ้องคดีจึงต้องน�ำคดีมาฟ้องต่อศาลภายใน 90 วันนับแต่วันที่คณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการได้รับเรื่องร้องเรียน ในกรณีที่ฟ้องว่า คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารละเลยไม่พิจารณาอุทธรณ์หรือพิจารณาอุทธรณ์ล่าช้า ผู้อุทธรณ์ต้องยื่นค�ำอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ซึ่งมีหน้าที่ต้องส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย
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หลักประชาธิปไตยกับบทบาทของศาลปกครองในการคุ้มครองสิทธิที่จะรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการของประชาชน

ข้อมูลข่าวสาร สาขาทีเ่ กีย่ วข้องพิจารณาภายใน 7 วัน คณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ต้องพิจารณาค�ำอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน และกรณีมีเหตุจ�ำเป็นขยายได้อีก 30 วัน ผู้ฟ้องคดี
จึงน�ำคดีมาฟ้องต่อศาลภายใน 90 วันนับแต่วันที่พ้นก�ำหนด 67 วันนับแต่วันที่คณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการได้รับค�ำอุทธรณ์
แต่ถ้าเป็นกรณีที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ก�ำหนดหน้าที่ให้แก่
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติโดยไม่ได้ก�ำหนดระยะเวลาไว้หรือให้ด�ำเนินการ
ภายในเวลาอันสมควร36 หรือโดยไม่ชักช้า37 ผู้ฟ้องคดีต้องฟ้องคดีต่อศาลภายใน 90 วัน นับแต่วันที่
พ้นก�ำหนด 90 วันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือรับรองขอต่อหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐเพือ่ ให้ปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าว และไม่ได้รบั หนังสือชีแ้ จงจากหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐ หรือได้รับแต่เป็นค�ำชี้แจงที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่มีเหตุผล
ส่วนการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดนั้น ผู้ฟ้องคดีต้องยื่นฟ้องภายใน 1 ปี
นับแต่รู้เหตุหรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดี ทั้งนี้
ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2540

36

37

พระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  มาตรา 11 วรรคหนึง่ นอกจากข้อมูลข่าวสารของราชการทีล่ งพิมพ์
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว หรือทีจ่ ดั ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้แล้ว  หรือทีม่ กี ารจัดให้ประชาชนได้คน้ คว้าตามมาตรา 26
แล้ว ถ้าบุคคลใดขอข้อมูลข่าวสารอืน่ ใดของราชการและค�ำขอของผูน้ นั้ ระบุขอ้ มูลข่าวสาร ทีต่ อ้ งการในลักษณะทีอ่ าจเข้าใจ
ได้สมควร ให้หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ขอภายในเวลาอันสมควรเว้นแต่ผู้นั้นขอจ�ำนวน
มากหรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 12 วรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีมีผู้ยื่นค�ำขอข้อมูลข่าวสารของ
ราชการตามมาตรา 11 แม้ว่าข้อมูลข่าวสารที่ขอจะอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานส่วนกลาง หรือส่วนสาขาของ
หน่วยงานแห่งนั้นหรือจะอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นก็ตาม ให้หน่วยงานของรัฐที่รับค�ำขอให้
ค�ำแนะน�ำ เพื่อไปยื่นค�ำขอต่อหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นโดยไม่ชักช้า
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 17 วรรคสาม ในกรณีที่มีการคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้รับผิดชอบต้องพิจารณาค�ำคัดค้านและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้คัดค้านทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีค�ำสั่งไม่รับฟัง
ค�ำคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นมิได้จนกว่าจะล่วงพ้นก�ำหนดเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา 18 หรือ
จนกว่าคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้มีค�ำวินิจฉัยให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้ แล้วแต่กรณี
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 25 วรรคสาม ถ้าบุคคลใดเห็นว่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ทีเ่ กีย่ วกับตนส่วนใดไม่ถกู ต้องตามทีเ่ ป็นจริง ให้มสี ทิ ธิยนื่ ค�ำขอเป็นหนังสือให้หน่วยงานของรัฐทีค่ วบคุมดูแลข้อมูลข่าวสาร
แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนนั้นได้ ซึ่งหน่วยงานของรัฐจะต้องพิจารณาค�ำขอดังกล่าว และแจ้งให้
บุคคลนั้นทราบโดยไม่ชักช้า
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ปิยะ ปะตังทา

3. สรุป

สิทธิรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นเงื่อนไขที่ส�ำคัญที่จะท�ำให้ประชาชนได้
เข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการใช้อ�ำนาจต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐตามวิถีการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตยที่มีประชาชนเป็นเจ้าของอธิปไตย แต่สิทธิรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ
จะเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริงได้ ก็ต่อเมื่อสิทธิดังกล่าวได้รับความคุ้มครองทางศาล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งแล้ว ศาลปกครองซึ่งมีอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท�ำของหน่วยงาน
ทางปกครองจึงมีบทบาทอย่างยิ่งในการคุ้มครองสิทธิดังกล่าวและเสริมสร้างหลักประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วม การฟ้องคดีปกครองที่เกี่ยวกับสิทธิรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการอาจเป็น
การฟ้องเพื่อขอให้ศาลปกครองตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระท�ำทางปกครองที่
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีอ�ำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 หรือเป็นการฟ้องเพื่อให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัตหิ น้าที่
ตามที่พระราชบัญญัติดังกล่าวก�ำหนด หรือเป็นการฟ้องเรียกค่าเสียหายที่เกิดจากการใช้อ�ำนาจตาม
พระราชบัญญัติเดียวกันของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
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การพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมของ
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย*
(The Justice Administration Development of the
Constitutional Court of the Kingdom of Thailand)
ดร.ปัญญา อุดชาชน**

บทคัดย่อ
ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมาแล้วจ�ำนวน 20 ฉบับนับแต่ปี พ.ศ. 2475 จนถึงปัจจุบัน
รัฐธรรมนูญ ทุกฉบับดังกล่าวได้บัญญัติยืนยันหลักความสูงสุดของรัฐธรรมนูญ (The Supremacy of
the Constitution) ด้วยเหตุนี้ องค์กรทีท่ ำ� หน้าทีแ่ ละมีอำ� นาจตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
กฎหมายจึงมีความส�ำคัญ เมื่อวิเคราะห์จากสถานะขององค์กรเกี่ยวกับหน้าที่และอ�ำนาจ หลักความ
มีอสิ ระ หลักความมัน่ คงและมีความเป็นสถาบัน รวมถึงความสอดคล้องกับสภาพสังคมและวัฒนธรรม
ของประเทศไทยแล้วถือได้ว่ารูปแบบองค์กรที่ท�ำหน้าที่ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
กฎหมายที่เหมาะสมกับประเทศไทย คือ “ศาลรัฐธรรมนูญ” (The Constitutional Court)
		การพั ฒ นาการบริ ห ารงานยุ ติ ธ รรมของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทยจะมี
ประสิทธิภาพอย่างสูงสุดได้จ�ำเป็นต้องพัฒนาบุคลากร (Man) งบประมาณ (Money) วัสดุ
อุปกรณ์ทสี่ นับสนุนการพิจารณคดี (Material) และการบริหารจัดการคดี (Case Management)
ผลการศึกษาวิจัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลสูงสุดของต่างประเทศแล้วพบว่า ดังนี้
		1. ด้ า นบุ ค ลากร กล่ า วคื อ ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาโครงสร้ า งของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เนื่ อ งจาก
ศาลรัฐธรรมนูญเป็นศาลพิเศษทีต่ อ้ งมีตลุ าการศาลรัฐธรรมนูญทีม่ คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญด้านกฎหมาย
มหาชนจ�ำนวนมากเพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบโดยแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

* บทความนีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต (สาขา การบริหารกระบวนการยุตธิ รรม)
    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2560.
** ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ; ศศ.บ. (รัฐศาสตร์), น.บ., น.ม. (มหาชน), M.P.A. (Michigan), Ph.D. (California) และ
น.ด. (มหาชน).
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ดร.ปัญญา อุดชาชน

โดยเพิ่มจ�ำนวนผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์จาก 1 คน เป็น 2 คน และลดจ�ำนวนผู้รับหรือ
เคยรับราชการลดจาก 2 คน เป็น 1 คน การก�ำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ที่จะมาด�ำรงต�ำแหน่ง
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไว้ค่อนข้างสูงมากอาจก่อปัญหาเกิดขึ้นได้ในอนาคต ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตแิ ละมาจากกระบวนการสรรหาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
ย่อมที่จะด�ำรงต�ำแหน่งต่อเนื่องตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ตามหลัก
ความเป็นอิสระ หลักสุจริตและหลักความมัน่ คงในหน้าทีก่ ารงาน ส�ำหรับคณะผูส้ นับสนุนการปฏิบตั งิ าน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องมีระบบการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพภายใต้สถาบันวิจัยรัฐธรรมนูญ
(The Constitutional Research Institute)
		2. ด้านงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ที่สนับสนุนการพิจารณาคดี กล่าวคือ ต้องมีกฎหมาย
เฉพาะเพือ่ ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีความเป็นอิสระ เป็นหลักประกัน และการจัดสรรงบประมาณ ปราศจาก
การแทรกแซงจากฝ่ายบริหารโดยสามารถเสนองบประมาณจากรัฐสภาได้โดยตรงเมื่อฝ่ายบริหาร
ตัดงบประมาณ ดังเช่น ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมรี ฐั บัญญัตวิ า่ ด้วยงบประมาณ
ของสหพันธ์ ค.ศ. 1969 (Bundeshaushaltsordnung) รวมทั้งต้องมีการน�ำระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์
(E - Court) มาใช้กับศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้การพิจารณาคดีเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว
มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชน
		3. ด้านการบริหารจัดการคดี กล่าวคือ ต้องยึดระบบวิธพี จิ ารณาคดีแบบไต่สวน (Inquisitorial
System) ต้องมีตุลาการผู้รับผิดชอบส�ำนวน (Rapporteur Judge) เช่นเดียวกับศาลรัฐธรรมนูญ
ต่ า งประเทศเพื่ อ เป็ น คานและดุ ล การตั ด สิ น ใจการลงมติ ข องตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ แต่ ล ะคน
รวมถึงการยกร่างค�ำวินจิ ฉัยและอ่านค�ำวินจิ ฉัยซึง่ จะก่อให้เกิดการวินจิ ฉัยคดีอย่างมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับหลักสากล นอกจากนั้น เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญสามารถด�ำเนินกระบวนการพิจารณาคดี
ต่อไปได้ปราศจากการขัดขวางและเพื่อประโยชน์แก่คู่กรณี การน�ำหลักละเมิดอ�ำนาจศาล (The
Contempt of Court) มาใช้กับศาลรัฐธรรมนูญจึงมีความจ�ำเป็น
		ด้วยบทสรุปและข้อเสนอแนะดังกล่าว จะส่งผลต่อการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมของ
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ เพือ่ คุม้ ครองสิทธิ เสรีภาพของ
ประชาชนและประโยชน์สาธารณะ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเชื่อถือ ศรัทธาของประชาชนได้ในที่สุด
ภายใต้หลักนิติธรรม (The Rule of Law)
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Abstract
Thailand has been the twenty Constitutions since 1932 to 2017. All the
Constitutions have confirmed the supremacy of the Constitution concept, therefore,
it is estentiencial to have the Constitution review organ. Became of analysis in terms
of the function of organ; the independent organ principle; the stability and the
institution including the suitability of Thai social and culture, the Constitutional Court
is the best model in Thailand.
The justice administration development of the Constitutional Court of
the Kingdom of Thailand consists of the Man, the Money, the Material and the
Management development and the result of the study - research that compares
between the Constitution 2017 and the Constitutional Court, the Supreme Court of
foreign country has the conclusion as follows :
		1. The organization and personnel administration.
    The Constitutional Court is the specialized court that almost judge should
to skill in the public law. Therefore, the Constitutional Court structure should
to amendment with increasing the legal expert in 2 persons and reducing the
administration expert in 1 person. And also, the highest qualification person for
selection judge process should to have problem in future. The most important is the
judges that take previous Constitution must exercise in that Constitution became of
the independent principle, the good faith and stable principle. And also, the judge
staff should to work within the Constitutional Research Institute.
		2. The budget and material administration.
    The Constitutional Court should to have its specific budget law. This law
will guarantee the the court budget without the government intervention like the
Bundeshaushaltsordnung 1969 of the Constitutional Court of the Federal Republic of
Germany. In addition that the electronic court should to introduce in practice for the
convenience, quickness and efficiency case management of the people.
		3. The case management administration.
    The Constitutional Court exercises in the inquisitorial system and takes the
rapporteur judge that works for check and balance among judge decision making
including works for judgement draft and announcement. In addition that the contempt
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of court should to apply for the inquisitorial case process and for the advantage
between parties.
		With these the conclusion and recommendation, the justice administration
of the Constitutional Court of the Kingdom of Thailand should to develop
efficiency for rights and liberty protection and public interest under the Rule
of Law.

บทน�ำ

		บทความนี้แบ่งการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมของศาลรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยออกเป็น 4 ส่วนคือ ส่วนแรกว่าด้วยสถานะขององค์กรและบุคลากร
ของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งประกอบด้วย รูปแบบองค์กร และคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญรวมถึง
คณะผู ้ ส นั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ส่ ว นที่ ส องว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งประกอบด้วย หลักการพิจารณาคดีและการท�ำค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
และหลักการละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญ ส่วนที่สามว่าด้วยการบริหารงานยุติธรรมของ
ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งประกอบด้วย หลักการบริหารงบประมาณของศาลรัฐธรรมนูญและหลักการ
น�ำเทคโนโลยีมาพัฒนางานศาลรัฐธรรมนูญ ส่วนสุดท้ายบทสรุปและข้อเสนอแนะ

1. ส่วนแรก สถานะขององค์กรและบุคลากรของศาลรัฐธรรมนูญ

		 1.1 สถานะองค์กรทีม่ หี น้าทีแ่ ละอ�ำนาจตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
ของไทย
ด้วยความส�ำคัญของหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญดังกล่าวจึงจ�ำเป็นต้องมี
ระบบการตรวจสอบและองค์กรที่ท�ำหน้าที่ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย ระบบ
ตรวจสอบและองค์กรที่ท�ำหน้าที่ตรวจสอบของแต่ละประเทศที่มีลักษณะแตกต่างกัน ทั้งนี้ ย่อมขึ้น
อยู่กับสภาพสังคมและวัฒนธรรมการเมือง (Political Culture) ของแต่ละประเทศ ส�ำหรับกรณีของ
ประเทศไทยได้มีพัฒนาการขององค์กรที่ท�ำหน้าที่นี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 จนถึงปัจจุบัน ได้แก่ รัฐสภา
(สภาผู้แทนราษฎร) ศาลยุติธรรม (ศาลฎีกา) คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าประเทศไทยได้มีครบทุกรูปแบบมาแล้ว ประเด็นจึงมีอยู่ว่า องค์กรลักษณะใดที่เหมาะสมกับ
ประเทศไทย ผู้เขียนจึงได้วางแนวการวิเคราะห์ ดังนี้
				1.1.1 หน้าที่และอ�ำนาจขององค์กรที่ท�ำหน้าที่พิจารณาวินิจฉัย กล่าวคือ หน้าที่และ
อ�ำนาจขององค์กรทีพ่ จิ ารณาวินจิ ฉัยตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ เป็นหลักส�ำคัญทีจ่ ะน�ำมาใช้ในการ
วิเคราะห์ ทัง้ นี้ เนือ่ งจากหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจ (Functions) ขององค์การเป็นตัวชีว้ ดั ในการก�ำหนดลักษณะ
ขององค์กร เมือ่ พิจารณาจากพระราชบัญญัตธิ รรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชัว่ คราว พุทธศักราช
2475 จนถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พบว่า อ�ำนาจหน้าที่ขององค์กร
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ที่ท�ำหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายมีอ�ำนาจหน้าที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มา
โดยตลอด และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญ
แยกอยู่ในหมวดที่ 11 ออกจากศาลทั่วไปคือ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร และได้บัญญัติ
ให้มีหน้าที่และอ�ำนาจมากที่สุดเท่าที่มีศาลรัฐธรรมนูญมาซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิม เช่น การพิจารณาวินิจฉัย
ปัญหาเกีย่ วกับหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจของสภาผูแ้ ทนราษฎร วุฒสิ ภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระ
ตามมาตรา 210 (2) ซึ่งเป็นลักษณะอ�ำนาจการให้ค�ำปรึกษา (Advisory Power) การพิจารณาวินิจฉัย
กรณีบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้มีสิทธิยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อมีค�ำวินิจฉัยว่าการกระท�ำนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญตาม
มาตรา 213 ซึ่งเป็นลักษณะโต้แย้งการกระท�ำ  (Action) ที่เดิมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติให้โต้แย้งบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กรณีนี้มีลักษณะเช่นเดียวกันกับ
การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ (The Constitutional Complaint) ของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี
				1.1.2 สถานะขององค์กรที่ท�ำหน้าที่พิจารณาวินิจฉัย กล่าวคือ องค์กรที่ท�ำหน้าที่
ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายต้องมีลักษณะส�ำคัญ คือ ความมีอิสระ และความ
มั่นคงและมีความเป็นสถาบัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
							1.1.2.1		 หลักความมีอิสระ เมื่อพิจารณาถึงค�ำว่า “ความมีอิสระ” โดยทั่วไป
มักจะพบค�ำนีใ้ นองค์กรทีใ่ ช้อำ� นาจตุลาการ คือ ศาล ดังจะเห็นได้จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 มาตรา 188 วรรคสอง บัญญัติว่า “ผู้พิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณา
พิพากษาอรรถคดีตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายให้เป็นไปโดยรวดเร็ว เป็นธรรมและปราศจากอคติ
ทั้งปวง”
							1.1.2.2 ความมั่นคงและมีความเป็นสถาบัน องค์การที่ท�ำหน้าที่ตรวจสอบ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย แยกพิจารณาได้ 2 ประเด็น คือ ประการแรก ผู้ที่ท�ำหน้าที่
ต้องมีความมั่นคงในการปฏิบัติหน้าที่ กล่าวคือ มีระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่งที่ยาวนานพอสมควร
ประการที่สอง องค์กรที่ท�ำหน้าที่ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายต้องมีความเป็น
สถาบัน กล่าวคือ มีสถานที่ตั้งอย่างถาวรเป็นทางการมีบุคลากรช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่
มีหน่วยธุรการที่ท�ำหน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่โดยมีอิสระในการบริหารแผนงาน
การบริหารงานบุคคล การงบประมาณและการด�ำเนินการอื่นๆ
				1.1.3 ความสอดคล้องกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย กล่าวคือ             
จากพัฒนาการประสบการณ์ที่ผ่านมาของประเทศไทย เริ่มตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2475 มาตรา 62 บัญญัติว่า ท่านว่าสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งสิทธิเด็ดขาดในการ
ตีความแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ต่อมาภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง รัฐบาลของนายควง อภัยวงศ์
ในขณะนั้นได้ตราพระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม พ.ศ. 2488 ขึ้น เพื่อลงโทษทางอาญาแก่
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ผู้กระท�ำการตามที่กฎหมายนี้ ถือเป็นอาชญากรสงคราม ไม่ว่าการกระท�ำนั้นจะได้กระท�ำไปก่อนหรือ
หลังวันที่กฎหมายนี้ใช้บังคับก็ตาม เมื่อมีการจับกุมบุคคลผู้กระท�ำความผิดฟ้องร้องต่อศาล ศาลฎีกา
ได้ตัดสินตามค�ำพิพากษาที่ 1/2489 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2489 ว่า พระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม
พ.ศ. 2488 เฉพาะที่ลงโทษการกระท�ำก่อนวันใช้กฎหมายนี้เป็นการใช้กฎหมายย้อนหลัง จึงขัดต่อ
รัฐธรรมนูญและเป็นโมฆะ ผลจากค�ำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าว ก่อให้เกิดความไม่พอใจต่อสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรในสมัยนั้น จึงได้เสนอญัตติให้สภาผู้แทนราษฎรตีความรัฐธรรมนูญ มาตรา 62 และ
ได้ตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นคณะหนึ่ง จ�ำนวน 7 คน และคณะกรรมาธิการชุดนี้เห็นว่า อ�ำนาจในการ
ตีความรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 เป็นอ�ำนาจเด็ดขาดของสภาผูแ้ ทนราษฎร
ผลจากความขัดแย้งระหว่างศาลและสภาผูแ้ ทนราษฎร รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2489 จึงบัญญัติให้มีองค์กรพิเศษขึ้นมาเรียกว่า คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ มีอ�ำนาจหน้าที่วินิจฉัยว่า
บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ส�ำหรับรัฐธรรมนูญที่บัญญัติ
ให้มคี ณะตุลาการรัฐธรรมนูญ มีจำ� นวน 8 ฉบับ คือ รัฐธรรมนูญปี 2489, ปี 2492, ปี 2475 แก้ไขเพิม่ เติม
ปี 2495, ปี 2511, ปี 2517, ปี 2521, ปี 2534 และปี 2549 แต่อย่างไรก็ตามสาเหตุที่ประเทศไทย
ได้น�ำรูปแบบศาลรัฐธรรมนูญ (The Constitutional Court) มาใช้แทนคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
(The Constitutional Council) มีสาเหตุที่ส�ำคัญ 2 ประการ คือ
							1.1.3.1		 ผลการปฏิบัติงานของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ เมื่อพิจารณาแล้ว
ตลอดระยะเวลา 50 ปี ของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2489 - พ.ศ. 2539 มีค�ำวินิจฉัย
จ�ำนวน 17 ค�ำวินิจฉัยเท่านั้นและในบรรดา 17 ค�ำวินิจฉัยดังกล่าวมีเพียง 2 ค�ำวินิจฉัยเท่านั้น
ที่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ คือ ค�ำวินิจฉัยที่ 3/2494 เรื่อง
พระราชบัญญัติส�ำรวจและห้ามกักกันข้าว และค�ำวินิจฉัยที่ 1/2501 เรื่อง พระราชบัญญัติที่ดินเพื่อ
ความเป็นธรรมแก่สังคม
							1.1.3.2		 โครงสร้างหรือองค์ประกอบของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ เมื่อ
พิจารณาแล้ว (ยกเว้นรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) ปี 2549) เป็นรูปแบบของคณะกรรมการที่มี
แนวโน้มเป็นองค์กรทางการเมือง เนือ่ งจากสมาชิกภาพของตุลาการรัฐธรรมนูญผูท้ รงคุณวุฒมิ าจากการ
แต่งตั้งของวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร จึงท�ำให้การแต่งตั้งผูกพันกับวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร
แต่ละสมัย
ผู้เขียนเห็นว่า ผลจากการวิเคราะห์ทั้ง 3 ประเด็นประกอบด้วยอ�ำนาจหน้าที่ขององค์กร
ที่ท�ำหน้าที่พิจารณาวินิจฉัย สถานะขององค์กรที่ท�ำหน้าที่พิจารณาวินิจฉัย และความสอดคล้อง
กับสภาพสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยดังกล่าว รวมทั้งด้วยเหตุที่ผลค�ำวินิจฉัยขององค์กร
ที่ท�ำหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยให้เป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอื่น
ของรัฐ ซึ่งเป็นการผูกพันองค์กรที่ใช้อ�ำนาจอธิปไตยทั้งสิ้น ได้แก่ รัฐสภาเป็นองค์กรที่ใช้อ�ำนาจ
นิติบัญญัติ คณะรัฐมนตรีเป็นองค์กรที่ใช้อ�ำนาจบริหาร และศาลเป็นองค์กรที่ใช้อ�ำนาจตุลาการ
หากเปรียบเทียบกับพัฒนาการของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (The Federal
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Constitutional Court of the Republic of Germany) แล้ว ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนีที่มีอิทธิพลต่อการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญไทยในปี พ.ศ. 25401 แล้วมีสถานะเป็นศาลที่เป็น
องค์กรอิสระในระดับเดียวกับสภาผูแ้ ทนราษฎร (Bundestag) สภาสูง (Bundesrat) ชานเซลเลอร์ของ
สหพันธ์ (Federal Chancelor) และประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์ (Federal President)2
				ดังนั้น องค์กรที่ท�ำหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยต้องเป็นองค์กรที่ใช้อ�ำนาจอธิปไตย มีความ
เป็นอิสระปราศจากการแทรกแซงใดๆ มีความมั่นคงและมีความเป็นสถาบันโดยมีระยะเวลา
การด�ำรงต�ำแหน่งทีย่ าวนาน และมีความสอดคล้องกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย
ที่มีความยึดมั่นเชื่อมั่นต่อองค์กรศาลในการตัดสินชี้ขาดมาโดยตลอดภายใต้ค�ำว่า “ศาลเป็น
ที่พึ่งสุดท้าย” ประกอบกับปัจจุบันประเทศไทยใช้ระบบศาลคู่โดยแบ่งแยกประเภทคดีเป็นเขต
อ�ำนาจศาล กล่าวคือ ศาลรัฐธรรมนูญ มีอ�ำนาจพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง มีอ�ำนาจ
พิจารณาคดีปกครอง และศาลยุติธรรม มีอ�ำนาจพิจารณาคดีแพ่งและคดีอาญา นอกจากนั้น
ประเทศไทยมีประสบการณ์การให้องค์กรทีท่ ำ� หน้าทีพ่ จิ ารณาวินจิ ฉัยมาหลายรูปแบบไม่วา่ จะเป็น
สภาผู้แทนราษฎร ศาลฎีกา คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อแก้ไขสภาพ
ปัญหาที่เคยเกิดขึ้น ด้วยเหตุผลดังกล่าว องค์กรที่ถือว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและมีอ�ำนาจหน้าที่
ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายทีเ่ หมาะสมกับประเทศไทย คือ “ศาลรัฐธรรมนูญ
(The Constitutional Court)”
		1.2 บุคลากรขององค์กร ประกอบด้วยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและคณะผู้สนับสนุน
การปฏิบัติงานของศาลรัฐธรรมนูญ
				1.2.1 คณะตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ กล่ า วคื อ รั ฐ ธรรมนู ญ ได้ บั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ
โครงสร้างคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามโดยมีพัฒนาการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญตั้งแต่ก่อตั้ง
ศาลรัฐธรรมนูญครั้งแรกจนถึงปัจจุบัน ดังนี้
							1.2.1.1		 ด้านโครงสร้าง กล่าวคือ ทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560 ได้ บั ญ ญั ติ แ บ่ ง โครงสร้ า งของที่ ม าของคณะตุ ล าการ
ศาลรัฐธรรมนูญออกเป็น 2 ส่วน แต่มีจ�ำนวนที่แตกต่างกัน ดังนี้
    
(1) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มาจากการคัดเลือกขององค์กรศาล
(2) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มาจากคณะกรรมการสรรหา

1
2

จดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับปฐมฤกษ์) เรื่อง แนวความคิดในการเสนอให้มีศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรตรวจสอบ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย, วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2537.
Donald P.Kommers and Russell A.Miller, The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of
Germany, Duke University Press (Durham and London : 2012) p.17.
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ดร.ปัญญา อุดชาชน

(3) จ�ำนวนทัง้ หมดของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มีจ�ำนวน 15 คน ขณะที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีจ�ำนวน 9 คน เท่ากัน
หากเปรียบเทียบถึงโครงสร้างเกี่ยวกับที่มาของศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศ
แล้วจะมีลักษณะที่มาจากการคัดเลือกขององค์กรเพียงประเภทเดียวจะไม่มีมาจากการคัดเลือกของ
คณะกรรมการสรรหาเหมือนกับประเทศไทย ได้แก่ ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
มีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมด 16 คน มาจากการคัดเลือกของสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธ์
(Bundestag) 8 คน มาจากการคัดเลือกของสภาสูงแห่งสหพันธ์ (Bundesrat) 8 คน ศาลสูงสุด
ของสหรัฐอเมริกามีผู้พิพากษาทั้งหมด 9 คน มาจากการคัดเลือกของประธานาธิบดีทั้ง 9 คน
แล้วน�ำเสนอขอความเห็นชอบต่อวุฒสิ ภาเพือ่ พิจารณาแต่งตัง้ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญฝรัง่ เศสมาจาก
การคัดเลือกขององค์กร 9 คน แยกเป็นประธานาธิบดีคัดเลือก 3 คน ประธานสภาผู้แทนราษฎร
คัดเลือก 3 คน และประธานวุฒิสภาคัดเลือก 3 คน ที่เหลือมาโดยต�ำแหน่งคืออดีตประธานาธิบดี
ซึ่งจะมีจ�ำนวนแปรผันไปตามจ�ำนวนอดีตประธานาธิบดี ส่วนคณะกรรมาธิการสามัญประจ�ำสภา
ประชาชนแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยคณะกรรมาธิการด้านกฎหมายมีจ�ำนวน 200 คน
ล้วนมาจากการคัดเลือกของสภาประชาชนแห่งชาติทั้งหมด แต่อย่างไรก็ดี จ�ำนวนสัดส่วนระหว่าง
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์และผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้รับหรือเคยรับราชการยังไม่มีความเหมาะสม
เนื่องจาก ศาลรัฐธรรมนูญเป็นศาลพิเศษที่ต้องมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ด้านกฎหมายมหาชนจ�ำนวนมากเพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนั้น จึงจ�ำเป็น
ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวโดยเพิ่ม
จ�ำนวนผูท้ รงคุณวุฒสิ าขานิตศิ าสตร์เป็น 2 คน และลดจ�ำนวนผูท้ รงคุณวุฒจิ ากผูร้ บั หรือเคยรับราชการ
ลงเป็น 1 คน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานคดีรัฐธรรมนูญมากยิ่งขึ้น
							1.2.1.2		 ด้านคุณสมบัตเิ ฉพาะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ คุณสมบัติ
ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแบ่งออกเป็นคุณสมบัติทั่วไป เช่น สัญชาติไทยโดยการเกิด อายุ หรือ
ลักษณะต้องห้ามต่างๆ เป็นต้น ส่วนคุณสมบัติเฉพาะเป็นคุณสมบัติที่ถูกก�ำหนดไว้อย่างเข้มข้นส�ำหรับ
บุคคลที่จะมาด�ำรงต�ำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโดยยึดหน้าที่ในต�ำแหน่งของอาชีพเดิมขั้นต�่ำ
มาเป็นตัวก�ำหนดคุณสมบัติเฉพาะและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก�ำหนด
คุณสมบัติเฉพาะไว้อย่างเข้มข้นที่สุดทั้งที่มาจากการคัดเลือกขององค์กรศาลและมาจากการคัดเลือก
ของคณะกรรมการสรรหา ดังนี้
(1) ผูพ้ พิ ากษาในศาลฎีกาซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่งไม่ตำ�่ กว่าผูพ้ พิ ากษาหัวหน้า
คณะในศาลฎีกามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
(2) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งไม่ต�่ำกว่าตุลาการ
ศาลปกครองสูงสุดมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
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(3) ผูท้ รงคุณวุฒสิ าขานิตศิ าสตร์ซงึ่ ได้รบั การสรรหาจากผูด้ ำ� รงต�ำแหน่ง
หรือเคยด�ำรงต�ำแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และ
ยังมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์
(4) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งได้รับ
การสรรหาจากผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหรือเคยด�ำรงต�ำแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และยังมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้รับหรือเคยรับราชการใน
ต�ำแหน่งไม่ต�่ำกว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หรือต�ำแหน่งไม่ต�่ำกว่ารองอัยการสูงสุด
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
หากเปรียบเทียบกับศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องส�ำเร็จการศึกษาทางกฎหมายอายุไม่ต�่ำกว่า
40 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 68 ปี มีวาระด�ำรงต�ำแหน่งตลอดชีพไม่เกิน 68 ปีบริบูรณ์ มีจ�ำนวน 16 คน
โดยมาจากผู้พิพากษาศาลสูงสุดแห่งสหพันธ์ที่มีประสบการณ์มาแล้วไม่น้อย 3 ปี จ�ำนวน 6 คน
และมาจากผู้ประกอบอาชีพอื่นคือ ศาสตราจารย์ทางกฎหมายของสถาบันอุดมศึกษาของเยอรมนี
จ�ำนวน 10 คน โดยไม่ได้กำ� หนดประสบการณ์ในการท�ำงานเหมือนกับผูพ้ พิ ากษาศาลสูงสุดแห่งสหพันธ์
เช่น ประธานศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีคนปัจจุบนั H.E.Dr. Andreas Voßruhle
ส�ำเร็จการศึกษาปริญญาเอกทางกฎหมายจาก Munich University ด�ำรงต�ำแหน่งศาสตราจารย์และ
เป็นอธิการบดีจาก Freiburg University โดยเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงได้รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์ยอดเยี่ยม
เรื่อง The Legal Remedies within the Meaning of Artich 19 (4) of the Basic Law เป็นต้น
ศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกามีผู้พิพากษาสูงสุด 9 คน ด�ำรงต�ำแหน่งตลอดชีวิต คุณสมบัติไม่ได้
ก�ำหนดไว้อย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเหมือนกับศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี แต่ผลการศึกษาพบว่าผู้พิพากษาศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ ค.ศ. 1957 เป็นต้นมา
ส่วนใหญ่ส�ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง และส่วนใหญ่มีภูมิหลังเป็นผู้พิพากษา
ศาลอุทธรณ์มาก่อนและจบการศึกษาทางกฎหมายระดับศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยทุกคน นอกจากนัน้
ประธานาธิบดีจะเสนอแต่งตั้งบุคคลใด บุคคลนั้นต้องมีอุดมการณ์ทางการเมืองเดียวกัน ทัศนคติและ
ค่านิยมเดียวกันตลอดความสัมพันธ์ทางการเมืองพรรคเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามจะมีมาตรฐานกลาง
(Criteria) ส�ำหรับให้ประธานาธิบดีนำ� มาใช้เพือ่ คัดเลือกผูพ้ พิ ากษาศาลสูงสุดเช่นมีจติ วิญญาณความเป็น
ผู้พิพากษา เป็นต้น เช่น H.E.John Glover Roberts ประธานศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาคนปัจจุบัน
ส�ำเร็จการศึกษาทางกฎหมายจาก Harvard University (J.D.) ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานศาลสูงสุด
ของสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 2005 โดยประธานาธิบดี George Bush ขณะที่ด�ำรงต�ำแหน่งผู้พิพากษา
ศาลอุทธรณ์ของ District of Columbia เป็นต้น กรณีคณะตุลาการรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฝรัง่ เศส
ก็ไม่ปรากฏว่ามีกฎหมายฉบับใดก�ำหนดคุณสมบัติเฉพาะต�ำแหน่งในส่วนที่เกี่ยวกับอายุหรือส�ำเร็จ
การศึกษาด้านนิตศิ าสตร์ไว้และไม่ปรากฏว่ามีการบัญญัตกิ ระบวนการคัดเลือกไว้ จึงเป็นดุลพินจิ โดยแท้
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ดร.ปัญญา อุดชาชน

ของประธานาธิบดี ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภาที่จะคัดเลือกตุลาการรัฐธรรมนูญ
สัดส่วนละ 3 คน รวมเป็น 9 คน แต่เพียงก�ำหนดคุณสมบัติต้องห้ามไว้ว่าเมื่อด�ำรงต�ำแหน่ง
ตุลาการรัฐธรรมนูญจะต้องลาออกจากต�ำแหน่งทางการเมือง เช่น H.E. Laurent Fabius ประธาน
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฝรั่งเศสคนปัจจุบัน ส�ำเร็จการศึกษาจากสถาบันฝึกอบรม
ทางวิชาการ (école normale supérieure) และนักบริหารข้าราชการพลเรือนระดับสูง (école
nationale d’administration) มีฐานะร�ำ่ รวย เคยด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี ปี ค.ศ. 1984 – 1986
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ปี ค.ศ. 2012 – 2016 ก่อนมาด�ำรงต�ำแหน่งประธาน
ตุลาการรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฝรัง่ เศส ปี ค.ศ. 2016 จนถึงปัจจุบนั และกรณีประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนที่คณะกรรมาธิการกฎหมายสภาประชาชนแห่งชาติเป็นองค์กรที่ท�ำหน้าที่ตีความ
รัฐธรรมนูญ H.E. เฉียว เซียวยาง (Qiao Xiaoyang) ประธานคณะกรรมาธิการกฎหมายคนปัจจุบัน
ส�ำเร็จการศึกษาปริญญาตรีดา้ นภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยปักกิง่ ประสบการณ์เคยด�ำรงต�ำแหน่ง
รองเลขาธิการสภาผูแ้ ทนประชาชนแห่งชาติจนี รองประธานคณะกรรมาธิการกฎหมายของสภาผูแ้ ทน
ประชาชนแห่งชาติจีน เป็นต้น
				เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณสมบัติเฉพาะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญระหว่าง
ศาลรัฐธรรมนูญไทยและศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศแล้วพบว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะของบุคคลที่จะมาด�ำรงต�ำแหน่งตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญอย่างเข้มข้นที่สุดได้แก่ เป็นผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งไม่ต�่ำกว่า
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือเป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งไม่ต�่ำกว่าตุลาการศาลปกครองสูงสุดมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
สาขานิติศาสตร์ซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหรือเคยด�ำรงต�ำแหน่งศาสตราจารย์ของ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และยังมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์
หรือผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
หรือเคยด�ำรงต�ำแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
5 ปี และยังมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้รับ
หรือเคยรับราชการในต�ำแหน่งไม่ต�่ำกว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหรือต�ำแหน่ง
ไม่ต�่ำกว่ารองอัยการสูงสุดมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ด้วยเหตุนี้ อาจมีปัญหาเกี่ยวกับการสรรหา
บุคคลที่จะมาด�ำรงต�ำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าว เนื่องจากรัฐธรรมนูญได้ก�ำหนด
คุณสมบัติเฉพาะไว้ค่อนข้างสูงมาก แต่อย่างไรก็ดีรัฐธรรมนูญอาจมีเจตนารมณ์ท่ีจะให้ได้คนดี
มาท�ำหน้าทีเ่ ป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยเอามาตรฐานทางระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่งในระดับสูง
และมาตรฐานทางวิชาการระดับสูงมาเป็นตัวชีว้ ดั ความรูค้ วามสามารถทีม่ คี ณ
ุ สมบัตแิ ละจริยธรรม
มาด�ำรงต�ำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็ได้
							1.2.1.3		 ด้านความต่อเนื่องของวาระด�ำรงต�ำแหน่งที่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่
บัญญัติแตกต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับเดิม กล่าวคือ ด้วยเหตุที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
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การพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมของศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(The Justice Administration Development of the Constitutional Court of the Kingdom of Thailand)

พุทธศักราช 2550 มาตรา 208 บัญญัติให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีวาระด�ำรงต�ำแหน่ง 9 ปี
เพียงวาระเดียว ในขณะที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 207 บัญญัติ
ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีวาระด�ำรงต�ำแหน่ง 7 ปีเพียงวาระเดียวและไม่มีบทเฉพาะกาลรองรับ
ความต่อเนื่องของวาระด�ำรงต�ำแหน่งแต่มาตรา 273 บัญญัติให้วาระการด�ำรงต�ำแหน่งเป็นไปตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ปัจจุบัน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญล้วนมาจาก
กระบวนการสรรหาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ทั้งหมด และเมื่อ
ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 มาตรา 200 วรรคแรกที่มีลักษณะเข้มข้นสูงจากเดิมมากแล้วปรากฏว่ามีตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญเพียง 1 คนเท่านั้นที่มีคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 และขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 211 บัญญัติ
ให้องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะต้องมีไม่น้อยกว่า 7 คน ดังนั้น ประเด็นส�ำคัญในทางวิชาการ
ที่จะน�ำมาวิเคราะห์ว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มาจากกระบวนการสรรหาตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จะด�ำรงต�ำแหน่งต่อเนือ่ งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 ได้หรือไม่และมีวาระด�ำรงต�ำแหน่งเท่าใด ประเด็นส�ำคัญดังกล่าวตามหลักความ
เป็นอิสระของผูพ้ พิ ากษาหรือตุลาการและตามหลักความมัน่ คงในหน้าทีก่ ารงานทีไ่ ด้มาโดยสุจริต มีแนว
ค�ำพิพากษาศาลฎีกา และค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศและแนวค�ำวินจิ ฉัยศาลสิทธิมนุษยชน
แห่งยุโรปเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ ดังนี้
    
(1) ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 277/2526 เรื่อง ประกาศมหาเถรสมาคม
เพิ่มเติมคุณสมบัติของพระภิกษุภายหลักที่ได้แต่งตั้งเจ้าอาวาสโดยชอบแล้ว จึงไม่อาจน�ำมาใช้บังคับ
ได้เฉพาะจะเป็นการใช้บังคับย้อนหลัง
(2) ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศ เรื่อง รัฐบัญญัติตุลาการ
(The Transitional and Concluding Provisions of the Judiciary Act) ขัดต่อรัฐธรรมนูญ โดย
ศาลรัฐธรรมนูญบัลกาเรียได้มีค�ำวินิจฉัยที่ 8/1994 ลงวันที่ 15 September ค.ศ. 1994 ได้วินิจฉัยว่า
บทเฉพาะกาลมาตรา 8 และมาตรา 11 ของรัฐบัญญัติตุลาการขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งบัลกาเรีย
ค.ศ. 1991 แก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 2015 มาตรา 129.3 ซึ่งเป็นบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ประกันความ
เป็นอิสระของตุลาการ ดังนั้น บทเฉพาะกาลมาตรา 8 และมาตรา 11 ดังกล่าวจึงไม่สอดคล้องและ
ไม่เคารพต่อหลักประกันที่รัฐธรรมนูญให้ไว้แก่ตุลาการเพราะเหตุที่ท�ำให้ตุลาการซึ่งมีคุณสมบัติ
ไม่เป็นไปตามกฎหมายใหม่เกี่ยวกับระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่งต้องพ้นจากต�ำแหน่งไป
    
(3) ค�ำวินิจฉัยศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป เรื่อง กฎหมายขัดต่อ
หลักนิติธรรม โดยศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป (The European Court of Human Rights) ได้มี
ค�ำวินิจฉัยคดีประธานศาลฎีกา Baka V. Hungary วันที่ 17 – 18 June 2011 ว่า ประธานศาลฎีกา
ฮังการีคือ H.E. Baka ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานศาลฎีกาตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายการบริหารศาล
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ค.ศ. 1949 (The Constitution and the Organization and Administration of the Court
Act ค.ศ. 1949) แต่ต่อมารัฐธรรมนูญและกฎหมายการบริหารศาล ค.ศ. 2011 ซึ่งเป็นฉบับใหม่ได้
บัญญัติเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของตุลาการในศาลฮังการีมา 5 ปีขึ้นไป ทั้งๆ ที่คุณสมบัติใหม่ดังกล่าวนี้
ไม่มีการบัญญัติไว้เมื่อครั้งนาย Baka ได้รับเลือกจากรัฐสภาฮังการีให้ด�ำรงต�ำแหน่งประธานศาลฎีกา
ในปี ค.ศ. 2009 โดยมีวาระ 6 ปี ด้วยผลของหลักเกณฑ์ใหม่ท�ำให้ H.E.Baka ประธานศาลฎีกา
พ้นจากต�ำแหน่งทันทีเพราะคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ไม่ครบ ดังนั้น H.E.Baka จึงยื่นฟ้องต่อ
ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปและศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปถือว่าเป็นสิทธิทำ� คดีมาสูศ่ าลได้ (Right to
access to a court) เป็นการละเมิดอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนยุโรป มาตรา 6 และศาลสิทธิมนุษยชน
แห่งยุโรปวินจิ ฉัยว่า การออกหลักเกณฑ์ใหม่จะให้มผี ลย้อนหลังกระทบต่อผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งอยู่ ณ ปัจจุบนั
มิได้ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขคุณสมบัติการเป็นตุลาการต้องไม่ใช้กับผู้ที่ด�ำรงต�ำแหน่งอยู่แล้ว ณ วันที่
ออกกฎหมาย การออกกฎหมายโดยมุง่ หมายให้ประธานศาลฎีกาคนปัจจุบนั พ้นจากต�ำแหน่งจึงขัดต่อ
หลักนิติธรรม (The Rule of Law)
				เมือ่ วิเคราะห์ประเด็นความต่อเนือ่ งของวาระด�ำรงต�ำแหน่งของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติคุณสมบัติของตุลาการ
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ แตกต่ า งจากรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2550 ซึ่ ง
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดปัจจุบันมาจากคุณสมบัติเดิมตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วเห็นว่าตาม
แนวค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 277/2526 ค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญบัลกาเรียที่ 8/1994 ลงวันที่ 15
September ค.ศ. 1994 ค�ำวินิจฉัยศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปคดีนาย Baka V. Hungary และ
หลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษาหรือตุลาการที่ต้องมีความเป็นอิสระด้านบุคคล ด้านการงาน
และด้านองค์กร ผู้พิพากษาหรือตุลาการต้องได้รับความคุ้มครองภายใต้หลักความมีสิทธิตาม
ระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่ง (The Tenure of Judicial Office Principle) โดยจะด�ำรงต�ำแหน่ง
ต่อไปตราบเท่าที่มีความประพฤติดี (Good Behavior) มีความสามารถ (Competent) และ
ตามเกณฑ์วาระ (Term of Office) การทีร่ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้
บัญญัตเิ ปลีย่ นแปลงคุณสมบัตหิ รือลักษณะต้องห้ามของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทีม่ าจากคุณสมบัติ
หรือลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หากส่งผลให้
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากต�ำแหน่งทันทีย่อมถือได้ว่า เป็นการละเมิดหลักความเป็นอิสระ
ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ขัดต่อหลักสุจริตและหลักความมั่นคงในหน้าที่การงาน ด้วยเหตุผล
ดังกล่าว ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มีคุณสมบัติและมาจากกระบวนการสรรหาตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ย่อมที่จะด�ำรงต�ำแหน่งต่อเนื่องตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้และย่อมด�ำรงต�ำแหน่งตามวาระเดิม 9 ปีตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้เพียงวาระเดียว
				1.2.2 คณะผู้สนับสนุนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คณะผู้สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไทยมีทั้งที่ขึ้น
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การพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมของศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(The Justice Administration Development of the Constitutional Court of the Kingdom of Thailand)

ตรงต่อคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งประกอบด้วย 3 ต�ำแหน่งคือ ที่ปรึกษาประธานหรือตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ผู้เชี่ยวชาญประจ�ำประธานหรือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และเลขานุการประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และขึน้ ตรงต่อส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญซึง่ มีสถานะเป็น
ข้าราชการประกอบด้วย 3 ต�ำแหน่งคือ ส�ำนักคดี กลุม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านคดีและวิชาการ และผูเ้ ชีย่ วชาญ
ประจ�ำตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยแยกประเด็นการวิเคราะห์ 2 ด้าน ดังนี้
							1.2.2.1		 ด้านคุณสมบัติเฉพาะต�ำแหน่ง กล่าวคือ ด้านอายุที่ปรึกษา อายุ
ไม่ตำ�่ กว่า 45 ปี ผูเ้ ชีย่ วชาญอายุไม่ตำ�่ กว่า 40 ปี และเลขานุการอายุไม่ตำ�่ กว่า 26 ปี กรณีการศึกษาของ
ทีป่ รึกษาส�ำเร็จการศึกษาไม่ตำ�่ กว่าปริญญาโทหรือปริญญาตรีและมีคณ
ุ สมบัตพิ เิ ศษหรือประสบการณ์
ตามที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเห็นสมควร กรณีผู้เชี่ยวชาญส�ำเร็จ
การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีทางกฎหมาย รัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์และมีคุณสมบัติ
พิเศษหรือประสบการณ์ทปี่ ระธานศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเห็นสมควร นอกจากนัน้
ผู้เชี่ยวชาญต้องรับราชการหรือเคยรับราชการไม่ต�่ำกว่าข้าราชการพลเรือนระดับ 9 หรือเทียบเท่า
เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อนในสาขานิตศิ าสตร์ รัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาและ
ด�ำรงต�ำแหน่งไม่ต�่ำกว่ารองศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์พิเศษ รับราชการหรือเคยรับราชการ
ไม่ต�่ำกว่าผู้พิพากษาหัวหน้าศาลหรืออัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ เป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบอาชีพ
ทนายความหรือประกอบอาชีพที่ต้องใช้ความรู้ทางกฎหมายอย่างอื่นไม่น้อยกว่า 20 ปี ส่วนคณะ
ผู้สนับสนุนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ขึ้นตรงต่อส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ คุณสมบัติเฉพาะต�ำแหน่ง
จบปริญญาตรีทางกฎหมายขึ้นไป ที่มีสถานะเป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการด�ำรงต�ำแหน่งที่รับผิดชอบ แต่กรณีผู้เชี่ยวชาญประจ�ำตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ในกลุ่มนี้จะเป็นข้าราชการระดับสูงส่วนใหญ่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
หากเปรียบเทียบกับศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศเกีย่ วกับคุณสมบัตเิ ฉพาะต�ำแหน่ง
แล้ว ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 16 คน แต่ละคนจะมี
ผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานจ�ำนวน 4 คน เรียกว่า The Judicial clerks โดยเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เป็นผู้พิพากษาในศาลยุติธรรมหรือข้าราชการในหน่วยงานของรัฐ หรือ Law Firms หรืออาจารย์ใน
มหาวิทยาลัย โดยให้มาปฏิบตั หิ น้าทีท่ ศี่ าลรัฐธรรมนูญเต็มเวลาตามสัญญาเป็นเวลา 2 ปี เมือ่ ครบก�ำหนด
ตามสัญญา 2 ปีแล้ว The Judicial clerks จะกลับไปท�ำงานต้นสังกัดตามปกติ ในกรณีนี้ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญแต่ละคนจะเป็นผู้ทาบทามบุคคลที่จะมาท�ำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการปฏิบัติงาน
หรือผู้ช่วยวิจัย (The Research Assistants) เอง3 กรณีศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาผู้สนับสนุน
การปฏิบัติงานเรียกว่า Law Clerk โดยประธานศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกามีสิทธิจ้าง Law Clerk
3

สัมภาษณ์ ProFessor Dr.Doris Koning ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยนายปัญญา อุดชาชน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 11.00 น. ณ ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
เมือง karlsruhe ประเทศเยอรมนี.
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ได้ 5 คน ส่วนผู้พิพากษาอื่นมิสิทธิจ้างได้ 4 คน ส่วนใหญ่แล้ว Law Clerk จะเป็นเพศชาย
ยกเว้นปี ค.ศ. 1944 และ ค.ศ. 1966 Justice Douglas and Black ได้จ้าง 2 สุภาพสตรีคือ
Lucille Loman and Margaret Corcoram ส�ำหรับค่าจ้าง Law Clerk แต่ละคนในอัตราคนละ
$ U.S. 21,883 – 28,444 ต่อปี4 ส�ำหรับการศึกษาส่วนใหญ่จบกฎหมายที่มีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกา
โดยมีข้อมูลของ Law Clerk จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้แก่ Yale 8 คน, Harvard 5 คน, Virginia 4 คน,
Chicago 3 คน, Stanford, Pennsylvania and Georgetown แห่งละ 2 คน และ Michigan,
Northwestern, UCLA, Brigham Young, Alabama and N.Y.U. แห่งละ 1 คน เป็นต้น
ส่วนคณะตุลาการรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฝรั่งเศส จะมีสถาบันตุลาการรัฐธรรมนูญซึ่งมีเจ้าหน้าที่
ทั้งสิ้น 40 คน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประเภทแรกท�ำหน้าที่สนับสนุนในการค้นคว้าทางกฎหมาย
การให้ความเห็นทางคดีจ�ำนวน 6 คน ส่วนประเภทที่สองท�ำหน้าที่เกี่ยวกับห้องสมุด งานเอกสาร
ดูแลอาคารสถานที่ ยานพาหนะและธุรการจ�ำนวน 34 คน โดยส่วนใหญ่แล้ว จะจบกฎหมาย แต่กรณี
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญบุคคลที่มีบทบาทส�ำคัญยิ่งคือเลขาธิการคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพราะมี
หน้าที่ค้นคว้าข้อมูลทางกฎหมายให้แก่ตุลาการรัฐธรรมนูญผู้รับผิดชอบส�ำนวน ร่วมเขียนค�ำวินิจฉัย
และร่วมลงลายมือชือ่ ในค�ำวินจิ ฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญด้วย และสภาผูแ้ ทนประชาชนแห่งชาติจนี
โดยคณะกรรมาธิการกฎหมายจะมีส�ำนักกรรมาธิการเรียกว่า ส�ำนักท�ำงานและการบริหารงาน
(The Working and Administrative Bodies) เป็นคณะผู้สนับสนุนซึ่งมีฐานะเป็นข้าราชการประจ�ำ
ของสภาประชาชนแห่งชาติ
							1.2.2.2		 ด้านระบบการท�ำงาน กล่าวคือ การท�ำหน้าที่ของคณะผู้สนับสนุน
การปฏิ บั ติ ง านของตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ไทยทั้ ง ที่ ขึ้ น ตรงต่ อ ตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และ
ขึ้นตรงต่อส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญยังไม่ได้เป็นระบบเท่าที่ควรเพราะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญแต่ละคนว่าได้วางแนวทางการปฏิบตั งิ านอย่างไร เช่น ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญบางท่าน
ได้วางระบบการประชุมปรึกษาหารือทั้งทางคดีและทางบริหารไว้เป็นประจ�ำเดือนอย่างต่อเนื่อง
ตุลาการบางท่านอาจนัดประชุมเฉพาะกรณีทมี่ คี ดีสำ� คัญๆ หรือตุลาการบางท่านอาจมอบหมายงานให้
ไปปฏิบตั งิ านทีห่ น่วยงานสังกัดเดิมก็ได้ แต่อย่างไรก็ตาม กรณีของข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
จะท�ำหน้าที่ตามภารกิจและต�ำแหน่งที่รับผิดชอบ (Job Description) เกี่ยวกับงานด้านธุรการคดี
การเสนอความเห็นทางคดี การค้นคว้ากฎหมายและบรรทัดฐานค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญซึง่ ถือว่าเป็น
การปฏิบตั ริ าชการประจ�ำ หากเปรียบเทียบกับศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศแล้วเห็นว่า ศาลรัฐธรรมนูญ
ต่างประเทศได้ให้ความส�ำคัญในงานวิจัยและวางระบบการท�ำงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมากโดยแบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ

4

Henry J. Abraham, The Judicial Process : An Introductory Analysis of Courts of the United States, England
and France, (New York : 1980), P 255 – 256.
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1) การปฏิบัติงานที่ศาลรัฐธรรมนูญเต็มเวลา ได้แก่ ศาลรัฐธรรมนูญ
แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมีผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานที่เรียกว่า The Research Assistants
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนละ 4 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้พิพากษาในศาลยุติธรรม, ข้าราชการใน
หน่วยงานของรัฐ, พนักงาน Law Firms และอาจารย์ในมหาวิทยาลัยโดยให้มาปฏิบัติงานที่
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีที่ Karlsruhe เต็มเวลาแต่ไม่ขาดจากสังกัดเดิม
ตามสัญญา เมื่อครบตามสัญญาแล้วคณะผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานจะกลับไปท�ำหน้าที่ตามปกติ
และถือว่าเป็นเกียรติประวัติอย่างยิ่งในประสบการณ์ที่ทุกคนอยากมาปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว โดย
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้จัดห้องท�ำงานสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและบริการ
ข้อมูลในการค้นคว้าวิจัยให้อย่างเต็มที่
2) การจัดตัง้ ศูนย์วจิ ยั หรือสถาบันวิจยั ได้แก่ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ของสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้จัดตั้งสถาบันตุลาการรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสซึ่งมีเจ้าหน้าที่สถาบันแห่งนี้
จ�ำนวน 40 คน และมีการแบ่งงานกันเพื่อสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัยให้กับตุลาการรัฐธรรมนูญ
ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย ส่วนใหญ่แล้วเจ้าหน้ า ที่ เ หล่ า นี้ จะจบการศึ ก ษาด้ า นกฎหมาย นอกจากนั้ น
ศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐเกาหลีเป็นตัวอย่างทีด่ แี ห่งหนึง่ ทีไ่ ด้มกี ารจัดตัง้ สถาบันวิจยั รัฐธรรมนูญขึน้
(The Constitutional Research Institute) เพื่อท�ำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐเกาหลีโดยตรง
คณะผูว้ จิ ยั ในสถาบันวิจยั รัฐธรรมนูญต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี มีวาระด�ำรงต�ำแหน่ง
10 ปี ท�ำงานเต็มเวลาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ คณะผู้วิจัยขึ้นตรง
ต่อประธานศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงไม่ได้ขึ้นตรงต่อเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด
ลักษณะดังกล่าวนี้ การท�ำงานของคณะผูส้ นับสนุนการปฏิบตั งิ านของตุลากรศาลรัฐธรรมนูญจะมีความ
เป็นสถาบัน ท�ำงานเป็นระบบ ไม่ได้ขนึ้ อยูก่ บั ดุลพินจิ ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและมีศกั ยภาพสูงใน
การประสานการวิจัยกับศาลรัฐธรรมอื่นในต่างประเทศได้อีกด้วย
							เมือ่ ประมวลการวิเคราะห์สถานะขององค์กรและบุคลากรขององค์กรตรวจสอบ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายไทยแล้วพบว่า ด้วยเหตุผลด้านหน้าที่และอ�ำนาจของ
องค์กรที่ท�ำหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ด้านสถานะขององค์กรที่
ท�ำหน้าทีพ่ จิ ารณาวินจิ ฉัยและด้านความสอดคล้องกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย
รูปแบบขององค์กรทีเ่ หมาะสมกับประเทศไทยคือ ศาลรัฐธรรมนูญ (The Constitutional Court)
ส�ำหรับคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ได้บัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะของบุคคลที่จะมาด�ำรงต�ำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
อย่างเข้มข้นที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ตามล�ำดับ แต่อย่างไรก็ตาม ภายใต้
หลักความมีสทิ ธิตามระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่ง หลักความมีอสิ ระของตุลาการ หลักสุจริต หลักความ
มั่ น คงในหน้ า ที่ ก ารงานและตามแนวค� ำ พิ พ ากษาศาลฎี ก า ที่ 277/2526 ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ของ
ศาลรัฐธรรมนูญบัลกาเรีย 8/1994 และค�ำวินิจฉัยศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปคดี นาย Baka V.
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ดร.ปัญญา อุดชาชน

Hungary ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มีคุณสมบัติและมาจากกระบวนการสรรหาตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ย่อมมีสิทธิที่จะด�ำรงต�ำแหน่งต่อเนื่องตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ และย่อมมีสิทธิด�ำรงต�ำแหน่งตามวาระเดิม 9 ปี
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้เพียงวาระเดียว ส่วนคณะผูส้ นับสนุน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งประกอบด้วย ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ เลขานุการ และข้าราชการ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญนัน้ เมือ่ เปรียบเทียบกับศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศ เช่น ศาลรัฐธรรมนูญ
แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ศาลสูงสุดของอเมริกา และศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐ
เกาหลี เป็นต้น แล้วพบว่าศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศจะให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับคณะผู้สนับสนุน
การปฏิบัติงานมากในการปฏิบัติหน้าที่ด้านวิจัยและด้านเสนอความเห็น ด้วยเหตุนี้ คุณสมบัติ
ของคณะผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานดังกล่าวล้วนจบการศึกษาทางกฎหมายจากมหาวิทยาลัยที่มี
ชื่อเสียงของประเทศโดยเป็นศาสตราจารย์เป็นส่วนใหญ่ หรือมีประสบการณ์เป็นผู้พิพากษา หรือ
ข้าราชการระดับสูง ส่วนระบบการท�ำงานมี 2 ระบบคือ ปฏิบัติงานที่ศาลรัฐธรรมนูญเต็มเวลา
เรียกว่า The Research Assistants และปฏิบัติงานที่ศูนย์วิจัย หรือสถาบันวิจัยเรียกว่า
The Constitutional Research Institute ทั้งนี้ เพื่อให้การท�ำหน้าที่ของคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญมีประสิทธิภาพมากที่สุด ด้วยเหตุนี้ คณะผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานของตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญทั้งที่ขึ้นตรงต่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและขึ้นตรงต่อส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ต้องผนึกก�ำลังท�ำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบอย่างมั่นคงถาวร

2. ส่วนที่สอง วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ

		2.1 หลักและกระบวนการพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญ
				 2.1.1 หลั ก การพิ จ ารณาคดี รั ฐ ธรรมนู ญ ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ กล่ า วคื อ นั บ แต่
ศาลรัฐธรรมนูญได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2540 ศาลรัฐธรรมนูญ
มีกฎหมายวิธีพิจารณาคดีความเรียกว่า “ข้อก�ำหนด” จนถึงปัจจุบันมีจ�ำนวน 4 ฉบับ ดังนี้
2.1.1.1 ข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2541 และข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2546
2.1.1.2 ข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาพิพากษา วิธีพิจารณา
และการท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. 2549
2.1.1.3 ข้อก�ำหนดว่าด้ วยวิ ธีพิจารณาและการท� ำ ค� ำ วิ นิจฉั ย พ.ศ. 2550
(ฉบับปัจจุบัน) มีหลักการส�ำคัญ คือ
1) วิ ธี พิ จ ารณาตามที่ ก� ำ หนดในข้ อ ก� ำ หนดนี้ ใ ห้ ใช้ ร ะบบไต่ ส วน
(Inquisitorial System) วิธีพิจารณาใดซึ่งข้อก�ำหนดนี้มิได้ก�ำหนดไว้โดยเฉพาะให้น�ำบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับเท่าที่พอจะใช้บังคับได้และไม่ขัดต่อข้อก�ำหนดนี5้
5

ข้อก�ำหนดว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. 2550 ข้อ 6.
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หรือการสืบพยาน6

2) การไต่สวน หมายความว่า การตรวจพยานหลักฐาน การนัง่ พิจารณา

3) การไต่สวนของศาลให้กระท�ำโดยเปิดเผยเว้นแต่เมื่อศาลเห็นเป็น
การสมควรเพื่อรักษาความเรียบร้อยในบริเวณที่ท�ำการศาลหรือเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ
ศาลมีอ�ำนาจก�ำหนดบุคคลที่มีสิทธิอยู่ในห้องพิจารณาได้7 เมื่อศาลประกาศก�ำหนดวันนัดไต่สวน
ครั้งแรก ให้ส่งส�ำเนาประกาศแก่คู่กรณีไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันนัด ส่วนก�ำหนดวันนัดไต่สวน
ครั้งต่อไป ให้เป็นไปตามที่ศาลก�ำหนด8
				2.1.2 กระบวนการพิจารณาคดีรฐั ธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ กระบวนการ
พิจารณาคดีรัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญสามารถแยกพิจารณาได้ ดังนี้
							2.1.2.1		 ด้านองค์คณะของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นับแต่รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 จนถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ในปัจจุบนั ศาลรัฐธรรมนูญไม่มกี ารแบ่งองค์คณะในการพิจารณาวินจิ ฉัยคดีตามลักษณะประเภทของคดี
อย่างเด็ดขาดเช่นเดียวกันกับศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีที่มีการแยกองค์คณะ
ออกเป็น 2 องค์คณะ (a twin court) แต่ละองค์คณะประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 8 คน
โดยมีองค์ประชุมไม่น้อยกว่า 6 คนของแต่ละองค์คณะ กรณีดังกล่าวนี้องค์คณะแรกเรียกว่า องค์คณะ
สิทธิพื้นฐาน (Basic rights panel)  มีอ�ำนาจหน้าที่ตามรัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี ค.ศ. 1998 มาตรา 14 (1) ส�ำหรับองค์คณะที่สองเรียกว่า องค์คณะกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ (Constitutional law panel) มีอ�ำนาจหน้าที่ตามรัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญแห่ง
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ค.ศ. 1998 มาตรา 14 (2)
นอกจากนั้น ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีจะมีองค์คณะ
กลั่นกรอง (Kammer) โดยองค์คณะที่ 1 หรือองค์คณะที่ 2 สามารถแต่งตั้งองค์คณะกลั่นกรองขึ้น
ประกอบด้วยตุลาการจ�ำนวน 3 คน มีวาระด�ำรงต�ำแหน่ง 3 ปี ท�ำหน้าที่กลั่นกรองค�ำร้องที่ประชาชน
ส่งมายังองค์คณะที่ 1 หรือองค์คณะที่ 2 โดยองค์คณะกลั่นกรองมีหลายๆ องค์คณะกลั่นกรองก็ได้
แล้วเสนอองค์คณะที่ 1 หรือองค์คณะที่ 2 แล้วแต่กรณีเพื่อพิจารณาว่าจะรับค�ำร้องหรือไม่ อย่างไร
โดยปกติแล้วจะมีคำ� ร้องยืน่ ต่อศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเฉลีย่ แล้วปีละ 10,000
ค�ำร้อง ในจ�ำนวน 10,000 ค�ำร้องนี้จะเป็นค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ (The Constitutional
Complaint) จ�ำนวน 6,000 ค�ำร้อง และจ�ำนวน 6,000 ค�ำร้องนีศ้ าลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนีรับไว้พิจารณาเฉลี่ย 2.5 เปอร์เซ็นต์และการยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ยกเว้นค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญหากศาลรัฐธรรมนูญ
6
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8

อ้างแล้ว., เชิงอรรถที่ 5 ข้อ 4.
อ้างแล้ว., เชิงอรรถที่ 5 ข้อ 32 วรรคสอง.
อ้างแล้ว., เชิงอรรถที่ 5 ข้อ 32 วรรคสาม.
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แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีพิจารณารับค�ำร้องแล้ว ผู้ร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญต้องเสียค่าใช้จ่าย
เป็นค่าธรรมเนียม 2,600 ยูโร9 หากวิเคราะห์เปรียบเทียบกับศาลรัฐธรรมนูญไทยแล้ว ข้อก�ำหนด
ศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. 2550 ข้อ 25 ก�ำหนดว่ากรณีมี
ค�ำร้องขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยเรื่องใด ให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ไม่น้อยกว่า 3 คนเป็นตุลาการประจ�ำคดี มีอ�ำนาจหน้าที่กลั่นกรองและให้ความเห็นทางคดีเกี่ยวกับ
อ�ำนาจหน้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาวินจิ ฉัยรับค�ำร้องหรือไม่ตอ่ ทีป่ ระชุมศาลรัฐธรรมนูญ
ทั้งหมดที่เป็นองค์คณะ โดยปัจจุบันมีตุลาการประจ�ำคดีจ�ำนวน 2 คณะๆ ละ 4 คน โดยคณะแรก
รับผิดชอบคดีหมายเลขคูแ่ ละคณะทีส่ องรับผิดชอบคดีหมายเลขคี่ ดังนัน้ จึงถือได้วา่ ตุลาการประจ�ำคดี
ของศาลรัฐธรรมนูญไทยจึงมีลักษณะเหมือนกับองค์คณะกลั่นกรอง (Kammer) ของศาลรัฐธรรมนูญ
แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเท่านั้น ไม่มีการแบ่งองค์คณะแต่อย่างใดโดยการพิจารณาวินิจฉัย
จึงเป็นองค์คณะเต็มทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
มาตรา 211 บัญญัตวิ า่ องค์คณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการนัง่ พิจารณาและในการท�ำค�ำวินจิ ฉัย
ต้องประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่น้อยกว่า 7 คน อนึ่ง หากเปรียบเทียบจ�ำนวน ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญทัง้ สิน้ จ�ำนวน 9 คน ขณะทีศ่ าลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมตี ลุ าการ
ศาลรัฐธรรมนูญทั้งสิ้น จ�ำนวน 16 คน
							2.1.2.2		 ด้านการบริหารจัดการคดี ศาลรัฐธรรมนูญไทยมีกรอบระยะเวลาใน
การบริหารจัดการคดีตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และ
ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยการบริหารจัดการคดี พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2560
ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวได้บัญญัติกรอบเวลาการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไว้ คือ
1) ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน
นับแต่วันที่ได้รับความเห็นกรณีการเสนอการแปรญัตติหรือการกระท�ำใดๆ ของสภาผู้แทนราษฎร
วุฒิสภา หรือคณะกรรมาธิการว่ามีส่วนไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อมในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปีหรือไม่
2) ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั เรือ่ งหรือค�ำร้องขอ กรณีคำ� ร้องเกีย่ วกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม และค�ำร้องเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยว่าหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากรัฐสภาหรือไม่
3) ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน
นับแต่วันที่ได้รับเรื่องกรณีการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชก�ำหนด
9

สัมภาษณ์ Professor Dr. Andreas Voßhuhle ประธานศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยนายปัญญา
อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ณ ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
เมือง Karlsruhe ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี.

186
-18-0548(001)P5.indd 186

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 20 เล่มที่ 58 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2561

8/9/61 BE 9:57 AM

การพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมของศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(The Justice Administration Development of the Constitutional Court of the Kingdom of Thailand)

							2.1.2.3		 ด้านกระบวนการพิจารณาคดี หลักพื้นฐานส�ำคัญในกระบวนการ
พิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ คือ
												1) หลักการค้นหาความจริงโดยการระบบการไต่สวน ศาลรัฐธรรมนูญ
ใช้ระบบวิธีพิจารณาความโดยการไต่สวน (Inquisitorial System) ซึ่งระบบการไต่สวนดังกล่าว
มีพัฒนาการส�ำคัญ คือ10 เป็นระบบที่พัฒนาต่อมาจากระบบกล่าวหา (Acquisitorial System) โดย
อิทธิพลของระบบกฎหมายโรมัน มีการยกเลิกวิธีการให้ผู้เสียหายเป็นผู้กล่าวหาเองและให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐท�ำหน้าที่แทน ผู้พิพากษาเปลี่ยนสถานะเป็นคนกลางมาเป็นผู้ท�ำการไต่สวน เป็นระบบการ
สืบพยานหลักฐานที่เน้นการแสวงหาความจริงแท้ (Truth) มิได้จ�ำกัดการพิสูจน์อยู่ที่การน�ำเสนอ
พยานหลักฐานของคูค่ วามเท่านัน้ แต่เปิดโอกาสให้ศาลแสวงหาข้อเท็จจริงได้อย่างเต็มที่ จึงเป็นระบบ
วิธีพิจารณาคดีและสืบพยานหลักฐานที่มุ่งค้นหาความจริงเป็นส�ำคัญ สรุปได้ ดังนี้
    
(1) ศาลเป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญในการพิจารณาคดี มีอ�ำนาจที่จะ
สืบพยานเพิ่มเติมหรืองดการสืบพยานหลักฐานเพื่อค้นหาความจริงให้ได้ใกล้เคียงกับความจริง
มากที่สุด การก�ำหนดแบบพิธีเกี่ยวกับการสืบพยานมีน้อย ศาลจึงอาจใช้ดุลพินิจในการแสวงหา
ความจริงได้อย่างกว้างขวาง
    
(2) ไม่ มี ก ฎเกณฑ์ ก ารสื บ พยานหลั ก ฐานเป็ น แบบพิ ธี เ คร่ ง ครั ด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะไม่มีบทตัดพยานหลักฐาน (Exclusionary Rule) ที่เด็ดขาด แต่เปิดโอกาสให้มี
การเสนอพยานหลักฐานทุกชนิดมาสู่ศาลได้อย่างกว้างขวาง
หากวิเคราะห์เปรียบเทียบกับศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีแล้ว
หลักการค้นหาความจริงในการไต่สวน (Untersuchungsgrundsatz) ได้บญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐบัญญัตวิ า่ ด้วย
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ค.ศ. 1998 มาตรา 26 ที่บัญญัติว่า ศาลย่อมเป็น
ผูม้ อี ำ� นาจในการก�ำหนดว่าข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานใดควรจะน�ำเข้าสูก่ ารพิจารณาเพือ่ ประโยชน์
ในการค้นหาความจริงแห่งคดี และถือเป็นหน้าที่ที่ศาลจะต้องกระท�ำทุกอย่างในขอบอ�ำนาจของตน
เพือ่ ความจริงแห่งคดีปรากฏขึน้ ในการค้นหาความจริงศาลไม่ผกู พันอยูก่ บั ค�ำร้องของผูม้ สี ว่ นร่วมในคดี
นอกจากนีโ้ ดยหลักแล้วศาลยังไม่ผกู พันกับข้อเท็จจริงทีเ่ ป็นฐานในการพิจารณาพิพากษาคดีในกระบวน
วิธพี จิ ารณาทีใ่ ช้หลักการมีอำ� นาจเหนือวัตถุแห่งคดีของคูค่ วามเป็นส�ำคัญ11 นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญ
ยังอาจวินิจฉัยชี้ขาดคดีโดยอาศัยข้อเท็จจริงที่ยุติแล้วตามค�ำพิพากษาถึงที่สุดของศาลอื่นได้ ทั้งนี้
ภายใต้เงือ่ นไขทีว่ า่ ข้อเท็จจริงทีย่ ตุ แิ ล้วดังกล่าวนัน้ จะต้องได้มาในกระบวนวิธพี จิ ารณาทีศ่ าลเป็นผูค้ น้ หา
ความจริงตามหน้าที่ (von amts wegen) หลักการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อลดภาระของศาลรัฐธรรมนูญ
ในการค้นหาความจริงแห่งคดีในประเด็นซึ่งศาลอื่นก�ำลังพิจารณาอยู่หรือที่ศาลอื่นวินิจฉัยหรือ
10
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อุดม รัฐอมฤต, ระบบไต่สวน อ้างใน คณิต ณ นคร ระบบไต่สวนตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติ
มิชอบ, วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กรุงเทพ : 2560), มิถุนายน, หน้า 360 - 361.
วรเจตน์ ภาคีรัตน์, รายงานผลการวิจัยเรื่อง วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ : ศึกษากรณีของศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศ
กับศาลรัฐธรรมนูญไทย, ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (กรุงเทพ : 2545) หน้า 15.
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พิพากษาแล้ว12 กรณีดงั กล่าวนีม้ ปี รากฏในคดียบุ พรรคพลังประชาชนโดยศาลรัฐธรรมนูญซึง่ ข้อเท็จจริง
ได้ยุติแล้วว่าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองได้พิพากษาถึงที่สุดแล้วว่า
กรรมการบริหารพรรคพลังประชาชนได้กระท�ำความผิดในการซื้อเสียง จึงส่งผลให้ศาลรัฐธรรมนูญ
ยุบพรรคพลังประชาชนในที่สุด ด้วยเหตุนี้ ศาลรัฐธรรมนูญไทยต้องด�ำเนินการค้นหาความจริงโดย
ระบบการไต่สวนอย่างจริงจัง เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และอ�ำนาจในการพิจารณาวินิจฉัย
ข้อพิพาททางมหาชนและสร้างความสมดุลระหว่างประโยชน์ของปัจเจกชนและประโยชน์สาธารณะ
รวมทั้งการพิจารณาคดีที่ต้องใช้เอกสารเป็นหลักเป็นพยานหลักฐาน หากมิฉะนั้นแล้วคู่กรณีทั้งผู้ร้อง
และผู้ถูกร้องอาจใช้เทคนิคในการประวิงคดีเพื่อให้กระบวนการพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญอาจล่าช้า
ออกไปได้
												2) หลักการให้มี “ตุลาการผูร้ บั ผิดชอบส�ำนวน” การพิจารณาวินจิ ฉัยคดี
รัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญไทยยังไม่มตี ลุ าการผูร้ บั ผิดชอบส�ำนวน (Rapporteur Judge) เนือ่ งจาก
ข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. 2550 ไม่มีบทบัญญัติ
ว่าด้วยตุลาการผู้รับผิดชอบส�ำนวนแต่อย่างใด ในทางปฏิบัติเมื่อศาลรัฐธรรมนูญได้ท�ำการไต่สวน
จนข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญจะนัดประชุมล่วงหน้าเพื่อให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
แถลงด้วยวาจาก่อนลงมติและลงมติ องค์คณะของตุลาการรัฐธรรมนูญในการนัง่ พิจารณาและในการท�ำ
ค�ำวินิจฉัยต้องประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่น้อยกว่า 7 คน ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่รัฐธรรมนูญจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น เมื่อศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องใดไว้
พิจารณาแล้ว ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ใดจะปฏิเสธไม่วินิจฉัยโดยอ้างว่าเรื่องนั้นไม่อยู่ในอ�ำนาจ
ของศาลรัฐธรรมนูญมิได้ และค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ13 เมื่อที่ประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ครบองค์ประชุมแล้ว ประธานศาลรัฐธรรมนูญจะให้ตลุ าการศาลรัฐธรรมนูญแถลงด้วยวาจาก่อนลงมติ
และลงมติตามล�ำดับตัวอักษรของชื่อคือ ก ถึง ฮ แต่ไม่ใช่กติกาตายตัวแต่อย่างใด ประธานศาล
รัฐธรรมนูญอาจเริ่มจากล�ำดับตัวอักษร ฮ ถึง ก ก็ได้ ส่วนประธานศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นผู้แถลงด้วย
วาจาก่อนลงมติและลงมติเป็นคนสุดท้าย จากนั้นประธานศาลรัฐธรรมนูญจะสรุปนับคะแนนเสียงว่า
คะแนนเสียงเอกฉันท์หรือเสียงข้างมากและมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนใดบ้าง
หากเปรียบเทียบกับศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศ
ล้วนให้ความส�ำคัญกับตุลาการผู้รับผิดชอบส�ำนวน (Rapporteur Judge) มาก เนื่องจากเป็น
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายให้รับผิดชอบคดีนั้นๆ โดยมีหน้าที่ใน
การศึกษา ค้นคว้า และเสนอความเห็นของตนต่อทีป่ ระชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญว่าคดีทตี่ นเป็น
ผูร้ บั ผิดชอบส�ำนวนตนมีความเห็นว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่พร้อมด้วยเหตุผลก่อนทีต่ ลุ าการ
ศาลรัฐธรรมนูญคนอื่นจะแถลงด้วยวาจาก่อนลงมติและลงมติ ลักษณะดังกล่าวนี้เป็นการคานและ
12

13

อ้างแล้ว.,เชิงอรรถที่ 11 หน้า 16.
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 211.
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การพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมของศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(The Justice Administration Development of the Constitutional Court of the Kingdom of Thailand)

ดุลการตัดสินใจลงมติของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่ละคน นอกจากนั้น ตุลาการผู้รับผิดชอบส�ำนวน
จะมีหน้าที่ในการยกร่างค�ำวินิจฉัยและอ่านค�ำวินิจฉัยด้วย ตัวอย่างเช่น
(1) ศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐเกาหลี กล่าวคือ ศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐเกาหลี
ประกอบด้วยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งสิ้น จ�ำนวน 9 คน โดยประธานศาลรัฐธรรมนูญแต่งตั้ง   
ตุลาการผู้รับผิดชอบส�ำนวนซึ่งมีคุณสมบัติ ดังนี14้
       
(1.1) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มีคุณสมบัติสูง เช่น เคยเป็นผู้พิพากษา
หรืออัยการสูงสุด เป็นต้น
       
(1.2) เป็นตุลาการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ เ คยด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ไม่ ต�่ำ กว่ า ผู ้ ช ่ วย
ศาสตราจารย์ในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยมาก่อน
       
(1.3) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทีม่ ปี ระสบการณ์ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นหน่วยงาน
ของรัฐระดับ 4 หรือสูงกว่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือสูงกว่า เช่น สภาแห่งชาติ หรือฝ่ายบริหาร หรือ
ฝ่ายตุลาการ เป็นต้น
(2) ศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกา กล่าวคือ ศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาประกอบด้วย
ผู้พิพากษาทั้งสิ้น จ�ำนวน 9 คน โดยประธานศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาจะแต่งตั้งผู้พิพากษา
ผูร้ บั ผิดชอบส�ำนวนเพือ่ ท�ำหน้าทีใ่ นทางธุรการคดี การยกร่างค�ำพิพากษากลาง และการอ่านค�ำพิพากษา
(3) คณะตุ ล าการรั ฐ ธรรมนู ญ สาธารณรั ฐ ฝรั่ ง เศส กล่ า วคื อ คณะตุ ล าการ
รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐฝรั่งเศสประกอบด้วย 2 ประเภทคือ ตุลาการรัฐธรรมนูญที่มาจากการแต่งตั้ง
จ�ำนวน 9 คน และตุลาการรัฐธรรมนูญโดยต�ำแหน่งได้แก่ อดีตประธานาธิบดีทุกคน การประชุม
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสประกอบด้วยตุลาการรัฐธรรมนูญอย่างน้อย 7 คน โดยประธาน
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐฝรัง่ เศสจะแต่งตัง้ ตุลาการผูร้ บั ผิดชอบส�ำนวนโดยมีอำ� นาจหน้าที่
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ค้นคว้าเอกสารหรือค�ำพิพากษา เสนอความเห็นทางคดีต่อที่ประชุม
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญและยกร่างค�ำวินิจฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
(4) ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กล่าวคือ คณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประกอบด้วย คณะตุลาการรัฐธรรมนูญทัง้ สิน้ จ�ำนวน 16 คน
มี 2 องค์คณะๆ ละ 8 คน แต่ละองค์คณะประกอบด้วย ประธานองค์คณะ ตุลาการผู้รับผิดชอบส�ำนวน
และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ค.ศ. 1986
ได้ก�ำหนดการแต่งตั้ง ภารกิจและอ�ำนาจหน้าที่ของตุลาการผู้รับผิดชอบส�ำนวน ดังนี้
       
(4.1) องค์คณะก�ำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายส�ำนวนและการมอบค�ำร้องให้
ตุลาการผู้รับผิดชอบส�ำนวนก่อนเริ่มปีปฏิบัติงานในแต่ละปี15
14
15

สัมภาษณ์ H.E.Park Han Chul ประธานศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐเกาหลี โดยนายปัญญา อุดชาชน ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 ณ ศาลรัฐธรรมนูญเกาหลี กรุง Soul ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี.
ข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ค.ศ. 1986 ข้อ 20 (1).
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(4.2) ค�ำร้องที่ไม่อาจมอบให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนใดคนหนึ่งเป็น
ตุลาการผูร้ บั ผิดชอบส�ำนวนได้ตามหลักเกณฑ์ขอ้ (4.1) ให้มอบแก่ตลุ าการศาลรัฐธรรมนูญในองค์คณะ
นั้นตามล�ำดับไป ทั้งนี้ โดยเริ่มจากตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่อาวุโสน้อยที่สุดจากอายุการปฏิบัติงาน16
      
(4.3) ประธานองค์คณะเป็นผู้แต่งตั้งตุลาการผู้รับผิดชอบส�ำนวน17
       
(4.4) ตุ ล าการผู ้ รั บ ผิ ด ชอบส� ำ นวนแถลงความเห็ น เกี่ ย วกั บ คดี เ ป็ น
ลายลักษณ์อักษรในคดีที่องค์คณะมีหน้าที่ต้องวินิจฉัยชี้ขาดและตุลาการผู้รับผิดชอบส�ำนวนอาจท�ำ
ร่างค�ำวินิจฉัยพร้อมเหตุผลเพื่อให้องค์คณะพิจารณาก็ได้18
       
(4.5) ตุลาการผูร้ บั ผิดชอบส�ำนวนสนับสนุนการด�ำเนินกระบวนการพิจารณา
คดีที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของคดี19
       
(4.6) ประธานองค์คณะโดยค�ำแนะน�ำของตุลาการผู้รับผิดชอบส�ำนวนหรือ
องค์คณะ มีอ�ำนาจขอข้อมูลจากศาลสูงสุดต่างๆ แห่งสหพันธ์หรือศาลสูงสุดต่างๆ แห่งมลรัฐได้20
ด้วยเหตุความส�ำคัญของการมีตุลาการผู้รับผิดชอบส�ำนวน (Rapporteur Judge)
ดังกล่าว ศาลรัฐธรรมนูญไทยควรให้มีตุลาการผู้รับผิดชอบส�ำนวนขึ้นเพื่อให้กระบวนการพิจารณาคดี
รัฐธรรมนูญมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สร้างความถ่วงดุลในการเสนอความเห็นในเนื้อหาของคดีและ
ส่งผลให้คู่กรณีได้รับความเป็นธรรมในกระบวนการพิจารณาคดี ทั้งนี้ สามารถด�ำเนินการได้โดย
การแก้ไขข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. 2550
		2.2 การละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติศาลรัฐธรรมนูญไว้
ในหมวด 11 ศาลรัฐธรรมนูญแยกไว้ต่างหากจากหมวด 10 ว่าด้วยหมวดศาลซึ่งประกอบด้วย
ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว
จะบัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญแยกออกมาจากหมวดศาลทั่วไปก็ตามแต่รัฐธรรมนูญยังคงยืนยันสถานะ
ของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับความเป็นศาลอยู่ดี ดังปรากฏในบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ มาตรา 210
วรรคสามที่บัญญัติว่า “ให้น�ำความในมาตรา 188 มาตรา 190 มาตรา 191 และมาตรา 193
มาใช้ บั ง คั บ แก่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ ด้ ว ยโดยอนุ โ ลม” กล่ า วคื อ การพิ จ ารณาพิ พ ากษาอรรถคดี เ ป็ น
อ�ำนาจของศาล ซึ่งต้องด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ 21
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและให้ผู้พิพากษาและตุลาการพ้นจากต�ำแหน่ง แต่ในกรณีที่พ้นจาก
ต�ำแหน่งเพราะความตาย เกษียณอายุตามวาระหรือพ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษให้น�ำความ
16
17
18
19
20
21

อ้างแล้ว., เชิงอรรถที่ 15 ข้อ 20 (2).
อ้างแล้ว., เชิงอรรถที่ 15 ข้อ 20 (3).
อ้างแล้ว., เชิงอรรถที่ 15 ข้อ 23 (1).
อ้างแล้ว., เชิงอรรถที่ 15 ข้อ 22 (2).
อ้างแล้ว., เชิงอรรถที่ 15 ข้อ 22 (3).
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 188.
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(The Justice Administration Development of the Constitutional Court of the Kingdom of Thailand)

กราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ22 ก่อนเข้ารับหน้าที่ผู้พิพากษาและตุลาการต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อ
พระมหากษัตริย์ และให้แต่ละศาล ยกเว้นศาลทหารมีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานธุรการที่มีความ
เป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณและการด�ำเนินการอื่น โดยให้มีหัวหน้าหน่วยงาน
คนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานของแต่ละศาล ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ24 หาก
เปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญของต่างประเทศแล้ว การที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญ
แยกออกมาเป็นหมวดหนึ่งต่างหากจากหมวดศาลทั่วไปก็มีปรากฏเช่นเดียวกัน เช่น รัฐธรรมนูญ
แห่งสาธารณรัฐเกาหลี ค.ศ. 1987 ได้บัญญัติศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐเกาหลีไว้ในหมวด VI
The Constitutional Court แยกออกจากหมวด V The Courts25 นอกจากนั้น ค�ำวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระและหน่วยงาน
ของรัฐ26 ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้จึงสามารถยืนยันสถานะของศาลรัฐธรรมนูญได้ว่า ศาลรัฐธรรมนูญ
มีสถานะเป็นองค์กรศาลที่มีหน้าที่และอ�ำนาจทางด้านตุลาการ (Judicial Power)
				2.2.1 การละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญ
หลักละเมิดอ�ำนาจศาล (Contempt of Court) มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ศาลสามารถ
ด�ำเนินกระบวนการบริหารการพิจารณาคดีต่อไปได้และการด�ำเนินกระบวนพิจารณาคดีต้องได้รับ
การปฏิบัติภายใต้กรอบของความยุติธรรมที่ได้รับการคุ้มครองและปลอดภัย27 ทั้งนี้เจตนารมณ์ของ
กฎหมายเกีย่ วกับการละเมิดอ�ำนาจศาลเพือ่ ประโยชน์แก่ความยุตธิ รรมและให้กระบวนการพิจารณาคดี
ด�ำเนินต่อไปได้เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยทั้งในบริเวณศาลและนอกศาล ป้องกันการประวิงคดี
และการใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที่เกินขอบเขตและไม่สุจริต ศาลในฐานะที่เป็นองค์กรหนึ่ง
ในกลไกกระบวนการยุติธรรมที่มีหน้าที่ในการวินิจฉัยข้อพิพาททางกฎหมายย่อมมีบทบาทส�ำคัญใน
การสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม เพราะการที่กระบวนการยุติธรรมจะประสบความ
ส�ำเร็จในการหาข้อสรุปความขัดแย้งทางกฎหมายได้ดีเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับบทบาทในการอ�ำนวย
ความยุติธรรมของศาลเป็นส�ำคัญด้วย การอ�ำนวยความยุติธรรมในศาลนอกจากจะมีวิธีพิจารณา
ความต่างๆ อันเป็นกติกาก�ำหนดวิธีการแสวงหาความยุติธรรมแล้ว ยังต้องมีมาตรการที่จะท�ำให้
การด�ำเนินคดีในศาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและราบรื่น มาตรการดังกล่าวคือ การละเมิด
อ� ำ นาจศาล 28 การละเมิ ด อ� ำ นาจศาลเป็ น หลั ก สากลที่ ศ าลแต่ ล ะประเทศทั่ ว โลกไม่ ว ่ า จะเป็ น
22
23
24
25
26
27
28

อ้างแล้ว., เชิงอรรถที่ 21 มาตรา 190.
อ้างแล้ว., เชิงอรรถที่ 21 มาตรา 191.
อ้างแล้ว., เชิงอรรถที่ 21 มาตรา 193.
รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ค.ศ. 1987 Chapter VI Article 111-113.
อ้างแล้ว., เชิงอรรถที่ 21 มาตรา 211 วรรคท้าย.
C.J.Miller, Contemp of Court, (Great Britain : 1976) London, P.48.
สถิต ลิ่มพงศ์พันธุ์, ละเมิดอ�ำนาจศาลกับสังคมไทย : บทบรรณาธิการ (กรุงเทพ, ส�ำนักพิมพ์พาสิโก, พฤษภาคม 2522)
หน้า (1) และ (2).
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ดร.ปัญญา อุดชาชน

ระบบ Common Law เช่น อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และระบบ Civil Law เช่น ออสเตรีย เยอรมนี
ฝรัง่ เศส ต่างก็มกี ฎหมายในลักษณะนี้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ศาลมีมาตรการหรือเครือ่ งมือบางอย่าง
ส�ำหรับให้แก่ศาลในอันที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยในบริเวณศาลและเพื่อให้กระบวนพิจารณาคดี
ด�ำเนินไปตามความเที่ยงธรรม ยุติธรรม และรวดเร็ว29
ดังนัน้ เมือ่ ศาลรัฐธรรมนูญมีสถานะเป็นองค์กรศาลทีใ่ ช้อำ� นาจตุลาการทีม่ อี ำ� นาจ
หน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายกระท�ำในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์
จึงมีความจ�ำเป็นต้องน�ำหลักละเมิดอ�ำนาจศาลมาใช้กับศาลรัฐธรรมนูญ
							วิเคราะห์แล้วเห็นว่า องค์กรตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
ของต่างประเทศได้น�ำหลักละเมิดอ�ำนาจศาลมาใช้เป็นเครื่องมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย
ในช่วงที่มีการพิจารณาวินิจฉัยคดี หากแยกโดยลักษณะขององค์กรทีมีสถานะเป็นศาลสามารถ
แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะที่เป็นศาลรัฐธรรมนูญ (The Constitutional Court)
และลักษณะที่เป็นศาลสูง (The Supreme Court) ดังนี้
							1) ลักษณะที่เป็นศาลรัฐธรรมนูญ (The Constitutional Court) เช่น30
									 (1)		 ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ สาธารณรั ฐ ออสเตรี ย กล่ า วคื อ รั ฐ บั ญ ญั ติ ว ่ า ด้ ว ย
ศาลรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1953 บัญญัติเกี่ยวกับการละเมิดอ�ำนาจศาล ดังนี้
(1.1) บุคคลที่กระท�ำการรบกวนการด�ำเนินกระบวนพิจารณาของศาล
จะถูกตักเตือนอย่างรุนแรง หากตักเตือนแล้วไม่ฟัง จะถูกปรับไม่เกิน 500 ชิลลิ่ง (36 ยูโร) ถ้าไม่มี
เงินค่าปรับจะถูกกักขังแทนค่าปรับไม่เกิน 3 วัน นอกจากนัน้ ศาลรัฐธรรมนูญยังมีอำ� นาจลงโทษบุคคล
ที่ส่งค�ำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรในลักษณะที่ดูหมิ่นศาลได้อีกด้วย
(1.2) บุ ค คลที่ ก ระท� ำ การโดยมุ ่ ง ประสงค์ ใ ห้ ก ารท� ำ งานของ
ศาลรัฐธรรมนูญเสียหายหรือมุ่งประสงค์เผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จบุคคลนั้นมีโทษปรับไม่เกิน
1,500 ซิลลิ่ง (109 ยูโร) ถ้าไม่มีเงินค่าปรับจะถูกกักขังแทนค่าปรับไม่เกิน 9 วัน
(1.3) โทษค่าปรับดังกล่าวให้ตกเป็นรายได้ของแผ่นดิน
(1.4) ประธานศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจในการออกค�ำสั่งลงโทษและ
การบังคับให้เป็นไปตามค�ำสั่งนั้น ให้ศาลยุติธรรมเป็นผู้ด�ำเนินการตามค�ำสั่ง

29
30

สุชาติ จอกแก้ว, บทบัณฑิตย์ “ละเมิดอ�ำนาจศาล”, เล่ม 64, ตอน 1 (กรุงเทพ : มีนาคม 2551), หน้า 172
ปัญญา อุดชาชน, การบริหารกระบวนการยุติธรรมของศาลรัฐธรรมนูญ : หลักการละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญ, เอกสาร
วิชาการส่วนบุคคลหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 21 วิทยาลัยการยุติธรรม ส�ำนักงาน
ศาลยุติธรรม (กรุงเทพ : 2560) หน้า 53 – 56.

192
-18-0548(001)P5.indd 192

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 20 เล่มที่ 58 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2561

8/9/61 BE 9:57 AM

การพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมของศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(The Justice Administration Development of the Constitutional Court of the Kingdom of Thailand)

			
					 (2)		 ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กล่าวคือ รัฐบัญญัติ
ว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ค.ศ. 1998 บัญญัติเกี่ยวกับการละเมิด
อ�ำนาจศาล ดังนี้
(2.1) การรักษาความสงบเรียบร้อยในขณะพิจารณาคดีเป็นอ�ำนาจหน้าที่
ของประธานศาลรัฐธรรมนูญ
(2.2) บุคคลทีไ่ ม่สามารถปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ ศาลไม่วา่ จะเป็นคูก่ รณี พยาน
หรือบุคคลภายนอกจะถูกน�ำตัวออกไปจากห้องพิจารณาคดีหรือถูกกักขังไม่เกิน 24 ชั่วโมง
(2.3) บุคคลที่ประพฤติตนไม่เรียบร้อยในขณะที่ศาลพิจารณาคดี อาจ
ถูกปรับไม่เกิน 2,000 มาร์ค (1000 ยูโร) หรืออาจถูกกักขังไม่เกิน 1 สัปดาห์
(2.4) บุคคลทีถ่ กู ลงโทษฐานความผิดละเมิดอ�ำนาจศาลสามารถอุทธรณ์
ค�ำสั่งได้ภายใน 1 สัปดาห์ นับแต่วันรับทราบค�ำสั่ง เว้นแต่ค�ำสั่งศาลสูงสุดแห่งสหพันธ์หรือศาลสูงสุด
ของมลรัฐ
(2.5) กรณีที่ได้มีการก�ำหนดมาตรการเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย
หรือกรณีที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งถูกน�ำไปกักขัง หรือกรณีที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งถูกน�ำตัวออกจาก
ห้องพิจารณาคดี ให้ศาลบันทึกค�ำวินิจฉัยสั่งการนั้นไว้ในส�ำนวน  
			
					 (3) ศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐเกาหลี กล่าวคือ รัฐบัญญัตศิ าลรัฐธรรมนูญ
สาธารณรัฐเกาหลี ค.ศ. 1998 บัญญัติเกี่ยวกับการละเมิดอ�ำนาจศาล ดังนี้
(3.1) บุ ค คลที่ ถู ก หมายเรี ย กให้ ม าศาลแต่ ไ ม่ ม าโดยปราศจากเหตุ
อันสมควรหมายเรียก ดังกล่าว รวมถึงการให้การให้มาเป็นพยาน พยานผู้เชี่ยวชาญ หรือล่าม
(3.2) บุคคลใดที่ถูกศาลสั่งให้ส่งเอกพยานเอกสารพยานหลักฐาน แต่
ไม่ยอมส่งโดยปราศจากเหตุอันสมควร
(3.3) บุคคลใดปฏิเสธศาล หรือหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ สอบถามของ
ศาลโดยปราศจากเหตุอันสมควร
(3.4) บุคคลตามข้อ (3.1) – (3.3) จะมีความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาล
จะต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 1 ล้านวอน
							2) ลักษณะที่เป็นศาลสูงสุด (The Supreme Court) เช่น
									 (1)		 ศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกา แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
(1.1) การละเมิดอ�ำนาจศาลโดยตรง (Direct Contempt) หมายถึง      
การละเมิดอ�ำนาจศาลโดยตรงซึ่งได้กระท�ำต่อหน้าศาลในขณะที่ศาลก�ำลังพิจารณาคดี เป็นลักษณะ
การก่อกวนหรือขัดขวางการบริหารงานยุติธรรมของศาล ผู้กระท�ำลักษณะดังกล่าวมีความผิดใน
ทางอาญา ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของสหรัฐอเมริกา ข้อ 8 a บัญญัติว่า “ผู้พิพากษา
มีอ�ำนาจสั่งลงโทษความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลทันที โดยไม่ต้องปฏิบัติตามหลักกระบวนการ
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อันชอบธรรมซึง่ ให้ความคุม้ ครองสิทธิของจ�ำเลยในคดีอาญา ถ้าผูพ้ พิ ากษาผูน้ นั้ ได้รบั รองเป็นหลักฐาน
ว่าตนได้เห็นหรือได้ยินการละเมิดอ�ำนาจศาลนั้นด้วยตนเอง”
(1.2) การละเมิดอ�ำนาจศาลโดยอ้อม (Indirect Contempt) หมายถึง
การละเมิดอ�ำนาจศาลโดยอ้อม ซึ่งได้กระท�ำนอกศาล กระท�ำห่างไกลจากที่ตั้งศาล และอยู่นอก
การรู้เห็นของศาลโดยตรงเป็นลักษณะการท�ำให้เกิดความเสื่อมเสียความเคารพนับถือ ขัดขวาง หรือ
ก่อกวนการบริหารงานยุตธิ รรมของศาล ผูก้ ระท�ำลักษณะดังกล่าวมีความผิดในทางอาญา ตามกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาของสหรัฐอเมริกาข้อ 42 b บัญญัติว่า “ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระท�ำความผิด
ฐานละเมิดอ�ำนาจศาล ย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามหลักศุภนิติกระบวน (Due Process of
Law) โดยมีสิทธิได้รับแจ้งข้อกล่าวหาล่วงหน้าด้วยวาจาในศาล โดยเปิดเผยต่อหน้าจ�ำเลย หรือด้วย
ลายลักษณ์อกั ษร และมีสทิ ธิไ์ ด้รบั การพิจารณาคดีดว้ ยการไต่สวนสืบพยานโดยลูกขุน กรณีทผี่ พู้ พิ ากษา
คนใดมีส�ำนวนเกี่ยวข้องในการถูกวิพากษ์วิจารณ์ ย่อมมีสิทธิที่จะพิจารณาคดีการละเมิดอ�ำนาจศาล
ด้วยตนเอง เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากจ�ำเลย”
ดั ง นั้ น การละเมิ ด อ� ำ นาจศาลโดยตรงและโดยอ้ อ มจึ ง มี ก ระบวนการและ
การพิจารณาลงโทษจ�ำเลยที่แตกต่างกัน โดยหลักการแล้วศาลจะใช้อ�ำนาจลงโทษรวบรัดได้เฉพาะ
การละเมิดอ�ำนาจศาลโดยตรงเท่านั้น นอกจากนั้นศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกายังได้วางแนวทาง
บรรทัดฐานเกี่ยวกับการวิพากษ์วิจารณ์ค�ำพิพากษาไว้เป็น 2 กรณี คือ กรณีแรก กรณีที่คดีอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาลการจะถือได้ว่าเป็นการละเมิดอ�ำนาจศาลนั้นจะต้องกระท�ำภายใต้การที่อาจ
คาดค�ำนวณได้วา่ จะเกิดภยันตรายต่อกระบวนการพิจารณาคดีของศาลจริงๆ และภยันตรายนัน้ เกิดขึน้
อย่างใกล้ชิด และทันทีทันใด (คดี Bridges V. California หรือ Craig V. Harney) และกรณีที่สอง
กรณีทไี่ ด้มีค�ำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว การวิพากษ์วิจารณ์เกีย่ วกับการพิจารณาและพิพากษาคดีของศาล
ย่อมกระท�ำได้อย่างเสรีหรือไม่ต้องมีข้อจ�ำกัดใดอย่างใด โดยไม่มีความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาล
แต่อย่างใด
									(2)		 ศาลสูงสุดของแคนาดา (The Canada Supreme Court) กล่าวคือ
ความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลของแคนาดาถูกบัญญัติไว้ในข้อก�ำหนดของศาลสูงสุดแห่งสหพันธ์ของ
แคนาดา (The Federal Court Rules) chapter 12 มาตรา 472 ที่ก�ำหนด “บุคคลใดที่ถูกกล่าวหา
ว่าละเมิดอ�ำนาจศาล เมื่อได้รับค�ำสั่งและมาปรากฏต่อหน้าศาลเพื่อแก้ข้อกล่าวหา การพิจารณา
พิพากษาของผูถ้ กู กล่าวหาต้องด�ำเนินการตามหลักการพิสจู น์โดยปราศจากข้อสงสัย (Proof beyond
a reasonable doubt) แล้ว” โดยบุคคลใดกระท�ำความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลต้องได้รบั โทษจ�ำคุก
ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือปรับ แต่อย่างไรก็ตามความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลของศาลสูงสุดของแคนาดา
จะมีปรากฏในกฎหมายอืน่ ด้วย เช่น ประมวลกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งสหพันธ์ เป็นต้น โดยลักษณะ
พฤติกรรมของบุคคลทีก่ ระท�ำความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาล ได้แก่ การไม่ปฏิบตั หิ รือละเว้นการปฏิบตั ิ
ตามกระบวนการของศาล การปฏิบัติหรือละเลยการเชื่อฟังหมายเรียกศาล การฝ่าฝืนกระบวนการ
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การพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมของศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(The Justice Administration Development of the Constitutional Court of the Kingdom of Thailand)

พิจารณาหรือค�ำสั่งศาล และการแทรกแซงการด�ำเนินกระบวนการยุติธรรมของศาลด้วย การกระท�ำ
ให้เกิดความเสียหายหรือลดศักดิ์ศรีของศาลตลอดจนขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น
หากเปรียบเทียบกับประเทศไทยกรณีศาลอื่นนอกจากศาลรัฐธรรมนูญแล้วจะมี
ความผิดและโทษการละเมิดอ�ำนาจศาล โดยได้บัญญัติไว้ในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ ได้แก่
ศาลยุติธรรมโดยความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาล จะถูกบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งมาตรา 30 – 33 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 15 และมาตรา 180
ศาลปกครองโดยความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลจะถูกบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 64 ศาลทหารโดยความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลจะ
ถูกบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 มาตรา 13 และแม้แต่คณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญโดยบัญญัติความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลจะถูกบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิธีพิจารณา
ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2493 มาตรา 18 ซึ่งบัญญัติว่า “ในการพิจารณาของ
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญนั้น ให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจรักษาความสงบเรียบร้อยแห่ง
การพิจารณา หรือกระท�ำการเพื่อให้กระบวนการด�ำเนินไปโดยเที่ยงธรรมและรวดเร็ว และเพื่อ
ประโยชน์แห่งมาตรานี้ให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจดังเช่นศาล” เป็นต้น
							เมื่อประมวลการวิเคราะห์วิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญ
ซึ่งประกอบด้วย หลักและกระบวนการพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญและหลักการละเมิดอ�ำนาจ
ศาลรัฐธรรมนูญแล้วพบว่า
							1) ศาลรัฐธรรมนูญมีกฎหมายวิธีพิจารณาความคดีรัฐธรรมนูญในปัจจุบัน
เรียกว่าข้อก�ำหนดว่าด้วยวิธพี จิ ารณาและท�ำค�ำวินจิ ฉัย พ.ศ. 2550 โดยข้อก�ำหนดดังกล่าวได้กำ� หนด
วิธพี จิ ารณาระบบไต่สวน (Inquisitorial System) ซึง่ มีการตรวจพยานหลักฐาน การนัง่ พิจารณาหรือ
การสืบพยาน แต่โดยข้อเท็จจริงแล้วศาลรัฐธรรมนูญในทางปฏิบตั ใิ ช้วธิ พี จิ ารณาทัง้ ระบบกล่าวหา
(Accusatorial System) และระบบไต่สวน (Inquisitorial System) ผสมผสานกัน ประเด็นดังกล่าวนี้
ศาลรัฐธรรมนูญควรเคร่งครัดในวิธีพิจารณาระบบไต่สวนและบัญญัติกระบวนการพิจารณาคดี
รัฐธรรมนูญในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2560 ต่อไป
							 2) หลักการให้มี “ตุลาการผู้รับผิดชอบส�ำนวน” (Rapporteur Judge)
เป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญเพื่อท�ำหน้าที่ศึกษา ค้นคว้า เสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญพร้อมด้วยเหตุผลก่อนทีต่ ลุ าการศาลรัฐธรรมนูญคนอืน่ จะแถลงด้วยวาจาก่อนลงมติ
และลงมติตลอดจนยกร่างค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งเรียกว่า “Votum” เพื่อให้เป็นไปตาม
หลักสากลของศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศที่มีตุลาการผู้รับผิดชอบส�ำนวน เช่น ศาลรัฐธรรมนูญ
แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐเกาหลี คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
สาธารณรัฐฝรั่งเศส และศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกา เป็นต้น
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							 3) หลักการให้มีหลักละเมิดอ�ำนาจศาล (Contempt of Court) เพื่อให้
ศาลรัฐธรรมนูญด�ำเนินกระบวนพิจารณาคดีตอ่ ไปได้ปราศจากการขัดขวาง ซึง่ เป็นไปเพือ่ ประโยชน์
ของคูก่ รณีเอง โดยมีการบัญญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 และศาลรัฐธรรมนูญเองพึงใช้ด้วยความระมัดระวังและต้องมีมติ
ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมด ทั้งนี้ เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญมี
สถานะเป็นศาล ท�ำนองเดียวกับศาลยุตธิ รรม ศาลปกครอง และศาลทหารทีม่ หี ลักการละเมิดอ�ำนาจ
ศาลรองรับ และเช่นเดียวกับศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐออสเตรีย ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี ศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐเกาหลี ศาลสูงสุดของอเมริกา และศาลสูงสุด
ของแคนาดา เป็นต้น
							 4) หลักการใช้บังคับการละเมิดอ�ำนาจศาล ด้วยเหตุที่วัตถุประสงค์การให้มี
หลักละเมิดอ�ำนาจศาลเพื่อให้ศาลด�ำเนินกระบวนการพิจารณาคดีต่อไปได้ปราศจากการขัดขวาง
และเพือ่ ประโยชน์ของคูก่ รณี การใช้บงั คับจึงเป็นเฉพาะกรณีพฤติการณ์ทเี่ กิดขึน้ ก่อนหรือระหว่าง
การพิจารณาคดีเท่านั้น ส่วนพฤติการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากมีค�ำวินิจฉัยแล้วต้องด�ำเนินการว่าด้วย
หลักการหมิน่ ประมาทแต่สามารถวิพากษ์วจิ ารณ์ได้ในทางวิชาการซึง่ มีแนวปฏิบตั เิ ช่นเดียวกันกับ
ศาลสูงสุดของอเมริกา

3. ส่วนที่สาม การบริหารงานยุติธรรมของศาลรัฐธรรมนูญ

		3.1 วิเคราะห์หลักประกันการได้รับและการจัดสรรงบประมาณของศาลรัฐธรรมนูญ
				 3.1.1 รัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญได้บัญญัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระด้านงบประมาณของ
ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วย ดังนี้
1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญ
ฉบับแรกที่บัญญัติจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย บัญญัติว่า “ศาลรัฐธรรมนูญ
มีหน่วยธุรการของศาลรัฐธรรมนูญที่เป็นอิสระ โดยมีเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้บังคับ
บัญชาขึ้นตรงต่อประธานศาลรัฐธรรมนูญ การแต่งตั้งเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญต้องได้รับ
ความเห็นชอบของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีอิสระในการบริหารงาน
บุคคล การงบประมาณและการด�ำเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”31
2) รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2550 บั ญ ญั ติ ว ่ า
“ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ มี ห น่ ว ยธุ ร การของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ เ ป็ น อิ ส ระ โดยมี เ ลขาธิ ก ารส� ำ นั ก งาน
ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผูบ้ งั คับบัญชาขึน้ ตรงต่อประธานศาลรัฐธรรมนูญ การแต่งตัง้ เลขาธิการส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญต้องมาจากการเสนอของประธานศาลรัฐธรรมนูญและได้รับความเห็นชอบของ

31

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 270.
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คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามที่กฎหมายบัญญัติ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีอิสระในการบริหาร
งานบุคคล การงบประมาณ และการด�ำเนินอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”32
3) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติว่า “ให้ศาล
แต่ละศาลยกเว้นศาลทหาร มีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานธุรการที่มีความเป็นอิสระในการบริหารงาน
บุคคล การงบประมาณและการด�ำเนินการอื่น โดยให้มีหัวหน้าหน่วยงานคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา
ขึ้นตรงต่อประธานของแต่ละศาล ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”33
ดังนัน้ จึงแสดงให้เห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญได้มรี ฐั ธรรมนูญบัญญัตริ บั รองไว้เกีย่ วกับ
ความเป็นอิสระงบประมาณ โดยรัฐธรรมนูญได้ให้ก�ำหนดรายละเอียดตามที่กฎหมายบัญญัติ
				3.1.2 กฎหมายเฉพาะ ประเทศไทยมี ก ฎหมายงบประมาณที่ เ ป็ น กฎหมายกลาง
ฉบับเดียวทีใ่ ช้บงั คับกับทุกกระทรวงและส่วนราชการ คือ พระราชบัญญัตกิ ารงบประมาณ พ.ศ. 2502
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543 โดยเป็นกฎหมายหลักที่บังคับใช้กับทุกกระทรวง ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ
ตามกระบวนการวิธีงบประมาณตั้งแต่การเสนอของบประมาณ การอนุมัติงบประมาณ การบริหาร
งบประมาณและการติดตามประเมินผลงบประมาณ
				หากวิเคราะห์หลักประกันการได้รับและการจัดสรรงบประมาณของศาลรัฐธรรมนูญ
แล้ว เห็นว่าถึงแม้วา่ ศาลรัฐธรรมนูญจะมีบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญบัญญัตริ องรับความเป็นอิสระ
การงบประมาณ ก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติศาลรัฐธรรมนูญจะถูกปรับลดงบประมาณลงโดยสรุป
อย่างน้อยใน 4 ขั้นตอน คือ
							 1) ขั้นตอนการปรับลดของส�ำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของฝ่ายบริหาร คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
							 2) ขัน้ ตอนการปรับลดของคณะรัฐมนตรีซงึ่ เป็นฝ่ายบริหารโดยมีนายกรัฐมนตรี
เป็นหัวหน้า
							 3) ขัน้ ตอนของคณะอนุกรรมาธิการ พิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
							 4) ขั้นตอนของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
กรณีศาลรัฐธรรมนูญที่มีหน้าที่และอ�ำนาจเกี่ยวกับการวินิจฉัยสมาชิกภาพและความ
สิ้นสุดของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง เช่น นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ
สมาชิกวุฒิสภา เป็นต้น รวมถึงหน้าที่และอ�ำนาจในการยุบพรรคการเมือง ฝ่ายบริหารย่อมแทรกแซง
การจัดสรรและอนุมัติงบประมาณของศาลรัฐธรรมนูญ ยิ่งฝ่ายบริหารเป็นรัฐบาลที่มีเสียงข้างมากใน
สภาผูแ้ ทนราษฎรยิ่งส่งผลให้ศาลรัฐธรรมนูญถูกปรับลดงบประมาณลงอีก ด้วยเหตุนี้ ศาลรัฐธรรมนูญ
จึงขาดความเป็นอิสระเกีย่ วกับการงบประมาณเพราะไม่มกี ฎหมายเฉพาะทีจ่ ะประกันความเป็นอิสระ
ของศาลด้านงบประมาณ หากเปรียบเทียบกับศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีที่เป็น
32
33

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 217.
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 210 วรรคสามประกอบมาตรา 193 วรรคแรก.
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ดร.ปัญญา อุดชาชน

แม่ แ บบของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ไทยแล้ ว ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง สหพั น ธ์ ส าธารณรั ฐ เยอรมนี เ คยมี
ประสบการณ์คล้ายๆ กับประเทศไทยในช่วงแรกๆ ของการก่อตั้งคือปี ค.ศ. 1951 แต่ต่อมาได้มี
กฎหมายเฉพาะที่ได้สร้างหลักประกันความมีอิสระในการได้รับการจัดสรรงบประมาณปราศจาก
การแทรกแซงจากฝ่ายบริหาร จึงถือได้ว่าศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็น
ตัวอย่างทีด่ ที สี่ ดุ ทีเ่ ป็นแบบอย่างของศาลรัฐธรรมนูญของประเทศต่างๆ รวมถึงศาลรัฐธรรมนูญไทย
ด้วย โดยมีประเด็นศึกษาเปรียบเทียบระหว่างศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและ
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังนี้
				1)		 ด้านสถานะองค์กร กล่าวคือ ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
มีสถานะเป็นศาลตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ (The Basic Law ค.ศ. 1949) มาตรา 92 ทีบ่ ญ
ั ญัตวิ า่
“อ�ำนาจตุลาการย่อมเป็นของตุลาการ ให้ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์รัฐ ศาลสหพันธรัฐ และศาล
ของมลรัฐเป็นองค์กรที่ใช้อ�ำนาจตุลาการตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายพื้นฐานนี้” ศาลรัฐธรรมนูญแห่ง
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 กันยายน ค.ศ. 1951 ที่เมือง Karlsruhe ซึ่งได้รับ
สมญานามว่า “City of Courts” ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีตงั้ ขึน้ ภายใต้หลักการ
แบ่งแยกอ�ำนาจและคานอ�ำนาจของรัฐสภามีสถานะเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ (The Constitutional
Organs) ด้วย ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์กรคือ วุฒิสภา (Bundesrat) สภาผู้แทนราษฎร (Bundestag)
ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์ (Federal President) รัฐบาลแห่งสหพันธ์ (Federal Government) และ
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ (Federal Constitutional Court)34 จึงอาจกล่าวได้ว่าศาลรัฐธรรมนูญ
แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมสี ถานะทางกฎหมาย 2 ประการคือ ประการแรกเป็นศาลทีใ่ ช้อำ� นาจ
ตุลาการ มีการจัดโครงสร้าง องค์กร ภาระหน้าที่และวิธีพิจารณาท�ำนองเดียวกับศาลอื่น และประการ
ที่สองเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ (Verfassungsorgan) มีอิสระไม่เป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงแห่ง
สหพันธ์ ได้รบั งบประมาณเฉพาะของตนเอง สามารถติดต่อกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญอืน่ ๆ ได้โดยตรง
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ได้รับการจัดล�ำดับชั้นเดียวกับองค์กรสูงสุดตามรัฐธรรมนูญองค์กรอื่น35
ส่วนศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีสถานะเป็นศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกัน
กับศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 หมวด 11 ศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา 200 – มาตรา 214 และหมวด 10 ศาล มาตรา 188
มาตรา 190 มาตรา 191 และมาตรา 193 ได้วางหลักยืนยันสถานะความเป็นศาลของศาลรัฐธรรมนูญ
มีการจัดโครงสร้าง หน้าที่และอ�ำนาจ การพิจารณาอรรถคดี การแต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์
การถวายสั ต ย์ ป ฏิ ญ าณและการมี ห น่ ว ยธุ ร การที่ มี ค วามเป็ น อิ ส ระในการบริ ห ารงานบุ ค คล
34
35

Donald P. Konmers and Russell A. Miller, The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of
Germany, Duke University Press (London : 2012) P. 17.
วรเจตน์ ภาคีรตั น์, รายงานผลการวิจยั เรือ่ ง วิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ : ศึกษากรณีของศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศ
กับศาลรัฐธรรมนูญไทย เสนอต่อส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (กรุงเทพ : 2545) หน้า 4.
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การงบประมาณและการด� ำ เนิ น การอื่ น ขณะเดี ย วกั น ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ถื อ ได้ ว ่ า เป็ น องค์ ก ร
ตามรัฐธรรมนูญ (Constitutional Organ) เนื่องจากเป็นองค์กรศาลที่ใช้อ�ำนาจตุลาการโดยเป็น
องค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและมีหน้าที่และอ�ำนาจตาที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
ดังนัน้ ด้านสถานะขององค์กรของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและศาลรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยจึงมีสถานะในลักษณะเดียวกัน
				2)		 โครงสร้างการบริหารงาน กล่าวคือ การบริหารงานของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีทั้งในส่วนที่เป็นศาลและในส่วนที่เป็นหน่วยธุรการของศาลมีความสัมพันธ์กัน
โดยมีประธานศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ รองประธานศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ และตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ ส่วนศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีโครงสร้างการบริหารงาน
ในลักษณะท�ำนองเดียวกันกับศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโดยมีส่วนที่เป็นศาล
และในส่วนที่เป็นหน่วยธุรการของศาลมีความสัมพันธ์กันโดยมีประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญและเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญที่ขึ้นตรงต่อประธานศาลรัฐธรรมนูญ ดังนั้น
ด้านโครงสร้างการบริหารงานทัง้ ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและศาลรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยจึงมีลักษณะเดียวกันแต่อาจแตกต่างกันบ้างที่ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีมีรองประธานศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ (Vice President) ด้วยขณะที่
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยยังไม่มีรองประธานศาลรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด
				3)		 การเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ กล่าวคือ ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีในช่วงเริ่มแรกที่มีการจัดตั้งในวันที่ 28 กันยายน ค.ศ. 1951 มีสภาพปัญหา
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากฝ่ายบริหารเช่นเดียวกับประเทศต่างๆ โดยมีพัฒนาการ คือ
     (1) สภาพปัญหา ระบบการจัดสรรงบประมาณของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีถกู ควบคุมโดยกระทรวงยุตธิ รรมอย่างเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ตงั้ แต่กอ่ ตัง้ โดยไม่มอี สิ ระ
ในด้านงบประมาณ ก่อให้เกิดปัญหางบประมาณที่จะมาบริหารงานภายในรวมถึงอ�ำนาจที่จะแต่งตั้ง
ข้าราชการศาลของตนเอง รวมถึงผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (Law
Clerks) เป็นอ�ำนาจของกระทรวงยุติธรรมทั้งหมด36 ด้วยเหตุนี้ จึงส่งผลต่อการบริหารงานยุติธรรม
ของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นอย่างมากเพราะข้อจ�ำกัดเกี่ยวกับ คน เงิน
วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ และบริหารจัดการ
     (2) การยื่นข้อเสนอไปยังการทรวงยุติธรรม ในวันที่ 27 มิถุนายน ค.ศ. 1952    
ตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ คื อ Justice Gerhard Leibholz โดยความเห็ น ชอบของประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ คือ H.E. Hermann Höpker-Aschoff ประธานศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีคนแรก (ค.ศ. 1951 – 1954) ได้ยกร่างบันทึกความจ�ำ (Memorandum) ส่งไปยัง
36
37

Donald P.Kommers and Russell A. Miller, The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of
Germany, Duke University Press (London : 2012) P.17.
อ้างแล้ว., เชิงอรรถที่ 36 P.17.
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ดร.ปัญญา อุดชาชน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมว่า ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญสูงสุด (A Supreme Constitutional Organ) ซึง่ อยูใ่ นระดับเดียวกันกับสภาผูแ้ ทนราษฎร
แห่งสหพันธ์ บันทึกความจ�ำดังกล่าวได้ถูกส่งจากเมือง Karlsruhe ไปยังเมือง Bonn เมืองหลวงของ
เยอรมันตะวันออกและเป็นประเด็นส�ำคัญที่มีการอภิปรายกันมาในรัฐสภาโดยวุฒิสภาแห่งสหพันธ์
(Bundesrat) และพรรค Social Democrats สนับสนุนแนวคิดของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี แต่ในขณะทีส่ ภาผูแ้ ทนราษฎรแห่งสหพันธ์ (Bundestag) และรัฐบาลผสมขณะนัน้
คัดค้าน จึงเป็นการเผชิญหน้ากันระหว่างประธานศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
คือ H.E. Hermann Höpker-Aschoff กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแห่งสหพันธ์คือ
Mr. Thomas Dehler37
     (3) ปี ค.ศ. 1953 สภาผู ้ แ ทนราษฎรแห่ ง สหพั น ธ์ เริ่ ม สนั บ สนุ น แนวคิ ด ของ
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จนในที่สุดในปี ค.ศ. 1968 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ (The Basic Law Amendment) เกี่ยวกับอ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีในฐานะเป็นองค์กรสูงสุดในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญและถือได้ว่าศาลรัฐธรรมนูญ
แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมีสถานะสูงสุด 1 ใน 5 องค์กร (the fifth - highest position) ของ
สหพันธ์รัฐซึ่งประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธ์ วุฒิสภาแห่งสหพันธ์ รัฐบาลแห่งสหพันธ์
ประธานาธิบดีแห่งสมาพันธ์และศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์38
(4) ปี ค.ศ. 1968 รัฐสภาได้ออกกฎหมายงบประมาณของสหพันธ์โดยเฉพาะเรียกว่า
รัฐบัญญัติว่าด้วยงบประมาณของสหพันธ์ ค.ศ. 1969 (Bundeshaushaltsordnung) มีผลใช้บังคับ
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ค.ศ. 1969 มีทั้งสิ้นจ�ำนวน 9 หมวด 119 มาตรา โดยรัฐบัญญัติว่าด้วย
งบประมาณของสหพันธ์ ค.ศ. 1969
				4)		 ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสามารถเสนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณจากรัฐสภาได้โดยตรง กล่าวคือ กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
เสนอของบประมาณตามปกติจากกระทรวงการคลังและรัฐบาลแห่งสหพันธ์แล้วปรากฏว่าไม่ได้รับ
การจัดสรรตามที่เสนอขอ ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสามารถเสนอขอรับ
การจัดสรรงบประมาณจากรัฐสภาได้โดยตรงโดยให้แนบค�ำของบประมาณเดิมไปยังรัฐสภาด้วย กรณี
ดังกล่าวมีขั้นตอนปฏิบัติ คือ39
(4.1) ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญโดยฝ่ายงบประมาณของส่วน Division Central
Services 1 จัดท�ำค�ำของบประมาณประกอบด้วยแผนงานและโครงการต่างๆ เสนอคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญให้ความเห็นชอบ
38
39

อ้างแล้ว., เชิงอรรถที่ 36 P.18.
สัมภาษณ์ Mr. Wagner Head of the Administrative and Financial Department โดย นายปัญญา อุดชาชน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
เมือง Karlsruhe ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี.

200
-18-0548(001)P5.indd 200

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 20 เล่มที่ 58 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2561

8/9/61 BE 9:57 AM

การพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมของศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(The Justice Administration Development of the Constitutional Court of the Kingdom of Thailand)

(4.2) คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจ�ำนวน 6 คน
ท�ำหน้าที่พิจารณาในรายละเอียดและเหตุผลความจ�ำเป็นต่างๆ
(4.3) เมื่อคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเห็นชอบแล้ว จะส่งค�ำของบประมาณ
ไปยังรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลังจะส่งไปยังคณะรัฐมนตรี
เพื่อขอความเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
(4.4) เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วจะส่งร่างงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีเสนอ
ต่อสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธ์โดยทั่วไปส่งไม่เกินสัปดาห์แรกของการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
แห่งสหพันธ์ คือหลังวันที่ 1 กันยายน ของทุกปี และยื่นต่อไปยังวุฒิสภาแห่งสหพันธ์ตามล�ำดับ
(4.5) กรณีตามข้อ (4.4) หากศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเห็นว่า
งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีของศาลถูกปรับลดลง ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
สามารถเสนอของบประมาณไปยังรัฐสภาได้โดยตรงและให้แนบร่างงบประมาณที่มีการแก้ไขปรับลด
งบประมาณไปพร้อมด้วย กรณีนเี้ ป็นหลักประกันความเป็นอิสระด้านงบประมาณของศาลรัฐธรรมนูญ
แห่งสหพันธ์เพราะว่าในสภาผูแ้ ทนราษฎรแห่งสหพันธ์จะมีทงั้ ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านทีค่ อยสนับสนุน
งบประมาณให้อีกทางหนึ่ง
(4.6) เหตุผลที่รัฐสภาได้จัดสรรงบประมาณให้กับศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีโดยตรงเมื่อมีการร้องขอเนื่องจากเกิดความเชื่อมั่น ความเชื่อถือ ความศรัทธา
ของประชาชนที่มีต่อศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ ดังนั้น ประชาชนจึงเป็นผู้ผลักดันงบประมาณให้
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์40 อนึง่ การชีแ้ จงเหตุผลความจ�ำเป็นขอการขอรับการสนับสนุนการจัดสรร
งบประมาณโดยตรงในกรณีนี้ บางครัง้ ประธานศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์อาจต้องไปชีแ้ จงต่อวุฒสิ ภา
แห่งสหพันธ์ (Bundesrat) ด้วยตนเอง โดยปกติแล้วศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์จะได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีประมาณ 32 Million ยูโรต่อปี
				หากเปรียบเทียบกับศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้วพบว่าศาลรัฐธรรมนูญ
แห่ ง สหพั น ธ์ ส าธารณรั ฐ เยอรมนี มี ค วามก้ า วหน้ า และมี อิ ส ระจากฝ่ า ยบริ ห ารในการขอรั บ
การสนั บ สนุ น งบประมาณมาก ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจากความเข้ ม แข็ ง และการได้ รั บ ความเชื่ อ มั่ น
ความเชื่อถือและความศรัทธาต่อประชาชน ประกอบกับได้มีกฎหมายงบประมาณโดยเฉพาะ
เรียกว่า รัฐบัญญัติว่าด้วยงบประมาณของสหพันธ์ ค.ศ. 1969 (Bundeshaushaltsordnung)
ได้บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สามารถเสนอของบประมาณโดยตรงได้จากรัฐสภาเมื่อ
งบประมาณถูกปรับลดหรือถูกเปลีย่ นแปลงโดยฝ่ายบริหาร จึงถือได้วา่ เป็นจุดแข็งและกลไกส�ำคัญ
ของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีที่ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศอื่นไม่มี
40

สัมภาษณ์ H.E. Professor Dr. Andreas Voßkuhle ประธานศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดย
นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เมือ่ วันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี เมือง Karlsruhe ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี.
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ดร.ปัญญา อุดชาชน

		3.2 การบริหารงานยุติธรรมของศาลรัฐธรรมนูญด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (E - Court)
				 3.2.1 หลักการสนับสนุนกระบวนการพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญให้รวดเร็ว
							 3.2.1.1		 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติ
เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ดังนี้
1) แนวนโยบายแห่งรัฐ กล่าวคือ รัฐพึงจัดระบบการบริหารงานใน
กระบวนการยุติธรรมทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติและให้ประชาชนเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็วและไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร41
2) การปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม กล่าวคือ ให้มีการ
ก�ำหนดระยะเวลาด�ำเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความยุตธิ รรมโดยไม่ลา่ ช้า และมีกลไกช่วยเหลือประชาชนผูข้ าดแคลนทุนทรัพย์ให้เข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมได้ รวมตลอดทั้งการสร้างกลไกเพื่อให้การบังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อลด
ความเหลื่อมล�้ำและความไม่เป็นธรรมในสังคม42
3) การก�ำหนดกรอบระยะเวลาพิจารณาวินิจฉัยคดีแล้วเสร็จ ได้แก่
(3.1) พิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับแต่ได้รับ
ความเห็น กรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา มีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของ
จ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา เห็นว่าในการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา
หรือคณะกรรมาธิการ สมาชิกวุฒิสภาหรือกรรมาธิการมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในการใช้
งบประมาณรายจ่ายหรือไม่43
(3.2) พิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ได้รบั ค�ำขอ กรณีคณะรัฐมนตรีขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่าหนังสือสัญญาใดเป็นกรณีตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ มาตรา 178 วรรคสองและวรรคสามหรือไม่44
(3.3) พิจารณาวินจิ ฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั
เรื่อง กรณีการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม45
(3.4) พิจารณาวินจิ ฉัยให้เสร็จภายใน 60 วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั เรือ่ ง
กรณีการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชก�ำหนด โดยต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
2 ใน 3 ของจ�ำนวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดเท่าที่มีอยู46่

41
42
43
44
45
46

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 68.
อ้างแล้ว., เชิงอรรถที่ 41 มาตรา 257 ง.ด้านกระบวนการยุติธรรม (1).
อ้างแล้ว., เชิงอรรถที่ 41 มาตรา 144 วรรคสองและวรรคสาม.
อ้างแล้ว., เชิงอรรถที่ 41 มาตรา 178 วรรคท้าย.
อ้างแล้ว., เชิงอรรถที่ 41 มาตรา 256 (9).
อ้างแล้ว., เชิงอรรถที่ 41 มาตรา 173 วรรคสองและวรรคท้าย.
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การพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมของศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(The Justice Administration Development of the Constitutional Court of the Kingdom of Thailand)

							3.2.1.2		 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ได้
บัญญัติเกี่ยวกับเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น
1) ห้ามปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของ
ข้อความนั้นอยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์47
2) ในกรณีที่กฎหมายก�ำหนดให้การใดต้องท�ำเป็นหนังสือ มีหลักฐาน
เป็นหนังสือหรือมีเอกสารมาแสดง ถ้าได้มีข้อความขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงและ
น�ำกลับมาใช้ได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง ให้ถือว่าข้อความนั้นได้ท�ำเป็นหนังสือ มีหลักฐานเป็น
หนังสือหรือมีเอกสารมาแสดงแล้ว48
3) ห้ามมิให้ปฏิเสธการรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลักฐาน
ในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายทั้งในคดีแพ่ง คดีอาญาหรือคดีอื่นใดเพียงเพราะเหตุว่าเป็น
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์49
4) ในกรณี ที่ บุ ค คลพึ ง ลงลายมื อ ชื่ อ ในหนั ง สื อ ให้ ถื อ ว่ า ข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์นน้ั มีการลงลายมือชือ่ แล้ว ถ้าใช้วธิ กี ารทีส่ ามารถระบุเจ้าตัวของลายมือชือ่ และสามารถ
แสดงได้ว่าเจ้าของลายมือชื่อรับรองข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นว่าเป็นของตน และวิธีการ
ดังกล่าวเป็นวิธกี ารทีเ่ ชือ่ ถือได้โดยเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการสร้าง หรือส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
โดยค�ำนึงถึงพฤติการณ์แวดล้อมหรือข้อตกลงของคู่กรณี50
				3.2.2 แนวทางการน�ำระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์ (E - Court) มาใช้กบั ศาลรัฐธรรมนูญไทย
							 3.2.2.1		 การบัญญัตกิ ารบริหารงานศาลโดยใช้สอื่ อิเล็กทรอนิกส์ไว้ในกฎหมาย
วิธีพิจารณาความของศาลรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ หากเปรียบเทียบกับศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐ
เกาหลีแล้วจะมีกฎหมายเรียกว่า รัฐบัญญัติ ศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐเกาหลี ค.ศ. 2011 มาตรา 76
บัญญัตเิ กีย่ วกับรูปแบบและโครงข่ายการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ มาตรา 77 บัญญัตเิ กีย่ วกับลายเซ็นต์
อิเล็กทรอนิกส์ของคู่กรณีหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และมาตรา 78 บัญญัติเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ ที่ศาล
ได้บันทึกระบบอิเล็กทรอนิกส์และการยืนยันความถูกต้องของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ว่าถูกต้องตาม
ต้นฉบับจริงภายใน 2 สัปดาห์หลังจากคู่กรณีได้รับเอกสาร ดังนั้น การมีกฎหมายที่บัญญัติการใช้
สื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะของศาลรัฐธรรมนูญจึงมีความจ�ำเป็นในการรองรับด้วยมาตรการทาง
กฎหมาย

47
48
49
50

พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาตรา 7.
อ้างแล้ว., เชิงอรรถที่ 47 มาตรา 8.
อ้างแล้ว., เชิงอรรถที่ 47 มาตรา 11.
อ้างแล้ว., เชิงอรรถที่ 47 มาตรา 9.
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ดร.ปัญญา อุดชาชน

							3.2.2.2 การจั ด ท� ำ แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารงานศาลโดยใช้ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ของศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ ศาลรัฐธรรมนูญจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบ
ศาลอิเล็กทรอนิกส์ (E - Court) ไว้ล่วงหน้า 10 ปี เพื่อด�ำเนินการวางระบบต่างๆ ที่ส�ำคัญ คือ
1) ระบบบูรณการข้อมูลคดี (E - Database)
2) ระบบการยืน่ ส่งค�ำร้อง ค�ำสัง่ และเอกสารอืน่ โดยสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
(E - Filing)
3) ระบบการบันทึกการพิจารณาคดีโดยสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E - Hearing)
4) ระบบการจัดเก็บส�ำนวนคดีและข้อมูลคดีโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E - Case File)
5) ระบบห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ (E - Courtroom)
6) ระบบการบริหารจัดการคดีอเิ ล็กทรอนิกส์ (E - Case Management
System)
							3.2.2.3 การก� ำ หนดขั้ น ตอนการจั ด ท� ำ แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารงาน
โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 10 ปี หากเปรียบเทียบกับศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐเกาหลีแล้ว นอกจาก
ได้ก�ำหนดแผนการเตรียมการจัดตั้งระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์ไว้เป็นเวลา 10 ปีแล้ว ยังให้ความส�ำคัญ
การก�ำหนดสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณด้านอิเล็กทรอนิกส์ (Ratio of IT Budget) เพิ่มขึ้นเป็น
ประจ�ำทุกปีของงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับ เช่น ปี ค.ศ. 2013 สัดส่วนงบประมาณด้าน IT ถึง 10.5%
ของงบประมาณทั้งหมด เป็นต้น
				เมื่อประมวลวิเคราะห์การบริหารงานยุติธรรมของศาลรัฐธรรมนูญด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(E - Court) แล้วพบว่าเพื่อให้สอดคล้องการปฏิบัติตามแนวนโยบายแห่งรัฐที่รัฐพึงจัดระบบ
การบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
และให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็วและไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกิน
สมควร และเพือ่ ให้การบริหารจัดการคดีของศาลรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จตามกรอบเวลาทีร่ ฐั ธรรมนูญ
ได้บัญญัติไว้ กล่าวคือ การพิจารณาวินิจฉัยกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาหรือ
คณะกรรมาธิการมีสว่ นไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่ายหรือไม่ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 15 วัน การพิจารณาวินจิ ฉัยกรณีหนังสือสัญญาใดเป็นกรณีตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ
มาตรา 178 วรรคสองและวรรคสามหรือไม่และกรณีการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิม่ เติมให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน รวมถึงการพิจารณาวินจิ ฉัยการตรวจสอบ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชก�ำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน ตลอดจนเพื่อให้
เป็นไปตามแนวโน้มทิศทางการบริหารงานยุติธรรมของศาลในสากล เช่น ศาลรัฐธรรมนูญ
แห่งสาธารณรัฐเกาหลี ศาลสูงสุดของสิงคโปร์ เป็นต้น ศาลรัฐธรรมนูญไทยต้องน�ำระบบศาล
อิเล็กทรอนิกส์ (E - Court) มาใช้โดยจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์
(E - Court) ไว้ล่วงหน้า 10 ปี โดยมีทั้งมาตรการทางกฎหมายที่มีกฎหมายเฉพาะรองรับเพื่อให้
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เกิดความชอบด้วยกฎหมายและมาตรการทางบริหารโดยการก�ำหนดขั้นตอนการบริหารงานและ
วางระบบต่างๆ ที่ส�ำคัญประกอบด้วย ระบบการบูรณาการข้อมูลคดี (E - Database) ระบบ
การยื่นส่งค�ำร้อง ค�ำสั่งและเอกสารอื่น โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - Filing) ระบบการบันทึก
การพิจารณาคดีโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - Hearing) ระบบการจัดเก็บส�ำนวนคดี และข้อมูลคดี
โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - Case File) ระบบห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ (E - Courtroom)
และระบบการบริหารจัดการคดีอิเล็กทรอนิกส์ (E - Case Management System)

4. ส่วนสุดท้าย บทสรุปและข้อเสนอแนะ

		 4.1 บทสรุป
				 4.1.1 ด้านสถานะและบุคลากรของศาลรัฐธรรมนูญ
							 4.1.1.1		 สถานะขององค์กร กล่าวคือ ต้องมีความสอดคล้องกับสภาพสังคม
และวัฒนธรรมตลอดจนพัฒนาการขององค์กรที่ท�ำหน้าที่พิทักษ์รัฐธรรมนูญและการตรวจสอบ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายของประเทศไทยที่มีพัฒนาการมาหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น
สภาผูแ้ ทนราษฎร ศาลฎีกา คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญตามล�ำดับ ตัง้ แต่รฐั ธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 จนถึงปัจจุบันรวมถึงทิศทางขององค์กรที่ท�ำหน้าที่พิทักษ์
รัฐธรรมนูญและการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายของทัว่ โลกในสากล ด้วยเหตุผล
ดังกล่าว องค์กรทีถ่ อื ว่ามีความเหมาะสมกับประเทศไทยเพือ่ ให้การบริหารงานยุตธิ รรมทางรัฐธรรมนูญ
มีประสิทธิภาพคือองค์กรที่มีสถานะหรือรูปแบบเป็นศาลรัฐธรรมนูญ (The Constitutional Court)
							4.1.1.2 บุคลากรขององค์กร กล่าวคือ
												1) คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติโครงสร้างของศาลรัฐธรรมนูญมีที่มาจาก 2 ส่วนคือ มาจากการคัดเลือก
ขององค์กรศาล และมาจากคณะกรรมการสรรหาประเด็นเกี่ยวกับมาจากคณะกรรมการสรรหาที่
รัฐธรรมนูญบัญญัติให้สัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์มีจ�ำนวน 1 คน ขณะที่สัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิ
มาจากผู้รับหรือเคยรับราชการมีจ�ำนวน 2 คน ไม่มีความเหมาะสม เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญเป็น
ศาลพิเศษที่ต้องมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชนจ�ำนวนมาก
เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนั้น จึงจ�ำเป็นต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวโดยเพิ่มจ�ำนวนผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์
เป็น 2 คน และลดจ�ำนวนผูร้ บั หรือเคยรับราชการลงเป็น 1 คน การทีร่ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 ได้บญ
ั ญัตเิ ปลีย่ นแปลงคุณสมบัตหิ รือลักษณะต้องห้ามของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่มาจากคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
หากส่งผลให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากต�ำแหน่งทันทีย่อมถือได้ว่า เป็นการละเมิดหลักความ
เป็นอิสระของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ขัดต่อหลักสุจริตและหลักความมั่นคงในหน้าที่การงาน ด้วย
เหตุผลดังกล่าว ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทีม่ คี ณ
ุ สมบัตแิ ละมาจากกระบวนการสรรหาตามรัฐธรรมนูญ
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 20 เล่มที่ 58 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2561

-18-0548(001)P5.indd 205

205
8/9/61 BE 9:57 AM

ดร.ปัญญา อุดชาชน

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ย่อมมีสิทธิที่จะด�ำรงต�ำแหน่งต่อเนื่องตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้และย่อมมีสทิ ธิดำ� รงต�ำแหน่งตามวาระเดิม 9 ปีตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้เพียงวาระเดียว
												2) คณะผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
การท� ำ หน้ า ที่ ข องคณะผู ้ ส นั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ไทยทั้ ง ที่ ขึ้ น ตรง
ต่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและขึ้นตรงต่อส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญยังไม่ได้เป็นระบบเท่าที่ควร
เพราะขึน้ อยูก่ บั ดุลพินจิ ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่ละคนว่าได้วางแนวทางการปฏิบตั งิ านอย่างไร
เช่น ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญบางท่านได้วางระบบการประชุมปรึกษาหารือทั้งทางคดีและทางบริหาร
ไว้เป็นประจ�ำเดือนอย่างต่อเนื่อง ตุลาการบางท่านอาจนัดประชุมเฉพาะกรณีที่มีคดีส�ำคัญๆ หรือ
ตุลาการบางท่านอาจมอบหมายงานให้ไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานสังกัดเดิมก็ได้ แต่อย่างไรก็ตาม กรณี
ของข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจะท�ำหน้าที่ตามภารกิจและต�ำแหน่งที่รับผิดชอบ (Job
Description) เกี่ยวกับงานด้านธุรการคดี การเสนอความเห็นทางคดี การค้นคว้ากฎหมายและ
บรรทัดฐานค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญซึ่งถือว่าเป็นการปฏิบัติราชการประจ�ำ
				4.1.2 ด้านวิธีพิจาณาคดีรัฐธรรมนูญ
							 4.1.2.1		 หลักการค้นหาความจริงโดยระบบไต่สวน (Inquisitorial System)
และหลักการให้มตี ลุ าการผูร้ บั ผิดชอบส�ำนวน (Rapporteur Judge) กล่าวคือ ศาลรัฐธรรมนูญต้อง
ยึดหลักการใช้วธิ พี จิ ารณาความระบบไต่สวนอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิง่ การแสวงหาความจริงให้
ปรากฏด้วยวิธกี ารและความเชีย่ วชาญตลอดจนประสบการณ์ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และตุลาการ
ผู้รับผิดชอบส�ำนวนมีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อระบบศาลพิเศษ เช่น ศาลรัฐธรรมนูญ เป็นต้น เพราะว่า
เป็นการสร้างระบบการถ่วงดุลระหว่างองค์คณะและตุลาการผู้รับผิดชอบส�ำนวนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในเชิงเนือ้ หาของคดีรฐั ธรรมนูญและเป็นการวางระบบในการยกร่างค�ำวินจิ ฉัยทีเ่ หตุผลของค�ำวินจิ ฉัย
ในแต่ละคดีจะมีลักษณะเป็นการกระจายความคิดเห็นมากยิ่งขึ้น
							4.1.2.2 หลักการละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญ (Contempt of Court)
กล่าวคือหลักการละเมิดอ�ำนาจศาล (Contempt of Court) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศาลสามารถ
ด�ำเนินกระบวนการบริหารการพิจารณาคดีต่อไปได้และการด�ำเนินกระบวนพิจารณาคดีต้องได้รับ
การปฏิบัติภายใต้กรอบของความยุติธรรมที่ได้รับการคุ้มครองและปลอดภัย
				4.1.3 ด้านการบริหารงานยุติธรรม
							4.1.3.1		 หลั ก ประกั น การได้ รั บ และการจั ด สรรงบประมาณ กล่ า วคื อ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติว่า “ให้ศาลแต่ละศาล ยกเว้นศาลทหาร
มีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานธุรการที่มีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณและ
การด�ำเนินการอืน่ โดยให้มหี วั หน้าหน่วยงานคนหนึง่ เป็นผูบ้ งั คับบัญชา ขึน้ ตรงต่อประธานของแต่ละศาล
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” ดังนั้น เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญมีความเป็นอิสระเกี่ยวกับการได้รับ
และจัดสรรงบประมาณอย่างแท้จริง จึงต้องมีกฎหมายเฉพาะของศาลรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันกับ
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
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							4.1.3.2		 การบริหารงานยุติธรรมของศาลรัฐธรรมนูญด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(E - Court) กล่าวคือ นอกจากจะมีพระราชบัญญัติธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นกฎหมาย
ที่ใช้บังคับทั่วไปแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญไทยจะต้องบัญญัติหลักการและวัตถุประสงค์รองรับไว้ใน
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 เป็นการเฉพาะ
ของศาลรัฐธรรมนูญ
		4.2 ข้อเสนอแนะ
				ด้วยบทสรุปทั้ง 3 ด้านดังกล่าวคือ ด้านสถานะและบุคลากรของศาลรัฐธรรมนูญ
ด้านวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญและด้านการบริหารงานยุติธรรม เพื่อให้บรรลุผลเป็นรูปธรรม
มีข้อเสนอแนะประกอบด้วยมาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางบริหาร ดังนี้
				 1. ด้านมาตรการทางกฎหมาย กล่าวคือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560
ควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบัญญัติว่าด้วยประเด็นส�ำคัญต่างๆ ได้แก่
					1.1 โครงสร้างของศาลรัฐธรรมนูญ โดยแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 เกี่ยวกับโครงสร้างของศาลรัฐธรรมนูญ คือ ร่างมาตรา 200/1 (3) “ผู้ทรงคุณวุฒิ
สาขานิติศาสตร์ซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหรือเคยด�ำรงต�ำแหน่งศาสตราจารย์ของ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าห้าปีและยังมีผลงานทางวิชาการเป็นทีป่ ระจักษ์จำ� นวน
สองคน” และร่างมาตรา 200/2 (5) “ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้รับหรือเคยรับราชการใน
ต�ำแหน่งไม่ต�่ำกว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าหรือต�ำแหน่งไม่ต�่ำกว่ารองอัยการสูงสุด
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี จ�ำนวนหนึ่งคน
					1.2 งบประมาณและเทคโนโลยี โดยแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... เกี่ยวกับประเด็น ดังนี้
    1.2.1 หลักประกันการได้รับและการจัดสรรงบประมาณ คือ ร่างมาตรา 40/1
“เพื่อประกันความมีอิสระของศาลในการพัฒนาการบริหารกระบวนการยุติธรรม ให้ศาลมีกฎหมาย
เฉพาะว่าด้วยการงบประมาณเพื่อให้ศาลอาจเสนอและได้รับการจัดสรรงบประมาณต่อรัฐสภาได้
โดยตรงกรณีที่ฝ่ายบริหารตัดงบประมาณโดยไม่มีเหตุผลอันควร ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
     
1.2.2 หลักการบริหารงานยุติธรรมของศาลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (E - Court)
คือ ร่างมาตรา 41/1 “เพื่อให้ศาลมีมาตรฐานและสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการคดีให้รวดเร็ว
ทันสมัยและเป็นระบบ ให้ศาลมีขอ้ ก�ำหนดเกีย่ วกับการบริหารจัดการคดีดว้ ยอิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อย
ประกอบด้วยระบบสารบรรณคดีอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจ่ายส�ำนวนอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการยื่นฟ้อง
คดีอิเล็กทรอนิกส์ ระบบนัดไต่สวน ระบบส่งค�ำคู่ความและเอกสารต่างๆ ระบบจัดเก็บส�ำนวนคดีและ
บริการประชาชนและระบบอื่นๆ”
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					1.3 การบริ ห ารจั ด การคดี โดยแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... เกี่ยวกับประเด็น ดังนี้
1.3.1 การพิ จ ารณาคดี ใ ห้ ใช้ ร ะบบไต่ ส วน (Inquisitorial System) คื อ
ร่างมาตรา 27 “การพิจารณาคดีให้ใช้ระบบไต่สวนโดยให้ศาลมีหน้าที่และอ�ำนาจค้นหาความจริงแท้
มิได้จ�ำกัดการพิสูจน์อยู่ที่การเสนอพยานหลักฐานของคู่กรณีเท่านั้น และมิได้มีการตัดบทพยาน
หลักฐานที่เด็ดขาด ให้ศาลรับฟังพยานหลักฐานได้ทุกประการจนถึงวันสุดท้ายของการสืบพยาน
หลักฐาน เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติห้ามรับฟังไว้โดยเฉพาะ”
วรรคสอง “การพิจารณาของศาลต้องเป็นไปด้วยความรวดเร็วตามทีก่ ำ� หนดไว้ใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและข้อก�ำหนดของศาลรัฐธรรมนูญ”
วรรคท้าย “เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ศาลมีอ�ำนาจอาจเรียกเอกสารหรือ
หลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาให้ถอ้ ยค�ำได้ตลอดจนความเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านต่างๆ”
1.3.2 การให้มีตุลาการผู้รับผิดชอบส�ำนวน (Rapporteur Judge) คือ ร่าง
มาตรา57/1 “กรณีมีค�ำร้องขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยเรื่องใดและศาลได้มีมติรับค�ำร้องไว้พิจารณา
วินิจฉัยแล้ว ให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนใดคนหนึ่งเป็นตุลาการ
ผู้รับผิดชอบส�ำนวนตามข้อก�ำหนดของศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการผู้รับผิดชอบส�ำนวนมีหน้าที่และ
อ�ำนาจศึกษาค้นคว้าและเสนอความเห็นของตนต่อที่ประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก่อน
วันลงมติว่าตนมีความเห็นตามประเด็นแห่งคดีพร้อมด้วยเหตุผล รวมถึงการยกร่างค�ำวินิจฉัยและ
การอ่านค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ”
				2. ด้านมาตรการทางบริหาร กล่าวคือ การจัดตั้งศูนย์วิจัยรัฐธรรมนูญศึกษา (The
Constitutional Research Study Center) และการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การบริหารงานยุติธรรม
ของศาลรัฐธรรมนูญด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (E - Court) ได้แก่
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การพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมของศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(The Justice Administration Development of the Constitutional Court of the Kingdom of Thailand)

					2.1 การจัดตั้งศูนย์วิจัยรัฐธรรมนูญศึกษา
โครงสร้างศูนย์วิจัยรัฐธรรมนูญศึกษา
ตุลาการผู้รับผิดชอบส�ำนวน
(Rapporteur Judge)

คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ศูนย์วิจัยรัฐธรรมนูญ
ศึกษาต่างประเทศ

ศูนย์วิจัยรัฐธรรมนูญศึกษา
The Constitutional Research Center

คณะวิจัยรัฐธรรมนูญ
(Constitutional Researcher)

คณะวิจัยรัฐธรรมนูญ
(Constitutional Researcher)

คณะผู้สนับสนุนคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญที่ขึ้นตรงต่อ
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
อาจารย์มหาวิทยาลัย

คณะผู้สนับสนุนคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญที่ขึ้นตรงต่อ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

2) โครงสร้างของศูนย์วิจัยรัฐธรรมนูญศึกษา ประกอบด้วย
    
(1) ผูส้ นับสนุนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้แก่ ทีป่ รึกษาประธานและตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ที่ขึ้นตรงต่อประธานและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทุกคน
    
(2) ผู้เชี่ยวชาญประจ� ำ ตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ขึ้ นตรงต่ อ ส� ำ นั ก งาน
ศาลรัฐธรรมนูญทุกคน
    (3) ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์วจิ ยั รัฐธรรมนูญศึกษาและข้าราชการในสังกัดทีข่ นึ้ ตรง
ต่อส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญทุกคน โดยให้ผู้อ�ำนวยการศูนย์วิจัยรัฐธรรมนูญศึกษาเป็นข้าราชการ
ระดับผู้ทรงคุณวุฒิหรือระดับ 10 เดิม
    
(4) มีสถานทีต่ งั้ และสิง่ อ�ำนวยความสะดวกอย่างเป็นเอกเทศของคณะผูป้ ฏิบตั ิ
งานตามข้อ (1), (2) และ (3) ทัง้ นี้ โดยการยกฐานะจากกลุม่ วิจยั และพัฒนารัฐธรรมนูญเดิมเป็นศูนย์วจิ ยั
รัฐธรรมนูญศึกษาใหม่
					2.2 การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมของศาลรัฐธรรมนูญด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (E - Court) โดยวางแผนระยะยาวไว้ 10 ปี ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
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เพื่อด�ำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยเป็นงบประมาณผูกพันต่อเนื่อง 10 ปี โดยวางระบบ
ต่างๆ เพื่อด�ำเนินการในแต่ละปีประกอบด้วย 6 ระดับ คือ
1) ระบบบูรณาการข้อมูลคดี (E - Database)
2) ระบบการยื่นค�ำร้อง ค�ำสั่ง และเอกสารอื่นโดยสื่อิเล็กทรอนิกส์ (E - Filing)
3) ระบบการบันทึกการพิจารณาคดีโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - Hearing)
4) ระบบการจัดเก็บส�ำนวนคดีและข้อมูลคดีโดยสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E - Case File)
5) ระบบห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ (E - Courtroom)
6) ระบบการบริหารจัดการคดีอเิ ล็กทรอนิกส์ (E - Case Management System)
การพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมของศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ปัจจัยภายนอก
(External Factors)
- ศูนย์วิจัย
รัฐธรรมนูญศึกษา

- แผนยุทธศาสตร์
การบริหารงานยุติธรรม

ปัจจัยภายใน
(Internal l Factors)
- รูปแบบองค์กร
- บุคลากรขององค์กร
- การบริหารจัดการคดี
- งบประมาณ รัฐธรรมนูญ
- เทคโนโลยี

ตัวชี้วัดหลักนิติธรรมขององค์การ
สหประชาชาติ (The United
Nations Rule of Law
Indicators)
- ความเชื่อมั่นจากสังคม
- การเข้าถึงความยุติธรรม
- ความสามารถในการบรรลุ
น�ำไปสู่
เป้าหมาย
เพื่อบรรลุ - การยึดถือเป้าหมายโดยมีความ
รับผิดชอบร่วมกัน
- ความมีอิสระของศาล
- ความโปร่งใส
- ความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การบริหารงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ

		ด้ ว ยบทสรุ ป และข้ อ เสนอแนะดั ง กล่ า วทางด้ า นรู ป แบบองค์ ก รและบุ ค คลากรของ
ศาลรัฐธรรมนูญ ด้านงบประมาณและเทคโนโลยี และด้านการบริหารจัดการคดีรฐั ธรรมนูญ จะส่งผล
อย่างมหาศาลต่อการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมของศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรม การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน การคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ และการบริหารจัดการคดีรัฐธรรมนูญในระดับสากล
ที่บรรลุตัวชี้วัดหลักนิติธรรมขององค์การสหประชาชาติ (The United Nations Rule of Law
Indicators) ของศาลที่ประกอบด้วย 9 ประการคือ ความเชื่อมั่นจากสังคม การเข้าถึงความ
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การพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมของศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(The Justice Administration Development of the Constitutional Court of the Kingdom of Thailand)

ยุติธรรม ความสามารถในการบรรลุเป้าหมาย การยึดถือเป้าหมาย โดยมีความรับผิดชอบร่วมกัน
ความมีอสิ ระของศาล ความโปร่งใส ความพร้อมด้านวัสดุอปุ กรณ์ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ
การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเชื่อถือ เชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชนได้
ในที่สุดภายใต้หลักนิติธรรม (The Rule of Law)

บรรณานุกรม
หนังสือและบทความในหนังสือ
บรรเจิด สิงคะเนติ. การบริหารศาลรัฐธรรมนูญไทยเปรียบเทียบกับศาลรัฐธรรมนูญเยอรมัน.
เอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์, มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์, กรุงเทพมหานคร : 2559.
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. กฎหมายมหาชน : วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของกฎหมายมหาชน
		 ยุคต่างๆ. กรุงเทพมหานคร : นิติธรรม, 2537.
_______________. กฎหมายมหาชนเล่ม 3 ที่มาและนิติวิธี. กรุงเทพมหานคร : นิติธรรม 2538.
_______________. การพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมของศาลรัฐธรรมนูญไทยเปรียบเทียบกับ
		 ต่างประเทศ. เอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหาร
กระบวนการยุติธรรม, คณะนิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพมหานคร : 2559.
บุ ญ ศรี มี ว งศ์ อุ โ ฆษ. กฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ . โครงการต� ำ ราและเอกสารประกอบการสอน
คณะนิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพมหานคร : 2552.
ปัญญา อุดชาชน. คูม่ อื การปฏิบตั ริ าชการกรณีอยั การสูงสุดมีคำ� ร้องขอให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
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ศาลรัฐธรรมนูญกับการพัฒนาหลักประชาธิปไตย
พรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์*

บทน�ำ

นับแต่ประเทศไทยมีการเปลีย่ นแปลงระบอบการปกครองประเทศจากแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
มาเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตั้งแต่ปี 2475 เป็นต้นมา ประชาธิปไตย
มีลักษณะล้มลุกคลุกคลานมาโดยตลอด ในบางช่วงมีลักษณะเป็นประชาธิปไตยครึ่งใบ โดยเห็นได้จาก
มีการใช้บังคับรัฐธรรมนูญมากถึงจ�ำนวน 18 ฉบับ และมีการยึดอ�ำนาจการปกครองประเทศโดย
การปฏิวัติ/รัฐประหาร โดยมีการอ้างถึงเหตุในการยึดอ�ำนาจ เช่น ความล้มเหลวของการเมืองและ
การบริหารของรัฐบาล เป็นต้น
ในปี 2538 ได้มีความพยายามในการปฏิรูปการเมืองให้เป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบ โดยมี
ผลผลิตคือ รัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2540 ซึ่งถือเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปการเมือง โดยจัดตั้งองค์กร
ขึ้นมาเพื่อตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐ โดยเฉพาะอ�ำนาจทางบริหารและนิติบัญญัติ เพื่อให้การปฏิรูป
การเมืองบรรลุเจตนารมณ์ ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เพื่อให้
สอดคล้ อ งกั บ แนวทางการปฏิ รู ป การเมื อ ง และเป็ น องค์ ก รหนึ่ ง ที่ ผู ้ ร ่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ ได้ น� ำ มาใช้
ประโยชน์เพื่อการถ่วงดุลกับอ�ำนาจเผด็จการโดยพรรคการเมืองฝ่ายข้างมากในรัฐสภา 1 อย่างไรก็ดี
ในปี 2549 ก็ได้มกี ารยึดอ�ำนาจการปกครองโดยคณะปฏิรปู การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และได้ให้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวใช้บังคับ โดยให้มีคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญ ท�ำหน้าที่แทนศาลรัฐธรรมนูญ และต่อมาปี 2550 มีการประกาศรัฐธรรมนูญขึ้นใช้บังคับ
และให้มีศาลรัฐธรรมนูญจนถึงปัจจุบัน จากระยะเวลาที่ผ่านมา ค�ำกล่าวที่ว่า “ยึดหลักนิติธรรม
ค�้ำจุนประชาธิปไตย ห่วงใยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน” เป็นหลักการส�ำคัญที่ศาลรัฐธรรมนูญ
ยึดถือในการปฏิบัติหน้าที่ เห็นได้จากตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
ใช้บังคับเป็นต้นมา ศาลรัฐธรรมนูญมีบทบาทส�ำคัญในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย เนื่องจาก
อ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวข้องกับการเมืองและมีคดีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ ซึง่ ผลของค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญไม่วา่ จะเป็นอย่างไร ย่อมมีผลกระทบต่อการเมือง
และหลักการส�ำคัญของประชาธิปไตย โดยเฉพาะพรรคการเมือง การเลือกตัง้ และหลักการเสียงข้างมาก
* รองเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 2
ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
1
อมร จันทรสมบูรณ์, ศาลรัฐธรรมนูญ, คณะนิติศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, (ครบรอบ 84 ปี ศาสตราจารย์
จิตติ ตังศภัติย์ , 2537) , หน้า 169
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เป็นต้น ซึ่งมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย และการที่ศาลรัฐธรรมนูญมีบทบาทต่อประชาธิปไตย
สื่อมวลชนและนักวิชาการในช่วงบังคับใช้รัฐธรรมนูญ ฉบับ 2540 ได้เรียกศาลรัฐธรรมนูญอีกชื่อหนึ่ง
ว่า “ศาลการเมือง”
ผลงานชิน้ นีจ้ งึ ขอเสนอบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาหลักประชาธิปไตย
ภายใต้บริบทของรัฐธรรมนูญ
ข้อความคิดว่าด้วยความหมายของประชาธิปไตย
ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่ประเทศต่างๆ ส่วนใหญ่ใช้ในการปกครอง ซึ่งเป็น
ระบอบการปกครองที่มีการพัฒนามาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ ผู้จัดท�ำรายงานขอน�ำเสนอ
ข้อความคิดว่าด้วยความหมายของค�ำว่า “ประชาธิปไตย” ดังนี้
(1) พจนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน พุ ท ธศั ก ราช 2542 ให้ ค วามหมายของค� ำ ว่ า
“ประชาธิปไตย” คือ “ระบอบการปกครองที่ถือมติปวงชนเป็นใหญ่ การถือเสียงข้างมากเป็นใหญ่”
(2) ประชาธิ ป ไตย หมายถึ ง การปกครองที่ เ ป็ น ของประชาชน โดยประชาชน และ
เพือ่ ประชาชน ตลอดจนเป็นหลักในการด�ำเนินชีวติ ของคนในการอยูร่ ว่ มกันโดยสันติ ภายใต้ความเชือ่
ที่ว่าคนเราเกิดมาเท่าเทียมกันคือ ได้รับการคุ้มครองจากรัฐตามกฎหมายและโอกาสที่จะได้รับบริการ
ต่างๆ โดยเสมอหน้ากันมีสิทธิเสรีภาพในการด�ำเนินชีวิตภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย ซึ่งจะก�ำหนดไว้
แน่นอนในกฎหมายรัฐธรรมนูญ2
(3) อมร รั ก ษาสั ต ย์ และคณะ 3 ให้ ค วามหมายไว้ ว ่ า “ประชาธิ ป ไตย” มาจากค� ำ ว่ า
“ประชา+อธิปไตย” มาจากค�ำภาษาอังกฤษว่า “Democracy” และมาจากค�ำกรีก “Demokratia”
ซึ่งมาจากค�ำว่า “Demos” (ประชาชน) และ “Kratos” (การปกครอง) อีกต่อหนึ่ง ความหมายของ
ประชาธิปไตยตามฉบับดั้งเดิมนี้ท่านอริสโตเติ้ลให้ค�ำจ�ำกัดความไว้ว่า “ประชาธิปไตยคือสภาวะที่
คนที่เป็นไทและคนยากจน ซึ่งมีจ�ำนวนข้างมากในสังคมได้รับมอบหมายให้ก�ำอ�ำนาจของรัฐไว้ในมือ
ประชาธิปไตยที่บริสุทธิ์ที่สุดได้รับการเรียกเช่นนั้นได้ก็เพราะมีสภาพแห่งความเสมอภาคปรากฏอยู่
ในที่นั้น และกฎหมายของรัฐมุ่งรับรองความเสมอภาคนั้น และเพราะว่าความยากจนจะไม่ต้องอยู่
ภายใต้บงั คับของกฎหมายต�ำ่ ต้อยกว่าคนร�ำ่ รวย หรือว่าอ�ำนาจสูงสุดจะไม่ตอ้ งตกอยูใ่ นก�ำมือของฝ่ายใด
แต่ทั้งสองฝ่ายจะมีส่วนใช้อ�ำนาจนั้นด้วยกัน ถ้าตามที่คนส่วนใหญ่เห็นว่าเสรีภาพและความเสมอภาค
จะมีอยู่ในประชาธิปไตยแล้วทุกแผนการของรัฐบาลก็จะต้องเปิดประตูให้แก่ทุกคน ดังนั้น ที่ใดที่เป็น
ประชาชนเป็นฝ่ายข้างมาก และสิ่งที่พวกเขาลงคะแนนแล้วจะเป็นกฎหมาย จึงเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่า
ในสภาวะเช่นนั้นก็ควรที่จะเรียกได้ว่าเป็นประชาธิปไตย”
2
3

ส�ำนักงานอัยการสูงสุด, คู่มือประชาธิปไตยส�ำหรับประชาชน, กรุงเทพ ฯ, พ.ศ. 2541, หน้า 33
อมร รักษาสัตย์ และคณะ, ประชาธิปไตย อุดมการณ์ หลักการ และแบบอย่างการปกครองหลายประเทศ, ส�ำนักพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพ ฯ, พ.ศ. 2543, หน้า 9 – 10
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รูปแบบของประชาธิปไตย
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ4 ได้กล่าวถึงรูปแบบของประชาธิปไตยแบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบ ดังนี้
1) ประชาธิปไตยทางตรง (Direct Democracy) เป็นระบบที่ให้ประชาชนเจ้าของอ�ำนาจ
ประชาธิปไตยเป็นผู้ใช้อ�ำนาจอธิปไตยด้วยตนเอง หรือร่วมใช้อ�ำนาจอธิปไตย โดยมีองค์ประกอบ
ส�ำคัญ 2 ประการ คือ หนึ่ง ประชาชนเป็นผู้ริเริ่ม โดยการริเริ่มนั้นต้องมีสภาพบังคับให้มีการเริ่มต้น
กระบวนการ และสอง ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้าย การขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง
ย่อมท�ำให้รปู แบบการมีสว่ นร่วมทางการเมืองนัน้ ๆ ไม่อาจเป็นประชาธิปไตยทีส่ มบูรณ์ได้ การตัดสินใจ
ในขัน้ สุดท้ายโดยประชาชนถือเป็นองค์ประกอบทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ของประชาธิปไตยทางตรง ประชาธิปไตย
โดยตรงจึงเป็นรูปแบบทีส่ มบูรณ์ทสี่ ดุ ของการเมืองของพลเมือง เพราะพลเมืองเป็นผูม้ สี ว่ นร่วมโดยตรง
ในการเมืองด้วยการลงมติตัดสินชะตาของตนเองด้วยตนเองและเพื่อตนเองทุกเรื่อง โดยไม่ต้องมี
ผู้แทนราษฎร ปัจจุบันมีการใช้ประชาธิปไตยทางตรงในเรื่องของการลงประชามติ (referenda)
การเสนอร่างกฎหมายโดยประชาชน (initiative) การถอดถอนผู้แทนรายบุคคลหรือทั้งสภา (recall)
สรุปได้วา่ เป็นประชาธิปไตยทีป่ ระชาชนผูเ้ ป็นเจ้าของอ�ำนาจอธิปไตยเป็นผูใ้ ช้อำ� นาจโดยตรงด้วยตนเอง
2) ประชาธิปไตยแบบผู้แทน (Representative Democracy) ถึงแม้ประชาธิปไตยทางตรง
จะมีลักษณะค่อนข้างสมบูรณ์แบบ แต่ในทางปฏิบัติ เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ส�ำหรับรัฐสมัยใหม่
ที่มีขนาดใหญ่ มีประชากรจ�ำนวนมาก และมีโครงสร้างสังคมที่สลับซับซ้อนที่จะให้ประชาชนทุกคน
ปกครองประเทศด้วยตนเอง และเป็นไปไม่ได้ในความเป็นจริงที่ประชาชนทุกคนจะสามารถใช้อ�ำนาจ
อธิปไตยทั้งนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการด้วยตนเองโดยตรง ประชาธิปไตยแบบผู้แทนจึงเป็นระบบ
ที่ให้ประชาชนเลือกผู้แทนไปใช้อ�ำนาจอธิปไตยแทนตนเอง ถ้าเป็นระบบรัฐสภา ประชาชนจะเลือกตั้ง
เฉพาะสมาชิกรัฐสภาซึง่ เป็นฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ และสมาชิกรัฐสภาจะไปแต่งตัง้ ฝ่ายบริหารเอง ถ้าเป็นระบบ
ประธานาธิบดีประชาชนจะเลือกตั้งทั้งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารด้วยตนเอง ประชาธิปไตยแบบ
ผูแ้ ทนอาจกล่าวได้วา่ เป็นประชาธิปไตยทางอ้อม (Indirect Democracy) สรุปได้วา่ เป็นประชาธิปไตย
แบบมีตัวแทนโดยมีการมอบอ�ำนาจของประชาชนให้กับตัวแทนโดยการเลือกตั้ง
3) ประชาธิปไตยแบบมีสว่ นร่วม (Participatory Democracy) เป็นการเรียกร้องประชาธิปไตย
แบบผู้แทนที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมืองการปกครองและในการตัดสินใจต่างๆ
มากขึ้น มิใช่ว่าประชาชนจะสามารถท�ำได้แต่เพียงเลือกตั้งอย่างเดียว ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจเรื่องต่างๆ เช่น การเปิดช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว และความคืบหน้าของการบริหารจัดการประเทศโดยผู้ที่ท�ำหน้าที่แทน
ประชาชน หรือการเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ขอ้ มูลแก่ผทู้ ที่ ำ� หน้าทีแ่ ทนตน
เพือ่ ใช้ประกอบการตัดสินใจในเรือ่ งต่างๆ รวมทัง้ การทีป่ ระชาชนเข้าไปมีสว่ นร่วมในการตรวจสอบและ
ถอดถอนผูท้ ที่ ำ� หน้าทีแ่ ทนประชาชนซึง่ ขาดประสิทธิภาพบกพร่องต่อหน้าที่ หรือไม่สจุ ริต แล้วแต่กรณี
4

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม, สถาบันพระปกเกล้า, กรุงเทพ ฯ, พ.ศ. 2544, หน้า 12 – 15.
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ศาลรัฐธรรมนูญกับการพัฒนาหลักประชาธิปไตย

สรุปได้ว่า เป็นประชาธิปไตยที่ผสมผสานแนวความคิดโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเลือกตัวแทน
เข้ามาท�ำหน้าที่แทนประชาชน และให้สิทธิแก่ประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองได้ เช่น
การถอดถอน การเสนอร่างกฎหมาย หรือการประชามติ
หลักการของประชาธิปไตย
วิทยากร เชียงกูล5 ได้กล่าวถึงหลักการของระบอบประชาธิปไตยไว้ว่า ประเทศใดจะเป็น
ประชาธิปไตยในแง่เนือ้ หามากน้อยแค่ไหน ขึน้ อยูก่ บั ความตืน่ ตัวและความเข้มแข็งของภาคประชาชน
ในแต่ละประเทศในแต่ละช่วงตอนของประวัตศิ าสตร์เป็นส�ำคัญ หลักการประชาธิปไตยอยูบ่ นรากฐาน
หลักการที่ส�ำคัญ 5 ประการ คือ
(1) หลักการอ�ำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน ประชาชนแสดงออกซึ่งการเป็นเจ้าของโดยใช้
อ�ำนาจที่มีตามกระบวนการเลือกตั้งอย่างอิสระและทั่วถึงในการให้ได้มาซึ่งตัวผู้ปกครองและผู้แทน
ของตน รวมทัง้ ประชาชนมีอำ� นาจในการคัดค้านและถอดถอนผูป้ กครองและผูแ้ ทนทีป่ ระชาชนเห็นว่า
มิได้บริหารประเทศในทางที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม เช่น มีพฤติกรรมร�่ำรวยผิดปกติ
(2) หลั ก เสรี ภ าพ ประชาชนทุ ก คนมี ค วามสามารถในการกระท� ำ หรื อ งดเว้ น การกระท� ำ
อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บุคคลต้องการ ตราบเท่าที่การกระท�ำของเขานั้น ไม่ไปละเมิดลิดรอนสิทธิ
เสรีภาพของบุคคลอื่น หรือละเมิดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมและความมั่นคงของประเทศชาติ
(3) หลักความเสมอภาค การเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงทรัพยากรและ
คุณค่าต่างๆ ของสังคมที่มีอยู่จ�ำกัดอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ถูกกีดกันด้วยสาเหตุแห่งความแตกต่าง
ทางชั้นวรรณะ ทางสังคม ชาติพันธุ์ วัฒนธรรมความเป็นอยู่ ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือด้วยสาเหตุอื่น
(4) หลักการปกครองโดยกฎหมายหรือหลักนิติธรรม การให้ความคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของ
ประชาชนทั้งในเรื่องสิทธิเสรีภาพในทรัพย์สิน การแสดงออก การด�ำรงชีพ ฯลฯ อย่างเสมอหน้ากัน
(5) หลักการเสียงข้างมาก (Majority rule) ควบคู่ไปกับการเคารพในสิทธิของ เสียงข้างน้อย
(Minority Rights) การตัดสินใจใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนหมู่มาก ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้ง
ผูแ้ ทนของประชาชนเข้าสูร่ ะบบการเมือง การตัดสินใจของฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ ฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายตุลาการ
ย่อมต้องถือเอาเสียงข้างมากที่มีต่อเรื่องนั้น ๆ เป็นเกณฑ์ในการตัดสินทางเลือก หลักการนี้ 5 ทั้งนี้
เพือ่ เป็นหลักประกันว่า ฝ่ายเสียงข้างมากจะไม่ใช้วธิ กี ารพวกมากลากไปตามผลประโยชน์ความเห็นหรือ
กระแสความนิยมของพวกตน อย่างสุดโต่ง แต่ตอ้ งด�ำเนินการเพือ่ ประโยชน์ของประชาชนทัง้ หมด ต้อง
ควบคูไ่ ปกับการเคารพและคุม้ ครองสิทธิเสียงข้างน้อยด้วยทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นหลักประกันว่าฝ่ายเสียงข้างมาก
จะไม่ใช้วิธีการพวกมากลากไปตามผลประโยชน์ความเห็นหรือกระแสความนิยมของพวกตนอย่าง
สุดโต่งแต่ต้องด�ำเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งหมด
5

วิทยากร เชียงกูล, หลักการของระบอบประชาธิปไตย, จากเว็ปไซด์ http://witayakornclub.wordpress.com
/2007/06/26/democratic/
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อ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ

จากข้อความคิดว่าด้วยความหมาย รูปแบบ และหลักการของประชาธิปไตยดังกล่าวข้างต้น
เห็นได้ว่า ประชาธิปไตยมีหลักการที่ส�ำคัญหลายประการ เช่น พรรคการเมือง การเลือกตั้ง และ
หลักการเสียงข้างมาก และโดยที่ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป
การเมืองเพื่อท�ำหน้าที่ตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐ จึงกล่าวได้ว่า ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรที่มี
ความสัมพันธ์กับการพัฒนาหลักประชาธิปไตยภายใต้กรอบที่รัฐธรรมนูญก�ำหนด
ศาลรัฐธรรมนูญซึง่ เป็นองค์กรใช้อำ� นาจตุลาการในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
การใช้อ�ำนาจขององค์กรฝ่ายต่างๆ ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 และกฎหมายอื่น ได้แก่ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. 2550 บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญดังนี้
(1) คดีเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบรรทัดฐานทางกฎหมาย
(1.1) คดีเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมาย (รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 141 และมาตรา 154)
(1.2) คดีเกีย่ วกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายทีม่ ผี ลใช้บงั คับแล้ว
(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 185 มาตรา 211 มาตรา 212
มาตรา 245 (1) และมาตรา 257 วรรคหนึ่ง (2))
(2) คดีเกี่ยวกับการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับอ�ำนาจหน้าที่ระหว่างรัฐสภาคณะรัฐมนตรี
หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มิใช่ศาลตั้งแต่สององค์กรขึ้นไป (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 214)
(3) คดี เ กี่ ย วกั บ การตรวจสอบความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ในการกระท� ำ ของบุ ค คลหรื อ
พรรคการเมืองหรือการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ของพรรคการเมือง (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 65 วรรคสาม มาตรา 68 มาตรา 106 (7) มาตรา 237 วรรคสองและ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2550)
(4) คดีเกี่ยวกับการตรวจสอบการด�ำเนินงานภายในวงงานของรัฐสภา (รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 149 มาตรา 155 และมาตรา 168)
(5) คดีเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำของฝ่ายบริหารที่
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตรา 190 วรรคหก)
(6) คดีเกี่ยวกับการวินิจฉัยชี้ขาดความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในการด�ำรงต�ำแหน่งของสมาชิก
สภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา รัฐมนตรี และกรรมการการเลือกตัง้ (รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 91 มาตรา 182 วรรคสาม มาตรา 233)
(7) คดีเกี่ยวกับการด�ำเนินการของพรรคการเมือง ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย
พรรคการเมือง
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ศาลรัฐธรรมนูญกับการพัฒนาหลักประชาธิปไตย

ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกับการพัฒนาหลักประชาธิปไตย : พรรคการเมือง
การเลือกตั้ง และหลักการเสียงข้างมาก
ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ได้แสดงถึงหลักประชาธิปไตยในส่วนของพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง และหลักการเสียงข้างมาก มีดังนี้
1. ค�ำวินิจฉัยเกี่ยวกับพรรคการเมือง ได้แก่
			- ค�ำวินิจฉัยที่ 1/25426 โดยวินิจฉัยว่า ประการแรก ... พิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญ
มาตรา 149 บัญญัติให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยและต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของปวงชนชาวไทย ดังนั้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตาม
รัฐธรรมนูญจึงมีสถานะเป็นผูแ้ ทนปวงชนชาวไทย มีหน้าทีต่ อ้ งปฏิบตั เิ พือ่ ส่วนรวมของปวงชนชาวไทย
... การที่พรรคประชากรไทยมีมติลบชื่อผู้ร้องออกจากทะเบียนสมาชิกพรรคประชากรไทย ผลที่เกิด
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 118 (8) คือ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรต้องสิน้ สุดลงนับแต่วนั ที่
พรรคการเมืองมีมติ ซึ่งเท่ากับความเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยสิ้นสุดลงด้วยและไม่อาจปฏิบัติหน้าที่
เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของปวงชนชาวไทยได้ มติเช่นนี้ จึงขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของ
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรโดยชัดแจ้ง ประการทีส่ อง ... ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ... เหตุการณ์ได้เปลีย่ นแปลง ...
จึงเป็นผลให้ข้อตกลงของหกพรรคเดิมที่จะร่วมจัดตั้งรัฐบาล ... ถือเป็นมติที่ไม่จ�ำเป็นต้องปฏิบัติตาม
ต่อไป และเมื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่วนใหญ่ของพรรคประชาชากรไทย จ�ำนวน 14 คน ...
ซึ่งเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยเห็นว่ามีความจ�ำเป็นรีบด่วนต้องสนับสนุนให้ นายชวน หลีกภัย
เป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์ของบ้านเมือง จึงเป็นเรื่องที่ พรรคการเมืองจะพึงรับฟังตาม
หลักการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย มติที่ให้ลบชื่อผู้ร้อง ... จึงขัดหรือแย้งกับหลักพื้นฐานแห่ง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
			- ค�ำวินิจฉัยที่ 85/25477 โดยวินิจฉัยว่า มติพรรคไทยรักไทยที่อนุญาตให้น�ำสัญลักษณ์
และนโยบายพรรคไปเผยแพร่รณรงค์ หาเสียงเลือกตั้ง เป็นมติที่ขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐาน
แห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 47 วรรคสาม หรือไม่ ... พิจารณาแล้ว แม้ตามรัฐธรรมนูญจะมิได้มกี ารให้ความหมายของ ค�ำว่า
“หลักการพื้นฐานแห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ไว้
แต่เมื่อพิจารณาเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแล้วเห็นว่า หลักการ ฯ ดังกล่าวย่อมหมายถึงหลักการ
ต่างๆ เป็นต้นว่า (1) ประชาชนในราชอาณาจักรไทยเป็นเจ้าของอ�ำนาจอธิปไตย (2) ประชาชนมีสิทธิ
เลือกผูแ้ ทนของตนไปใช้อำ� นาจในการบริหารกิจการของประเทศและท้องถิน่ ต่าง ๆ (3) รัฐจะต้องเคารพ
ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญรับรองไว้ (4) รัฐจะจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของ
6
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พรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์

ประชาชนดังกล่าวไม่ได้ เว้นแต่โดยบทบัญญัติของกฎหมาย และ (5) ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และยอมรับหลักการปกครองโดยเสียงข้างมากที่เคารพ เสียงข้างน้อย ...
กฎหมายมิได้มกี ารบัญญัตใิ ห้ผสู้ มัครรับเลือกตัง้ ในระดับท้องถิน่ ต้องสังกัด พรรคการเมือง วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สามารถแข่งขันกันได้ อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ดังนั้น
ผูส้ มัครรับเลือกตัง้ จะสมัครในนามสังกัดพรรคหรือไม่กไ็ ด้และการทีผ่ สู้ มัครลงสมัครในนามสังกัดพรรค
และพรรคทีต่ นเป็นสมาชิกอยูน่ นั้ เข้ามาสนับสนุนก็ไม่ถอื ว่าเป็น การแทรกแซงการเลือกตัง้ ไม่กระทบถึง
ความเป็นอิสระของท้องถิน่ ... การทีพ่ รรคไทยรักไทยมีมติ ... มิได้ทำ� ให้การเลือกตัง้ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นถูกครอบง�ำจากพรรคการเมือง เพราะมติดังกล่าวไม่ได้ท�ำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในท้องถิ่น
ต้องเสียสิทธิและเสรีภาพในการเลือกผูแ้ ทนของตน อันเป็นหลักการพืน้ ฐานแห่งการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แต่อย่างใด
			- ค�ำวินิจฉัยที่ 3 – 5/25508 โดยวินิจฉัยสรุปได้ว่า การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2549
ซึ่งถูกยกเลิกไปแล้วนั้น หามีผลเป็นการยกเลิกความผิดที่ได้กระท�ำไปแล้วไม่ เพราะเป็นคนละส่วนกัน
เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และนายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล
ให้เงินสนับสนุนพรรคพัฒนาชาติไทยและพรรคแผ่นดินไทยส่งผูส้ มัครรับเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2549 เพื่อหลีกเลี่ยงกรณีมีผู้สมัครเพียงคนเดียวและผู้สมัครนั้นได้
คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ�ำนวนผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ในเขตเลือกตัง้ นัน้ และพรรคไทยรักไทยร่วมกับ
พรรคพัฒนาชาติไทยและพนักงานเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ฐานข้อมูลสมาชิกพรรคพัฒนาชาติไทยในเครือ่ งคอมพิวเตอร์ของส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้
เพือ่ ให้ผสู้ มัครพรรคพัฒนาชาติไทยทีข่ าดคุณสมบัตใิ ห้ลงสมัครได้ นอกจากนีห้ วั หน้าพรรคพัฒนาชาติไทย
ยังได้ออกหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกพรรคเป็นเท็จเพื่อให้ผู้สมัครน�ำไปเป็นหลักฐานในการสมัคร
และหัวหน้าพรรคแผ่นดินไทยยังได้ทำ� รายงานการประชุมและออกหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกพรรค
เป็นเท็จเพื่อให้ผู้สมัครน�ำไปเป็นหลักฐานในการสมัคร การกระท�ำของพรรคไทยรักไทยเป็นการฝ่าฝืน
มาตรา 66 (1) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541
การกระท�ำของพรรคพัฒนาชาติไทยและพรรคแผ่นดินไทยเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 66 (2) และ (3)
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 และการกระท�ำของ
พรรคไทยรักไทยเข้าหลักเกณฑ์ที่ถือได้ว่า เป็นการได้มาซึ่งอ�ำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการ
ซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา 66 (1) เป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐหรือขัดต่อกฎหมายหรือ
เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตามมาตรา 66 (3) ส่วนการกระท�ำ
ของพรรคพัฒนาชาติไทยและพรรคแผ่นดินไทยเข้าหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา 66 (2) (3)
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ศาลรัฐธรรมนูญกับการพัฒนาหลักประชาธิปไตย

			- ค�ำวินิจฉัยที่ 20/25519 โดยวินิจฉัยว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 มีเจตนารมณ์ทจี่ ะให้การเลือกตัง้ ของประเทศเป็นไปโดยสุจริตและเทีย่ งธรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่
มีบทบัญญัติป้องกันการทุจริตการเลือกตั้งด้วยการใช้เงินหรือทรัพย์สินอื่นใดซื้อสิทธิซื้อเสียงของ
ประชาชนเพื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง อันเป็นวิธีการที่นักการเมืองส่วนหนึ่งใช้กันมานานจนเป็นความ
เคยชินแล้วกลายเป็นจุดเปราะบางทางการเมืองที่นักการเมืองผู้กระท�ำไม่รู้ส�ำนึกว่าเป็นการกระท�ำ
ความผิดที่ร้ายแรง ท�ำให้การเมืองและประชาธิปไตยของประเทศไทยไม่พัฒนาไปสู่ประชาธิปไตย
อย่างแท้จริง และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากนักการเมืองเหล่านี้
เมือ่ เข้าสูอ่ ำ� นาจแล้ว ย่อมใช้อำ� นาจหน้าทีแ่ สวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยการทุจริตฉ้อราษฎร์บงั หลวง
โดยไม่มีความละอาย เพื่อเตรียมไว้ส�ำหรับใช้ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเพื่อให้ได้อ�ำนาจส�ำหรับแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบต่อไป เป็นวัฏจักรที่เลวร้ายอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
รัฐธรรมนูญ ... จึงได้ก�ำหนดมาตรการป้องกันและก�ำหนดวิธีการลงโทษไว้อย่างชัดเจน
และเข้มงวดเพื่อป้องกันนักการเมืองที่ไม่สุจริตเหล่านี้ ไม่ให้มีโอกาสเข้ามาก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย
ทางการเมื อ ง และเพื่ อ ส่ ง เสริ ม นั ก การเมื อ งที่ ตั้ ง มั่ น อยู ่ ใ นสุ จ ริ ต ธรรมให้ ไ ด้ มี โ อกาสท� ำ ภารกิ จ
อันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนมากยิ่งขึ้น ... ประเด็นปัญหาการกระท�ำความผิดของ
นายยงยุทธ ติยะไพรัช รองหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคของผู้ถูกร้อง นั้น ... ประเด็นที่
ศาลฎีกาได้วินิจฉัยแล้วนั้น เป็นประเด็นข้อเท็จจริงเดียวกันกับคดีนี้ และเป็นประเด็นที่อยู่ในอ�ำนาจ
การพิจารณาของศาลฎีกาจะเป็นผู้วินิจฉัย ... ศาลฎีกาได้พิจารณาและมีค�ำวินิจฉัยไว้แล้วว่า มีเหตุ
อันควรเชื่อได้ว่านายยงยุทธ ติยะไพรัช รองหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคของผู้ถูกร้อง
กระท�ำการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและ
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 มาตรา 53 และการกระท�ำดังกล่าวมีผลท�ำให้การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดเชียงรายมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ... จึงถือเป็นที่ยุติ
ตามค�ำสั่งของศาลฎีกาดังกล่าวแล้ว ...
ประเด็นที่ 2 มีเหตุสมควรให้ยุบพรรคการเมืองผู้ถูกร้อง หรือไม่ พิจารณาแล้วเห็นว่า ตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 237 วรรคสอง ... เป็นข้อสันนิษฐานเด็ดขาดของกฎหมายที่บัญญัติไว้เด็ดขาด
แล้วว่า หากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า หัวหน้าพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ผู้ใดมีส่วนรู้เห็น หรือปล่อยปละละเลย หรือทราบถึงการกระท�ำผิดของผู้สมัครรับเลือกตั้งนั้นแล้ว
มิได้ยบั ยัง้ หรือแก้ไขเพือ่ ให้การเลือกตัง้ เป็นไปโดยสุจริตและเทีย่ งธรรม กฎหมายให้ถอื ว่าพรรคการเมือง
นั้นกระท�ำการเพื่อให้ได้มาซึ่งอ�ำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทาง
ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ แม้ข้อเท็จจริง พรรคการเมือง หัวหน้าพรรคการเมือง หรือกรรมการบริหาร
พรรคจะไม่ได้เป็นผู้กระท�ำก็ตาม กฎหมายยังให้ถือว่าเป็นผู้กระท�ำ  ... ทั้งนี้ เนื่องจากความผิดในการ
ทุจริตซื้อสิทธิ ซื้อเสียงในการเลือกตั้ง เป็นความผิดที่มีลักษณะพิเศษที่ผู้กระท�ำจะใช้วิธีการอันแยบยล
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พรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์

ยากที่จะจับได้ กฎหมายจึงบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารพรรค จะต้องคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าร่วม
ท�ำงานกับพรรคการเมือง และคอยควบคุม ดูแล สอดส่องไม่ให้คนของพรรคกระท�ำความผิด โดย
มีบทบัญญัติ ให้พรรคการเมืองและผู้บริหารพรรคจะต้องรับผิดในการกระท�ำของกรรมการบริหาร
พรรคคนที่ไปกระท�ำผิดด้วย ... โดยที่ผู้ถูกร้องเป็นพรรคการเมืองอันเป็นองค์กรที่มีความส�ำคัญยิ่งของ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ต้องเป็นแบบอย่างที่ถูกต้อง ชอบธรรม และสุจริต การได้มาซึ่ง
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรของผูถ้ กู ร้องควรได้มาด้วยความบริสทุ ธิ์ ด้วยความนิยมในตัวผูส้ มัครรับเลือกตัง้
และพรรคการเมืองผู้ถูกร้องเป็นหลัก มิใช่ได้มาเพราะผลประโยชน์หรืออามิสสินจ้างที่เป็นเหตุจูงใจ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้กรรมการบริหารพรรคทุกคนก็ควรต้องช่วยกันท�ำหน้าที่
ควบคุมดูแลผู้สมัครรับเลือกตั้งที่พรรคส่ง ตลอดจนกรรมการบริหารพรรคด้วยกันเอง มิให้กระท�ำการ
อย่างหนึ่งอย่างใดฝ่าฝืนต่อกฎหมาย แต่นายยงยุทธ ติยะไพรัช รองหัวหน้าพรรคและกรรมการ
บริหารพรรค ผู้ถูกร้องกลับใช้วิธีการอันผิดกฎหมายเพื่อให้ตนเองได้รับเลือกตั้ง ท�ำให้ผู้ถูกร้องได้
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรเพิ่มขึ้น ซึ่งต้องถือว่าผู้ถูกร้องได้รับประโยชน์แล้ว กรณีจึงเป็นเรื่องร้ายแรง ...
ประเด็นที่ผู้ถูกร้องอ้างว่า พรรคการเมือง ... ไม่สามารถถูกยุบได้โดยง่าย นั้น เห็นว่า การเป็นองค์กร
ที่ เข้ มแข็ ง จะต้องเป็นการเข้มแข็งที่มีคุณ ภาพมาตรฐานโดยด� ำ เนิ นกิ จกรรมทางการเมื อ งด้ วย
ความสุจริตแต่หากเป็น พรรคการเมืองที่เข้มแข็งในทางทุจริตแล้ว ย่อมเป็นการท�ำลายพรรคการเมือง
ที่สุจริตและท�ำลาย การปกครองระบอบประชาธิปไตย แม้พรรคที่หย่อนคุณภาพมาตรฐานจะถูกยุบ
แต่บุคคลที่มีอุดมการณ์อันบริสุทธิ์ทางการเมืองตรงกันย่อมมีสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะตั้งพรรคการเมือง
ขึน้ ใหม่เมือ่ ใดก็ได้ การยุบพรรคการเมืองทีก่ ระท�ำผิด จึงเป็นการปลูกฝังการด�ำเนินกิจกรรมทางการเมือง
ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อย่างแท้จริง ... การที่ นายยงยุทธ ติยะไพรัช ในฐานะรองหัวหน้าพรรคซึ่งเป็นกรรมการบริหารพรรค
ผู้ถูกร้อง ... กลับเป็นผู้มากระท�ำความผิดเสียเอง อันเป็นความผิดที่ร้ายแรงและเป็นภัยคุกคามต่อ
การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประเทศ กรณีจึงมีเหตุอันสมควรที่จะต้องยุบพรรคผู้ถูกร้อง
เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานพฤติกรรมทางการเมืองที่ดีงาม และเพื่อให้เกิดผลในทางยับยั้งป้องปรามมิให้
เกิดการกระท�ำผิดซ�้ำขึ้นอีก
			- ค�ำวินิจฉัยที่ 25/255410 โดยวินิจฉัยว่า รัฐธรรมนูญมีเจตนารมณ์ที่จะเสริมสร้าง
พรรคการเมืองให้เป็นองค์กรทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญที่มีความเข้มแข็ง เป็นรากฐานที่มั่นคงของ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ด้วยการก�ำหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีหน้าที่ส�ำคัญ
ในการเสนอและการพิจารณากฎหมาย การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ
พระราชก�ำหนด  การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินโดยการตัง้ กระทูถ้ าม  การอภิปราย  และการลงมติ
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ศาลรัฐธรรมนูญกับการพัฒนาหลักประชาธิปไตย

ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ การเสนอญัตติซึ่งรวมถึงการตั้งคณะกรรมาธิการ ตลอดจนการเข้าชื่อเพื่อ
ควบคุมกฎหมายมิให้ขดั ต่อรัฐธรรมนูญ เป็นต้น และก�ำหนดให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรต้องเป็นสมาชิก
พรรคการเมือง แต่ในขณะเดียวกัน เพื่อป้องกันมิให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถูกครอบง�ำหรือตกอยู่
ภายใต้อ�ำนาจของพรรคการเมืองจนขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่หรือการตัดสินใจใดๆ
อันเป็นอุปสรรคต่อการท�ำหน้าที่เป็นผู้แทนปวงชน รัฐธรรมนูญได้บัญญัติรับรองเรื่องดังกล่าวนี้ไว้
ในมาตรา 122 ... และยังยืนยันหลักการนี้ในมาตรา 162 วรรคสอง ... บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ทีก่ ำ� หนดให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเป็นบทบัญญัตเิ ริม่ ต้นให้ประชาชน
มีส่วนร่วมทางการเมืองและกระท�ำกิจกรรมทางการเมืองในระดับของการเข้าใช้อ�ำนาจรัฐโดยองค์กร
พรรคการเมืองอันเป็นหลักการที่ส�ำคัญประการหนึ่งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมิใช่
เป็นบทบัญญัติที่จ�ำกัดสิทธิของบุคคลที่เข้าร่วมกับพรรคการเมืองนั้นจะต้องปฏิบัติตามมติของ
พรรคการเมืองในทุกกรณี หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวมทั้งกรรมการบริหารพรรค หรือสมาชิก
ของพรรคการเมืองเห็นว่ามติของพรรคการเมืองใดมีลกั ษณะตามมาตรา 65 วรรคสาม ก็ยอ่ มใช้สทิ ธิให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยได้โดยทีบ่ คุ คลนัน้ ไม่จำ� ต้องลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
นั้นแต่อย่างใด ในทางกลับกันพรรคการเมืองก็สามารถคัดกรองบุคคลเข้าร่วมอุดมการณ์ทางการเมือง
เดียวกันเพื่อร่วมกันพัฒนาให้พรรคการเมืองของตนมีความเข้มแข็ง อันน�ำไปสู่ความเป็นสถาบันใน
ทางการเมือง ซึ่งมีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข รัฐธรรมนูญจึงบัญญัตใิ ห้พรรคการเมืองมีกระบวนการให้สมาชิกของพรรคพ้นจากการ
เป็นสมาชิก หากเห็นว่าสมาชิกผูน้ นั้ มีแนวคิดหรือการปฏิบตั ไิ ม่สอดคล้องกับแนวนโยบายพรรคการเมือง
ที่ผู้นั้นสังกัด
เมื่อพิจารณาเหตุที่พรรคผู้ถูกร้องมีมติให้ผู้ร้องพ้นจากการเป็นสมาชิกพรรค ... เป็นเรื่อง
เกี่ยวกับความประพฤติของผู้ร้องเองที่แสดงตัวเสมือนเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่น แม้จะยังมิได้
สมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่นอย่างเป็นทางการก็ตาม ... ความประพฤติของผู้ร้องดังกล่าวเป็น
เรื่องส่วนตัวของผู้ร้อง มิได้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ... จึงมิใช่เป็น
เรื่องที่มีลักษณะขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือขัดหรือแย้งกับ
หลักการพืน้ ฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขแต่อย่างใด
			- ค�ำวินิจฉัยที่ 26/255411 โดยวินิจฉัยว่า รัฐธรรมนูญมีเจตนารมณ์ที่จะเสริมสร้าง
พรรคการเมืองให้เป็นองค์กรทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญที่มีความเข้มแข็ง เป็นรากฐานที่มั่นคงของ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ด้วยการก�ำหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีหน้าที่ส�ำคัญ
ในการเสนอและการพิจารณากฎหมาย การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ
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พรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์

พระราชก�ำหนด การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินโดยการตั้งกระทู้ถาม การอภิปราย และการ
ลงมติในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ การเสนอญัตติซงึ่ รวมถึงการตัง้ คณะกรรมาธิการ ตลอดจนการเข้าชือ่
เพื่อควบคุมกฎหมายมิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เป็นต้น และก�ำหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องเป็น
สมาชิกพรรคการเมืองแต่ในขณะเดียวกัน เพื่อป้องกันมิให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถูกครอบง�ำหรือ
ตกอยู่ภายใต้อ�ำนาจของพรรคการเมืองจนขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่หรือการตัดสินใจ
ใดๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการท�ำหน้าที่เป็นผู้แทนปวงชน รัฐธรรมนูญได้บัญญัติรับรองเรื่องดังกล่าวนี้
ไว้ในมาตรา 122 ... และยังยืนยันหลักการนี้ในมาตรา 162 วรรคสอง ... จึงกล่าวได้ว่า บทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญที่ก�ำหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเป็นบทบัญญัติ
เริ่มต้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองและกระท�ำกิจกรรมทางการเมืองในระดับของการเข้าใช้
อ�ำนาจรัฐโดยองค์กร พรรคการเมืองอันเป็นหลักการที่ส�ำคัญประการหนึ่งของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย มิใช่เป็นบทบัญญัติที่จ�ำกัดสิทธิของบุคคลที่เข้าร่วมกับพรรคการเมืองนั้นจะต้องปฏิบัติ
ตามมติของพรรคการเมืองในทุกกรณี หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวมทั้งกรรมการบริหารพรรค
หรือสมาชิกของพรรคการเมืองเห็นว่ามติของพรรคการเมืองใดมีลักษณะตามมาตรา 65 วรรคสาม
ก็ยอ่ มใช้สทิ ธิให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยได้โดยทีบ่ คุ คลนัน้ ไม่จำ� ต้องลาออกจากการเป็นสมาชิก
พรรคการเมืองนัน้ แต่อย่างใด ในทางกลับกันพรรคการเมืองก็สามารถคัดกรองบุคคลเข้าร่วมอุดมการณ์
ทางการเมืองเดียวกันเพื่อร่วมกันพัฒนาให้พรรคการเมืองของตนมีความเข้มแข็ง อันน�ำไปสู่ความ
เป็นสถาบันในทางการเมือง ซึ่งมีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รัฐธรรมนูญจึงบัญญัติให้พรรคการเมืองมีกระบวนการให้สมาชิก
ของพรรคพ้นจากการเป็นสมาชิก หากเห็นว่าสมาชิกผู้นั้นมีแนวคิดหรือการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับ
แนวนโยบายพรรคการเมืองที่ผู้นั้นสังกัด
เมื่อพิจารณาเหตุที่พรรคผู้ถูกร้องมีมติให้ผู้ร้องพ้นจากการเป็นสมาชิกพรรค ... ความ
ประพฤติของผู้ร้องดังกล่าวเป็นเรื่องส่วนตัวของผู้ร้องมิได้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร ... จึงมิใช่เป็นเรื่องที่มีลักษณะขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร หรือขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่อย่างใด ส�ำหรับค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 1/2542
ที่ผู้ร้องอ้างถึงนั้น เป็นเรื่องมติของพรรคประชากรไทยที่ลบชื่อสมาชิกพรรคออกจากทะเบียนสมาชิก
พรรคประชากรไทย เนื่องมาจากการลงมติในสภาผู้แทนราษฎร อันเป็นเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ใน
สภาผู้แทนราษฎร มิใช่เรื่องความประพฤติส่วนตัว ข้อเท็จจริงจึงไม่ตรงกับกรณีของผู้ร้อง
		2. ค�ำวินิจฉัยเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ได้แก่
			- ค�ำวินิจฉัยที่ 20/254312 โดยวินิจฉัยว่า ประเด็นที่หนึ่ง สมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับเลือกตั้ง
ไม่ครบสองร้อยคน จะด�ำเนินการให้มีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได้
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ศาลรัฐธรรมนูญกับการพัฒนาหลักประชาธิปไตย

หรือไม่ รัฐธรรมนูญ หมวด 6 ส่วนที่ 3 วุฒิสภา บัญญัติองค์ประกอบของวุฒิสภาไว้ในมาตรา 121 ...
หมายความว่า องค์ประกอบซึ่งเป็นเงื่อนไขในการเป็นวุฒิสภาซึ่งเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญองค์กร
หนึ่งนั้นต้องประกอบด้วยสมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้งสองร้อยคน จะน้อยกว่าหรือเกินสองร้อยคน
ไม่ได้ เนื่องจากสมาชิกวุฒิสภาก็เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 149 ด้วย เมื่อ
องค์ประกอบดังกล่าวครบถ้วนแล้ว วุฒิสภาจึงมีสถานะเป็นองค์กรที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 121 วรรคหนึ่ง หากต่อมาต�ำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ และยังมิได้
มีการเลือกตั้งสมาชิกขึ้นแทนต�ำแหน่งที่ว่าง จึงให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาเท่าที่มีอยู่ได้
ตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 121 วรรคสอง ส่วนรัฐธรรมนูญ มาตรา 155 ... เป็นบทบัญญัตทิ ี่
ก�ำหนดจ�ำนวนสมาชิกวุฒสิ ภาทีจ่ ะเป็นองค์ประชุม แต่การประชุมจะมีได้ตอ้ งมีองค์กรทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้
คือ วุฒิสภาที่ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้งจ�ำนวนสองร้อยคนก่อน จึงจะมีการประชุม
ซึง่ เป็นการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องวุฒสิ ภาได้ ... ดังนัน้ สมาชิกวุฒสิ ภาทีไ่ ด้รบั การเลือกตัง้ ไม่ครบสองร้อยคน
จึงไม่ครบองค์ประกอบเป็นวุฒิสภาไม่อาจด�ำเนินการให้มีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญได้
ประเด็นที่สอง ในระหว่างที่สมาชิกวุฒิสภาได้รับการเลือกตั้งไม่ครบสองร้อยคน การปฏิบัติ
หน้าที่วุฒิสภาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเป็นอ�ำนาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งสมาชิกภาพ
สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2543 หรือไม่ ... เห็นว่า บทเฉพาะกาลไม่ได้บัญญัติให้สมาชิกวุฒิสภา
ดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ดังเช่นที่บัญญัติไว้ในมาตรา 317 วรรคสาม ... ส่วนรัฐธรรมนูญ
มาตรา 131 ... เป็ น บทบั ญ ญั ติ ที่ ใช้ ส� ำ หรั บ กรณี ที่ อ ายุ ข องวุ ฒิ ส ภาตามรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ สิ้ น สุ ด ลง
ซึง่ หมายความว่า วุฒสิ ภาทีป่ ระกอบด้วยสมาชิกซึง่ ราษฎรเลือกตัง้ ตามรัฐธรรมนูญนี้ แต่มไิ ด้หมายความ
รวมถึงสมาชิกวุฒิสภาที่บทเฉพาะกาล มาตรา 315 วรรคสาม บัญญัติให้คงเป็นสมาชิกวุฒิสภา
ตามรัฐธรรมนูญนี้ สมาชิกวุฒิสภาซึ่งสมาชิกภาพสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2543 จึงไม่อาจอาศัย
มาตรา 131 วรรคสอง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้
			- ค�ำวินิจฉัยที่ 24/254313 โดยวินิจฉัยว่า เมื่อพิจารณารัฐธรรมนูญ มาตรา 125 ประกอบ
มาตรา 126 แล้ว เห็นว่า สิทธิของบุคคลในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 125 เป็นสิทธิทรี่ ฐั ธรรมนูญรับรองไว้ จะถูกจ�ำกัดได้แต่เฉพาะกรณีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 126
เท่านั้น
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ฯ ที่ก�ำหนดว่า “ข้อ 6 ทวิ ในกรณีที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งไม่ประกาศผลการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใดเกินกว่าหนึ่งครั้ง คณะกรรมการ
การเลือกตั้งอาจวินิจฉัยโดยใช้คะแนนเสียงเอกฉันท์ให้ถือว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้นั้นมิได้เป็นผู้สมัคร
รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งอีก” ออกโดยอาศัยอ�ำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
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(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
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คณะกรรมการการเลือกตัง้ พ.ศ. 2541 มาตรา 10 ... เป็นการออกหลักเกณฑ์ทมี่ สี าระเกินมาตรา 10 (7)
ให้อ�ำนาจไว้ แม้คณะกรรมการการเลือกตั้งจะอ้างว่าระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ฯ เป็นการ
ออกตามความในมาตรา 10 (7) ตอนท้าย ... ก็เป็นข้ออ้างที่ไม่อาจรับฟังได้เพราะมาตรา 10 (7)
บัญญัติอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งไว้เพียงให้สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ หรือออกเสียง
ประชามติใหม่ หรือสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่เท่านั้น นอกจากนี้ ระเบียบดังกล่าวมีสาระเป็น
การจ�ำกัดสิทธิของบุคคลไม่ให้เป็นผูส้ มัครรับเลือกตัง้ เป็นสมาชิกวุฒสิ ภา ซึง่ เป็นการบัญญัตเิ พิม่ ลักษณะ
ต้องห้ามของบุคคลทีต่ อ้ งห้ามมิให้ใช้สทิ ธิสมัครรับเลือกตัง้ เป็นสมาชิกวุฒสิ ภาทีร่ ฐั ธรรมนูญ มาตรา 126
บัญญัติไว้ จึงเป็นบทบัญญัติที่มีลักษณะเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา 126 มิอาจกระท�ำ
ได้ ... เมื่อสิทธิของบุคคลในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาเป็นสิทธิที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้
เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 125 การจ�ำกัดสิทธิดังกล่าวนั้นจึงกระท�ำมิได้ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 29 วรรคหนึง่ และรัฐธรรมนูญ มาตรา 126 ซึง่ บัญญัตลิ กั ษณะต้องห้ามของบุคคลผูม้ สี ทิ ธิสมัคร
รับเลือกตัง้ เป็นสมาชิกวุฒสิ ภาไว้ ก็มไิ ด้บญ
ั ญัตใิ ห้อำ� นาจตรากฎหมายเพิม่ เติมลักษณะต้องห้ามดังกล่าว
อันเป็นการจ�ำกัดสิทธิบุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาไว้
			- ค�ำวินิจฉัยที่ 13/254414 โดยวินิจฉัยว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา 133 ... หมายความว่า
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาอาจสิ้นสุดสมาชิกภาพด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งตามที่รัฐธรรมนูญ
มาตรา 133 บัญญัติ รวม 10 กรณี ซึ่งถือได้ว่าเป็นการสิ้นสุดสมาชิกภาพด้วยเหตุส่วนตนโดยเฉพาะ
แต่มิได้หมายความว่า สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาจะสิ้นสุดได้ก็ด้วยเหตุดังกล่าวเท่านั้น ประเด็น
ทีว่ า่ จะมีเหตุอนื่ ใดทีท่ ำ� ให้สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒสิ ภาสิน้ สุดลงได้กด็ ว้ ยเหตุดงั กล่าวเท่านัน้ ประเด็น
ที่ว่าจะมีเหตุอื่นใดที่ท�ำให้สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลงอีกด้วยหรือไม่ นั้น ต้องขึ้นอยู่กับ
บทบัญญัติอื่นที่เกี่ยวข้องของรัฐธรรมนูญ ...ซึ่งหมายความว่ารัฐธรรมนูญเองรับรองว่า การที่สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาได้รับเลือกตั้งมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตั้ง ฯ นั้น ก็เป็นเหตุอีกประการหนึ่งที่ท�ำให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒสิ ภาผูน้ นั้ สิน้ สุดลงได้เช่นกัน ถึงแม้เหตุนจี้ ะไม่ได้บญ
ั ญัตไิ ว้เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญ
มาตรา 133 ก็ตาม ดังนั้น เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งใช้อ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 145 และ
มาตรา 147 สั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาใหม่เมื่อใด แทนบุคคลใด บุคคลผู้ด�ำรงต�ำแหน่งอยู่
ย่อมต้องสิ้นสุดสมาชิกภาพไปโดยปริยายเหตุเพราะที่ก�ำลังจะมีการเลือกตั้งใหม่ มิเช่นนั้น ก็จะเป็น
การจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเกินจ�ำนวนที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ในมาตรา 121
			- ค�ำวินิจฉัยที่ 9/254915 โดยวินิจฉัยว่า พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.
2549 ประกอบด้วยบทบัญญัติที่เป็นสาระส�ำคัญสองส่วน คือ ... บทบัญญัติในส่วนที่หนึ่งที่ให้ยุบ
14
15

กรณีการสั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาใหม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ หรือไม่
กรณีการด�ำเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ตั้งแต่
วันที่ 2 เมษายน 2549 จนถึงปัจจุบัน มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
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สภาผู้แทนราษฎร นั้น การยุบสภาเป็นการกระท�ำของรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหัวหน้าของ
ฝ่ายบริหารเป็นผู้ถวายค�ำแนะน�ำพระมหากษัตริย์เพื่อทรงยุบสภาผู้แทนราษฎร เป็นการใช้อ�ำนาจ
ของฝ่ายบริหารโดยแท้ที่ก�ำหนดไว้ในระบบรัฐสภา เพื่อให้ฝ่ายบริหารถ่วงดุลหรือคานอ�ำนาจกับ
ฝ่ายนิติบัญญัติ เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติกับรัฐบาลซึ่งเป็น
ฝ่ายบริหาร จึงเป็นดุลพินิจของฝ่ายบริหารอย่างแท้จริง ไม่อยู่ภายใต้การตรวจสอบการใช้อ�ำนาจโดย
ศาลซึง่ เป็นองค์กร ฝ่ายตุลาการ ส่วนบทบัญญัตใิ นส่วนทีส่ อง ซึง่ เป็นเรือ่ งของการก�ำหนดวันเลือกตัง้ นัน้
แม้เป็นการก�ำหนดโดยรัฐบาลเนื่องจากเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
แต่ ก ารก� ำ หนดวั น เลื อ กตั้ ง มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การจั ด การการเลื อ กตั้ ง ซึ่ ง เป็ น อ� ำ นาจหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการ การเลือกตั้งตามที่รัฐธรรมนูญได้ให้อ�ำนาจไว้ และมีก�ำหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการ
การเลือกตัง้ ต้องด�ำเนินการในกระบวนการจัดการการเลือกตัง้ หลายประการ การทีร่ ฐั บาลจะต้องก�ำหนด
วันเลือกตั้งในพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร จึงจ�ำเป็นต้องประสานงานกับคณะกรรมการ
การเลือกตัง้ ก่อน ทัง้ นี้ เมือ่ ก�ำหนดวันเลือกตัง้ แล้ว การด�ำเนินการเกีย่ วกับการควบคุมและด�ำเนินการจัด
หรือจัดให้มกี ารเลือกตัง้ ก็จะเป็นอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการการเลือกตัง้ ตามทีร่ ฐั ธรรมนูญบัญญัตไิ ว้
หากมีปัญหาเกิดขึ้นจากการด�ำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งในฐานะผู้ใช้
อ�ำนาจควบคุมและด�ำเนินการจัดหรือจัดให้มกี ารเลือกตัง้ ย่อมมีอำ� นาจพิจารณาด�ำเนินการสัง่ การปัญหา
ดังกล่าว และบางกรณีรัฐธรรมนูญให้อ�ำนาจคณะกรรมการการเลือกตั้งสืบสวนสอบสวนเพื่อหา
ข้อเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นตามกฎหมายบางฉบับให้เป็นที่ยุติได้ด้วย
ดังปรากฏตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 145 วรรคหนึ่ง (3) แต่เนื่องจากการจัดการการเลือกตั้งเป็นการใช้
อ�ำนาจรัฐเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนของปวงชนเข้าไปปกครองประเทศตามการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาตามทีก่ ำ� หนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ดังนัน้ หากมีปญ
ั หาเกิดขึน้ จากการใช้อำ� นาจ
ในการด�ำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ก็ย่อมอยู่ภายใต้การตรวจสอบ
ขององค์กรฝ่าย ตุลาการ รวมทัง้ กรณีทมี่ กี ารกล่าวอ้างว่าการใช้อำ� นาจตามรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เป็นที่ยุติ ซึ่งมีความหมายเพียงเป็นการยุติโดยองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามที่
คณะกรรมการ การเลือกตั้งวินิจฉัยเท่านั้น ไม่ได้หมายความว่าเป็นที่ยุติโดยไม่ต้องถูกตรวจสอบโดย
องค์กรตุลาการ ทั้งนี้ เพราะคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ได้เป็นองค์กรที่รัฐธรรมนูญมอบหมายให้ใช้
อ�ำนาจตุลาการตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ ... หลักของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นการ
ปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน การปกครองของประเทศไทยเป็นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาประชาชนใช้อ�ำนาจในการปกครองประเทศผ่านทาง
ผู้แทนปวงชน คือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งรัฐธรรมนูญบัญญัติให้สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรต้องสังกัดพรรคการเมือง อีกทั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2541 หมวด 1 ว่าด้วยการจัดตั้งพรรคการเมือง มาตรา 8 บัญญัติถึงวัตถุประสงค์
ในการทีบ่ คุ คลรวมตัวกันจัดตัง้ พรรคการเมืองเพือ่ สร้างเจตนารมณ์ทางการเมืองของประชาชนและเพือ่
ด�ำเนินกิจการทางการเมืองให้เป็นไปตามเจตนารมณ์นนั้ ตามวิถที างการปกครองระบอบประชาธิปไตย
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อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดังนั้น โดยปกติแล้วพรรคการเมืองทุกพรรคย่อมมีเป้าหมาย
ในการส่งสมาชิกเข้ารับสมัครเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเลือกตั้งที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสอย่างเต็มที่ในการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแ้ ทนราษฎรเข้าไปเป็นตัวแทนของตนในฐานะผูแ้ ทนปวงชนชาวไทย … ดังนัน้ แม้พระราชกฤษฎีกา
ยุบสภาผูแ้ ทนราษฎร พ.ศ. 2549 จะตราขึน้ ตามบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญและคณะกรรมการการเลือกตัง้
ซึง่ เป็นองค์กรทีร่ ฐั ธรรมนูญบัญญัตใิ ห้มอี ำ� นาจหน้าทีใ่ นการจัดการการเลือกตัง้ จะได้ดำ� เนินการเลือกตัง้
เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งตามพระราช
กฤษฎีกาดังกล่าว ก็ท�ำให้เกิดผลของการเลือกตั้งที่ไม่เที่ยงธรรม ไม่ได้ผู้แทนปวงชนอย่างแท้จริงตาม
ระบอบประชาธิปไตย อันน�ำไปสูก่ ารเลือกตัง้ ทีไ่ ม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
มาตรา 2 มาตรา 3 และมาตรา 144 วรรคหนึง่ … การจัดคูหารูปแบบใหม่นจี้ งึ มีผลท�ำให้การลงคะแนน
เลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรดังกล่าว ไม่เป็นการลงคะแนนโดยลับ ตามทีร่ ฐั ธรรมนูญ มาตรา 104
วรรคสาม บัญญัติไว้
			- ค�ำวินจิ ฉัยที่ 12/255616 โดยวินจิ ฉัยว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา 103 มีเจตนารมณ์เพือ่ ป้องกัน
การสมยอมกันทางการเมือง และเป็นการก�ำหนดห้ามพรรคการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งของ
พรรคการเมืองถอนการสมัครรับเลือกตัง้ หรือเปลีย่ นแปลงผูส้ มัครรับเลือกตัง้ ไว้ ก็เพือ่ แก้ไขปัญหากรณี
ที่ในระหว่างการเลือกตั้ง หากพรรคการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งถอนการสมัคร หรือเปลี่ยนแปลง
ผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งจะท�ำให้ไม่อาจจัดการเลือกตั้งได้ อันเป็นการช่วยเหลือพรรคการเมือง หรือ
ผู้สมัคร รับเลือกตั้งอื่นให้ได้รับประโยชน์ แสดงให้เห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา 103 วรรคหนึ่ง และ
วรรคสอง ก�ำหนดหลักเกณฑ์ไว้ส�ำหรับกรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้ง มิได้มีความมุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อด้วย แต่อย่างใด ทั้งรัฐธรรมนูญ มาตรา 103 วรรคสาม จะมีผลบังคับในระหว่างที่ยังมิได้
มีการประกาศผลการเลือกตั้งเท่านั้น การถอนตัวจากการสมัครรับเลือกตั้งภายหลังจากการเลือกตั้ง
ได้เสร็จสิ้นไปแล้ว ย่อมท�ำได้โดยชอบ
			- ค�ำวินิจฉัยที่ 2/255717 โดยวินิจฉัยว่า ประเด็นที่ 1 วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เป็นการทั่วไปตามที่ก�ำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรจะก�ำหนดวันเลือกตั้งทั่วไป
ขึ้นใหม่ได้หรือไม่ อย่างไร รัฐธรรมนูญ มาตรา 108 ... ได้บัญญัติให้การยุบสภาผู้แทนราษฎรเป็น
16

17

กรณีนายสฤษดิ์ ประดับศรี กับสมาชิกพรรคเพือ่ ไทย รวม 108 คน ขอให้พจิ ารณาวินจิ ฉัยว่า มติของพรรคเพือ่ ไทย ทีอ่ นุญาต
ให้นายสถิรพร นาคสุข ลาออก จากการเป็นผูส้ มัครรับเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ จะขัดต่อสถานะ
และการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ หรือขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 65 วรรคสาม
กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 214
กรณีความขัดแย้งเกี่ยวกับอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะรัฐมนตรีในการก�ำหนดวันเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป
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ศาลรัฐธรรมนูญกับการพัฒนาหลักประชาธิปไตย

พระราชอ�ำนาจของพระมหากษัตริย์โดยการน�ำความกราบบังคมทูล ฯ ของนายกรัฐมนตรี และ
การยุบสภาผู้แทนราษฎรต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 108 วรรคสอง
พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรจึงมีความแตกต่างจากพระราชกฤษฎีกาทั่วไปที่ตราโดยอาศัย
อ�ำนาจตามพระราชบัญญัติหรือพระราชก�ำหนด ทั้งพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรจะต้อง
ก�ำหนด วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปไว้ด้วย โดยวันเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรต้องอยู่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าวันแต่ไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันยุบ
สภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีระยะเวลาพอสมควร
ในการเตรียม ความพร้อมส�ำหรับการเลือกตั้งและให้เกิดความเป็นธรรมแก่พรรคและผู้สมัคร
รับเลือกตั้งทุกคน
พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2556 มีบทบัญญัติที่เป็นสาระส�ำคัญสองส่วน
... บทบัญญัตใิ นส่วนทีห่ นึง่ ทีใ่ ห้ยบุ สภาผูแ้ ทนราษฎรนัน้ เมือ่ พระมหากษัตริยท์ รงใช้พระราชอ�ำนาจยุบ
สภาผูแ้ ทนราษฎรตามทีน่ ายกรัฐมนตรีนำ� ความกราบบังคมทูล ฯ แล้ว ในกรณีนนี้ ายกรัฐมนตรีไม่สามารถ
น�ำความกราบบังคมทูล ฯ พระมหากษัตริย์เพื่อให้มีการยุบสภาผู้แทนราษฎรซ�้ำได้อีก เพราะการยุบ
สภาผูแ้ ทนราษฎรกระท�ำได้เพียงครัง้ เดียวในเหตุการณ์เดียวกันตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 108 วรรคสาม
ส่วนบทบัญญัตใิ นส่วนทีส่ องซึง่ เป็นการก�ำหนดวันเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรนัน้ เป็น
การบัญญัติในส่วนที่สองซึ่งเป็นการก�ำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นเป็นการบัญญัติ
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557
ซึ่งการก�ำหนดวันเลือกตั้งทั่วไปนี้แม้เป็นการก�ำหนดโดยนายกรัฐมนตรี แต่การก�ำหนดวันเลือกตั้ง
ทั่วไปมีความสัมพันธ์กับการควบคุมและด�ำเนินการจัดหรือจัดให้มีการเลือกตั้งซึ่งเป็นอ�ำนาจหน้าที่
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 235 ได้ให้อ�ำนาจไว้ ... การที่นายกรัฐมนตรี
จะต้องก�ำหนดวันเลือกตั้งในพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร จึงจ�ำเป็นต้องประสานงานกับ
คณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน ... แสดงให้เห็นว่าโดยหลักทั่วไปเมื่อมีการตราพระราชกฤษฎีกา
ยุบสภาผู้แทนราษฎรจะต้องมีการก�ำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป
ไว้ในพระราชกฤษฎีกานั้นด้วย การที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งจะไปก�ำหนด
วันเลือกตั้งทั่วไปขึ้นใหม่ให้ผิดไปจากที่ได้ก�ำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวโดยพลการจึงมิอาจ
กระท�ำได้
แต่บทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ มาตรา 108 วรรคสอง ทีบ่ ญ
ั ญัตใิ ห้ตอ้ งก�ำหนดวันเลือกตัง้ ทัว่ ไป
ไว้ในพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแ้ ทนราษฎรนัน้ ก็เพือ่ เร่งรัดให้ได้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร และรัฐบาล
ใหม่มาท�ำหน้าทีโ่ ดยเร็ว เพือ่ จะได้ดำ� เนินการบริหารประเทศตามวิถที างทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญต่อไป
เท่านัน้ หาใช่บทบังคับเด็ดขาดไม่ เพราะหากเกิดเหตุสดุ วิสยั หรือเหตุจำ� เป็น อย่างอืน่ มาขัดขวางท�ำให้
การจัดการเลือกตั้งทั่วไปตามก�ำหนดเดิมไม่อาจด�ำเนินการให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
ได้หรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติ ความมั่นคงแห่งรัฐ หรือภัยพิบัติสาธารณะ
อันส�ำคัญก็สามารถก�ำหนดวันเลือกตั้งทั่วไปขึ้นใหม่ต่างจากที่ก�ำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกายุบ
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พรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์

สภาผู ้ แ ทนราษฎรได้ตามสภาพการณ์แห่งความจ� ำ เป็ น ... แต่ จะต้ อ งกระท� ำ โดยการตราเป็ น
พระราชกฤษฎีกาแก้ไขเปลี่ยนแปลงก�ำหนดวันเลือกตั้งทั่วไปที่ก�ำหนดไว้เดิม จะกระท�ำโดยมติของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเหมือนดังกรณีการก�ำหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งใหม่เฉพาะในบางหน่วย
เลือกตั้งหรือบางเขตเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 มาตรา 78 หรือมาตรา 108 หาได้ไม่ …
ประเด็นที่ 2 การก�ำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปขึ้นใหม่เป็น
อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรใด พิจารณาแล้วเห็นว่า ... การก�ำหนดวันเลือกตั้งทั่วไป
ขึน้ ใหม่ยอ่ มสามารถกระท�ำได้โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาซึง่ เป็นอ�ำนาจหน้าทีข่ องนายกรัฐมนตรี
ที่ต้องเป็นผู้น�ำความกราบบังคมทูลฯ ต่อพระมหากษัตริย์ แต่นายกรัฐมนตรีจะต้องปรึกษาหารือ
กับคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน เนื่องจากรัฐธรรมนูญ มาตรา 235 ... ทั้งพระราชกฤษฎีกายุบ
สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2556 มาตรา 5 ก็บัญญัติให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการ
ตามพระราชกฤษฎีก าดังกล่าวร่วมกับนายกรั ฐ มนตรี ด ้ วย ซึ่ ง ในกรณี ที่ ก ฎหมายใดบั ญ ญั ติ ให้ มี
ผูร้ กั ษาการตามกฎหมายหลายคน ย่อมเป็นอ�ำนาจหน้าทีข่ องผูร้ กั ษาการตามกฎหมายทีจ่ ะต้องปฏิบตั ิ
หน้าที่และรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับอ�ำนาจหน้าที่ของตน รวมทั้งประสานการปฏิบัติในระหว่าง
ผู้รักษาการ ตามกฎหมายคนอื่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อให้การด�ำเนินการปฏิบัติเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย ... ดังนั้น จึงเห็นได้ว่า หากมีความจ�ำเป็นที่จะต้องก�ำหนดวันเลือกตั้ง
ทั่ ว ไปขึ้ น ใหม่ จ าก วั น เลื อ กตั้ ง ทั่ ว ไปเดิ ม ที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นพระราชกฤษฎี ก ายุ บ สภาผู ้ แ ทนราษฎร
ย่อมเป็นอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบร่วมกันของนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการการเลือกตัง้
ซึ่งเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายจะต้องร่วมกันด�ำเนินการเพื่อป้องกันภัยพิบัติสาธารณะ และความ
เสียหายร้ายแรง มิให้เกิดแก่ประเทศชาติหรือประชาชนด้วยความสุจริตและถือประโยชน์ของ
ประเทศชาติและสันติสุขของประชาชนเป็นส�ำคัญ
			- ค�ำวินิจฉัยที่ 5/255718 โดยวินิจฉัยว่า การที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 108 วรรคสอง
ให้กำ� หนดวันเลือกตัง้ เป็นวันเดียวกันทัว่ ราชอาณาจักร นัน้ มีเจตนารมณ์เพือ่ ให้การเลือกตัง้ เป็นไปตาม
หลักพื้นฐานของการเลือกตั้งที่ส�ำคัญ ได้แก่ หลักการเลือกตั้งโดยเสรี หลักการเลือกตั้งโดยเสรีนี้
จึงครอบคลุมถึง การตระเตรียมการเลือกตัง้ และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ครอบคลุมถึงการสมัครรับเลือกตัง้
และการหาเสียงเลือกตั้งด้วย จึงเห็นได้ว่าการก�ำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็น
การเลือกตั้งทั่วไปมากกว่าหนึ่งวันจะท�ำให้การสมัครรับเลือกตั้ง พฤติกรรมการหาเสียง พฤติกรรม
การลงคะแนนเลือกตั้ง หรือบรรดาเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในวันเลือกตั้งที่ก�ำหนดขึ้นในวันหนึ่ง
มีอทิ ธิพลต่อการเลือกตัง้ ทีก่ ำ� หนดขึน้ ในอีกวันหนึง่ ได้ ... รัฐธรรมนูญ มาตรา 93 วรรคหนึง่ ... และมาตรา 93
วรรคหก มีเจตนารมณ์ทจี่ ะให้สภาผูแ้ ทนราษฎรมีสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรให้ครบตามจ�ำนวนห้าร้อยคน
18
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โดยต้องมาจากการเลือกตัง้ เป็นการทัว่ ไปในวันเดียวกันทัว่ ราชอาณาจักรตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 108
วรรคสองด้วย ดังนั้น การจัดการเลือกตั้งเพื่อให้ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใน 28 เขตเลือกตั้ง
ที่เป็นปัญหาจึงต้องจัดให้มีขึ้นในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 เมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภา พ.ศ. 2550 มิได้ให้อำ� นาจ
คณะกรรมการ การเลือกตั้งและศาลฎีกาในการจัดการเลือกตั้งใหม่ใน 28 เขตเลือกตั้งดังกล่าว การที่
จะด�ำเนินการจัดการเลือกตั้งใน 28 เขตเลือกตั้งนั้นต่อไป จ�ำเป็นต้องมีการก�ำหนดวันเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นใหม่อีกวันหนึ่ง ย่อมเป็นการไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ...
ถือได้ว่าในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 มิได้เป็นวันที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็น
การเลือกตัง้ ทัว่ ไป วันเดียวกันทัว่ ราชอาณาจักร จึงเป็นการเลือกตัง้ ทีไ่ ม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เป็นผลให้
พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2556 เฉพาะในส่วนที่ก�ำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ มาตรา 108 วรรคสอง
		3. ค�ำวินิจฉัยเกี่ยวกับหลักการเสียงข้างมาก ได้แก่
			- ค�ำวินิจฉัยที่ 18 - 22/255519 โดยวินิจฉัยสรุปได้ว่า มาตรา 68 วรรคสอง เป็นบทบัญญัติ
ที่ให้สิทธิแก่ผู้ทราบการกระท�ำอันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา 68 วรรคหนึ่ง ที่จะใช้สิทธิให้มี
การตรวจสอบการกระท�ำดังกล่าวได้ โดยให้สทิ ธิเสนอเรือ่ งให้อยั การสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริง และยืน่
ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยสัง่ การให้เลิกการกระท�ำดังกล่าวได้โดยตรง การแปลความดังกล่าวนี้
จะสอดคล้องต่อเจตนารมณ์ในมาตรา 68 และเป็นไปเพื่อรองรับสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ มาตรา 69
จึงเป็นมาตรการในการป้องกันไว้ล่วงหน้า เพื่อจะได้มีโอกาสตรวจสอบและวินิจฉัยสั่งการให้เลิก
การกระท�ำที่จะเป็นอันตรายต่อระบอบการปกครองและการล้มล้างรัฐธรรมนูญมิให้เกิดขึ้นได้ ความ
มุง่ หมายของรัฐธรรมนูญในประการนีต้ า่ งหากทีถ่ อื เป็นเจตนารมณ์หลักของรัฐธรรมนูญทีจ่ ะต้องยึดถือ
ไว้เป็นส�ำคัญยิ่งกว่าเจตนารมณ์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญ ความเห็นของผู้ร่างรัฐธรรมนูญคนใดคนหนึ่ง
ก็มิใช่เจตนารมณ์ทั้งหมดของรัฐธรรมนูญ การตีความเกี่ยวกับผู้มีสิทธิเสนอค�ำร้อง จึงต้องตีความไปใน
แนวทางของการยอมรับสิทธิ มิใช่จ�ำกัดสิทธิ
อ�ำนาจในการก่อตั้งองค์กรสูงสุดทางการเมืองหรืออ�ำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ เป็นอ�ำนาจ
ของประชาชนอันเป็นที่มาโดยตรงในการให้ก�ำเนิดรัฐธรรมนูญ โดยถือว่ามีอ�ำนาจเหนือรัฐธรรมนูญที่
ก่อตั้งระบบกฎหมายและองค์กรทั้งหลายในการใช้อ�ำนาจทางการเมืองการปกครองเมื่อองค์กรที่ถูก
จัดตัง้ มีเพียงอ�ำนาจตามทีร่ ฐั ธรรมนูญให้ไว้ และอยูภ่ ายใต้รฐั ธรรมนูญ จึงเป็นไปไม่ได้ทจี่ ะให้องค์กรนัน้
ใช้อ�ำนาจที่ได้รับมอบมาจากรัฐธรรมนูญนั้นเองกลับไปแก้รัฐธรรมนูญนั้นเหมือนการใช้อ�ำนาจ
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พรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์

แก้ไขกฎหมายธรรมดา ส�ำหรับประเทศไทยเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมายที่ยึดหลักความเป็น
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญทีร่ ฐั ธรรมนูญจะต้องก�ำหนดวิธกี ารหรือกระบวนการแก้ไขเปลีย่ นแปลง
รัฐธรรมนูญไว้เป็นพิเศษแตกต่างจากกฎหมายโดยทั่วไป
การตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เป็นกระบวนการที่ได้ผ่าน
การลงประชามติโดยตรงของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอ�ำนาจอธิปไตย ประชาชนจึงเป็นผู้สถาปนา
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ดังนัน้ การแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 291 แม้จะเป็นอ�ำนาจ
ของรัฐสภาก็ตาม แต่การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยการยกร่างใหม่ทั้งฉบับยังไม่สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ มาตรา 291 เนือ่ งจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบนั นีไ้ ด้มาโดยการลงประชามติ
ของประชาชนก็ควรจะได้ให้ประชาชนผูม้ อี ำ� นาจสถาปนารัฐธรรมนูญได้ลงประชามติเสียก่อนว่าสมควร
จะมีรฐั ธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ หรือรัฐสภาจะใช้อำ� นาจในการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรา
ก็เป็นความเหมาะสมและเป็นอ�ำนาจของรัฐสภาที่จะด�ำเนินการดังกล่าวนี้ได้ ซึ่งจะเป็นการสอดคล้อง
กับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ มาตรา 291
			- ค�ำวินจิ ฉัยที่ 15 - 18/255620 โดยวินจิ ฉัยสรุปได้วา่ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
จะให้ถือเอามติฝ่ายเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ก็ตาม แต่หากละเลยหรือใช้อ�ำนาจอ�ำเภอใจกดขี่ข่มเหง
ฝ่ายเสียงข้างน้อย จะกลายเป็นระบอบเผด็จการฝ่ายข้างมาก จ�ำเป็นต้องมีมาตรการในการป้องกัน
การใช้อำ� นาจบิดเบือนหรืออ�ำนาจอ�ำเภอใจของบุคคลหรือกลุม่ บุคคลฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ทีเ่ ข้ามาใช้อำ� นาจ
อธิปไตยของประชาชน เพือ่ ให้แต่ละองค์กรหรือสถาบันทางการเมืองทีใ่ ช้อำ� นาจดังกล่าวอยูใ่ นสถานะ
ที่จะตรวจสอบ และถ่วงดุล เพื่อทัดทานและคานอ�ำนาจ มิใช่แบ่งแยกให้เป็นพื้นที่อิสระของแต่ละฝ่าย
ที่จะใช้อ�ำนาจตามอ�ำเภอใจอย่างไรก็ได้
รัฐธรรมนูญจึงได้น�ำหลักนิติธรรมมาก�ำกับการใช้อ�ำนาจหน้าที่ของทุกฝ่ายทุกองค์กรและ
ทุกหน่วยงานของรัฐ ภายใต้หลักการที่ว่า นอกจากจะต้องใช้อ�ำนาจหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ที่มีอยู่ทั่วไปแล้ว ยังจะต้องใช้อ�ำนาจและปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามหลักนิติธรรมด้วย การอ้างหลัก
เสียงข้างมากโดยที่ไม่ได้ค�ำนึงถึงเสียงข้างน้อย เพื่อหยิบยกมาสนับสนุนการใช้อ�ำนาจตามอ�ำเภอใจ
ย่อมขัดต่อหลักนิติธรรมตามมาตรา 3 วรรคสอง หลักนิติธรรมถือเป็นแนวทางในการปกครองที่
มาจากหลัก ความยุติธรรมตามธรรมชาติอันเป็นความเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ ปราศจากอคติ โดยไม่มี
ผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องและแอบแฝง หลักนิติธรรมจึงเป็นหลักการพื้นฐานส�ำคัญของ
กฎหมายที่อยู่เหนือบทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ จะต้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
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หลักการปกครองแบบประชาธิปไตย หมายถึง การปกครองของประชาชน โดยประชาชน
และเพื่อประชาชน มิใช่การปกครองที่อ้างอิงแต่เพียงฐานอ�ำนาจที่มาจากการชนะเลือกตั้งเท่านั้น
เพราะเสียงส่วนใหญ่จากการเลือกตั้งมีความหมายเพียงสะท้อนถึงความต้องการของประชาชน
ในแต่ละครั้ง หาใช่เป็นเหตุให้ตัวแทนใช้อ�ำนาจได้โดยไม่ต้องค�ำนึงถึงความถูกต้องและชอบธรรมตาม
หลักนิติธรรม
การแปรญัตติเป็นสิทธิของสมาชิกรัฐสภาที่จะเสนอความคิดเห็นต้องมีเวลาพอสมควร
เพือ่ ให้ทราบระยะเวลาทีแ่ น่นอนในการยืน่ ขอแปรญัตติ อันเป็นสิทธิในการท�ำหน้าทีข่ องสมาชิกรัฐสภา
การเริ่มนับระยะเวลาย้อนหลังไปจนท�ำให้เหลือเพียง 1 วัน เป็นการด�ำเนินการที่ขัดต่อข้อบังคับ
การประชุมและไม่เป็นกลาง ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 125 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ทั้งขัดต่อ
หลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 วรรคสอง
			- ค�ำวินิจฉัยที่ 1/255721 โดยวินิจฉัยสรุปได้ว่า การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา 190
เป็ น เรื่ อ งที่ มี ค วามส� ำ คั ญ อย่ า งยิ่ ง เนื่ อ งจากเป็ น บทบั ญ ญั ติ ที่ เ กี่ ย วกั บ ความมั่ น คงของประเทศ
แม้รัฐธรรมนูญจะบัญญัติให้เป็นอ�ำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติในการพิจารณาแก้ไขก็ตาม หากแต่
กระบวนการพิจารณาแก้ไขในเรื่องที่ส�ำคัญดังกล่าว ย่อมต้องกระท�ำด้วยความระมัดระวัง ด�ำเนินการ
ด้วยความโปร่งใส ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นส�ำคัญ มิใช่มุ่งแต่จะแก้ไขเพื่อแก้ปัญหา
ให้ฝ่ายบริหารหรือคณะรัฐมนตรีสามารถท�ำข้อตกลงผูกพันกับนานาประเทศได้สะดวกราบรื่น
โดยไม่ค�ำนึงถึงการเปิดโอกาสให้สมาชิกรัฐสภารวมถึงประชาชน สามารถควบคุมตรวจสอบและแสดง
ความคิดเห็นได้ทกุ แง่มมุ เพือ่ ให้ได้ความเห็นทีห่ ลากหลาย ซึง่ คณะรัฐมนตรีตอ้ งรับฟังและน�ำความเห็น
ของบรรดาสมาชิกรัฐสภาและประชาชนไปประมวลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ
และประชาชนโดยรวม ตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่เสียงข้างมากจะต้องรับฟัง
เสียงข้างน้อย และไม่อาจละเลยสิทธิประโยชน์ที่จะต้องจัดสรรให้แก่ฝ่ายข้างน้อย อย่างเป็นธรรม
หากเสียงข้างมากใช้ความได้เปรียบจากการถือเสียงข้างมาก กระท�ำโดยไม่รับฟังความคิดเห็นของ
ฝ่ายข้างน้อย หรือรับฟังความเห็นเพียงเพื่อให้เป็นแบบพิธีเท่านั้น การถืออ�ำนาจตามเสียงข้างมาก
โดยไม่เคารพต่อความเห็นของฝ่ายเสียงข้างน้อยดังกล่าว ย่อมกลายเป็นเผด็จการรูปแบบหนึ่ง
ที่เรียกว่าเผด็จการโดยเสียงข้างมาก หรือเผด็จการทางรัฐสภา อันเป็นรูปแบบของการปกครองซึ่งขัด
ต่อหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งเป็นการท�ำลายสารัตถะและความชอบธรรมของ
กระบวนการทางนิติบัญญัติที่จะต้องผ่านการพิจารณาจากตัวแทนของปวงชนชาวไทยโดยรอบคอบ
และละเอียดถี่ถ้วน

21

กรณีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 190)
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พรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์

การอภิปรายแสดงความเห็นในการบัญญัติกฎหมายเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของสมาชิกรัฐสภา
ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ แม้การปิดการอภิปรายจะเป็นดุลพินิจของประธานรัฐสภาและแม้
เสียงข้างมากมีสิทธิที่จะลงมติให้ปิดการอภิปรายก็ตาม แต่การใช้ดุลพินิจและการใช้เสียงข้างมาก
ดังกล่าว จะต้องไม่ตัดสิทธิการท�ำหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภา หรือละเลยไม่รับฟังความเห็นชอบของ
ฝ่ายข้างน้อย การรวบรัดปิด การอภิปรายและปิดประชุมเพื่อให้มีการลงคะแนนเสียงจึงเป็นการใช้
อ�ำนาจหน้าที่ไปในทางที่ไม่ชอบ เอื้อประโยชน์แก่ฝ่ายเสียงข้างมากโดยไม่เป็นธรรมอันเป็นการขัด
ต่อหลักนิติธรรม ส่วนการก�ำหนด วันแปรญัตติ ได้วินิจฉัยหลักการท�ำนองเดียวกันกับค�ำวินิจฉัย
ที่ 15 – 18/2556 ส�ำหรับการแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาได้วินิจฉัยว่า อ�ำนาจในการท�ำหนังสือสัญญา
เป็นอ�ำนาจส�ำคัญยิ่งที่รัฐมนตรีหรือฝ่ายบริหารจ�ำต้องตระหนัก และประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักนิตธิ รรม หากการท�ำหนังสือสัญญาทีม่ คี วามส�ำคัญต่อประเทศและต่อความเป็นรัฐ อาจมีผลกระทบ
ต่อดินแดนและอ�ำนาจอธิปไตยอย่างมีนยั ส�ำคัญ จึงต้องได้รบั ความเห็นชอบของรัฐสภา เนือ่ งจากรัฐสภา
ถือเป็นตัวแทนของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อีกทั้งเพื่อให้เกิดการตรวจสอบ
ถ่วงดุลระหว่างอ�ำนาจนิติบัญญัติอ�ำนาจบริหารตามหลักการปกครองแบบรัฐสภา

บทวิเคราะห์

		ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับพรรคการเมือง
ศาลรัฐธรรมนูญมีบทบาทเกี่ยวกับพรรคการเมืองในหลายเรื่อง ทั้งในเรื่องการคุ้มครองสมาชิก
พรรค และสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร โดยการให้สทิ ธิในการอุทธรณ์ตอ่ ศาลรัฐธรรมนูญเกีย่ วกับมติหรือ
ข้อบังคับพรรคการเมืองทีต่ นสังกัด และเรือ่ งการคุม้ ครองพรรคการเมืองและผูข้ อจัดตัง้ พรรคการเมือง
อุทธรณ์ค�ำสั่งของนายทะเบียนต่อศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการปกป้องพิทักษ์การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยกรณีมกี ารกระท�ำทีม่ ลี กั ษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง
และการไม่ดำ� เนินการหรือฝ่าฝืนตามกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง อันเป็นเหตุให้ถกู ยุบพรรคการเมือง
ซึ่งหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคอาจถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือเป็นที่รู้กันทั่วไปว่า
“คดียุบพรรคการเมือง”
ส�ำหรับความหมายของค�ำว่า “พรรคการเมือง” นั้น มีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ว่า
“พรรคการเมือง” หมายความว่า คณะบุคคลซึ่งรวมกันก่อตั้งเป็นพรรคขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะ
รวบรวมความคิดเห็นในทางการเมือง ก�ำหนดเป็นนโยบายของพรรคเพือ่ ประโยชน์ในการเลือกตัง้ ผูแ้ ทน
โดยวิธีทางประชาธิปไตย22 นอกจากนี้ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. 2550 ได้นิยามความหมายของค�ำนี้ไว้ในมาตรา 4 ว่า “พรรคการเมือง” หมายความว่า
22

หยุด แสงอุทัย, ค�ำอธิบายพระราชบัญญัติพรรคการเมือง, พระนคร : โอเดียนสโตร์, พ.ศ. 2512, หน้า 1. อ้างใน
นฤมล ธรรมครองอาตม์, “บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญในการปฏิรูปการเมือง”, วิทยานิพนธ์ปริญญาโท มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ (รัฐศาสตร์), พ.ศ. 2544.
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ศาลรัฐธรรมนูญกับการพัฒนาหลักประชาธิปไตย

คณะบุคคลที่รวมกันจัดตั้งเป็นพรรคการเมือง โดยได้รับการจดแจ้งการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เพื่อสร้างเจตนารมณ์ทางการเมืองของประชาชนตามวิถีทางการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมุ่งที่จะส่งสมาชิกเข้าสมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และมีการด�ำเนินกิจกรรมทางการเมืองอื่นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น
พรรคการเมืองจึงเป็นการปกป้องและคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลทางการเมือง ซึง่ ประชาชนใน
ระบอบประชาธิปไตยต้องท�ำงานร่วมกันก�ำหนดรัฐบาลทีป่ ระชาชนเลือกมา โดยผ่านสถาบันทีเ่ รียกว่า
“พรรคการเมือง” กล่าวได้ว่า พรรคการเมืองเป็นสถาบันหลักสถาบันหนึ่งของระบอบประชาธิปไตย
แบบผู้แทน เนื่องจากเป็นการรวมกันของกลุ่มบุคคลโดยสมัครใจเพื่อสร้างเจตนารมณ์ ทางการเมือง
ร่ ว มกั น ในการด� ำ เนิ น กิ จ กรรมทางการเมื อ งเพื่ อ ต้ อ งการส่ ง ตั ว แทนของตนเข้ า ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น
ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร
การด�ำเนินกิจกรรมทางการเมืองนั้น พรรคการเมืองรับสมัครสมาชิกและรณรงค์ให้ประชาชน
ไปเลือกผู้สมัครพรรคของตนให้เป็นตัวแทนของประชาชน และรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
คัดเลือกผูน้ ำ� รัฐบาล ซึง่ พรรคการเมืองเสียงข้างมากมีสทิ ธิจดั ตัง้ เป็นรัฐบาลและมีหน้าทีผ่ ลักดันนโยบาย
และโครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามแนวทางที่พรรคการเมืองของตนใช้หาเสียง ส่วนพรรคการเมือง
ฝ่ายค้านก็มีหน้าที่และสิทธิอันชอบธรรมในการตรวจสอบนโยบายของพรรคการเมืองเสียงข้างมาก
รวมถึ ง การใช้ อ� ำ นาจของพรรคการเมื อ งที่ จั ด ตั้ ง เป็ น รั ฐ บาล พร้ อ มทั้ ง น� ำ เสนอแนวทางของ
พรรคการเมืองตนเอง ดังนั้น ด้วยเหตุที่พรรคการเมืองเป็นสถาบันหลักของระบอบประชาธิปไตย
พรรคการเมืองจึงต้องรับผิดชอบต่อประชาชน การต่อสู้แข่งขันระหว่างพรรคการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยนั้น ไม่ใช่การต่อสู้เพื่อให้เป็นรัฐบาล แต่เป็นการแข่งขันเพื่อรับใช้ประชาชน โดยให้
ประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุด
ส่วนสิทธิและหน้าที่ของพรรคการเมือง เป็นสิ่งส�ำคัญที่รัฐควรค�ำนึงถึงเพื่อให้พรรคการเมือง
ด�ำรงตนเป็นสถาบันทีป่ ระชาชนมีสว่ นร่วมทางการเมืองได้เต็มที่ รัฐจึงต้องสนับสนุนการด�ำเนินกิจกรรม
ทางการเมือง โดยให้เงินอุดหนุนและให้รายงานการด�ำเนินกิจการและการใช้จา่ ยเงิน และพรรคการเมือง
มีหน้าที่ต้องส่งเสริมประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นต่อประชาชน และต่อสมาชิกภายในพรรคการเมือง
ของตน โดยสิทธิและหน้าที่ของพรรคการเมืองต้องเป็นไปตามหลักการสากล 4 ประการ คือ ความ
มีเสรีภาพ ความเสมอภาค ความเป็นสาธารณะ และความเป็นประชาธิปไตยภายในพรรค23

23

สรุปจากสุนทรียา เหมือนพะวงศ์, ทฤษฎีกฎหมายเยอรมันเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง, สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์
ส�ำนักงานศาลยุติธรรม อ้างในธนชาติ แสงประดับ ธรรมโชติ “สังคมไทยในระยะเปลี่ยนผ่านกับบทบาทพรรคการเมือง”,
เว็ปไซด์ ประชาไท
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ในส่วนอ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับพรรคการเมือง ได้แก่
รัฐธรรมนูญ มาตรา 65 มาตรา 68 มาตรา 237 และกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง ซึ่งเป็นอ�ำนาจ
หน้าที่ในส่วนการคุ้มครองสมาชิกพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และพรรคการเมือง
ที่มีการกระท�ำฝ่าฝืน ไม่ด�ำเนินการตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายก�ำหนด ในเรื่องการคุ้มครอง
สมาชิกพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 65 ปัญหาที่เกิดขึ้น
มีเหตุปัจจัยมาจากการที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองต้อง
สังกัดพรรคการเมือง ซึ่งการบังคับให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องสังกัดพรรคการเมืองมีขึ้นเป็น
ครั้งแรกในรัฐธรรมนูญ ฉบับ 2517 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพให้รัฐบาล แต่การ
ก�ำหนดดังกล่าวกลับส่งผลกระทบต่อการเมืองในประเทศอย่างเห็นได้ชัด จนเกิดรัฐบาลเสียงข้างมาก
เพียงพรรคเดียว แม้การที่รัฐบาลมีเสถียรภาพย่อมเป็นผลดีต่อประเทศที่สามารถขับเคลื่อนนโยบาย
ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แต่เมื่อก�ำหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคการเมือง
และให้พ้นสมาชิกภาพเมื่อไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมือง ประกอบกับการที่พรรคการเมืองของไทย
ขาดการบริหารงานอย่างเป็นประชาธิปไตย ท�ำให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขาดความเป็นอิสระ
ไม่สามารถตัดสินใจด้วยตนเองได้ ด้วยเกรงกลัวว่าอาจจะถูกขับออกจากพรรค หรืออาจจะไม่ได้รับ
คัดเลือกเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งต่อๆ ไป ท�ำให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องจ�ำยอม
ปฏิบัติตามมติของพรรคการเมือง ซึ่งส่วนมากเป็นความต้องการของหัวหน้าพรรคหรือคนกลุ่มหนึ่ง
ในพรรค จนในที่สุดความเป็น “ผู้แทนประชาชน” ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหายไป กลายเป็น
“ผูแ้ ทนของพรรคการเมือง”24 และสถานการณ์ดงั กล่าวยิง่ แย่ลง หากพรรคการเมืองทีช่ นะการเลือกตัง้
ได้รับเสียงข้างมากเป็นพรรคการเมืองพรรคเดียว โดยสามารถควบคุมได้ทั้งคณะรัฐมนตรีซึ่งใช้อ�ำนาจ
บริหาร และเสียงข้างมากในสภาผูแ้ ทนราษฎรซึง่ ใช้อำ� นาจนิตบิ ญ
ั ญัติ เมือ่ เป็นเช่นนีก้ ลไกการตรวจสอบ
และถ่วงดุลอ�ำนาจขององค์กรใช้อ�ำนาจอธิปไตยจะไม่เกิดขึ้น จนในที่สุดเป็น “ระบบเผด็จการ
รัฐสภา” สถานการณ์ดงั กล่าวท�ำให้การเมืองไทยไม่พฒ
ั นาและไม่มปี ระสิทธิภาพเท่าทีค่ วร รัฐธรรมนูญ
ฉบับ 2540 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปการเมือง มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมระบบพรรคการเมืองให้
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมุ่งเน้นให้พรรคการเมืองเป็นกลไกส�ำคัญต่อการพัฒนาการเมือง พร้อมทั้ง
พยายามส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมทางการเมืองเพื่อกระตุ้นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
และรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้คงหลักการดังกล่าวไว้ โดยมีมาตรการที่ส�ำคัญหลายประการ เช่น
ก�ำหนดให้ผสู้ มัครรับเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรสังกัดพรรคการเมือง ก�ำหนดให้รฐั ต้องสนับสนุน
พรรคการเมืองด้วยการจัดสรรเงินอุดหนุนในการด�ำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองและยังส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการของพรรคการเมือง ก�ำหนดให้รัฐสนับสนุนการจัดตั้ง
และพัฒนาสาขาพรรคตามจ�ำนวนและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�ำหนด พรรคการเมืองต้องมีการบริหาร
ภายในพรรคเป็นประชาธิปไตยโดยก�ำหนดให้พรรคการเมืองต้องมีขอ้ บังคับและการบริหารทีส่ อดคล้อง
24
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กับประชาธิปไตย ก�ำหนดให้พรรคการเมืองมีอ�ำนาจให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสังกัดพ้นจาก
สมาชิกภาพของพรรคโดยมติของคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
นับแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรย้ายพรรคมากที่สุด
ซึง่ เป็นการย้ายพรรคโดยการยุบรวมพรรค การก�ำหนดให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรสังกัดพรรคการเมือง
เพื่อป้องกันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรย้ายพรรคการเมืองนั้นจึงไม่ได้ผลในทางปฏิบัติ เพราะสมาชิก
สภาผู ้ แ ทนราษฎรคนเดี ย วย้ า ยพรรคการเมื อ งไม่ ไ ด้ แต่ ส ามารถย้ า ยทั้ ง พรรคโดยการยุ บ รวม
พรรคการเมือง และแม้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ก�ำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาการยุบรวม
พรรคการเมืองไว้ในมาตรา 104 วรรคสอง25 แต่ในทางปฏิบตั กิ อ็ าจเกิดปัญหาขึน้ ได้หาก พรรคการเมือง
ต่างได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากนายทุนกลุ่มเดียวกัน มีผลให้การลงมติหรือการตัดสินใจไม่มี
ความเป็นอิสระ เท่ากับว่ามาตรการบังคับให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรสังกัดพรรค ห้ามย้ายพรรค และ
ห้ามยุบรวมพรรค ก็ไม่สามารถป้องกันปัญหาความเป็นอิสระของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ และ
ท�ำลายเจตนารมณ์ผรู้ า่ งรัฐธรรมนูญในการก�ำหนดให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรต้องสังกัดพรรคการเมือง
เพื่อให้พรรคการเมืองมีความเข้มแข็ง และให้มีพัฒนาการจนในที่สุดประเทศไทยจะเป็นระบบ
รัฐสภาที่มีพรรคการเมืองเพียงสองพรรค แต่ในความเป็นจริงพรรคการเมืองมีเพียงขนาดใหญ่ที่มิได้
มุ่งเสริมสร้างอุดมการณ์ร่วมกันของสมาชิกภายในพรรค แต่กลับเป็นการขยายตัวของ พรรคการเมือง
ที่สมาชิกภายในพรรคขาดอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกัน
การบังคับให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคการเมืองขัดต่อหลักเสรีภาพ ทั้งเสรีภาพ
ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง และเสรีภาพของประชาชนผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง การไม่ตกอยู่ภายใต้อาณัติใดของ
ผูแ้ ทนปวงชนเป็นไปตามหลักการพืน้ ฐานของผูแ้ ทนในระบอบประชาธิปไตย ซึง่ ประกอบด้วยหลักการ
พื้นฐาน 4 ประการ ได้แก่ ผู้แทนต้องมาจากการเลือกตั้ง ผู้แทนต้องมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งผู้แทน
ต้องเป็นผู้แทนของปวงชนคนทั้งประเทศ และหลักการไม่ตกอยู่ภายใต้อาณัติใด ซึ่งหลักการประการ
สุดท้ายนีเ้ ป็นหลักการประการส�ำคัญของความเป็นผูแ้ ทน เพราะหากผูแ้ ทนไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้
อย่างอิสระ ก็จะไม่สามารถท�ำหน้าที่เป็นผู้แทนปวงชนคนทั้งประเทศได้อย่างแท้จริง ปัญหาที่เกิดจาก
การบังคับให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคการเมืองท�ำให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขาดความ
เป็นอิสระในการตัดสินใจและตกอยู่ภายใต้อาณัติของพรรคการเมือง ในที่สุดไม่อาจด�ำรงตนเป็น
ผู้แทนของปวงชนตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ มาตรา 122 ได้ แต่กลายเป็นผู้แทนของพรรคการเมือง
นอกจากนี้ การที่พรรคการเมืองสามารถควบคุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพรรคการเมืองของตนได้
ด้วยมติของพรรค พรรคการเมืองทีเ่ ป็นฝ่ายรัฐบาลก็สามารถควบคุมเสียงข้างมากในสภาผูแ้ ทนราษฎรได้
และการที่รัฐบาลซึ่งเป็นฝ่ายบริหารสามารถควบคุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติได้โดย
อาศัยพรรคการเมืองที่ตนสังกัด ท�ำให้กลไกในการตรวจสอบถ่วงดุลอ�ำนาจอธิปไตยไม่อาจเกิดขึ้นได้
25
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ดังนั้น เพื่อเป็นการให้ความคุ้มครองสมาชิกของพรรคการเมืองให้มีความเป็นอิสระจากการใช้อ�ำนาจ
ครอบง�ำโดยมิชอบของพรรคการเมืองที่ตนสังกัด แต่ยังคงรักษาวินัยของพรรคการเมืองด้วยการท�ำให้
พรรคการเมืองมีการบริหารทีม่ ลี กั ษณะประชาธิปไตย อันเป็นการเสริมความเข้มแข็งให้พรรคการเมือง
มีเสถียรภาพ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยจัดให้พรรคการเมืองมีโครงสร้าง
การบริหารที่เป็นประชาธิปไตย ซึ่งรวมไปถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย
สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญได้อย่างอิสระ ไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับของพรรคการเมือง
หลังจากทีศ่ าลรัฐธรรมนูญได้วนิ จิ ฉัยในค�ำวินจิ ฉัยที่ 1/2542 กรณีกลุม่ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
ทั้งสิบสองคนคัดค้านมติของพรรคประชากรไทย ค�ำวินิจฉัยดังกล่าวก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์มีทั้ง
ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย โดยฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเห็นว่า จะมีผลท�ำให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขายตัว
มากขึ้น พรรคการเมืองไม่สามารถพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็ง หรือควบคุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ที่สังกัดได้ ค�ำวินิจฉัยก็มิได้ให้เหตุผลเกี่ยวกับลักษณะของมติหรือข้อบังคับพรรคที่ขัดต่อสถานะและ
การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีลักษณะเช่นไร ส�ำหรับผู้เห็นด้วยเห็นว่า เป็นการ
สะท้อนถึงความเป็นอิสระของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร หรือเอกสิทธิข์ องสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรใน
การปฏิบัติหน้าที่ เพราะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะมีเอกสิทธิ์ในบางเรื่องเท่านั้น โดยเท่าที่กฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองและรัฐธรรมนูญก�ำหนดไว้เท่านัน้ หลังจากทีศ่ าลรัฐธรรมนูญ
มีค�ำวินิจฉัยแล้ว พรรคการเมืองมีการปรับตัว ให้มีความเป็นประชาธิปไตยภายในพรรคมากขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นการบริหารพรรค มติหรือข้อบังคับของพรรคการเมือง ต้องค�ำนึงถึงความต้องการและ
การมี ส่ ว นร่ ว มของสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรที่ สั ง กั ด พรรคและสมาชิ ก ของพรรค มิ ใช่ ค�ำ นึ ง แต่
ประโยชน์ของพรรคการเมืองหรือส่วนตัวอันเป็นหลักการประชาธิปไตยภายในพรรคการเมือง สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรผู้ใดฝ่าฝืนมติพรรคการเมือง และหากมีการบริหารเป็นประชาธิปไตยแล้วผู้ก�ำหนด
เส้นทางการเมืองของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นคือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั่นเอง
การที่พรรคการเมืองหันมาทบทวนข้อบังคับของพรรคการเมือง และลดความเป็นเผด็จการ
เพือ่ ให้มคี วามเป็นประชาธิปไตยมากขึน้ โดยให้พรรคการเมืองมีความเป็นพรรคการเมืองของประชาชน
โดยแท้ อันเป็นการพัฒนาการเมืองและระบอบประชาธิปไตยด้วยการสร้างเสถียรภาพแก่พรรคการเมือง
นั้น แสดงถึงบทบาทส�ำคัญของศาลรัฐธรรมนูญในการพัฒนาพรรคการเมือง ท�ำให้พรรคการเมืองมี
ความเข้มแข็งและมีระเบียบวินยั มากขึน้ อันจะส่งผลในทางทีด่ ตี อ่ การพัฒนาประชาธิปไตยโดยผ่านการ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันพรรคการเมืองซึง่ เป็นเสาหลักทีเ่ ป็นรากฐานทีส่ ำ� คัญของประชาธิปไตย
ส่วนในเรื่องคดียุบพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 มาตรา 237 และกฎหมายว่าด้วย
พรรคการเมือง เป็นกรณีทบี่ คุ คลหรือพรรคการเมืองกระท�ำการอันเป็นผลร้ายต่อการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญและกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมืองก�ำหนดให้ลักษณะการกระท�ำดังกล่าว
มีผลให้พรรคการเมืองถูกสั่งยุบพรรคการเมืองได้ และหากหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรค
รู้เห็น หรือปล่อยปละละเลย หรือทราบการกระท�ำแล้วมิได้ยับยั้งหรือแก้ไขให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
เป็นเวลา 5 ปี ซึ่งเป็นโทษทางการเมืองหรือโทษทางรัฐธรรมนูญที่ถือว่าหนักส�ำหรับนักการเมือง
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ศาลรัฐธรรมนูญกับการพัฒนาหลักประชาธิปไตย

ในการถูกเว้นวรรคทางการเมือง ทัง้ นี้ ในหลายประเทศ ได้กำ� หนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญ
ในการสั่งยุบพรรคการเมืองที่มีการกระท�ำลักษณะอันเป็นภัยต่อระบอบประชาธิปไตยดังกล่าว
พรรคการเมืองถือเป็นเสาหลักส�ำคัญในระบอบประชาธิปไตยแบบผู้แทน ดังปรัชญาทาง
รัฐศาสตร์ทวี่ า่ การปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นการเปิดโอกาสให้บคุ คลจ�ำนวนมากทีส่ ดุ มีอทิ ธิพล
เหนือรัฐบาล เปิดโอกาสให้มีการต่อสู้แข่งขันทางการเมืองเพื่อเลือกกลุ่มหรือคณะบุคคลที่จะเข้ามา
เป็นรัฐบาลโดยยึดหลักเสรีภาพ ความเสมอภาค และพรรคการเมืองยังเป็นหลักประกันเสรีภาพและ
ความเสมอภาคของประชาชน มิให้ผู้มีอ�ำนาจทางการเมืองด�ำเนินการปกครองแบบเผด็จการ รวมทั้ง
การยึดอ�ำนาจหรือเปลี่ยนแปลงรัฐบาลอันมิใช่วิถีทางแห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ในส่วนของการพัฒนาการเมืองในอนาคตอาจต้องพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับการบังคับให้สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคการเมือง เพราะสภาพปัญหาพื้นฐานของพรรคการเมืองไทยที่มี
การบริหารงานภายในพรรคการเมืองไม่เป็นประชาธิปไตย การแก้ไขปัญหาดังกล่าวจ�ำเป็นต้องสร้าง
หลักประชาธิปไตยภายในพรรคการเมือง เช่น การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคเป็นไปโดยลับ
การก�ำหนดให้คะแนนเสียงของผู้ออกเสียงเลือกตั้งทุกคนมีน�้ำหนักคะแนนเท่ากัน การก�ำหนดวาระ
ในการด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมการบริหารพรรค การเปิดโอกาสให้สมาชิกพรรคสามารถ
ขอถอดถอนหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคได้ด้วยจ�ำนวนสมาชิกที่ไม่มากจนเกินไป เป็นต้น
นอกจากนี้ ต้องให้มีระบบการตรวจสอบการด�ำเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมืองโดย
สมาชิกพรรคการเมืองและประชาชนได้ เพื่อให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันของประชนมิใช่ของบุคคล
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
		ค�ำวินิจฉัยเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
การเลือกตั้งเป็นการแสดงออกซึ่งเจตนารมณ์ของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอธิปไตยในการมอบ
ความไว้วางใจให้ผแู้ ทนใช้อำ� นาจแทนตน โดยได้มกี ารรับรองไว้ในข้อ 21 (1) แห่งปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ให้การเลือกตั้งเป็นสิทธิขั้นมูลฐาน
ของมนุษย์ในสังคมประชาธิปไตย ซึ่งสรุปสาระส�ำคัญได้ว่า “เจตจ�ำนงของประชาชนย่อมเป็นมูลฐาน
แห่งอ�ำนาจของรัฐบาลผู้ปกครองเจตจ�ำนงดังกล่าวต้องแสดงออกโดยการเลือกตั้งอันสุจริต ซึ่งจัดขึ้น
เป็นครัง้ คราวตามก�ำหนดเวลาด้วยการลงคะแนนเสียงของชายหญิง โดยถือหลักคนละหนึง่ เสียงเท่ากัน
และการกระท�ำเป็นความลับด้วยวิธีการอื่นใดที่จะรับประกันในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เป็นไป
โดยเสรี” กล่าวได้วา่ การเลือกตัง้ เป็นกระบวนการทางการเมืองทีเ่ ป็นกิจกรรมทางการเมืองอันแสดงถึง
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอ�ำนาจอธิปไตยด้วยการไปใช้สิทธิออกเสียง
เลือกตั้งผู้แทนของตนเข้าไปท�ำหน้าที่ในรัฐสภาและในรัฐบาล เป็นกลไกแสดงออกซึ่งเจตจ�ำนง
ของประชาชนที่เรียกร้องสนับสนุนให้มีการปฏิบัติจัดท�ำหรือลเว้นการกระท�ำอย่างใดอย่างหนึ่งใน
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ทางการเมือง และการตัดสินใจในนโยบายสาธารณะที่มีผลกระทบต่อประชาชน26 ซึ่งเดวิท บัทเลอร์
และคณะ27 กล่าวถึง การเลือกตั้ง (Election) ว่ามีนัยความหมายจ�ำแนกออกได้เป็นสองมุม
กล่าวคือ การเลือกตั้งในแง่มุมของกฎหมายและการเลือกตั้งแง่มุมปรัชญา โดยการเลือกตั้งในแง่มุม
ของกฎหมายนั้น เป็นการพิจารณาจากกฎหมายการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมีอยู่ 3 ประการ คือ
การเลือกตั้งที่เป็นสิทธิ (right) ในแง่นี้ การเลือกตั้งถือเป็นสิทธิที่มีความส�ำคัญประการหนึ่งที่รัฐ
จะต้องให้ความคุ้มครอง การเลือกตั้งในฐานะที่เป็นอภิสิทธิ์ (privilege) เป็นการที่ผู้ลงคะแนนเสียง
มีความเป็นอิสระทีจ่ ะเลือกการกระท�ำอย่างหนึง่ อย่างใดก็ได้ ทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากกฎหมาย ปราศจาก
การแทรกแซงหรือเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น เป็นต้น และการเลือกตั้งในฐานะที่เป็นหน้าที่ (duty)
อันหมายถึง การทีบ่ คุ คลจ�ำเป็นต้องกระท�ำหรืองดเว้นการกระท�ำอย่างใดอย่างหนึง่ การลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งที่มีสภาพเป็นหน้าที่จึงต้องเป็นไปโดยที่กฎหมายได้ระบุหรือบังคับให้ผู้ลงคะแนนไปใช้สิทธิ
ออกเสียงเลือกตั้ง ยกตัวอย่างได้แก่ประเทศไทยซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้ก�ำหนดให้การเลือกตั้ง
เป็นหน้าทีข่ องปวงชนชาวไทย หากเพิกเฉยจะต้องถูกลงโทษด้วยการเสียสิทธิทางการเมืองบางประการ
เป็นต้น เมื่อพิจารณาจากทฤษฎีการแบ่งอ�ำนาจอธิปไตยออกเป็น 3 ส่วน คือ อ�ำนาจนิติบัญญัติ
อ�ำนาจบริหาร และอ�ำนาจตุลาการ มีความเชื่อมโยงกับปรัชญาการเลือกตั้ง คือ การเลือกตั้งจะเป็น
ทีม่ าของกลไกผูใ้ ช้อำ� นาจอธิปไตยในประเทศทีม่ กี ารปกครองระบอบประชาธิปไตย ในความหมายด้วย
การเลือกตัวแทนเข้าไปท�ำหน้าที่ในทางนิติบัญญัติ และมีความสัมพันธ์กับอ�ำนาจทางฝ่ายบริหาร
การเลือกตั้งเป็น การเลือกรัฐบาลที่จะเข้ามาปกครองประเทศ
ส�ำหรับหลักเกณฑ์พื้นฐานของการเลือกตั้ง สามารถจ�ำแนกได้ดังต่อไปนี28้
- หลักความอิสระแห่งการเลือกตัง้ (Freedom of Election) หมายถึง การจัดการด�ำเนินงาน
เลือกตั้งนั้น ต้องให้เกิดอิสระเสรีแก่ผู้มีสิทธิออกเสียงในการเลือกตั้งอย่างเต็มที่ โดยอิสระปราศจาก
การบังคับ หรือการกระท�ำใดๆ รวมทั้งการหาทางป้องกันมิให้มีการกระท�ำอันจะมีผลต่อการตัดสินใจ
ออกเสียงเลือกตั้งและเป็นเหตุให้การเลือกตั้งถูกบิดเบือนไปจากเจตจ�ำนงที่แท้จริงของผู้ออกเสียง
เลือกตั้ง และยังรวมไปถึงความเป็นอิสระการไม่ไปออกเสียงเลือกตั้งด้วย
- หลักการเลือกตั้งตามก�ำหนดระยะเวลา (Periodic Election) หมายถึง การเลือกตั้ง
จะต้องก�ำหนดให้มีเวลาที่แน่นอน เพื่อให้ผู้ใช้อ�ำนาจทางการเมืองที่ได้รับมอบหมายจากประชาชน
มีความรับผิดชอบมากขึ้น

27
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Butler, Penniman and Renny eds. “Democracy at the Polls : A Comprehensive Study of Competitive
National Election” 1981, 344 อ้างใน ธโสธร ตู้ทองค�ำ, “กระบวนการเลือกตั้ง”, เอกสารสอนชุดวิชาสถาบันและ
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หน้า 21 – 29.
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- หลักการเลือกตั้งอย่างแท้จริงหรือการเลือกตั้งที่ยุติธรรม (Genuine Election) กล่าวคือ
รัฐบาลมีหน้าที่ส�ำคัญที่จะต้องด�ำเนินการให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยบริสุทธิ์ตามกฎหมายและเป็น
การสะท้อนการแสดงออกซึ่งเจตจ�ำนงที่แท้จริงของประชาชน
- หลักการออกเสียงทั่วไป (Universal Suffrage) เป็นการเปิดโอกาสให้มีการออกเสียง
เลือกตั้งอย่างทั่วถึง โดยไม่มีการกีดกันหรือจ�ำกัดสิทธิของบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นพิเศษ น�ำมาเป็น
เกณฑ์ในการตัดสินบุคคลหนึ่งบุคคลใดว่ามีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งหรือไม่ เว้นแต่บุคคลที่มีข้อจ�ำกัด
อันเป็นทีย่ อมรับทัว่ ไปหรือทีเ่ ป็นไปตามบทบัญญัตขิ องกฎหมายเฉพาะทีก่ ำ� หนดไว้ เช่น เด็ก และบุคคล
ที่จิตบกพร่อง ผู้ต้องขัง เป็นต้น
- หลักการเลือกตั้งอย่างเสมอภาค (Equal Suffrage) เป็นหลักการที่ส�ำคัญอย่างหนึ่ง
ซึง่ ยอมรับในคุณค่าความเท่าเทียมกันของมนุษย์ บุคคลทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงเลือกตัง้ มีสทิ ธิคนละหนึง่ เสียง
และคะแนนเสียงทุกคะแนนมีน�้ำหนักเท่ากัน เป็นหลักการที่เรียกกันว่า “One Man One Vote”
นอกจากนี้ หลักการเลือกตั้งอย่างเสมอภาคยังรวมไปถึงการเลือกตั้งในทุกขั้นตอนรวมทั้งการสมัคร
รับเลือกตั้ง การเตรียมการเลือกตั้งทั้งหมด การหาเสียง และการนับคะแนน เป็นต้น
ในหลายคดีที่ผ่านมา แม้ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำวินิจฉัยที่เป็นทางออกของปัญหาทางการเมือง
ซึ่งเป็นทางตันหรือเกิดสุญญากาศทางการเมือง ดังเช่น กรณีองค์ประชุมของวุฒิสภาอันเนื่องมาจาก
การเลือกตั้งที่ไม่สามารถได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาครบตามจ�ำนวนที่รัฐธรรมนูญก�ำหนด หรือกรณีที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งออกระเบียบที่มีสาระเป็นการจ�ำกัดสิทธิของบุคคลไม่ให้เป็นผู้สมัครรับ
เลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาเกินกว่าที่รัฐธรรมนูญก�ำหนด หรือกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ใช้อ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญ ฉบับ 2540 มาตรา 145 และมาตรา 147 สั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิก
วุฒิสภาใหม่เมื่อใด แทนบุคคลใด ย่อมท�ำให้บุคคลผู้ด�ำรงต�ำแหน่งอยู่ สิ้นสุดสมาชิกภาพโดยปริยาย
มิฉะนั้น จะท�ำให้การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเกินจ�ำนวนที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดไว้ แต่ก็มีหลายคดีที่
ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำวินิจฉัยแก้ไขปัญหาที่สังคมคาดหวังให้ศาลรัฐธรรมนูญหาทางออก แต่ในทาง
ปฏิบัติไม่เกิดผลเป็นไปตามที่สังคมคาดหวัง ดังเช่น ค�ำวินิจฉัยที่ 9/2549 และค�ำวินิจฉัยที่ 5/2557
เนือ่ งจากค�ำวินจิ ฉัยดังกล่าวเป็นกรณีทผี่ ตู้ รวจการแผ่นดินเป็นผูเ้ สนอเรือ่ งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 245 (ฉบับ 2540 เป็นมาตรา 198) ซึ่งเป็นกรณีการตรวจสอบ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย แต่กรณีค�ำวินิจฉัยทั้งสองเรื่อง โดยเฉพาะ
กรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 นั้น เป็นการร้องเรียนว่า
การด�ำเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ โดยฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเห็นว่า
รัฐธรรมนูญ มาตรา 245 (1) บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจรับค�ำร้องกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน
เสนอเรื่องมาให้พิจารณาวินิจฉัยได้เฉพาะบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ แต่ขอ้ เท็จจริงตามค�ำร้องเป็นกรณีปญ
ั หาเกีย่ วกับการด�ำเนินการเกีย่ วกับการจัดการเลือกตัง้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. 2556 ว่าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ซึ่งเป็นการกระท�ำตามอ�ำนาจหน้าที่ของ
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คณะกรรมการการเลือกตั้ง มิใช่เป็นกรณีมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย ศาลรัฐธรรมนูญจึงไม่มีอ�ำนาจพิจารณาวินิจฉัยได้ แม้การด�ำเนินการจัดการการเลือกตั้งของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นการด�ำเนินการตามพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2556
และการจัดการเลือกตัง้ ของคณะกรรมการการเลือกตัง้ เป็นการใช้อำ� นาจของคณะกรรมการการเลือกตัง้
ตามรัฐธรรมนูญก็ตาม แต่พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2556 มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับ
การเลือกตั้งเฉพาะการก�ำหนดวันเลือกตั้งเท่านั้น หากการด�ำเนินการใดๆ ในการจัดการเลือกตั้ง
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเป็นการกระท�ำที่มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแล้ว
ก็ไม่อยูใ่ นอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญทีจ่ ะรับค�ำร้องไว้พจิ ารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 245 (1) ได้
ส่วนฝ่ายที่เห็นด้วยเห็นว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของพระราชกฤษฎีกาได้ เมือ่ การด�ำเนินการจัดการเลือกตัง้ ของคณะกรรมการการเลือกตัง้
ไม่ อาจด� ำ เนิ น การให้เ ป็นไปโดยสุจ ริตและเที่ ย งธรรมตามรั ฐ ธรรมนู ญ ได้ อย่ า งไรก็ ดี เหตุ ผ ลที่
ศาลรัฐธรรมนูญรับค�ำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัยปรากฏในค�ำวินิจฉัยที่ 5/2557 สรุปได้ว่า ตามค�ำร้อง
ขอให้พิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชกฤษฎีกาซึ่งตราขึ้นโดยอาศัยอ�ำนาจ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 108 วรรคสอง ถือได้ว่าเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 245 (1) ประกอบกับการจัดการการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรไม่สามารถด�ำเนินการให้
เสร็จสิน้ สมบูรณ์ในวันเดียวกันได้ ท�ำให้เกิดปัญหาตามรัฐธรรมนูญอีกหลายประการ ซึง่ ไม่มอี งค์กรอืน่ ใด
มี อ�ำ นาจตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนู ญ ของพระราชกฤษฎี ก าฉบั บนี้ ไ ด้ จึ ง อยู ่ ในอ� ำ นาจ
ศาลรัฐธรรมนูญ จากเหตุผลในค�ำวินิจฉัยดังกล่าวถือได้ว่าศาลรัฐธรรมนูญได้ขยายเขตอ�ำนาจในกรณี
เรือ่ งทีไ่ ม่อยูใ่ นอ�ำนาจขององค์กรอืน่ ใดด้วย ซึง่ เป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งพึงระมัดระวัง เนือ่ งจาก ศาลรัฐธรรมนูญ
มิใช่ศาลยุติธรรมที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 218 รับรองเขตอ�ำนาจให้เป็นศาลที่มีอ�ำนาจทั่วไป โดยให้มี
อ�ำนาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวงที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายไม่ได้บัญญัติให้เป็นอ�ำนาจ ของศาลใด
และศาลรัฐธรรมนูญจัดเป็นศาลที่มีอ�ำนาจเฉพาะเท่าที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้เท่านั้น จึงต้องแปลความ
อย่างเคร่งครัดเพื่อมิให้กระทบกับการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐโดยกลไกอื่น
นอกจากเรือ่ งช่องทางในการเสนอเรือ่ งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยทีว่ า่ ผูร้ อ้ งไม่อาจเสนอ
เรือ่ งได้แล้วนัน้ ยังมีประเด็นทีเ่ ป็นวิพากษ์วจิ ารณ์เกีย่ วกับความรับผิดของบุคคลหรือองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง
ภายหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแล้ว โดยเฉพาะเรื่อง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการการเลือกตั้ง ซึ่งในขณะนี้ ความชัดเจนในเรื่องนี้ยังไม่มีข้อยุติว่าคณะกรรมการ
การเลือกตั้งจะด�ำเนินการอย่างไร เกี่ยวกับเหตุขัดข้องที่ท�ำให้คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่อาจ
ด�ำเนินการรับสมัครเลือกตั้งได้จนเป็นเหตุให้คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่อาจด�ำเนินการเลือกตั้ง
ให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์และมีผลให้การเลือกตั้งไม่เป็นวันเดียวกันตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 108 วรรคสอง
ซึ่งสังคมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความรับผิดในการเลือกตั้งดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเกี่ยวกับสภาพ
บังคับให้เป็นไปตามผลแห่งค�ำวินิจฉัย กล่าวคือ แม้ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยว่าการเลือกตั้ง
ต้องจัดการให้เป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรตามรัฐธรรมนูญ แต่ในทางปฏิบัติ คณะกรรมการ
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การเลือกตั้งจะด�ำเนินการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปตามค�ำวินิจฉัยได้หรือไม่ เพียงใด แม้จะมีข้อยุติ
ว่าต้องก�ำหนดให้มีวันเลือกตั้งขึ้นใหม่แล้วก็ตาม เพราะยังมีข้อขัดข้องทางกฎหมายอีกหลายประการ
นอกเหนือไปจากการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่สามารถด�ำเนินการรับสมัครรับเลือกตั้งใน
เขตเลือกตั้ง 28 เขต ซึ่งขณะนี้ การก�ำหนดวันเลือกตั้งขึ้นใหม่ก็ยังไม่เกิดขึ้นแต่อย่างใด
ส่วนกรณีค�ำวินิจฉัยที่ 2/2557 ที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้สามารถก�ำหนดวันเลือกตั้งทั่วไป
ขึ้นใหม่ต่างจากพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรได้ตามสภาพการณ์แห่งความจ�ำเป็น แต่ต้อง
กระท�ำโดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาแก้ไขเปลีย่ นแปลง โดยเป็นอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ร่วมกันของนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการการเลือกตั้ง ก็มีปัญหาในด้านของการบังคับให้
เป็นไปตามค�ำวินิจฉัย กล่าวคือ โดยที่สถานการณ์ปัญหาทางการเมืองในช่วงการเลือกตั้งในปี 2549
และปี 2557 มีความแตกต่างกัน เนื่องจากมีความแตกแยกความคิดเห็นทางการเมืองอย่างชัดเจน
และรุนแรงท�ำให้ผลของค�ำวินิจฉัยที่มีเจตนารมณ์แก้ไขปัญหาทางการเมืองแตกต่างกันออกไป
การแก้ไขปัญหา โดยศาลรัฐธรรมนูญจึงไม่บรรลุผล โดยเห็นได้จากการทีร่ ฐั บาลไม่กำ� หนดวันเลือกตัง้ ใหม่
แต่ยืนยันให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 จนเกิดเหตุที่ไม่อาจจัดการเลือกตั้งให้เสร็จสิ้น
สมบูรณ์ได้
กล่ า วได้ ว ่ า การเลื อ กตั้ ง นั้ น เป็ น หลั ก การส� ำ คั ญ ประการหนึ่ ง ของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย โดยประชาชนสามารถใช้อ�ำนาจนี้ในการจัดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงรัฐบาลได้ ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงรัฐบาลนั้นในทางรัฐศาสตร์เรียกว่า “สิทธิคัดค้าน” โดยหมายความว่า หากรัฐบาลที่
ประชาชนเห็นชอบและเลือกมาบริหารราชการแล้วไม่ปฏิบัติตามค�ำมั่นสัญญาที่ให้ไว้แก่ประชาชนใน
คราวหาเสียงเลือกตัง้ หรือบริหารราชการโดยไม่มผี ลงาน หรือไม่สามารถจะแก้ปญ
ั หาให้แก่ประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนย่อมมีสิทธิเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาตัวเอง แต่ถ้ารัฐบาลยัง
เป็นรัฐบาลต่อไปจนครบวาระ เมื่อมีการเลือกตั้งใหม่ ประชาชนย่อมมีสิทธิที่จะปฏิเสธในการเลือก
พรรครัฐบาลเดิม โดยหันไปใช้สิทธิเลือกพรรคฝ่ายค้านแทน จึงเป็นการยืนยันให้เห็นอย่างชัดเจนว่า
การเมืองระบอบประชาธิปไตยนัน้ ประชาชนย่อมเป็นเจ้าของอ�ำนาจสูงสุด ซึง่ ในระบอบประชาธิปไตย
โดยหลักการแล้วก็ตอ้ งรอเวลาจนกว่ารัฐบาลสิน้ สุดลง แล้วมีการเลือกตัง้ เพือ่ ให้ประชาชนจะได้ใช้สทิ ธิ
คัดเลือกผู้แทนมาจัดตั้งรัฐบาลบริหารประเทศตามเจตนารมณ์ของตนเอง
		ค�ำวินิจฉัยเกี่ยวกับหลักการเสียงข้างมาก
ระบอบประชาธิปไตยให้ความส�ำคัญกับหลักการเสียงข้างมากในการตัดสินข้อขัดแย้ง โดย
หลักการเสียงข้างมาก หมายความว่า การตัดสินใจใดๆ ของกลุ่มหรือคณะบุคคล หลังจากที่ได้มี
การปรึกษา แลกเปลีย่ นความคิดเห็นพอสมควรแล้ว ก็ให้ตดั สินเป็นข้อยุตโิ ดยถือเสียงข้างมากเป็นเสียง
ชีข้ าดเพือ่ ให้ดำ� เนินการเป็นรูปธรรมต่อไปได้29 หลักการดังกล่าวต้องด�ำเนินการควบคูไ่ ปกับการเคารพ
29

วิสุทธิ์ โพธิแท่น, แนวคิดพื้นฐานของประชาธิปไตย, กรุงเทพ ฯ พ.ศ. 2550 อ้างใน เว็ปไซด์ kpi.ac.th เรื่องเสียงข้างมาก
เสียงข้างน้อย

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 20 เล่มที่ 58 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2561

-18-0548(001)P5.indd 243

243
8/9/61 BE 9:57 AM

พรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์

ในสิทธิของเสียงข้างน้อย เพื่อเป็นหลักประกันว่า เสียงข้างมากจะไม่กระท�ำการใดๆ เป็นประโยชน์แก่
พวกพ้อง แต่ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งหมด
ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับหลักการเสียงข้างมากนี้ ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นไม่ชัดเจน
มากนัก เพียงปรากฏบางส่วนอยู่ในเนื้อหาของการวินิจฉัย เช่น ค�ำวินิจฉัยที่ 1/2542 กรณีมติของ
พรรคประชากรไทยที่ขับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวม 12 คน ออกจากการเป็นสมาชิกพรรค เป็นต้น
แต่ในช่วงปี 2555 หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญใช้อ�ำนาจตรวจสอบการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ตาม
มาตรา 291 ของฝ่ายนิติบัญญัติ โดยอาศัยเหตุผลของหลักนิติธรรมที่ต้องมีการตรวจสอบอ�ำนาจของ
ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตใิ นการพิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
ตามมาตรา 68 ซึ่งเป็นค�ำวินิจฉัยที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากโดยเฉพาะแวดวงนักกฎหมาย
มีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการใช้อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าว ซึ่งทั้งสองฝ่าย
ต่างมีเหตุผลทางกฎหมายสนับสนุน ฝ่ายที่เห็นด้วยก็เห็นพ้องกับอ�ำนาจของศาลตามค�ำวินิจฉัย
ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยจะมีทั้งในส่วนไม่เห็นด้วยกับอ�ำนาจศาลในการรับค�ำร้องโดยเห็นว่าศาลต้องยึดหลัก
“satredecisis” ซึง่ มีหลักการทีว่ า่ ในคดีหลังต้องผูกพันตามหลักกฎหมายทีใ่ นคดีกอ่ นได้ตดั สินไว้แล้ว
และยังไม่เห็นด้วยกับการน�ำหลักนิตธิ รรมเป็นกรอบในการวินจิ ฉัยการกระท�ำของรัฐสภาโดยใช้อำ� นาจ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 เนื่องจากเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมิใช่เป็นสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล แต่เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของรัฐสภาตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ในมาตรา 291 ซึ่งมิได้บัญญัติ
ให้องค์กรใดเข้ามาตรวจสอบการใช้อ�ำนาจดังกล่าว แต่จะถูกตรวจสอบได้ทางการเมืองโดยประชาชน
อันเป็นกลไกของระบอบประชาธิปไตย เพราะรัฐสภาก็ต้องใช้อ�ำนาจโดยยึดเจตจ�ำนงของประชาชน
เป็นหลักการที่ศาลรัฐธรรมนูญเข้ามาตรวจสอบการใช้อ�ำนาจของรัฐสภานี้ จึงเป็นการขยายอ�ำนาจ
แม้จะมีผลผูกพันตามรัฐธรรมนูญก็ตาม การตรวจสอบการใช้อ�ำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติในการแก้ไข
เพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ จะถู ก ตรวจสอบทางการเมื อ งจากประชาชนได้ ซึ่ ง เป็ น กลไกของระบอบ
ประชาธิปไตยโดยถือว่าประชาชนเป็นเจ้าของอ�ำนาจอธิปไตยที่รัฐสภาต้องยึดถือเจตจ�ำนงของ
ประชาชนเป็นหลัก มิใช่ถูกตรวจสอบโดยศาลแม้จะเป็นองค์กรหนึ่งที่ใช้อ�ำนาจอธิปไตยก็ตาม
หลังจากค�ำวินิจฉัยข้างต้น หลักการเสียงข้างมากมีความชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะค�ำวินิจฉัยที่
15-18/2556 และค�ำวินิจฉัยที่ 1/2557 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 291 เกี่ยวกับ
สมาชิกวุฒิสภาและเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 ตามล�ำดับ ซึ่งการวินิจฉัยของ ศาลรัฐธรรมนูญ
ได้วางหลักแนวทางหลักการเสียงข้างมากต้องถูกน�ำไปใช้ในการพิจารณาของรัฐสภาซึ่งเป็นองค์กรที่
ใช้อ�ำนาจนิติบัญญัติในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง มิใช่เพียงหลักการที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของรัฐสภา
เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ก�ำหนดให้มีการน�ำหลักการดังกล่าวไปใช้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรที่ใช้อ�ำนาจอธิปไตย ดังปรากฏในรัฐธรรมนูญ มาตรา 126 วรรคสอง30
30

มาตรา 126 วรรคสอง “การลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษาให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นประมาณ เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
ในรัฐธรรมนูญนี้”
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ศาลรัฐธรรมนูญกับการพัฒนาหลักประชาธิปไตย

หรือมาตรา 216 วรรคหนึ่ง31 หรือมาตรา 278 วรรคหนึ่ง32 หรือมาตรา 29133 ซึ่งค�ำวินิจฉัยทั้งสองนี้
ได้เน้นหลักการเสียงข้างมากว่าจะต้องให้ความคุ้มครองสิทธิในเสียงข้างน้อยด้วย โดยเน้นย�้ำถึง
ข้อเสียของความเป็นระบอบเผด็จการรัฐสภาซึง่ ท�ำให้ความเป็นประชาธิปไตยถอยหลัง เนือ่ งจากปัญหา
เรื่องของสิทธิในเสียงข้างน้อยเป็นปัญหาเกี่ยวกับความชอบธรรมและความยุติธรรม ส�ำหรับการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยซึ่งเน้นหลักการเสียงข้างมากท�ำให้อาจมีการละเลยสิทธิในเสียงข้างน้อยได้
รัฐบาลโดยเฉพาะรัฐบาลที่มีเสียงข้างมากในรัฐสภามีอ�ำนาจในฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ ท�ำให้
รัฐบาลดังกล่าวอาจใช้อ�ำนาจตามอ�ำเภอใจ จึงต้องยึดหลักการเสียงข้างมากแต่ให้ความคุ้มครองสิทธิ
ในเสียงข้างน้อยเพื่อให้ฝ่ายค้านสามารถด�ำเนินการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพือ่ ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ดี หลักการเสียงข้างมากในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย คงเป็นเพียงหลักพื้นฐานอย่างหนึ่ง ไม่ใช่การตัดสินว่ามีหลักการดังกล่าวแล้วจะท�ำให้
การปกครองเป็นประชาธิปไตย เพราะต้องอาศัยองค์ประกอบอืน่ ด้วย เช่น การให้ประชาชนมีสทิ ธิและ
เสรีภาพ ความเสมอภาคทางการเมือง เป็นต้น

บทสรุป

ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรหนึง่ ทีผ่ รู้ า่ งรัฐธรรมนูญได้นำ� มาใช้ประโยชน์เพือ่ การถ่วงดุลกับอ�ำนาจ
เผด็จการโดยพรรคการเมืองฝ่ายข้างมากในรัฐสภา34 อันเนือ่ งมาจากการทีป่ ระชาธิปไตยแบบผูแ้ ทนใน
ระบบรัฐสภาเป็นระบบทีพ่ รรคการเมืองทีม่ สี มาชิกควบคุมเสียงข้างมากในสภามีสทิ ธิจดั ตัง้ เป็นรัฐบาล
ในขณะเดียวกัน จึงมีความจ�ำเป็นต้องมีองค์กรตรวจสอบภายใต้กรอบทีร่ ฐั ธรรมนูญก�ำหนดเพือ่ ให้เป็น
ไปตามหลักคานและดุลอ�ำนาจ การพัฒนาหลักประชาธิปไตยโดยศาลรัฐธรรมนูญนัน้ ได้ดำ� เนินการอย่าง
ต่อเนือ่ งโดยตลอดมาตัง้ แต่รฐั ธรรมนูญ ฉบับ 2540 ซึง่ เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกทีจ่ ดั ตัง้ ศาลรัฐธรรมนูญ
นอกจากความยากล�ำบากในการพยายามก�ำหนดแนวทางหลักประชาธิปไตยภายใต้รฐั ธรรมนูญแล้ว ใน
การท�ำหน้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญเองย่อมต้องผูกพันกับหลักประชาธิปไตยด้วยเช่นกันดังทีร่ ฐั ธรรมนูญ
มาตรา 216 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญถือเสียงข้างมาก ซึ่งนัยของหลักการนี้

31
32

33
34

มาตรา 216 วรรคหนึง่ “... ค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ถอื เสียงข้างมาก เว้นแต่จะมีบญั ญัตเิ ป็นอย่างอืน่ ในรัฐธรรมนูญนี”้
มาตรา 278 วรรคหนึ่ง “การพิพากษาคดีให้ถือเสียงข้างมาก โดยผู้พิพากษาซึ่งเป็นองค์คณะทุกคนต้องท�ำความเห็น
ในการวินิจฉัยคดีเป็นหนังสือพร้อมทั้งต้องแถลงด้วยวาจาต่อที่ประชุมก่อนการลงมติค�ำสั่งและค�ำพิพากษาของศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองให้เปิดเผย ...”
มาตรา 291 “การแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญให้กระท�ำได้ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังต่อไปนี้ … (4) การออกเสียงลงคะแนน
ในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงล�ำดับมาตรา ให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นประมาณ ...”
อมร จันทรสมบูรณ์, “ศาลรัฐธรรมนูญ”, ครบรอบ 8 ปี ศาสตราจารย์ จิตติ ตังศภัทรย์, คณะนิติศาสตร์, จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2537, หน้า 169.  
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ก็ต้องเป็นไปตามหลักการที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วางไว้ในค�ำวินิจฉัยด้วย โดยเสียงข้างน้อยของตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญได้แสดงออกโดยการจัดท�ำความเห็นส่วนตนและลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพือ่
เผยแพร่และให้สาธารณะตรวจสอบได้ แม้คำ� วินจิ ฉัยของ ศาลรัฐธรรมนูญได้แสดงถึงความพยายามของ
ศาลรัฐธรรมนูญในการวางกรอบแนวทางของ “หลักประชาธิปไตย” ให้มคี วามชัดเจน แต่กย็ งั มีลกั ษณะ
เป็นเชิงนามธรรม ไม่มีการอธิบายในเชิงรูปธรรม เห็นได้จากการอรรถาธิบายหลักประชาธิปไตยที่
เกี่ยวกับการใช้อ�ำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของรัฐสภา เช่น หลักไม่ยึดถือเสียงข้างมาก
โดยละเลยสิ ท ธิ ใ นเสี ย งข้ า งน้ อ ยอั น มี ลั ก ษณะเผด็ จ การรั ฐ สภา หลั ก ขั ด กั น แห่ ง ผลประโยชน์
หลักประชาธิปไตยคือการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน ผู้แทนต้องยึด
เจตจ�ำนงประชาชนอันเป็นประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ของตน เป็นต้น นั้น ยังคงต้องก�ำหนด
กรอบหรือแนวทางในการขยายความต่อไปในอนาคตเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
สภาพบังคับให้มีการน�ำหลักการไปใช้ในทางปฏิบัติได้จริง เนื่องจากในแวดวงกฎหมายจะมุ่งเน้น
เรื่องเขตอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญยิ่งกว่าบรรทัดฐานเกี่ยวกับสาระส�ำคัญของหลักการประชาธิปไตยที่
ศาลรัฐธรรมนูญได้วางแนวไว้ และต้องตระหนักว่าในการแก้ไขปัญหาทางการเมืองนัน้ ศาลรัฐธรรมนูญ
ไม่ใช่ค�ำตอบสุดท้ายเสมอ ส�ำหรับหลักการประชาธิปไตยของไทยว่าจะมีการพัฒนาไปในทิศทางใดนั้น
ผู้จัดท�ำรายงานขอเสนอค�ำกล่าวของท่านพุทธทาสที่ว่า “ประชาธิปไตย คือ ประโยชน์ของประชาชน
เป็ น ใหญ่ ไม่ ใช่ ป ระชาชนเป็ น ใหญ่ ต้ อ งให้ ป ระชาชนได้ รั บ ประโยชน์ เ ต็ ม อย่ า งนั้ น จึ ง จะเป็ น
ประชาธิปไตย” เพื่อน�ำมาใช้ในการวินิจฉัยเพื่อให้เกิดผลในทางรูปธรรมอันท�ำให้เกิดจิตส�ำนึกลงลึก
ถึงรากเหง้าของประชาธิปไตยได้อย่างแท้จริง
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ประชาธิปไตยกับเสียงข้างมาก
พันโทภาคภูมิ ศิลารัตน์*
		“ .... ทันทีที่ประชาชนมาชุมนุมกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายในฐานะองค์รัฏฐาธิปัตย์
อ�ำนาจทั้งหมดของรัฐบาลก็ยุติลง อ�ำนาจบริหารหยุดลงชั่วคราว และตัวตนของพลเมืองที่เล็กจ้อย
ที่สุดก็ศักดิ์สิทธิ์และล่วงละเมิดมิได้ เพราะในที่ใดก็ตามเมื่อผู้ส่งตัวแทนแสดงตัว ตัวแทนก็ไม่ด�ำรง
คงอยูอ่ กี ต่อไป ความวุน่ วายส่วนใหญ่ทเี่ กิดขึน้ ในการชุมนุมใหญ่ทโี่ รมนัน้ เกิดจากการไม่รหู้ รือมองข้ามกฎ
ข้อนี้ ... ” ค�ำกล่าวของรุสโซ1 ซึ่งกล่าวถึงเจ้าของอ�ำนาจอธิปไตยตัวจริงก็คือพลเมืองหรือประชาชน
นั่นเอง ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองแบบหนึ่ง ซึ่งอ�ำนาจการบริหารรัฐมาจากเสียงข้างมาก
ของพลเมือง ผู้เป็นเจ้าของอ�ำนาจอธิปไตย โดยพลเมืองอาจใช้อ�ำนาจของตนโดยตรง หรือผ่านผู้แทน
ทีต่ นเลือกไปใช้อำ� นาจแทนก็ได้ ประชาธิปไตยยังเป็นอุดมคติทวี่ า่ พลเมืองทุกคนในชาติรว่ มกันพิจารณา
กฎหมายและการปฏิบัติของรัฐ และก�ำหนดให้พลเมืองทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการแสดงความ
ยินยอมและเจตนาของตน

1. แนวความคิดพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย

1.1 ค�ำว่า “ประชาธิปไตย” (democracy) มีรากเหง้ามาจากค�ำภาษากรีกว่า “demokratian”
ซึ่งหมายถึง “การปกครองโดยประชาชน” (popular rules หรือ rule of the people) เมื่อกล่าวถึง
ระบอบการเมือง ค�ำนีม้ กั หมายถึงระบอบทีป่ ระชาชนซึง่ เป็นสมาชิกของสังคมการเมืองร่วมกันตัดสินใจ
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสังคมส่วนรวม โดยทุกคนมีอ�ำนาจการตัดสินใจที่เท่าเทียมกัน (equal power)
โดยมีแนวคิดจากนักปรัชญาในอดีต2 เช่น
จอห์น ล้อค (John Locke) เห็นว่า โดยธรรมชาติมนุษย์ยอ่ มมีเสรีภาพโดยเสมอภาคกัน เสรีภาพ
และความเสมอภาคของมนุษย์นี้ ย่อมมีความมัน่ คงและปลอดภัยเพราะได้รบั ความคุม้ ครองโดยกฎแห่ง
ธรรมชาติ (Low of Nature) ครั้นต่อมามนุษย์เกิดความไม่แน่ใจเห็นว่ากฎธรรมชาติมิใช่หลักประกัน
ที่แท้จริง เกิดความกลัวในเสรีภาพและกลับมองเห็นว่าจะต้องมีสิ่งคอยควบคุมมิให้ทุกคนใช้เสรีภาพ
ของตนเกินขอบเขต อันเป็นการกระทบกระเทือนเสรีภาพของบุคคลอื่น สิ่งนั้นก็คือการรวมตัวกัน
* รองเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 2
1
2

ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
วิภาดา กิตติโกวิท, สัญญาประชาคมของ ฌัง ฌาค รุสโซ, กรุงเทพฯ : ส�ำนักพิมพ์แช็กโปรดักชั่น สตูดิโอ, 2550
หน้า 159.
เมธา สุดบรรทัด, ประชาธิปไตยและหน้าที่ของผู้แทนราษฎร, กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิชาการคณะรัฐศาสตร์ มธ. เจริญวิทย์
การพิมพ์ 2517. หน้า 1 – 8.
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เป็นกลุ่ม เป็นรัฐ เพื่อคุ้มครองป้องกันเสรีภาพ และความเสมอภาคของทุกๆ คน ปกป้องซึ่งกันและกัน
(Mutual Preservation) โดยถือเอาประโยชน์ของฝ่ายข้างมาก (Majority) เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน
และเพือ่ ขจัดความขัดแย้งซึง่ เกิดจากความต้องการของมนุษย์ จ�ำเป็นจะต้องมีผใู้ ช้อำ� นาจตามกฎหมาย
(Legislative Power) รับผิดชอบต่อประชาชน ผู้ใช้อ�ำนาจนั้นจะต้องยอมรับว่าเจตนารมณ์ของ
ประชาชนย่อมอยู่เหนือสิ่งอื่นใดจะละเมิดมิได้ ถ้าหากผู้ใช้อ�ำนาจตามกฎหมายดังกล่าวมิได้ปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามนั้นประชาชนย่อมมีสิทธิปฏิรูปหรือเปลี่ยนแปลงได้
จัง จ๊าคส์ รุสโซ (Jean Jacques Rousseau) เห็นว่า ทุกคนเกิดมาย่อมมีอิสระแต่เป็น
ความอิสระที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน หมายความว่ามีใครมีอิสระที่จะอาศัยอยู่ในโลกนี้ได้
โดยล�ำพัง จะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ฉะนั้นการแก้ปัญหาในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์คือ
ท�ำอย่างไรจึงจะท�ำให้การอยู่ร่วมกันในประชาคมมนุษย์เป็นไปในลักษณะคุ้มครองป้องกัน มิให้
การล่วงเกินเสรีภาพ ขณะเดียวกันก็พยายามให้ทุกคนมีเสรีภาพมากที่สุด ค�ำตอบก็คือ ทุกคนจะต้อง
ยอมมอบตนและอ�ำนาจ ที่ตนมีอยู่ทั้งหมดให้กับสิ่งที่เรียกว่าเป็นความสูงสุดแห่งเจตนารมณ์ร่วมกัน
(Supreme Direction of the General will) การอยู่ร่วมกันในสังคมนั้น ทุกคนจะต้องเสียสละ
บางสิ่งบางอย่างเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน นี่คือที่มาของทฤษฎีสัญญาประชาคม (Social
Contrac) ซึ่งเป็นทฤษฎีที่มีอิทธิพลส�ำคัญต่อแนวความคิดของระบอบประชาธิปไตยต่อมา
รุสโซถือว่า รัฐบาลคือผลิตผลของข้อตกลงแห่งปวงชน ฉะนั้นรัฐบาลจะต้องเคารพเจตนารมณ์
อันเป็นส่วนรวม (The Will of All) รัฐบาลที่ไม่เคารพต่อข้อตกลงที่มีอยู่กับประชาชนก็เท่ากับว่า
รัฐบาลนั้นละเมิดสัญญาประชาชน (โดยเสียงข้างมาก) มีสิทธิที่จะเรียกกลับคืนมาได้ นอกจากนี้
รุสโซยังได้ให้ความเห็นไว้อย่างชัดเจนว่า “ประชาธิปไตยทีแ่ ท้จริงก็คอื การปกครองทีย่ อมให้ประชาชน
ทุกคน หรือส่วนมากได้เป็นผู้บริหารประเทศ มิใช่การมอบให้บุคคลใดรับไปท�ำแทน” นับว่าเป็น
ความคิดที่สนับสนุนการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยตรง
โทมัส เจฟเฟอร์สนั (Thomas Jefferson) ให้ความคิดเห็นว่า โดยธรรมชาติคนเราทุกคนถูกสร้าง
มาอย่างเท่าเทียมกัน ทุกคนได้รับสิทธิเฉพาะตัวที่จะมอบให้ผู้รับไปแทนไม่ได้ คือสิทธิในการมีชีวิตอยู่
อย่างมีเสรีภาพ และสิทธิในการใฝ่หาความผาสุก เพือ่ เป็นการประกันสิทธิดงั กล่าว ปวงชนจึงใช้อำ� นาจ
โดยชอบธรรมของตนก�ำหนดให้มีรัฐบาลขึ้น รัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรูปใดถ้าหากไม่ท�ำตามจุดประสงค์
ของปวงชน ประชาชนก็มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือล้มเลิก หรือจัดรูปการปกครองใหม่ให้เกิดความ
เหมาะสม เพื่อให้มีรัฐบาลที่ให้ความผาสุกแก่ประชาชนได้ ส�ำหรับวิธีการที่รัฐบาลจะสามารถทราบถึง
ความต้องการของประชาชนได้ ควรใช้วธิ กี ารฟังเสียงข้างมาก ทีไ่ ด้จากการลงคะแนน โดยถือว่าในการ
ลงคะแนนเสียงนั้นทุกคนมีคะแนนเสียงคนละหนึ่งเสียง (Single Vote)
เมือ่ พูดถึงการปกครองโดยประชาชน (popular rule) เราสามารถคิดถึงการปกครองทีป่ ระชาชน
มีสว่ นร่วมในความหมายแบบแคบ (narrow meaning) หรือความหมายแบบกว้าง (broad meaning)
ก็ได้ กล่าวคือ3
3
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ประชาธิปไตยกับเสียงข้างมาก

ส�ำหรับความหมายแบบแคบ การปกครองโดยประชาชนคือการยึดหลักในการตัดสินใจโดย
เสียงข้างมาก (majority rule) กล่าวอีกนัยหนึ่ง สังคมการเมืองจะเลือกด�ำเนินนโยบายหรือ
ออกกฎหมายโดยรับฟังความต้องการของประชาชนที่เป็นเสียงส่วนใหญ่ เชื่อกันว่าหลักเสียงข้างมาก
เป็นกระบวนวิธี (procedure) ในการตัดสินใจที่ดีและสมเหตุสมผลที่สุดในกรณีที่เชื่อว่าประชาชน
ทุกคนมีอ�ำนาจตัดสินใจเท่ากัน หรือเสียงของประชาชนทุกคนต่างนับเป็นหนึ่งเสียงเท่ากัน อย่างไรก็ดี
ข้อจ�ำกัดของการเข้าใจการปกครองโดยประชาชนในความหมายแบบแคบอยู่ที่หลักเสียงข้างมาก
โดยตัวของมันเองไม่สามารถตอบค�ำถามต่างๆ เกี่ยวกับประชาธิปไตย เช่น ภายใต้ประชาธิปไตย
ใครควรเป็นผู้ปกครอง ควรใช้กระบวนวิธีใดในการปกครอง (by what procedures) กระบวนวิธีที่
ว่านี้จ�ำเป็นหรือไม่ที่ต้องเป็นหลักเสียงข้างมาก และหลักเสียงข้างมากควรใช้ภายในขอบเขตแค่ไหน
(within what limits) หรือใช้กบั เรือ่ งใดบ้าง รวมถึงระดับของการมีสว่ นร่วมไตร่ตรองเพือ่ การตัดสินใจที่
เหมาะสมควรเป็นเท่าใด ค�ำถามที่สะท้อนแง่มุมอันเป็นเนื้อหาสาระเหล่านี้ จะช่วยให้เราเห็นภาพ
ที่ชัดเจนมากขึ้นว่าประชาธิปไตยจริงๆ แล้วคืออะไร แต่ในเมื่อความหมายแบบแคบไม่ได้ให้ค�ำตอบ
อะไรไว้ ก็เท่ากับว่าความหมายที่ว่านี้ยังไม่ใช่ความหมายที่ดีพอ ประชาธิปไตยที่เป็น “การปกครอง
โดยประชาชน” น่าจะมีความหมายที่กว้างไปกว่าการยึดหลักเสียงข้างมากในการตัดสินใจ
ในความหมายแบบกว้าง การปกครองโดยประชาชนหมายถึงการปกครองที่น�ำไปสู่สิ่งดีงาม
อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ส�ำหรับมนุษย์ ซึ่งถ้าพิจารณาจากความสามารถในการตอบค�ำถามเชิงเนื้อหา
สาระของประชาธิปไตยแล้ว ความหมายนี้ดูจะได้เปรียบกว่าความหมายแบบแคบ เพราะชี้ชัดลงไปว่า
การปกครองโดยประชาชนต้องเป็นไปเพื่อสิ่งที่ดีส�ำหรับมนุษย์เสมอ อย่างไรก็ดี ความหมายแบบกว้าง
ก็ยังมีข้อจ�ำกัดตรงที่ไม่ได้ให้ความกระจ่างว่าสิ่งที่ดีส�ำหรับมนุษย์ที่พูดถึงนั้นหมายถึงอะไร ทั้งที่
ประเด็นนี้นับวันจะยิ่งเป็นข้อขัดแย้งที่รุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระหว่างกลุ่มผู้ที่เห็นด้วย
และผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับประชาธิปไตย ความขัดแย้งดังกล่าวเกิดจากค�ำถามว่าจริงหรือไม่ที่ระบอบการ
ปกครองที่ดีส�ำหรับมนุษย์ควรเป็นแบบที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนระดับรากหญ้าเป็นผู้ตัดสินใจ
เกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อพวกเขา แม้จะเป็นปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนเกินไปกว่า
ความรูค้ วามเข้าใจทีพ่ วกเขามี หรือระบอบการปกครองทีด่ คี วรให้ผเู้ ชีย่ วชาญในประเด็นปัญหาเหล่านัน้
เป็นผู้ตัดสินใจแทนประชาชน โดยให้กระท�ำอย่างยึดผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของประชาชนเป็นตัวตั้ง
นอกจากนี้ ยังมีคำ� ถามว่าควรปฏิบตั อิ ย่างไรต่อผูท้ เี่ ป็นเสียงส่วนน้อย (minority) ในสังคม เสียงส่วนใหญ่
สามารถจ�ำกัดหรือลิดรอนสิทธิเสรีภาพของเสียงส่วนหรือไม่
1.2 การเลือกผู้แทน ความคิดว่าประชาธิปไตยที่บริสุทธิ์ (Pure Democracy)4 จะต้องเป็น
ประชาธิปไตยแบบประชาธิปไตยโดยตรง (Direct Democracy) คือให้ประชาชนมีสว่ นในการปกครอง
โดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการก�ำหนดนโยบาย และการตัดสินปัญหาของประเทศ ตัวอย่างเช่น
ในสมัยกรีกโบราณมีการปกครองแบบนครรัฐ (City State) ได้จัดให้มีสภาประชาชน กล่าวคือ
4
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พันโทภาคภูมิ ศิลารัตน์

ให้ประชาชนทุกคนมาประชุมพร้อมกัน เพื่อเลือกหรือมอบหมาย หรือแบ่งงานกันท�ำเป็นเรื่องๆ ไป
ถือว่าสมัยนั้นกรีกมีการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยมากที่สุด เพราะประชาชนทุกคนสามารถ
มีส่วนร่วมทางการเมือง ใช้สิทธิเสรีภาพของตนอย่างเต็มที่ แต่ต่อมาเมื่อประชากรของรัฐเพิ่มขึ้น
รัฐมีอาณาเขตกว้างขวางยิ่งขึ้น ปัญหาและอุปสรรคก็เพิ่มขึ้นนานับประการ จึงเป็นการยากที่จะ
ให้ประชาชนปกครองตนเองได้ จึงเกิดประชาธิปไตยอีกแบบหนึ่งคือ ประชาธิปไตยโดยทางผู้แทน
(Representative Government) หรือทีเ่ รียกว่าเป็นประชาธิปไตยโดยทางอ้อม (Indirect Democracy)
กล่าวคือให้ประชาชนเลือกผู้แทนท�ำหน้าที่แทนตน และมีการแบ่งแยกอ�ำนาจของประชาชนที่เรียกว่า
อ� ำ นาจอธิ ป ไตยออกเป็ น สามส่ ว นคื อ อ� ำ นาจนิ ติ บั ญ ญั ติ หมายถึ ง อ� ำ นาจในการออกกฎหมาย
อ�ำนาจบริหาร คืออ�ำนาจในการบริหารงาน (รัฐบาล) และอ�ำนาจตุลาการ คืออ�ำนาจในการพิพากษา
อรรถคดีตามกฎหมาย นอกจากนี้ยังให้ประชาชนมีส่วนโดยตรงในบางกรณี เช่น การออกเสียง
ลงประชามติ (Referendum) การเสนอร่างกฎหมาย (Intitiative) การยับยั้งกฎหมาย (Veto) เป็นต้น
				1.2.1 ความหมายของการเลือกตัง้ 5 การเลือกตัง้ เป็นผลมาจากวิธกี ารของประชาธิปไตย
อย่างหนึง่ คือวิธกี ารออกเสียงลงคะแนนเพือ่ ให้ได้ความเห็นของฝ่ายข้างมาก ในระบบการเป็นผูแ้ ทนที่
เกิดจากความจ�ำเป็นอันเนื่องมาจากความไม่สามารถที่จะให้ประชาชนปกครองตนเองตามระบอบ
ประชาธิปไตยโดยตรงนั้นก็เช่นเดียวกัน ถ้าไม่ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อตัดสินว่า ใครสมควร
ที่จะได้รับเลือกเป็นผู้ท�ำการแทนประชาชนก็ย่อมเป็นยากที่จะหาข้อยุติของความขัดแย้ง อันเกิดจาก
การแข่งขันกันเพื่อเป็นผู้แทนของประชาชนดังกล่าวได้ การเลือกตั้งจึงหมายความถึง การที่ประชาชน
ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกบุคคลเข้าท�ำการแทนตน อาจจะให้เป็นผู้บริหารประเทศ หรือเป็น
ผูค้ อยควบคุมมิให้ผบู้ ริหารประเทศปกครองและด�ำเนินการใดๆ อันเป็นผลกระทบต่อความสงบสุขของ
ประชาชน ตามแต่กรณี                        
การเลือกตั้งในทางปฏิบัติมีความจ�ำเป็นที่จะต้องจ�ำกัดสิทธิบางประการของ
ประชาชน กล่าวคือไม่สามารถที่จะยอมให้ประชาชนทุกคนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ ทุกประเทศที่มี
การเลือกตั้งมักจะก�ำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งไว้อย่างชัดเจน เช่น มีการก�ำหนดอายุ ความรู้
ภูมิล�ำเนา การก�ำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งอาจก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ หรือในกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วกับการเลือกตัง้ โดยเฉพาะก็ได้ โดยนัยนี้ ความหมายของการเลือกตัง้ ถูกก�ำหนดให้แคบเข้ามาอีก
กล่าวคือ การเลือกตั้งคือการที่ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ได้ใช้สิทธิของตนเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง
บุคคลหนึ่งหรือหลายคนให้เข้าไปท�ำหน้าที่แทนตน ในต�ำแหน่งหน้าที่ที่ก�ำหนดให้มีการเลือกตั้งนั้น
				1.2.2 หน้าที่ของผู้แทนราษฎร คือ เป็นผู้แทนราษฎรนั่นเอง ฉะนั้นการพิจารณา
หน้าที่ของผู้แทนราษฎรจึงมิใช่การพิจารณาตามความหมายของค�ำ  แต่จะต้องพิจารณาจากเหตุผล
หรือหลักการที่ท�ำให้ต้องมีผู้แทนราษฎรตามหลักการที่ได้กล่าวมาแล้วแต่ต้น คือหลักการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยทางผู้แทน ในหลักการประชาธิปไตยทางผู้แทนนั้น ถือว่าเมื่อประชาชน
5

เมธา สุดบรรทัด, ประชาธิปไตยและหน้าที่ของผู้แทนราษฎร, เรื่องเดิม. หน้า 47 – 52
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ประชาธิปไตยกับเสียงข้างมาก

ไม่สามารถปกครองโดยตนเองได้กต็ อ้ งมอบหมายให้ผอู้ นื่ ปกครองแทน และในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยนัน้ มีการแบ่งแยกอ�ำนาจการปกครองโดยแบ่งออกเป็นอ�ำนาจนิตบิ ญ
ั ญัติ อ�ำนาจบริหาร
และอ�ำนาจตุลาการ ตามค�ำกล่าวของ มองเตสกีเออร์ ที่ว่า “เป็นความจริงอยู่ชั่วฟ้าดินสลายว่า
มนุษย์เราเมื่อมีอ�ำนาจแล้วก็มักจะใช้อ�ำนาจนั้นเกินไป จนกว่าจะถูกก�ำหนดขีดขั้นในการใช้ เพื่อที่
จะไม่ให้มีการใช้อ�ำนาจเลยเถิดไป จะต้องให้อ�ำนาจคอยคัดค้านต้านทานกันไว้ ถ้าบุคคลเดียวหรือ
เจ้าหน้าทีใ่ นคณะเดียวกัน อ�ำนาจนิตบิ ญ
ั ญัตริ วมอยูก่ บั อ�ำนาจบริหาร เสรีภาพก็จะมีไม่ได้เลย เพราะเป็น
ที่ น ่ า กลั ว ว่ า พระมหากษั ต ริ ย ์ ห รื อ สภาจะตรากฎหมายอั น ล้ ว นแต่ ท ารุ ณ เพื่ อ จะได้ ก ดขี่ ใ ห้ มี
การปฏิบตั ติ าม เสรีภาพจะมีได้อย่างไร ถ้าอ�ำนาจตุลาการไม่ได้แบ่งแยกออกจากอ�ำนาจนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละ
อ�ำนาจบริหาร ถ้าอ�ำนาจตุลาการรวมอยูก่ บั อ�ำนาจนิตบิ ญ
ั ญัติ ก็จะเกิดมีอำ� นาจเหนือชีวติ และเสรีภาพ
ของพลเมือง จะกระท�ำอะไรก็ได้ตามใจชอบ เพราะผู้พิพากษาเป็นผู้ตรากฎหมายและวินิจฉัยเอง
ถ้าอ�ำนาจตุลาการรวมอยู่กับอ�ำนาจบริหาร ผู้พิพากษาก็จะใช้อ�ำนาจดุจผู้กดขี่อย่างทารุณทุกสิ่ง
ทุกอย่างจะเหลวแหลกหมด ถ้าบุคคลเดียวกันหรือเจ้านาย หรือขุนนาง หรือราษฎรคนเดียวกันเป็น
ผูใ้ ช้อำ� นาจทัง้ สามชนิด” ฉะนัน้ ในการมอบอ�ำนาจปกครองแก่ผแู้ ทนราษฎรจึงจะต้องมอบอ�ำนาจให้กบั
ผู้แทนฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายหนึ่ง ผู้แทนฝ่ายบริหารฝ่ายหนึ่ง และผู้แทนฝ่ายตุลาการฝ่ายหนึ่ง โดยวิธีการ
เลือกตั้งทั้งสามฝ่าย บางประเทศใช้วิธีเลือกตั้งฝ่ายนิติบัญญัติ คือ ผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมือง
แล้วให้พรรคการเมืองที่มีเสียงข้างมากเป็นฝ่ายเลือกบุคคลเข้าเป็นรัฐบาลเอง บางประเทศเลือกตั้งทั้ง
ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ เพื่อให้การใช้อ�ำนาจของทั้งสามฝ่ายมีขอบเขตจ�ำกัด
โดยมากความส�ำคัญของการควบคุมการใช้อ�ำนาจมักอยู่ที่อ�ำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร
เพราฉะนั้น หน้าที่ของผู้แทนราษฎรจึงผูกพันอย่างใกล้ชิดกับสองฝ่ายนี้ แต่ที่เน้นเฉพาะก็คือถือว่า
ผู้แทนราษฎรเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ดังนั้นหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ คือ หน้าที่ในการบัญญัติกฎหมาย
ทีม่ ผี ลใช้บงั คับแก่ประชาชนโดยทัว่ ไปทัง้ ประเทศกฎหมายจึงย่อมมีความหมายอย่างส�ำคัญต่อสิทธิและ
ผลประโยชน์ของประชาชน นั่นเอง
หากมองประชาธิปไตยในแง่เนือ้ หา ระบอบประชาธิปไตยไม่ได้หมายถึงแค่ระบบ
การเลือกตั้ง หากต้องประกอบไปด้วยสภาวะความเป็นประชาธิปไตยแล้ว อย่างน้อยก็ต้องประกอบ
ไปด้วย 6 ข้อ คือ 1. การเลือกตั้งผู้แทนจะต้องเป็นอิสระและยุติธรรม ไม่มีการใช้อ�ำนาจหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่รัฐโกงการเลือกตั้ง ไม่มีการซื้อขายเสียง และการที่กลุ่มอภิสิทธิชนใช้อ�ำนาจอิทธิพลระบอบ
อุปถัมภ์ ให้คนต้องเลือกเฉพาะพวกเขาบางคน 2. ต้องมีระบอบการตรวจสอบถ่วงดุลอ�ำนาจที่ดี เช่น
ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ ภาคประชาชนสามารถตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหารได้ และ
ต่างฝ่ายต่างตรวจสอบถ่วงดุลซึง่ กันและกัน รวมทัง้ ภาคประชาชนสามารถถอดถอนผูแ้ ทนทีม่ พี ฤติกรรม
ไม่ชอบธรรมได้ 3. การบริหารบ้านเมืองจะต้องโปร่งใส มีเหตุผลอธิบายได้ เป็นไปเพือ่ ประโยชน์สว่ นรวม
ไม่มกี ารคอรัปชัน่ การหาผลประโยชน์ทบั ซ้อน การเล่นพรรคพวกหาประโยชน์สว่ นตัว 4. มีรฐั ธรรมนูญ
และกฎหมาย ขนบธรรมเนียมทีม่ งุ่ ประโยชน์คนส่วนใหญ่อย่างมีเหตุผล รัฐธรรมนูญและกฎหมายต่างๆ
ต้องมีผลบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรม 5. สือ่ มวลชนและภาคประชาชนมีสทิ ธิเสรีภาพ เป็นอิสระ มีศกั ดิศ์ รี
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พันโทภาคภูมิ ศิลารัตน์

และเข้มแข็ง ประชาชนมีจติ ส�ำนึกความเป็นพลเมือง และมีสว่ นร่วมในการไปใช้สทิ ธิเลือกตัง้ การแสดง
ความคิดเห็น การสมาคม การชุมนุม การท�ำประชาพิจารณ์ และการลงประชามติ 6. มีการกระจาย
การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสูป่ ระชาชน ท�ำให้เกิดประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจและสังคม และการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและสังคมที่มั่นคง สม�่ำเสมอน่าจะเป็นหลักประชาธิปไตยที่ถูกต้อง

2. แนวคิดหลักการเสียงข้างมาก (Majority Rule) และหลักการเคารพในสิทธิของ
เสียงข้างน้อย (Minority Rights)

ดังที่กล่าวมาแล้วในหัวข้อก่อนว่า ระบอบประชาธิปไตย เป็นการปกครองโดยประชาชน
ส่วนใหญ่ ดังนั้นจึงให้ความส�ำคัญกับหลักการเสียงข้างมาก (Majority Rule) ในการตัดสินข้อขัดแย้ง
ทุกระดับ[9] โดยหลักการเสียงข้างมากหมายความว่า การตัดสินใจใดๆ ของกลุม่ หรือคณะบุคคล หลังจาก
ที่ได้มีการปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นพอสมควรแล้ว ก็ให้ตัดสินเป็นข้อยุติโดยถือเสียงข้างมาก
เป็นเสียงชี้ขาด เพื่อให้สามารถด�ำเนินการเป็นรูปธรรมต่อไปได้6 เช่น การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับคะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ที่ได้รับเลือก หรือในการออกเสียงประชามติ เรื่อง
ที่มีผู้เห็นด้วยมากที่สุดจะได้รับการน�ำไปปฏิบัติ หรือกรณีการออกเสียงลงมติในการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร ก็จะใช้เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ตัดสิน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม (Majority Rule) ต้อง
ด�ำเนินควบคูไ่ ปกับการเคารพในสิทธิของเสียงข้างน้อย (Minority Rights) ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นหลักประกันว่า
ฝ่ายเสียงข้างมากจะไม่ใช้วิธีการใดๆ ที่เห็นแก่ผลประโยชน์ของกลุ่มพวกพ้องตน แต่ต้องด�ำเนินการ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งหมด เพื่อสร้างสังคมทุกฝ่ายสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข7
โดยฝ่ายเสียงข้างน้อย (Minority Right) จะต้องได้รับความคุ้มครอง ขณะที่ต้องยอมรับฟังจาก
เสียงส่วนใหญ่ไปพร้อมๆ กัน ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในสังคม8
		
เสียงข้างมากในระบอบประชาธิปไตย เป็นคะแนนเสียงที่สมาชิกใช้ลงมติ ที่มีมากเกินกว่า
กึ่งหนึ่งของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมด หรือของจ�ำนวนสมาชิกในที่ประชุมนั้น เพื่อวินิจฉัยหรือลงมติ
สนับสนุนเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ หรือบุคคลใดบุคคลหนึง่ เสียงข้างมากในการประชุม หมายถึง เสียงข้างมาก
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร การประชุมวุฒิสภา และการประชุมคณะกรรมาธิการ รวมทั้ง
เสียงข้างมากในการออกเสียงประชามติของประชาชน โดยเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรมีความ
ชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญที่จะจัดตั้งรัฐบาลเพื่อบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามที่หาเสียงไว้กับ
ประชาชนและตามที่รัฐธรรมนูญบัญัติไว้ และในส่วนของการตรากฎหมาย ก็ต้องอาศัยเสียงข้างมาก
ในสภาผู้แทนราษฎรเช่นเดียวกัน เพราะการลงมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติทุกครั้งจะใช้
6
7
8

วิสุทธิ์ โพธิแท่น, แนวคิดพื้นฐานของประชาธิปไตย, พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ : ส�ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ
ราชกิจจานุเบกษา, 2550, หน้า 61 – 62.
ชัยอนันต์ สมุทวณิช, ประชาธิปไตย สังคมนิยม คอมมิวนิสต์ กับการเมืองไทย, พิมพ์ครัง้ แรก, กรุงเทพฯ : พิฆเณศ, 2519,
หน้า 17 – 18.
วิสุทธิ์ โพธิแท่น, เรื่องเดียวกัน, หน้า 63.
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ประชาธิปไตยกับเสียงข้างมาก

เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ทั้งนี้ ในรัฐสภาต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกาหรืออังกฤษ มีการก�ำหนด
ต�ำแหน่งผู้น�ำฝ่ายเสียงข้างมาก (Majority Leader) ซึ่งในประเทศไทยไม่มีต�ำแหน่งนี้ มีเพียงประธาน
วิปรัฐบาล (Chief Whip) ท�ำหน้าที่ประสานงานทางการเมืองในฝ่ายพรรคร่วมรัฐบาลเท่านั้น ส่วน
เสียงข้างน้อยในการประชุม (Minority) หมายถึง เสียงข้างน้อยในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
การประชุมวุฒิสภา การประชุมรัฐสภา และการประชุมคณะกรรมาธิการ ซึ่งการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองทีย่ ดึ เอาเสียงข้างมากเป็นหลัก แต่อย่างไรก็ตามเสียงข้างน้อยก็
ใช่วา่ จะถูกละเลยหรือถูกมองข้ามไป ในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกาและอังกฤษ มี
การก�ำหนดให้มีผู้น�ำเสียงข้างน้อย (Minority Leader)9 ซึ่งในประเทศไทย รัฐธรรมนูญบัญญัติให้ผู้น�ำ
เสียงข้างน้อยด�ำรงต�ำแหน่งผูน้ ำ� ฝ่ายค้านในสภาผูแ้ ทนราษฎร (Leader of the Opposition) เพือ่ เป็น
หลักในการตรวจสอบรัฐบาล นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร และ
วุฒิสภา โดยเฉพาะการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่สอง มติของคณะกรรมาธิการ
ต้องมาจากกรรมาธิการเสียงข้างมากซึ่งรายงานต่อสภาแต่กรรมาธิการเสียงข้างน้อยที่แพ้การลงมติ
ต่อกรรมาธิการเสียงข้างมาก ก็ยังมีสิทธิที่จะสงวนข้อที่เห็นแตกต่างไปจากกรรมาธิการเสียงข้างมาก
เพื่อให้ที่ประชุมสภาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง และตัดสินใจในขั้นสุดท้ายได้ เพื่อดูว่าที่ประชุมจะเห็นด้วย
กับกรรมาธิการเสียงข้างมาก หรือเห็นด้วยกับกรรมาธิการเสียงข้างน้อย ข้อสงวนของกรรมาธิการเสียง
ข้างน้อยดังกล่าวนี้ เรียกว่า สงวนความเห็น ซึ่งถือเป็นสิทธิของฝ่ายเสียงข้างน้อย (Minority Right)10
ความเข้าใจของคนไทยทั่วไปที่มีต่อภาพลักษณ์ของประชาธิปไตยนั้น ก็คือ ในสังคมของคน
หมู่มากต่างคนก็ต่างมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป เกณฑ์ตัดสินอ�ำนาจสูงสุดของความต้องการ
หรือความประสงค์ของคนในระบอบนี้ก็คือ เสียงข้างมากของประชาชนนั่นเอง การปกครองโดยให้
ผู้อยู่ใต้การปกครองมีส่วนร่วมในการก�ำหนดกฎเกณฑ์ และวิธีการแก้ปัญหาอันมีผลกระทบต่อส่วน
รวมนั้น ได้เกิดขึ้นแล้วตั้งแต่สมัยพุทธกาล และยังมีผลบังคับใช้อยู่จนกระทั่งปัจจุบัน โดยมีพระวินัย
เป็นแม่บทในการปกครอง ในท�ำนองเดียวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ ที่ใช้เป็นแม่บทในการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบันในการใช้เสียงข้างมากในการแก้ปัญหาทะเลาะวิวาท หรือที่เรียกว่า
เยภุยยสิกา พระพุทธองค์ได้ตรัสรายละเอียดในการใช้เสียงข้างมากด้วยว่าอย่างไร เรียกว่าเป็นธรรม
คือถูกต้อง และอย่างไรเรียกว่าไม่เป็นธรรม คือความไม่ถูกต้อง พร้อมทั้งระบุคุณสมบัติของผู้ที่จะ
ท�ำหน้าที่ควบคุมการลงคะแนนว่าจะต้องไม่มีอคติ 4 และจะต้องรู้วิธีการควบคุมการลงคะแนนเป็น
อย่างดี และที่ส�ำคัญจะต้องได้รับการแต่งตั้งที่ประชุมสงฆ์ โดยมีความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ด้วย
ปราชญ์ทางศาสนาพุทธ พระธรรมปิฎก11 เห็นว่า การตัดสินใจเช่นว่านี้ เป็นเรื่องส�ำคัญมากเพราะหาก
9
10
11

เดโช สวนานนท์, พจนานุกรมศัพท์การเมือง, กรุงเทพฯ : หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 2537, หน้า 157 – 158.
คณิน บุญสุวรรณ, ปทานุกรมศัพท์รัฐสภาและการเมืองไทย, พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2544, หน้า 992-994.
พระธรรมปิ ฎ ก (ป.อ. ปยุ ตฺ โ ต), กระบวนการเรี ย นรู ้ เ พื่ อ พั ฒ นาคนไปสู ่ ป ระชาธิ ป ไตย, กรุ ง เทพฯ : โรงพิ ม พ์
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2543, หน้า 3.
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พันโทภาคภูมิ ศิลารัตน์

ตัดสินถูกก็ดไี ป ถ้าตัดสินผิดก็อาจเกิดความเสือ่ มความพินาศทุกอย่างทุกประการ การทีจ่ ะตัดสินใจผิด
หรือตัดสินใจถูก ก็อยู่ที่ความเป็นคนดี มีปัญญา คือมีคุณธรรม และมีความรู้ความเข้าใจ เฉลียวฉลาด
สามารถในการคิด เป็นต้น ซึง่ เป็นคุณสมบัตทิ ปี่ ระชาชนควรจะมี ถ้าประชาชน เป็นคนดี ตัง้ ใจดี มีความรู้
ความเข้าใจ มีปัญญาชัดเจน คิดเป็น มองเห็นความจริง ก็ตัดสินใจได้ถูกต้อง
จากแนวคิดเรือ่ งดังกล่าวนี้ ท�ำให้เห็นว่าประชาธิปไตยจะดีกอ็ ยูท่ ปี่ ระชาชนทีเ่ ป็นผ้มู อี ำ� นาจตัดสินใจ
นั้นว่า จะต้องเป็นคนดีและมีปัญญา การตัดสินใจที่ว่านั้น ต้องวินิจฉัยด้วยเสียงข้างมากเป็นใหญ่
ในเรื่องนี้พระธรรมปิฎกให้ข้อสังเกตไว้ 2 ประการ คือ
ก. ถ้าคนส่วนใหญ่เป็นคนโง่ เสียงข้างมากที่วินิจฉัยก็จะเป็นการตัดสินใจเลือกอย่างโง่ๆ หรือ
แม้แต่เลือกไปตามที่ถูกเขาหลอกล่อ ท�ำให้ผิดพลาดเสียหาย จึงต้องให้ประชาชนมีการศึกษา หรือจะ
ได้เสียงข้างมากทีต่ ดั สินใจอย่างผูม้ ปี ญ
ั ญา การให้เสียงข้างมากทีจ่ ะใช้วนิ จิ ฉัยต้องเกิดจากการตัดสินใจ
ของคนที่เป็นบัณฑิต คือ คนดีทีสติปัญญา จึงจะได้เสียงข้างมากที่ตัดสินใจเลือกได้ถูกต้องบังเกิดผลดี
ข. ความจริงของสิง่ ทัง้ หลายย่อมเป็นอย่างทีม่ นั เป็น มันย่อมไม่เป็นไปตามการบอก การสัง่ การ
ลงคะแนนเสียง หรือตามความต้องการของคน ดังนั้นคนจะไปตัดสินความจริงไม่ได้ แต่เป็นหน้าที่ของ
คนนั่นเองที่จะต้องตันสินใจเลือกสิ่งที่เป็นจริง จึงต้องให้ประชาชนมีการศึกษา เพื่อจะได้เสียงข้างมาก
ที่ตัดสินใจเลือกเอาสิ่งที่ถูกต้องเป็นจริง ให้การตัดสินใจของคนที่เกิดจากความต้องการที่มาประสาน
กับปัญญาที่รู้ และให้เลือกเอาสิ่งที่ถูกต้องดีงามจริงแท้ และเป็นประโยชน์แท้จริง
จะเห็นได้ว่า เสียงข้างมากตัดสินความจริงไม่ได้ อันนี้เป็นหลักธรรมดา เราตัดสินใจไม่ใช่
ตัดสินความจริง ถ้าเอาเสียงข้างมากมาตัดสินความจริงก็เป็นไปไม่ได้ เพราะฉะนั้นตามหลักการแล้ว
ไม่สามารถเอาเสียงข้างมากมาตัดสินความจริงได้ ถ้าอย่างนัน้ จะเอาเสียงข้างมากตัดสินอะไร ประเด็นนี้
พระธรรมปิฎก ให้ความเห็นว่า เราเอาเสียงข้างมากมาตัดสินความต้องการ คือบอกว่าจะเอาอย่างไร ใน
แง่นสี้ ามารถบอกได้วา่ ประชาชนต้องการอะไรจะเอาอย่างไร แล้วมีมติเป็นทีต่ กลงกันว่าจะเอาอย่างนี้
ปัญหาอยู่ที่ว่าท�ำอย่างไรจะให้ความต้องการที่ว่าจะเอาอย่างไรนั้น ไปประสานกับความมุ่งหมายที่ดี
โดยมีสติปัญญาที่รู้เข้าใจว่าอะไรเป็นความจริง ความถูกต้อง แล้วตัวประโยชน์แท้ที่ควรจะเอา คือ ต้อง
ให้ความต้องการนั้นไปตรงกับความจริง ความถูกต้องและความเป็นประโยชน์ที่แท้จริง มิฉะนั้นความ
ต้องการนั้นก็ผิด เมื่อคนตัดสินใจด้วยความต้องการที่ผิด การตัดสินใจนั้นก็ผิด จะเลือกก็ผิด และก่อ
ให้เกิดผลร้าย เพราะฉะนั้นจึงหนีไม่พ้นที่จะต้องท�ำให้คนมีความรู้ มีสติปัญญา จึงต้องเน้นกันว่าคนจะ
ต้องมีวิจารณญาณ หรือจะใช้ค�ำศัพท์ให้ลึกลงไปกว่านั้น ก็คือ ต้องมีโยนิโสมนสิการ ด้วยเหตุนี้การใช้
เสียงข้างมากมาตัดสินจึงต้องเป็นเสียงแห่งสติปัญญา ที่แสดงถึงความต้องการอันฉลาดที่จะเลือกเอา
สิ่งที่ดีงามถูกต้องเป็นประโยชน์12
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เรื่องเดียวกัน, หน้า 4
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ประชาธิปไตยกับเสียงข้างมาก

3. ประชาธิปไตยกับเสียงข้างมาก

ความส�ำคัญของระบอบประชาธิปไตยอยู่ที่ความส�ำคัญของประชาชนกับรัฐบาล ทั้งสองสิ่งนี้
จะต้องมีความสอดคล้องต้องกันในพืน้ ฐานทางความคิด ทีเ่ รียกว่าเป็นพืน้ ฐานทางการเมืองการปกครอง
ซึ่งจะต้องให้ประชาชนสามารถเลือกรัฐบาลเพื่อบริหารประเทศได้ กล่าวคือประชาชนมีทั้งสิทธิและ
หน้าที่ที่จะเลือกผู้บริหารประเทศได้ตามความพอใจของตน รัฐบาลเผด็จการ คือรัฐบาลที่ผู้เผด็จการ
ผูกขาดอ�ำนาจไว้แต่ผู้เดียว หรือหมู่คณะเดียว ถือว่าเป็นรัฐบาลที่ตรงข้ามกับความคิดประชาธิปไตย
เพราะรัฐบาลเกิดขึ้นจากอ�ำนาจอันไม่ชอบธรรม กล่าวคือเป็นหน้าที่ไม่ใช่อ�ำนาจของประชาชน ดังที่
ได้กล่าวไว้แล้วว่าสิ่งส�ำคัญที่สุดในระบอบประชาธิปไตยคือประชาชน ความส�ำคัญของการมีรัฐบาล
จึงต้องขึ้นอยู่การได้รับความเห็นชอบจากประชาชน เพราะรัฐบาลเป็นผู้ท�ำการแทนประชาชน
ถ้ารัฐบาลมิใช่ผู้ที่ประชาชนมอบหมายให้ท�ำการแทนย่อมเป็นการขัดต่อเจตจ�ำนงของประชาชน
จะเรียกว่าเป็นผูท้ ำ� การแทนประชาชนไม่ได้ แต่จะเป็นผูท้ ำ� การแทนคณะบุคคล หรือบางหมูค่ ณะเท่านัน้
สิทธิและหน้าที่ของประชาชนในการเลือกผู้บริหารตามความพอใจของตนนั้น มีข้อแม้ว่า
จะต้องเป็นการเลือกโดยเสรีตามความพอใจของทุกคน แต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่ทุกคนจะมีความต้องการ
อย่างเดียวกัน บางคนอาจต้องการอย่างหนึ่งและไม่ต้องการอีกอย่างหนึ่ง อีกคนหนึ่งอาจต้องการสิ่งที่
คนอื่นไม่ต้องการ ฉะนั้นการเลือกโดยเสรีนั้นจะต้องมีการตัดสินซึ่งตามแนวความคิดประชาธิปไตย
ให้ถือเอาเสียงของฝ่ายข้างมากเป็นเกณฑ์ตัดสิน รัฐบาลที่เกิดจากการเลือกให้เป็นผู้ท�ำการแทน
ประชาชน โดยประชาชน จึงเป็นรัฐบาลที่เกิดจากความต้องการของประชาชนฝ่ายข้างมาก และเพื่อ
ป้องกันมิให้ประชาชนทีม่ คี วามขัดแย้งกันเองในเรือ่ งความต้องการของแต่ละบุคคลนัน้ เป็นอุปสรรคใน
การบริหารประเทศ ประชาชนจะต้องให้รัฐบาลมีอ�ำนาจก�ำหนดนโยบายเพื่อสังคม (Social Policy)
มีอ�ำนาจตกลงใจบางอย่าง ถ้าการตกลงใจนั้นไม่ขัดต่อเจตนารมณ์ของประชาชน โดยนัยนี้รัฐบาล
ก็จะกลายเป็นเครือ่ งมือในการใช้อำ� นาจบังคับการให้เป็นไปตามทีป่ ระชาชนมอบหมายไว้ ขณะเดียวกัน
ความหมายของการให้ประชาชนสามารถเลือกรัฐบาลตามความพอใจของตนนัน้ ยังหมายความรวมไปถึง
การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลได้โดยประชาชนอีกด้วย กล่าวคือถ้าหากต่อมาประชาชนเกิดไม่พอใจรัฐบาล
ที่ตนเลือกเข้าไปท�ำการแทนตนนั้น ประชาชนย่อมมีอ�ำนาจที่จะใช้อ�ำนาจของตนล้มรัฐบาลนั้นเสีย
เพื่อเลือกรัฐบาลใหม่ เพราะสิทธิและหน้าที่ของประชานมิใช่จะมีไว้ส�ำหรับเลือกรัฐบาลเพียงครั้งเดียว
แต่จะต้องมีอยูต่ อ่ ไปเรือ่ ยๆ จึงจะท�ำให้ระบอบประชาธิปไตยคงอยูไ่ ด้ สิทธิและหน้าทีด่ งั กล่าวนีเ้ รียกว่า
เป็นสิทธิและหน้าที่ในการคุ้มครองรักษาเพื่อความคงอยู่ของระบอบประชาธิปไตย นั่นเอง
จอห์น สจ๊วต มิลล์ ได้ให้ทัศนะไว้ว่า ค�ำว่าเสียงส่วนน้อยในความหมายของประชาชนส่วนรวม
ทั้งประเทศ อาจหมายความถึงจ�ำนวนประชากร จ�ำนวนเกือบจะเท่ากับจ�ำนวนคนของฝ่ายข้างมาก
ก็ได้ และถึงแม้จะน้อยมากเพียงใดก็ตามไม่ควรจะถูกมองข้าม เพราะถึงแม้ว่าความคิดเห็นของ
ฝ่ายข้างน้อยจะเป็นความคิดที่ผิด ก็สามารถท�ำให้ฝ่ายข้างมากได้มองเห็นว่าท�ำไมจึงผิด ขณะเดียวกัน
ฝ่ายข้างน้อยอาจจะไม่ผิดก็ได้ จึงควรให้โอกาสแก่ฝ่ายข้างน้อยได้เสนอความคิดเห็นของตนและต่อสู้
เพื่อให้คนส่วนมากคล้อยตาม หากคนส่วนมากเห็นด้วยในภายหลังฝ่ายข้างน้อยย่อมมีโอกาสที่จะ
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เปลีย่ นสภาพของตนเองมาเป็นฝ่ายข้างมาก และกลายเป็นฝ่ายทีม่ สี ทิ ธิเลือกรัฐบาลชุดใหม่เพือ่ บริหาร
ประเทศตามความต้องการของตนได้ การให้เสรีภาพในการเป็นฝ่ายค้านรัฐบาล จึงหมายความถึง
การใช้เสรีภาพในการเป็นฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลปัจจุบัน13
การให้เสรีภาพในการเป็นฝ่ายค้านรัฐบาลนี้ เท่ากับเป็นการให้เสรีภาพแก่ประชาชนในการ
เลือกรัฐบาลเพือ่ บริหารประเทศ กล่าวคือให้มโี อกาสเลือกรัฐบาลได้กอ่ นถึงโอกาสออกเสียงลงคะแนน
เลือกตั้ง เพราะการมีฝ่ายค้านถ้าหากมีฝ่ายค้านที่เข้มแข็ง การบริหารงานก็เหมือนกับว่ามีรัฐบาล
สองรัฐบาลในขณะเดียวกัน คือรัฐบาลหนึ่งเป็นรัฐบาลที่บริหารประเทศ อีกรัฐบาลหนึ่งเป็นรัฐบาลเงา
ท�ำหน้าทีต่ ดิ ตามการบริหารงานให้ขอ้ เสนอแนะและท้วงติงรัฐบาล ส่วนประชาชนก็จะได้สงั เกตติดตาม
การท�ำงานของรัฐบาลและพิจารณาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของรัฐบาลเงานัน้ ถือได้วา่ มีผทู้ ำ� การ
แทนประชาชนถึงสองฝ่าย นอกจากนี้ยังจะท�ำให้ประชาชนเห็นว่า รัฐบาลที่ประชาชนเลือกไปแล้วนั้น
ยังไม่ดีพอ ก็อาจให้ฝ่ายค้านเป็นรัฐบาล โดยฝ่ายรัฐบาลต้องยอมจ�ำนน เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลง
ที่มองเห็นได้ชัด และการเปลี่ยนรัฐบาลก็จะเป็นไปโดยสันติ รัฐบาลที่ปราศจากฝ่ายค้านย่อมไม่ใช่
รัฐบาลที่มาจากการเปิดโอกาสให้ประชาชนเลือกได้โดยเสรี แต่ก็มีบางประเทศรัฐบาลของประเทศ
ทีป่ กครองแบบเผด็จการสมัยใหม่ทพี่ ยายามน�ำเอาวิธกี ารประชาธิปไตยไปใช้ เพือ่ แสดงให้เห็นว่าได้ให้
สิทธิแก่ประชาชนในการเลือกตั้งรัฐบาลเหมือนกัน พยายามเปิดให้มีการเลือกตั้ง แต่การเลือกตั้งนั้น
ประชาชนมีโอกาสเลือกรัฐบาลได้เพียงฝ่ายเดียว การเลือกตั้งจึงเป็นเพียงการเปลี่ยนตัวบุคคลไม่ใช่
การเปลี่ยนนโยบาย
ผู้คนส่วนใหญ่อาจจะไม่รู้ว่าประชาธิปไตยหมายถึงอะไรกันแน่ หลายคนอาจจะเข้าใจว่า
ประชาธิปไตยก็คือให้ประชาชนเลือกตั้งตัวแทนมาปกครองหลายคนอาจเข้าใจว่า ประชาธิปไตยคือ
เสียงส่วนใหญ่ว่าไงก็ต้องว่าตามนั้นประชาธิปไตยที่เคยเรียนมาคือการปกครองของประชาชน โดย
ประชาชน เพื่อประชาชน แต่เราเข้าใจความหมายที่แท้จริงของค�ำพูดประโยคนี้แค่ไหน การปกครอง
ของประชาชน หมายถึง ประชาชนมีสทิ ธิท์ จี่ ะเข้ามาเป็นผูป้ กครองได้ทกุ คนมีสทิ ธิเ์ ข้ารับการเลือกตัง้ ได้
ทุกคน โดยประชาชน หมายถึง ผู้ที่จะมาปกครองต้องมาจากการเลือกของประชาชน เพื่อประชาชน
หมายถึง ผู้ปกครองต้องท�ำเพื่อประชาชนการตัดสินว่าใครจะได้เป็นผู้ปกครองนั้นจึงต้องใช้เสียง
ส่วนใหญ่เป็นตัวตัดสิน แต่เสียงส่วนใหญ่ก็ไม่ได้หมายถึงประชาธิปไตยทั้งหมด ผู้ปกครองเมื่อมา
จากเสียงส่วนใหญ่แล้ว ก็ใช่ว่าจะจบแล้วรอให้ครบวาระแล้วค่อยมีการเลือกตั้งใหม่เท่านั้น ไม่ใช่ว่า
มีอ�ำนาจในมือแล้วจะท�ำทุกอย่างได้ตามอ�ำเภอใจ หากผู้ปกครองที่มาจากเสียงส่วนใหญ่กระท�ำผิด
เสียงส่วนน้อยก็จะเป็นฝ่ายตรวจสอบและประชาชนที่อยู่ฝ่ายเสียงส่วนใหญ่ก็ต้องคอยตรวจสอบ
ผู้ปกครองที่ตัวเองเลือกมาด้วยเช่นกันและหากผู้ปกครองกระท�ำสิ่งใดไม่ได้เป็นไปเพื่อประชาชน

13

John Stuart Mill. On Liberty, The Library of Liberal Arts edition, p.7
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ส่วนใหญ่แล้ว ผู้ปกครองนั้นก็ต้องมีสิทธิที่จะถูกตรวจสอบและลงโทษได้หากพบว่าผิดจริง ก็มีสิทธิ
ถูกถอดถอนได้ ประชาธิปไตย มาจากเสียงส่วนใหญ่ แต่เสียงส่วนใหญ่ไม่ใช่แปลว่าประชาธิปไตย
เสียงส่วนน้อยไม่ใช่แปลว่าไม่ใช่ประชาธิปไตย แต่ประชาธิปไตยคือการยอมรับเสียงส่วนน้อยด้วย
เพราะประชาธิ ป ไตยคื อ การมี เ สรี ภ าพทางความคิ ด ดั ง นั้ น เสี ย งไม่ ว ่ า จะมาจากส่ ว นใหญ่ ห รื อ
ส่วนน้อยก็ตาม ทุกเสียงก็เป็นเสียงของปวงชนเฉกเช่นเดียวกัน เมื่อถึงเวลาทุกเสียงก็มีสิทธิคนละเสียง
เท่าเทียมกันเหมือนเดิม
การเลือกตัง้ เป็นส่วนหนึง่ ทีก่ อ่ ให้เกิดประชาธิปไตย ถ้าไม่มกี ารเลือกตัง้ ก็จะไม่ใช่ประชาธิปไตย
ซึ่งเพราะอย่างน้อยประชาชนจะต้องมีส่วนในการตัดสินใจ ว่าเลือกใครมาเป็นผู้แทนที่จะมาตราหรือ
ออกกฎหมาย การดูแลประเทศ แต่จะแน่ใจได้อย่างไรว่าประชาชนเข้าใจถึงประชาธิปไตย นักการเมือง
ชอบพูดกันมากว่า คืนอ�ำนาจให้ประชาชน แปลว่าคุณเอาอ�ำนาจของผมไปใช้หรือ เพราะความจริง
อ�ำนาจเป็นของประชาชน ทีไ่ ด้มอบหมายให้ผแู้ ทนเป็นผูด้ ำ� เนินการแทน จึงไม่จำ� เป็นต้องมาคืนอ�ำนาจ
ให้กบั ประชาชน เพียงมีกติกาว่า ผูไ้ ด้รบั เสียงข้างมากเป็นผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมายดูแลประเทศ ดูแลภายใต้
กฎกติกา ไม่ใช่ดแู ลตามอ�ำเภอใจ การชนะการเลือกตัง้ ถือว่าได้รบั มอบหมายจากประชาชนส่วนใหญ่ให้
ดูแลประเทศ ไม่ใช่ได้รับใบอนุญาตให้ยึดสัมปทานของประเทศ การบริหารประเทศไม่ใช่บริหารธุรกิจ
เอกชน หากจ�ำเป็นต้องแก้ไขกฎของบริษัท ก็สามารถแก้ไขได้ภายในวันเดียวเสร็จ แต่การบริหาร
ประเทศในระบอบประชาธิปไตย ฝ่ายบริหารต้องเอาเรื่องเข้าสู่สภา เพื่อเปิดเผยให้ประชาชนรับทราบ
ถึงผลดีผลเสียในเรื่องดังกล่าว ซึ่งมีกฎกติกาเป็นตัวก�ำหนด บางครั้งเสียงข้างมากมักยึดติดในอ�ำนาจ
หากย้อนกลับไปดูประวัตศิ าสตร์ ฮิตเลอร์ได้เป็นผูน้ ำ� ประเทศเยอรมัน ทีม่ าจากการเลือกตัง้ เมือ่ ชนะการ
เลือกตัง้ จนมีเสียงข้างมากในสภา แต่กลับแก้ไขกฎกติกา แก้ไขรัฐธรรมนูญ เพือ่ รักษาอ�ำนาจของตัวเอง
จนน�ำพาประเทศเกิดความหายนะ ประเทศเยอรมันมีบทเรียนราคาแพง จึงท�ำให้มศี าลรัฐธรรมนูญทีม่ ี
อ�ำนาจ ไม่ต้องมีใครมายื่นค�ำร้อง โดยถ้าศาลเห็นฝ่ายบริหารก�ำลังจะละเมิดรัฐธรรมนูญ ศาลสามารถ
ตั้งเรื่องเองและเรียกฝ่ายบริหารมาไต่สวน ถ้าเห็นสิ่งที่ไม่ชอบก็สามารถสั่งห้ามได้ ขณะที่รัฐธรรมนูญ
ของไทยลอกของเยอรมันมาในรัฐธรรมนูญ 2540 มาตรา 63 และรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 68
ระบอบประชาธิปไตยยอมรับในเสียงข้างมากและต้องฟังความเห็นเสียงข้างน้อย แต่ตอ้ งให้เป็นไปตาม
กฎกติกา ไม่ใช่ท�ำเองตัดสินเอง อย่างนั้นก็ตัดสินถูกอย่างเดียวไม่มีผิด
ในเรื่องเสียงข้างมากนั้น ศาลรัฐธรรมนูญโดยค�ำวินิจฉัยที่ 15 – 18/2556 ได้วินิจฉัยไว้แล้วว่า
ประเทศที่ น� ำ เอาระบอบการปกครองแบบประชาธิ ป ไตยมาใช้ ใ นการปกครองประเทศ ล้ ว นมี
วัตถุประสงค์และมุง่ หมายทีจ่ ะออกแบบหรือสร้างกลไกในการคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ในอันทีจ่ ะท�ำให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทและมีสว่ นร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใช้อำ� นาจรัฐ
อีกทั้งสร้างระบบตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างองค์กรหรือสถาบันทางการเมือง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิด
ดุลยภาพในการใช้อำ� นาจอธิปไตยซึง่ เป็นของประชาชน ตามหลักการแบ่งแยกและดุลคานอ�ำนาจทีแ่ บ่ง
ช่องทางการใช้อ�ำนาจออกเป็น 3 ทาง คือ การใช้อ�ำนาจนิติบัญญัติทางรัฐสภา การใช้อ�ำนาจบริหาร
ทางคณะรัฐมนตรี และการใช้อ�ำนาจตุลาการทางศาล ดังจะเห็นได้จากความตอนหนึ่งที่ปรากฏใน
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ค�ำปรารภของรัฐธรรมนูญ 2550 อันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศซึง่ เป็นเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
ที่ว่า “ร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่จัดท�ำใหม่นี้มีสาระส�ำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันของประชาชน
ชาวไทย ในการธ�ำรงรักษาไว้ซงึ่ เอกราชและความมัน่ คงของชาติ การท�ำนุบำ� รุงรักษาศาสนาทุกศาสนา
ให้สถิตสถาพร การเทิดทูนพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและเป็นมิ่งขวัญของชาติ การยึดถือระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นวิถีทางในการปกครองประเทศ การคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน ให้ประชาชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบ
การใช้อ�ำนาจรัฐอย่างเป็นรูปธรรม การก�ำหนดกลไกสถาบันทางการเมืองทั้งฝ่ายนิติบัญญัติ และ
ฝ่ายบริหาร ให้มดี ลุ ยภาพและประสิทธิภาพตามวิถกี ารปกครองแบบรัฐสภา รวมทัง้ ให้สถาบันศาลและ
องค์กรอิสระอื่นสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยสุจริตเที่ยงธรรม”
จากหลักการดังกล่าว ย่อมแสดงให้เห็นอย่างแจ้งชัดว่า เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้
มีความมุ่งหมายที่จะให้องค์กรหรือสถาบันการเมืองได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องชอบธรรม
มีความเป็นอิสระและซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของปวงชนชาวไทย โดยปราศจาก
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ ไม่ประสงค์ที่จะให้องค์กรหรือสถาบันการเมืองใดบิดเบือนการใช้อ�ำนาจ
โดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ปราศจากความชอบธรรมทุกรูปแบบ อีกทั้งไม่ประสงค์ที่จะให้องค์กรหรือ
สถาบันการเมืองหยิบยกบทกฎหมายใดมาเป็นข้ออ้างเพื่อใช้เป็นฐานสนับสนุน ค�้ำจุน ในอันที่จะ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องจากการใช้อ�ำนาจนั้นๆ ถึงแม้การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยจะให้ถือเอามติฝ่ายเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ก็ตาม แต่หากละเลยหลักนิติธรรมหรือ
ใช้อ�ำนาจตามอ�ำเภอใจกดขี่ข่มเหงฝ่ายเสียงข้างน้อย โดยไม่ฟังเหตุผลและปราศจากความชอบธรรม
จะถือว่าเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยได้อย่างไร หากแต่จะกลับกลายเป็นระบอบ
เผด็จการฝ่ายข้างมาก ขัดแย้งต่อระบอบการปกครองของประเทศไปอย่างชัดแจ้ง ซึ่งหลักการ
พื้นฐานส�ำคัญนี้ได้รับการยืนยันมาโดยตลอดว่า จ�ำเป็นต้องมีมาตรการในการป้องกันการใช้อ�ำนาจ
บิดเบือน หรืออ�ำนาจอ�ำเภอใจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เข้ามาใช้อ�ำนาจอธิปไตย
ของประชาชน โดยให้ตั้งมั่นอยู่บนหลักการแบ่งแยกและดุลคานการใช้อ�ำนาจอธิปไตยอันเป็นอ�ำนาจ
ของปวงชนชาวไทย เพือ่ ให้แต่ละองค์กรหรือสถาบันการเมืองทีเ่ ป็นช่องทางแห่งการใช้อำ� นาจดังกล่าว
อยู่ในสถานะที่จะตรวจสอบและถ่วงดุลเพื่อทัดทานและคานอ�ำนาจซึ่งกันและกันได้อย่างเหมาะสม
มิใช่แบ่งแยกให้เป็นพืน้ ทีอ่ ิสระของแต่ละฝ่ายที่จะใช้อำ� นาจตามอ�ำเภอใจอย่างไรก็ได้เพราะหากปล่อย
ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอ�ำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดโดยปราศจากการตรวจสอบและถ่วงดุลแล้วย่อมเป็น
ความเสี่ยงอย่างยิ่งที่จะท�ำให้เกิดความเสียหายและน�ำพาประเทศชาติให้เกิดเสื่อมโทรมลงเพราะ
ความผิดหลงและมัวเมาในอ�ำนาจของผู้ถืออ�ำนาจรัฐในการนี้อาจกล่าวได้ว่า องค์กรที่ท�ำหน้าที่แทน
ผูใ้ ช้อำ� นาจอธิปไตย ไม่วา่ จะเป็นรัฐสภาคณะรัฐมนตรี หรือศาล ล้วนถูกจัดตัง้ ขึน้ หรือได้รบั มอบอ�ำนาจ
มาจากรัฐธรรมนูญทั้งสิ้น การอ้างหลักเสียงข้างมากโดยที่ไม่ได้ค�ำนึงถึงเสียงข้างน้อย เพื่อหยิบยกมา
สนับสนุนการใช้อำ� นาจตามอ�ำเภอใจเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของผูใ้ ช้อำ� นาจ ท่ามกลาง
ความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนหรือกลุ่มบุคคลกับผลประโยชน์ของประเทศชาติและ
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ประชาธิปไตยกับเสียงข้างมาก

ความสงบสุขของประชาชนโดยรวม ย่อมจะน�ำไปสู่ความเสียหายและความเสื่อมโทรมของประเทศ
ชาติหรือการวิวาทบาดหมางและแตกสามัคคีกันอย่างรุนแรงระหว่างประชาชน และย่อมขัดต่อ
หลักนิติธรรม ดังนั้นการใช้กฎหมายและการใช้อ�ำนาจทุกกรณีจึงต้องเป็นไปโดยสุจริต จะใช้โดยทุจริต
ฉ้อฉลมีผลประโยชน์ทบั ซ้อนหรือวาระซ่อนเร้นมิได้ เพราะมิเช่นนัน้ จะท�ำให้บรรดาสุจริตชนคนส่วนใหญ่
ของประเทศอาจสูญเสียประโยชน์อันพึงมีพึงได้ ให้ไปตกอยู่แก่บุคคลหรือคณะบุคคลผู้ใช้อ�ำนาจโดย
ปราศจากความชอบธรรม หลักนิติธรรมถือเป็นแนวทางในการปกครองที่มาจากหลักความยุติธรรม
ตามธรรมชาติอันเป็นความเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ ปราศจากอคติ โดยไม่มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามา
เกี่ยวข้องและแอบแฝง
เมือ่ หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย หมายถึง การปกครองของประชาชนโดยประชาชน
และเพือ่ ประชาชน มิใช่การปกครองตามแนวคิดของบุคคลใดบุคคลหนึง่ และมิใช่การปกครองทีอ่ า้ งอิง
แต่เพียงฐานอ�ำนาจที่มาจากการชนะเลือกตั้งเท่านั้น ทั้งนี้ เนื่องจากหลักการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ยังมีองค์ประกอบส�ำคัญอีกหลายประการ การที่องค์กรหรือสถาบันการเมือง ในฐานะ
ผู้ใช้อ�ำนาจรัฐมักจะอ้างอยู่เสมอว่า ตนมาจากการเลือกตั้งของประชาชนแต่กลับน�ำแนวความคิด
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาปฏิบัติ หาใช่วิธีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีความมุ่งหมายเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชนโดยส่วนรวมภายใต้หลักนิติธรรมไม่ เนื่องจากประชาธิปไตยมิได้หมายถึง
เพียงการได้รับเลือกตั้งหรือชนะการเลือกตั้งของฝ่ายการเมืองเท่านั้น เพราะเสียงส่วนใหญ่จากการ
เลือกตัง้ มีความหมายเพียงสะท้อนถึงความต้องการของประชาชนผูม้ สี ทิ ธิออกเสียงเลือกตัง้ ในแต่ละครัง้
เท่านั้น หาใช่เป็นเหตุให้ตัวแทนใช้อ�ำนาจได้โดยไม่ต้องค�ำนึงถึงความถูกต้องและชอบธรรมแต่อย่างใด
นอกจากนี้ยังปรากฎตามแนวค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 1/2557 ว่า การแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญเป็นเรื่องที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวกับความมั่นคงของ
ประเทศ แม้รฐั ธรรมนูญจะบัญญัตใิ ห้เป็นอ�ำนาจของฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตใิ นการพิจารณาแก้ไขก็ตาม หากแต่
กระบวนการพิจารณาแก้ไขในเรื่องที่ส�ำคัญดังกล่าว ย่อมต้องกระท�ำด้วยความระมัดระวัง ด�ำเนินการ
ด้วยความโปร่งใส ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นส�ำคัญ มิใช่มุ่งแต่จะแก้ไขเพื่อแก้ปัญหา
ให้ฝ่ายบริหารหรือคณะรัฐมนตรีสามารถท�ำข้อตกลงผูกพันกับนานาประเทศได้สะดวกราบรื่น โดย
ไม่ค�ำนึงถึงการเปิดโอกาสให้สมาชิกรัฐสภา รวมถึงประชาชนสามารถควบคุมตรวจสอบ และแสดง
ความคิดเห็นได้ทกุ แง่มมุ เพือ่ ให้ได้ความเห็นทีห่ ลากหลาย ซึง่ คณะรัฐมนตรีตอ้ งรับฟังและน�ำความเห็น
ของบรรดาสมาชิกรัฐสภาและประชาชนไปประมวลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและ
ประชาชนโดยรวม ตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ที่เสียงข้างมากจะต้องรับฟัง
เสียงข้างน้อย และไม่อาจละเลยสิทธิประโยชน์ที่จะต้องจัดสรรให้แก่ฝ่ายข้างน้อยอย่างเป็นธรรม
หากเสียงข้างมากใช้ความได้เปรียบจากการถือเสียงข้างมาก กระท�ำโดยไม่รับฟังความคิดเห็นของ
ฝ่ายข้างน้อย หรือรับฟังความเห็นเพียงเพื่อให้เป็นแบบพิธีเท่านั้น การถืออ�ำนาจตามเสียงข้างมาก
โดยไม่เคารพต่อความเห็นของฝ่ายเสียงข้างน้อยดังกล่าว ย่อมกลายเป็นเผด็จการรูปแบบหนึง่ ทีเ่ รียกว่า
เผด็จการโดยเสียงข้างมากหรือเผด็จการทางรัฐสภา อันเป็นรูปแบบของการปกครองซึ่งขัดต่อ
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หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งเป็นการท�ำลายสารัตถะและความชอบธรรมของ
กระบวนการทางนิติบัญญัติที่จะต้องผ่านการพิจารณาจากตัวแทนของปวงชนชาวไทยโดยรอบคอบ
และละเอียดถีถ่ ว้ น การอภิปรายแสดงความเห็นในการบัญญัตกิ ฎหมายเป็นสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของสมาชิก
รัฐสภาตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ และเพื่อเป็นการน�ำเสนอความเห็นและให้เหตุผลเกี่ยวกับความ
จ�ำเป็นในการบัญญัติกฎหมายหรือเหตุผลที่อาจโต้แย้งการบัญญัติกฎหมายนั้น ความเห็นและเหตุผล
ของสมาชิกรัฐสภาแต่ละคนจะมีผลต่อการโน้มน้าวหรือการตัดสินใจของสมาชิกรัฐสภาคนอื่นๆ ใน
การที่จะลงมติเกี่ยวกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนการออกเสียงลงคะแนน
ในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม เพราะจะมีผลให้ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข
เพิ่มเติมนั้นยังคงได้รับการพิจารณาต่อไปในวาระที่สองและวาระที่สาม หรือต้องตกไปเพราะมติ
ไม่รบั หลักการแห่งร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าว ดังนัน้ ความเห็นและเหตุผลของสมาชิกรัฐสภาแต่ละคนจึงมี
ความส�ำคัญต่อการพิจารณาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และเพื่อให้การพิจารณาของรัฐสภาเป็นไปด้วย
ความรอบคอบ มีมุมมองที่หลากหลาย และมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างกว้าง
ขวางโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภาในส่วนที่เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ซึ่งเมื่อได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาและพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว ย่อมมีผลใช้บังคับกับประชาชนทุกคนในประเทศ จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบและรับฟังความเห็นและเหตุผลของสมาชิกรัฐสภาอย่างทั่วถึง
แม้การปิดการอภิปรายจะเป็นดุลพินิจของประธานรัฐสภาและแม้เสียงข้างมากมีสิทธิที่จะลงมติ
ให้ปิดการอภิปรายก็ตาม แต่การใช้ดุลพินิจและการใช้เสียงข้างมากดังกล่าว จะต้องไม่ตัดสิทธิ
การท�ำหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภา หรือละเลยไม่รับฟังความเห็นของฝ่ายข้างน้อย การที่ผู้ถูกร้องได้
ร่วมกันกระท�ำการแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหารัฐธรรมนูญ มาตรา 190 โดยมีเจตนาเพื่อเพิ่มอ�ำนาจในการท�ำ
หนังสือสัญญากับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศให้ฝ่ายบริหารซึ่งประกอบด้วยบุคคล
ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองที่ตนสังกัดอยู่ให้มีอ�ำนาจมากขึ้นโดยปราศจากการตรวจสอบ
จึงถือว่าไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม แต่เป็นการกระท�ำเพียงเพื่อความสะดวกของบุคคล
เหล่านั้น การกระท�ำของผู้ถูกร้องจึงไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 122 อีกทั้งรัฐธรรมนูญได้ก�ำหนด
ให้รัฐต้องด�ำเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยส่งเสริมและสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
รวมทั้งการจัดท�ำบริการสาธารณะประกอบกับให้ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐทุกระดับ ในรูปแบบขององค์กรทางวิชาชีพหรือตามสาขาวิชาชีพ
ที่หลากหลายหรือรูปแบบอื่น ซึ่งจะท�ำให้ฝ่ายบริหารได้รับทราบข้อมูลจากประชาชนและภาคเอกชน
เพื่ อ น� ำ ไปวิ เคราะห์และก�ำหนดเงื่อนไขต่อรองกั บประเทศคู ่ สั ญ ญาได้ อ ย่ า งมี ประสิ ท ธิ ภาพเพื่ อ
ผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนดังนัน้ การทีผ่ ถู้ กู ร้อง (ประธานรัฐสภา และสมาชิกรัฐสภา
เสียงข้างมาก) ได้รว่ มกันแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยตัดเนือ้ หาทีใ่ ห้สทิ ธิประชาชนในการรับฟังข้อมูลตรวจสอบ
และแสดงความคิดเห็นในการจัดท�ำหนังสือสัญญาของฝ่ายบริหาร รวมทั้งตัดสิทธิของประชาชน
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ประชาธิปไตยกับเสียงข้างมาก

ที่จะเข้าถึงรายละเอียดของหนังสือสัญญาก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะแสดงเจตนาให้มีผลผูกพันประเทศ
เป็นการจ�ำกัดสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญและท�ำลายความเสมอภาคในการได้รบั ความคุม้ ครอง
ตามรัฐธรรมนูญนี้ จึงเป็นการกระท�ำที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ โดยศาลรัฐธรรมนูญเห็นต่อมาว่า
การกระท�ำดังกล่าวยังเป็นการกระท�ำเพื่อให้ได้มาซึ่งอ�ำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้
เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 อีกด้วย
จึงสรุปได้ว่าในระบอบประชาธิปไตย มิได้หมายความเพียงการยึดหลักเสียงข้างมากเท่านั้น
แต่จะต้องมีหลักประกันส�ำหรับเสียงข้างน้อยด้วย นัน่ คือ สิทธิขนั้ พืน้ ฐานของเสียงข้างน้อยจะต้องได้รบั
การเคารพ เป็นเสียงข้างมากจะละเมิดหรือก้าวก่ายสิทธิของเสียงข้างน้อยจึงถือเป็นการใช้ “กฏหมู่”
ประชาธิปไตยจะด�ำเนินไปได้ดว้ ยดีกต็ อ่ เมือ่ มีการรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย เพือ่ ค้นหาเหตุผลและ
ความถูกต้องทีแ่ ท้จริง เพราะเหตุผลเท่านัน้ ทีจ่ ะจรรโลงให้ประชาธิปไตยด�ำเนินไปได้ และประชาธิปไตย
เชื่อว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่มีเหตุผล ปรัชญาพื้นฐานของประชาธิปไตย ไม่ปรารถนาให้มีการใช้ก�ำลังและ
การล้มล้างด้วยวิธีการรุนแรง เพราะถ้ามีการใช้ก�ำลังและความรุนแรงแล้ว ก็แสดงให้เห็นว่ามนุษย์
ไม่มีหรือไม่ใช้เหตุผล ซึ่งก็ขัดกับหลักความเชื่อขั้นมูลฐานของประชาธิปไตยที่ถือว่ามนุษย์มีเหตุผล
การใช้เสรีภาพเกินขอบเขตจนละเมิดหรือก้าวก่ายในสิทธิเสรีภาพของผูอ้ นื่ ย่อมท�ำให้เกิดความไม่สงบขึน้
ในสังคม เพราะสังคมที่ไม่มีการจ�ำกัดในเรื่องสิทธิเสรีภาพเลยนั้นหาใช่สังคมประชาธิปไตยไม่แต่เป็น
สังคมอนาธิปไตยทีเ่ ปรียบเสมือนไม่มรี ฐั บาล ไม่มกี ฎหมาย ไร้ระเบียบวินยั ทางสังคมโดยสิน้ เชิง ปัจจุบนั
ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลก็ดี กลุ่มบุคคลก็ดี หรือพรรคการเมืองต่างๆ ก็ดี
ไม่ใช่ความขัดแย้งทีอ่ าจตัง้ ค�ำถามว่า “ทะเลาะกันท�ำไม” แต่ควรถามว่า “มีวธิ กี ารแก้ปญ
ั หานัน้ อย่างไร”
ดังนั้นเมื่อรัฐบาลถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อท�ำหน้าที่แทนประชาชน มีหน้าที่จะต้องสนองความต้องการของ
ประชาชน ความต้องการของประชาชนนั้นมีต่างๆ กัน ประชาชนย่อมมีความขัดแย้งกันเองใน
การเลือกรัฐบาล วิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งก็คือการให้ประชาชนออกเสียงลงคะแนน แล้วถือ
เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ตดั สิน ส�ำหรับฝ่ายทีจ่ ะเป็นรัฐบาลก็มกี ารแบ่งออกเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายทีก่ ำ� ลัง
เป็นรัฐบาลอยู่กับฝ่ายค้าน ซึ่งพยายามหาโอกาสเข้าเป็นรัฐบาลเพื่อบริหารประเทศตามนโยบายของ
ฝ่ายตน ระบอบประชาธิปไตยจึงต้องมีกฎหรือกติกาบังคับไว้ว่าฝ่ายค้านก็ดี ฝ่ายรัฐบาลก็ดีจะต้องต่อสู้
ช่วงชิงอ�ำนาจทางการเมืองกันโดยสันติวิธี โดยถือเอาการออกเสียงลงคะแนนของประชาชนนั้นเอง
เป็นตัวชี้วัด กล่าวคือฝ่ายที่ได้รับความนิยมจากประชาชนมากที่สุดคือฝ่ายชนะและได้เป็นรัฐบาล
ส่วนฝ่ายที่แพ้ก็ต้องเปลี่ยนฐานะตนเองเป็นฝ่ายค้านต่อไป ฉะนั้นถ้าฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลละเมิด
กติกานี้ เช่นใช้วิธีขจัดความขัดแย้งกันเองโดยไม่ผ่านประชาชน โดยท�ำการปฏิวัติหรือรัฐประหาร
แย่งชิงอ�ำนาจกันเอง ก็ถือว่ารัฐบาลที่เข้ามาเป็นรัฐบาลด้วยวิธีนี้ ไม่ใช่รัฐบาลประชาธิปไตยเช่นกัน

4. บทสรุป

“ประชาธิปไตย” มิได้หมายถึงระบบการปกครองของ “เสียงข้างมาก” เพียงอย่างเดียว
ถึงแม้ว่าการเลือกตั้งและการเคารพในสิทธิเลือกตั้งจะส�ำคัญ ประชาธิปไตยจะต้องมีกลไกคุ้มครอง
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พันโทภาคภูมิ ศิลารัตน์

เสรีภาพ สิทธิตามกฎหมาย และวางหลักประกันว่าประชาชนจะสามารถสื่อสารกันได้อย่างเสรี
สื่อไม่ถูกรัฐเซนเซอร์หรือบิดเบือน การเลือกตั้งอย่างเดียวอาจบกพร่อง ถ้าหากจัดการเลือกตั้ง
โดยไม่ให้ทุกฝ่ายในสังคมมีโอกาสน�ำเสนอข้อเรียกร้องและความเดือดร้อน หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่มี
อิสรภาพที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ไม่มีโอกาสได้พิจารณามุมมองที่หลากหลายของผู้ลงสมัครเลือกตั้ง
เมื่อมองจากแง่นี้ ประชาธิปไตยจึงเป็นระบบที่ต้องบ�ำรุงรักษาและพัฒนาไม่หยุดนิ่ง จะมุ่งแต่กลไก
การเลือกตัง้ โดยเสียงข้างมากเพียงอย่างเดียวไม่ได้ ส่วนการเลือกตัง้ ในเมืองไทยนัน้ คนไทยมีสทิ ธิเ์ ลือก
ผู้แทนก็จริง แต่คนไทยจ�ำนวนน้อยเหลือเกินที่จะเข้าใจสันดานแท้จริงของผู้อาสาเข้าไปเป็นตัวแทน
คนไทยบางคนเลือกผู้แทนเพราะเห็นว่ารวยแล้วไม่โกง บ้างก็เลือกเพราะเป็นคนจังหวัดเดียวกัน หรือ
เลือกเพราะจบมหาวิทยาลัยเดียวกัน หากคนไทยจ�ำพวกที่เห็นว่าการเลือกตั้งคือจุดมุ่งหมายของ
ประชาธิปไตย ก็จงได้ทบทวนให้ถ่องแท้อีกครั้งและเปิดใจกว้างดูประเทศอื่นๆ รอบโลกด้วยว่าเขาเป็น
ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเพียงแค่เพราะเขามีการเลือกตั้งเท่านั้นจริงๆ หรือ หากเชื่อว่าเลือกตั้งแล้ว
เป็นประชาธิปไตย ก็ขอให้ทบทวนดูว่า ฮิตเลอร์ก็มาจากการเลือกตั้ง หรือนายกรัฐมนตรีบางคนที่ได้
อ�ำนาจรัฐเพราะชนะการเลือกตั้งแล้วไปทุจริตคอรัปชั่น ในที่สุดก็ไม่ต่างจากการใช้อ�ำนาจเผด็จการ
นัน่ เอง แต่สงั คมประชาธิปไตยทีแ่ ท้จริง คือสังคมของคนมีเหตุมผี ล มีหริ โิ อตตัปปะมีความเพียรพยายาม
เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน
หลักการส�ำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยภายใต้ระบบรัฐสภาแบบมีผู้แทนนั้น
สมาชิกรัฐสภานับว่าเป็นบุคคลทีม่ คี วามส�ำคัญต่อระบบนีเ้ ป็นอย่างยิง่ เนือ่ งจากบุคคลเหล่านีม้ ฐี านะเป็น
ผูแ้ ทนของปวงชนทีไ่ ด้รบั การเลือกตัง้ โดยประชาชนหรือได้รบั การสรรหา ให้เข้าไปใช้อำ� นาจนิตบิ ญ
ั ญัติ
ทางรัฐสภาแทนประชาชน อย่างไรก็ดี ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข รัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 122 ได้บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้อย่างชัดแจ้งว่า สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาย่อมเป็นผู้แทน ปวงชนชาวไทยโดยไม่อยู่ในความผูกมัดแห่ง
อาณัติ มอบหมาย หรือความครอบง�ำใดๆ และต้องปฏิบตั หิ น้าที่ ด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต เพือ่ ประโยชน์
ส่วนรวมของปวงชนชาวไทย โดยปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์ อีกทัง้ ต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตาม
หลักนิติธรรม การอภิปรายแสดงความคิดเห็นในการบัญญัติกฎหมาย เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของสมาชิก
รัฐสภา โดยเฉพาะผู้ที่ได้ขอแปรญัตติ สงวนค�ำแปรญัตติ หรือกรรมาธิการที่สงวนความเห็นไว้ ย่อม
มีสิทธิ ที่จะอภิปรายแสดงความเห็นและให้เหตุผลในประเด็นที่ได้แปรญัตติ สงวนค�ำแปรญัตติ หรือ
ได้สงวน ความเห็นไว้ และแม้ว่าการปิดการอภิปรายจะเป็นดุลพินิจของประธานและเสียงข้างมากมี
สิทธิที่จะลงมติให้ปิดการอภิปรายได้ก็ตาม แต่การใช้ดุลพินิจและการใช้เสียงข้างมากดังกล่าว จะต้อง
ไม่ตัดสิทธิการท�ำหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภา หรือละเลยไม่ฟังความเห็น ของฝ่ายข้างน้อย การรวบรัด
ปิดการอภิปรายและปิดประชุมเพื่อให้มีการลงคะแนนเสียง จึงเป็นการใช้อ�ำนาจ ไปในทางที่ไม่ชอบ
เอื้อประโยชน์แก่ฝ่ายข้างมากโดยไม่เป็นธรรม อันเป็นการขัดต่อหลักนิติธรรมเช่นกันการใช้อ�ำนาจ
หน้าที่ของทุกฝ่าย ทุกองค์กร และทุกหน่วยงานของรัฐนอกจากจะต้องใช้อ�ำนาจหน้าที่ให้ถูกต้องตาม
บทกฎหมายที่มีอยู่ทั่วไปแล้ว ยังจะต้องใช้อ�ำนาจและปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามหลักนิติธรรมด้วย
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ประชาธิปไตยกับเสียงข้างมาก

กรณีจึงไม่อาจปฏิบัติตามบทกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือหลักเสียงข้างมากเพียงด้านเดียว
เท่านั้น หากแต่ยังจะต้องค�ำนึงถึงหลักนิติธรรมควบคู่กันไปด้วยการอ้างหลักเสียงข้างมากโดยที่ไม่ได้
ค�ำนึงถึงเสียงข้างน้อย เพื่อหยิบยกมาสนับสนุนการใช้อ�ำนาจตามอ�ำเภอใจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ของผู้ใช้อ�ำนาจ ท่ามกลางความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนหรือกลุ่มบุคคลกับ
ผลประโยชน์ของประเทศชาติและความสงบสุขของประชาชนโดยรวม ย่อมจะน�ำไปสู่ความเสียหาย
และความเสือ่ มโทรมของประเทศชาติหรือการวิวาทบาดหมางและแตกสามัคคีกนั อย่างรุนแรงระหว่าง
ประชาชนและย่อมขัดต่อหลักนิติธรรม
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ศาลรัฐธรรมนูญภายใต้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ภาสพงษ์ เรณุมาศ*

บทน�ำ
การควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย (The constitutionality control of
the law) ปรากฏขึ้นครั้งแรกตามพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว  
พุทธศักราช 2475 มาตรา 31 วรรคสอง ที่บัญญัติว่า “สิ่งใดซึ่งเป็นการฝ่าฝืนต่อค�ำสั่งหรือระเบียบการ
ของคณะกรรมการราษฎร หรือกระท�ำไปโดยธรรมนูญไม่อนุญาตให้ท�ำได้ ให้ถือว่าการนั้นเป็นโมฆะ”  
ต่อมามีการบัญญัติถ้อยค�ำที่ชัดเจนขึ้นในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475
มาตรา 61 โดยบัญญัติว่า “บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดๆ มีข้อความขัดหรือแย้งแก่รัฐธรรมนูญนี้ ท่าน
ว่าบทบัญญัตินั้นๆ เป็นโมฆะ” หลังจากนั้น จึงมีการบัญญัติถ้อยค�ำลักษณะนี้เรื่อยมาในรัฐธรรมนูญ
อีกหลายฉบับ ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 มาตรา 87 รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2490 มาตรา 95 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2492 มาตรา 178 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แก้ไขเพิ่มเติม
พุทธศักราช 2495 มาตรา 113 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511 มาตรา 174
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 มาตรา 6 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2521 มาตรา 5 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 มาตรา 5  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 6 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช 2550 มาตรา 6 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 5
อย่างไรก็ตาม แม้แนวคิดดังกล่าวจะได้รับการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญหลายฉบับ แต่องค์กร
ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายกลับพึ่งปรากฏครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 มาตรา 88 โดยใช้ชื่อองค์กรว่า “คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ”
ซึ่ ง ปฐมเหตุ ข องการมาบั ญ ญั ติ ไว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ นี้ ก็ เ พราะสภาพปั ญ หาของบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง

* ผูอ้ ำ� นวยการกลุม่ งานคดี 5 ส�ำนักคดี 3 (น.บ., น.ม. (บริหารงานยุตธิ รรม) (รามค�ำแหง), นบท. (เนติบณ
ั ฑิตยสภา), ป.บัณฑิต
ทางกฎหมายมหาชน (ธรรมศาสตร์))
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ศาลรัฐธรรมนูญภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

รัฐธรรมนูญในอดีตที่มิได้ก�ำหนดองค์กรผู้ท�ำหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดไว้อย่างชัดเจน จนท�ำให้ศาลฎีกา
เข้ามามีบทบาทส�ำคัญในการวินิจฉัยชี้ขาดบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ดังปรากฏตามค�ำพิพากษาฎีกา
ที่ 1/2489 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2489 กรณีพระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม พุทธศักราช 2488
มาตรา 3 เฉพาะในส่วนที่บัญญัติให้ลงโทษการกระท�ำที่ได้กระท�ำลงก่อนวันใช้บังคับพระราชบัญญัติ
เป็นบทบัญญัติที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 มาตรา 14 หรือไม่
ซึ่งผลจากการที่ศาลฎีกาวินิจฉัยชี้ขาดว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะส่วนดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ ก่อให้เกิดปฏิกิริยาตอบโต้จากสภาผู้แทนราษฎรในขณะนั้น จนต้องตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญขึ้นคณะหนึ่งประกอบด้วยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม อดีตประธานศาลฎีกา และ
ผูเ้ ชีย่ วชาญทางนิตศิ าสตร์ รวม 7 คน เพือ่ พิจารณาการตีความดังกล่าวว่าแท้จริงเป็นอ�ำนาจขององค์กรใด
และที่ประชุมมีมติเห็นว่าเป็นอ�ำนาจเฉพาะโดยล�ำพังของสภาผู้แทนราษฎรแต่เพียงองค์กรเดียว
ที่จะตีความรัฐธรรมนูญได้ จากสภาพปัญหาความขัดแย้งในความไม่ชัดเจนของบทบัญญัติตาม
รัฐธรรมนูญและปัญหาการตีความระหว่างศาลยุติธรรมกับรัฐสภา จึงน�ำไปสู่การจัดตั้งคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญขึ้นในรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว เพื่อท�ำหน้าที่ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
กฎหมาย แต่ถงึ กระนัน้ อ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะตุลาการรัฐธรรมนูญก็มไิ ด้เด็ดขาด โดยคงมีอำ� นาจเฉพาะ
เรือ่ งทีส่ ง่ มาจากศาลเท่านัน้ 1 ส่วนอ�ำนาจตีความรัฐธรรมนูญโดยทัว่ ไป คงเป็นสิทธิเด็ดขาดของรัฐสภา2
ซึ่งแนวคิดในการใช้อ�ำนาจคู่ขนานระหว่างรัฐสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรกับคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ก็ได้รับการยอมรับในรัฐธรรมนูญฉบับต่อมา เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  
2492 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช 2521 หลังจากนั้น จึงเริ่มมีการแบ่งแยกองค์กรผู้ใช้อ�ำนาจให้ชัดเจนขึ้นและโอนอ�ำนาจ
ตีความรัฐธรรมนูญมาสูค่ ณะตุลาการรัฐธรรมนูญเมือ่ มีการประกาศใช้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2534 โดยบัญญัติในมาตรา 207 ว่า “ในกรณีที่คณะรัฐมนตรี รัฐสภา วุฒิสภาหรือ
สภาผู้แทนราษฎร มีมติว่ากรณีมีปัญหาที่จะต้องตีความรัฐธรรมนูญ ให้นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา  
ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาผู้แทนราษฎร แล้วแต่กรณี ส่งเรื่องให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อ
วินจิ ฉัย” จากจุดเริม่ ต้นดังกล่าวจนถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 อ�ำนาจใน
การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายและการตีความรัฐธรรมนูญก็อยู่ภายใต้อ�ำนาจ
ของศาลรัฐธรรมนูญ  
1

2

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 มาตรา 88 วรรคหนึ่ง “ในการที่ศาลจะใช้บทกฎหมายบังคับ
แก่คดีใด ถ้าศาลเห็นว่าบทกฎหมายนั้นต้องด้วยบทบัญญัติมาตรา 87 ก็ให้ศาลรอการพิจารณาพิพากษาคดีนั้นไว้ชั่วคราว
แล้วให้รายงานความเห็นเช่นว่านั้นตามทางการไปยังคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย เมื่อคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยแล้ว ให้แจ้งให้ศาลทราบ”
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 มาตรา 86 วรรคหนึ่ง “ภายใต้บังคับมาตรา 88 รัฐสภาทรงไว้
ซึ่งสิทธิเด็ดขาดในการตีความแห่งรัฐธรรมนูญนี้”
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ตารางที่ 1
องค์กรตีความรัฐธรรมนูญและ
การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย

องค์กร
ตีความรัฐธรรมนูญ

(1) พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครอง
แผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475
(2) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม
พุทธศักราช 2475
(3) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2489
(4) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2490
(5) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2492
(6) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2475 แก้ไขเพิ่มเติม
พุทธศักราช 2495
(7) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2511
(8) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2517
(9) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2521
(10) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2534
(11) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)
พุทธศักราช 2538
(12) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540
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สภาผู้แทนราษฎร
(มาตรา 62)
รัฐสภา
(มาตรา 86)
รัฐสภา
(มาตรา 94)
รัฐสภา
(มาตรา 177)
สภาผู้แทนราษฎร
(มาตรา 112)
รัฐสภา
(มาตรา 173)
รัฐสภา
(มาตรา 163)
รัฐสภา
(มาตรา 141)
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
(มาตรา 207)
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
(มาตรา 207)
ศาลรัฐธรรมนูญ

องค์กรตรวจสอบ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมาย
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
(มาตรา 88)
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
(มาตรา 179)
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
(มาตรา 114)
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
(มาตรา 175)
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญ
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รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย
(13) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549
(14) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550
(15) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
(16) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560

คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ

องค์กรตรวจสอบ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมาย
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญ

องค์กร
ตีความรัฐธรรมนูญ

1. องค์ประกอบและที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จ�ำนวน 9 คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรง
แต่งตั้งจากบุคคลดังต่อไปนี้
(1) ผูพ้ พิ ากษาในศาลฎีกาซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่งไม่ตำ�่ กว่าผูพ้ พิ ากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกามาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 3 ปี ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา จ�ำนวน 3 คน
(2)   ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่งไม่ตำ�่ กว่าตุลาการศาลปกครองสูงสุดมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 5 ปี ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด จ�ำนวน 2 คน
(3)   ผูท้ รงคุณวุฒสิ าขานิตศิ าสตร์ซงึ่ ได้รบั การสรรหาจากผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งหรือเคยด�ำรงต�ำแหน่ง
ศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และยังมีผลงานทาง
วิชาการเป็นที่ประจักษ์ จ�ำนวน 1 คน
(4)   ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งหรือเคยด�ำรงต�ำแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี และยังมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ จ�ำนวน 1 คน
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้รับหรือเคยรับราชการในต�ำแหน่งไม่ต�่ำกว่าอธิบดี
หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า หรือต�ำแหน่งไม่ต�่ำกว่ารองอัยการสูงสุดมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี  
จ�ำนวน 2 คน3

3

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 200 วรรคหนึ่ง
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ตารางที่ 2
องค์ประกอบและที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550
พุทธศักราช 2560
มาตรา 204 วรรคหนึ่ง “ศาลรัฐธรรมนูญประกอบ มาตรา 200 วรรคหนึ่ ง “ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
ด้ ว ยประธานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ คนหนึ่ ง และตุ ล าการ ประกอบด้วย ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจ�ำนวนเก้าคน
ศาลรัฐธรรมนูญอื่นอีกแปดคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรง ซึง่ พระมหากษัตริยท์ รงแต่งตัง้ ตามค�ำแนะน�ำของวุฒสิ ภา
แต่งตั้งตามค�ำแนะน�ำของวุฒิสภาจากบุคคลดังต่อไปนี้ จากบุคคลดังต่อไปนี้
(1) ผูพ้ พิ ากษาในศาลฎีกาซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่งไม่ตำ�่ กว่า      (1) ผูพ้ พิ ากษาในศาลฎีกาซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่งไม่ตำ�่ กว่า
ผู้พิพากษาศาลฎีกา ซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกามาแล้วไม่น้อยกว่า
ศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนนลับ จ�ำนวนสามคน
สามปี ซึ่ ง ได้ รั บ คั ด เลื อ กโดยที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ศ าลฎี ก า
(2) ตุ ล าการในศาลปกครองสู ง สุ ด ซึ่ ง ได้ รั บ เลื อ ก จ�ำนวนสามคน4
โดยที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ตุ ล าการในศาลปกครองสู ง สุ ด โดย      (2) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งด�ำรงต�ำแหน่ง
วิธีลงคะแนนลับ จ�ำนวนสองคน
ไม่ต�่ำกว่าตุลาการศาลปกครองสูงสุดมาแล้วไม่น้อยกว่า
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ซึ่งมีความรู้ความ ห้ า ปี ซึ่ ง ได้ รั บ คั ด เลื อ กโดยที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ตุ ล าการใน
เชีย่ วชาญทางด้านนิตศิ าสตร์อย่างแท้จริงและได้รบั เลือก ศาลปกครองสูงสุด จ�ำนวนสองคน
ตามมาตรา 206 จ�ำนวนสองคน  
(3) ผูท้ รงคุณวุฒสิ าขานิตศิ าสตร์ ซึง่ ได้รบั การสรรหา
(4) ผูท้ รงคุณวุฒสิ าขารัฐศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์   จากผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหรือเคยด�ำรงต�ำแหน่งศาสตราจารย์
หรือสังคมศาสตร์อนื่ ซึง่ มีความรูค้ วามเชีย่ วชาญทางด้าน ของมหาวิ ท ยาลั ย ในประเทศไทยมาแล้ ว เป็ น เวลา
การบริหารราชการแผ่นดินอย่างแท้จริงและได้รับเลือก ไม่ น ้ อ ยกว่ า ห้ า ปี และยั ง มี ผ ลงานทางวิ ช าการเป็ น ที่
ตามมาตรา 206 จ�ำนวนสองคน”
ประจักษ์ จ�ำนวนหนึ่งคน
(4) ผู ้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ส า ข า รั ฐ ศ า ส ต ร ์ ห รื อ
รัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้ด�ำรง
ต� ำ แหน่ ง หรื อ เคยด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ศาสตราจารย์ ข อง
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
ห้าปี และยังมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ จ�ำนวน
หนึ่งคน
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้รับหรือ
เคยรับราชการในต�ำแหน่งไม่ต�่ำกว่าอธิบดีหรือหัวหน้า
ส่ ว นราชการที่ เ ที ย บเท่ า หรื อ ต� ำ แหน่ ง ไม่ ต�่ ำ กว่ า
รองอัยการสูงสุดมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี จ�ำนวนสองคน5
4

5

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 200 วรรคสอง บัญญัติให้กรณีที่ไม่อาจเลือกผู้พิพากษา
หัวหน้าคณะในศาลฎีกาตาม (1) ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาจะเลือกบุคคลจากผู้ซึ่งเคยด�ำรงต�ำแหน่งไม่ต�่ำกว่าผู้พิพากษาใน
ศาลฎีกามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ก็ได้  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 200 วรรคสาม บัญญัติให้การนับระยะเวลาตาม (1) – (5)
ให้นับถึงวันที่ได้รับการคัดเลือกหรือวันสมัครเข้ารับการสรรหาแล้วแต่กรณี ในกรณีจ�ำเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศลดระยะเวลาก็ได้ แต่จะลดลงเหลือน้อยกว่า 2 ปี มิได้  
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2. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เดิมคุณสมบัตขิ องตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  
2550 จะมีความเชื่อมโยงกับต�ำแหน่งหน้าที่เป็นส�ำคัญ โดยแบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่ หนึ่งมาจาก
สัดส่วนของผู้พิพากษาในศาลฎีกาและตุลาการในศาลปกครองสูงสุด รวมจ�ำนวน 5 คน และสอง
มาจากสัดส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิ รวมจ�ำนวน 4 คน ซึ่งคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิ นั้น ผู้สมัครต้อง
เคยด�ำรงต�ำแหน่งระดับใดระดับหนึ่งมาก่อนถึงจะมีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาในสัดส่วนนี้ได้6 เช่น
เคยเป็นรัฐมนตรี เคยเป็นกรรมการการเลือกตั้ง เคยเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน เคยเป็นทนายความ
ทีป่ ระกอบวิชาชีพอย่างสม�ำ่ เสมอและต่อเนือ่ งไม่นอ้ ยกว่า 30 ปี แต่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติหลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังนี้
(1) ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติพื้นฐาน7 เช่น มีอายุไม่ต�่ำกว่า 45 ปี แต่ไม่ถึง 68 ปี ในวันที่ได้รับ
การคัดเลือกหรือวันสมัครเข้ารับการสรรหา มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์  
(2)   ผูส้ มัครโดยเฉพาะในสัดส่วนของผูท้ รงคุณวุฒติ อ้ งไม่มลี กั ษณะต้องห้าม8 เช่น ต้องไม่เคยเป็น
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระใด เช่น กรรมการการเลือกตั้ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือ
ต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ด�ำรงต�ำแหน่งอื่นของพรรคการเมืองในระยะ 10 ปี ก่อนเข้า
รับการคัดเลือกหรือสรรหา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแต่เดิมคุณสมบัติบางต�ำแหน่งตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ถือเป็นคุณสมบัติเฉพาะในการสมัครเข้ารับการสรรหาเป็น
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แต่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 คุณสมบัติ
เหล่านี้ กลับกลายเป็นลักษณะต้องห้ามในการสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
อย่างไรก็ตามมีบางลักษณะต้องห้ามถือเป็นเกณฑ์ทมี่ คี วามเข้มข้นขึน้ ยกตัวอย่างเช่น แต่เดิมการเคยเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือข้าราชการการเมืองไม่เข้าลักษณะต้องห้าม แต่
ตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก�ำหนดเงื่อนไขส�ำคัญ คือ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกหรือสรรหาอาจเคยด�ำรง
ต�ำแหน่งเหล่านั้นได้ แต่ต้องพ้นระยะเวลา 10 ปี ก่อนเข้ารับการคัดเลือกหรือสรรหา9 อันถือเป็นเกณฑ์
ทีม่ คี วามเข้มงวดฝ่ายการเมืองมากกว่าในอดีตทีม่ ใิ ห้เข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งองค์กรทีม่ หี น้าทีว่ นิ จิ ฉัยชีข้ าด
คดีรฐั ธรรมนูญ ซึง่ ป้องกันมิให้มคี วามโน้มเอียงทีจ่ ะเข้าข้างพรรคการเมืองหนึง่ หรือพรรคการเมืองใดได้  
อันจะกระทบต่อความเป็นอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดีของตุลาการ    

6
7
8
9

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 205
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 201  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 202  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 202 (4)
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3. คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

		3.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยบุคคล จ�ำนวน 9 คน10
ดังต่อไปนี้
(1) ประธานศาลฎีกา เป็นประธานกรรมการ
(2) ประธานสภาผู้แทนราษฎร และผู้น�ำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เป็นกรรมการ
(3) ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นกรรมการ
(4) บุคคลซึ่งองค์กรอิสระ11 แต่งตั้งองค์กรละ 1 คน เป็นกรรมการ12
มีข้อสังเกตว่า บุคคลซึ่งองค์กรอิสระแต่งตั้งจะต้องมีคุณสมบัติพื้นฐาน13 เช่น มีอายุ
ไม่ต�่ำกว่า 45 ปี แต่ไม่ถึง 68 ปี ในวันที่ได้รับการแต่งตั้ง มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ และไม่มี
ลักษณะต้องห้าม เช่น เป็นหรือเคยเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระ โดย
ค�ำว่า “ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระ” หมายถึง ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งในฐานะกรรมการในคณะกรรมการของ
องค์กรอิสระต่างๆ รวมถึงผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือการเป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ด�ำรงต�ำแหน่งอืน่
ของพรรคการเมืองในระยะ 10 ปี ก่อนเข้ารับการคัดเลือกหรือสรรหา เป็นต้น นอกจากนี้ ยังต้องไม่
เคยปฏิบัติหน้าที่ใดๆ ในศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระ เช่น ต้องไม่เคยเป็นที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ  
เลขานุการ หรือผูช้ ว่ ยเลขานุการ นอกจากนี้ ในกระบวนการคัดเลือกขององค์กรอิสระนัน้ ต้องคัดเลือก
จากบุคคลซึง่ มีความเป็นกลาง และมีความเข้าใจในภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญด้วย และเมือ่ ได้รบั แต่งตัง้
ให้เป็นกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแล้ว จะเป็นกรรมการสรรหาในคณะกรรมการสรรหา
ส�ำหรับองค์กรอิสระในขณะเดียวกันมิได้14
อย่างไรก็ดี ในกรณีทมี่ ปี ญ
ั หาเกีย่ วกับคุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้ามของกรรมการสรรหา
ให้ศาลปกครองสูงสุดเป็นผู้วินิจฉัยภายในระยะเวลา 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง ทั้งนี้ ไม่กระทบต่อ
การด�ำเนินการใดที่คณะกรรมการสรรหาได้ด�ำเนินการไปแล้วก่อนมีค�ำวินิจฉัย15

10
11
12

13
14
15

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 203 วรรคหนึ่ง  
องค์กรอิสระประกอบด้วย 5 องค์กร ได้แก่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 203 วรรคหนึ่ง (4) บัญญัติให้บุคคลซึ่งองค์กรอิสระแต่งตั้ง
จะต้องเป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 201 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 202 และไม่เคยปฏิบัติหน้าที่ใดๆ
ในศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระ  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 201  
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 11 วรรคสาม และ
วรรคเจ็ด  
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 14 วรรคสี่
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ศาลรัฐธรรมนูญภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

		3.2 อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจหน้าที่ 3 ประการ คือ16
(1) ด�ำเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(2) วินจิ ฉัยปัญหาเกีย่ วกับคุณสมบัตหิ รือลักษณะต้องห้ามของผูส้ มัคร17 ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือก
หรือได้รับการสรรหา
(3) วินิจฉัยปัญหาว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ใด พ้นจากต�ำแหน่งเพราะเหตุขาด
คุณสมบัติตามมาตรา 201 หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 202 หรือมีการลาออกหรือไม่18
ทั้งนี้ ค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด โดยมีส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหา19
		3.3 กระบวนการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
				1)		 กระบวนการในชั้นคณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการสรรหาสามารถพิจารณาบุคคลที่จะเข้ารับการสรรหาได้ 2 ช่องทาง  
20
คือ (1) จากการสมัครของบุคคลนั้น และ (2) จากบุคคลที่มีความเหมาะสมทั่วไป แต่ต้องได้รับ
ความยินยอมของบุคคลนั้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าบุคคลผู้เข้ารับการสรรหาจะมาจากช่องทางใด
คณะกรรมการสรรหาต้องปรึกษาหารือเพื่อคัดสรรให้ได้บุคคลภายใต้กรอบ 4 ประการ คือ  
(1) ต้องเป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบสูง  
(2)   มีความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่ และ  
(3)   มีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม
(4) มีทัศนคติที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลส�ำเร็จ21
ทั้งนี้ ในส่วนของหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขจะเป็นไปตามที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ22 เช่น วิธีการลงคะแนน  
มติของคณะกรรมการสรรหา การประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหา    

16
17
18
19
20
21
22

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 203 วรรคสี่และวรรคห้า
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 14 วรรคหนึ่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 208 วรรคสี่ ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ  พ.ศ. 2561 มาตรา 22        
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 203 วรรคสาม  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 203 วรรคหก  
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 12 วรรคหนึ่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 203 วรรคสี่ ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 12
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				2)		 กระบวนการในชั้นวุฒิสภา
ผู้ได้รับการคัดเลือกหรือสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา ในกรณีที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการสรรหาหรือคัดเลือกรายใด
ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้ด�ำเนินการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลใหม่แทนผู้นั้น ภายใน 60 วัน
นับแต่วันที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบ แล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป23 และเมื่อ
ผู้ได้รับการสรรหาหรือคัดเลือกได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้ว และมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 7 คน
ผู้ได้รับความเห็นชอบมีหน้าที่ส�ำคัญ 2 ประการ คือ
(1) ในกรณีทผี่ ไู้ ด้รบั ความเห็นชอบเป็นข้าราชการซึง่ มีตำ� แหน่งหรือเงินเดือนประจ�ำ  
หรือเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิน่ หรือกรรมการ
หรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือด�ำรงต�ำแหน่งใดในห้างหุ้นส่วนบริษัท หรือ
องค์กรที่ด�ำเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลก�ำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด หรือ
ยังประกอบวิชาชีพอิสระอยู่ ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพดังกล่าวแล้ว
ต่อประธานวุฒสิ ภาภายในเวลาทีป่ ระธานวุฒสิ ภาก�ำหนด ซึง่ ต้องเป็นเวลาก่อนทีป่ ระธานวุฒสิ ภาจะน�ำ
ความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งตุลาการ หากไม่สามารถแสดงหลักฐานได้ภายในก�ำหนดเวลา
ดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ และให้ด�ำเนินการสรรหาหรือคัดเลือกใหม่24
(2) ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ
แล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ โดยไม่ต้องรอให้มีผู้ได้รับความเห็นชอบครบ 9 คน เพื่อ
ประธานวุฒิสภาจะได้น�ำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญต่อไป  และให้ถอื ว่าศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเท่าทีม่ อี ยู25่
มีขอ้ สังเกตว่า หากมีกรณีทวี่ ฒ
ุ สิ ภาไม่ให้ความเห็นชอบผูไ้ ด้รบั การสรรหาหรือคัดเลือก
รายใด คณะกรรมการสรรหาหรือที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา หรือที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุดต้องสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลใหม่แทนผูน้ นั้ 26 ซึง่ แตกต่างจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 206 วรรคหนึ่ง (2) ที่คณะกรรมการสรรหามีเอกสิทธิ์ที่จะไม่เห็นด้วยกับ
วุฒิสภา และมีมติยืนยันตามมติเดิมได้ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ในการส่งรายชื่อกลับไปให้ประธาน
วุฒิสภาน�ำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป
23
24
25
26

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 204 ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 12 วรรคเก้า
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 205 ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 13  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 206  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 204 วรรคสอง
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ตารางที่ 3
กระบวนการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ27
พระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ผู้ได้รับความเห็นชอบ
เลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็น
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ  
แล้วแจ้งผลให้ประธาน
วุฒิสภาทราบ

ประธานวุฒิสภา
น�ำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้ง
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ด�ำเนินการ

ผู้ได้รับความเห็นชอบ
หากยังมิได้พ้นจากต�ำแหน่งเดิม
หรือยังประกอบวิชาชีพอยู่
ต้องลาออกหรือ
ไม่ด�ำเนินการ
เลิกประกอบวิชาชีพ

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

ให้ด�ำเนินการสรรหา/
คัดเลือกใหม่

วุฒิสภา

กระบวนการคัดเลือก
จ�ำนวน  5  คน
ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา  
เลือกผู้พิพากษา
ในศาลฎีกาซึ่งด�ำรง
ต�ำแหน่งไม่ต�่ำกว่า
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ
ในศาลฎีกามาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 3 ปี
จ�ำนวน 3 คน

27

ที่ประชุมใหญ่ตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุด  
เลือกตุลาการใน
ศาลปกครองสูงสุดซึ่ง
ด�ำรงต�ำแหน่งไม่ต�่ำกว่า
ตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุดมาแล้ว ไม่น้อยกว่า  
5 ปี จ�ำนวน 2 คน

กระบวนการสรรหา
จ�ำนวน  4  คน
คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ท�ำหน้าที่สรรหา
(1) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ จ�ำนวน 1 คน
(2) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์หรือ
รัฐประศาสนศาสตร์ จ�ำนวน 1 คน
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้รับหรือเคยรับราชการใน
ต�ำแหน่งไม่ตำ�่ กว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการ
ที่เทียบเท่า หรือต�ำแหน่งไม่ต�่ำกว่ารองอัยการ
สูงสุดมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี จ�ำนวน 2 คน

ปรับปรุงและแก้ไขข้อมูล โดยเทียบเคียงรูปแบบตามหนังสือ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับปรับปรุง)”
ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พิมพ์ครั้งที่ 12 มีนาคม 2557, หน้า 3.
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ภาสพงษ์ เรณุมาศ

4. การถวายสัตย์ปฏิญาณ และวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง

ตุลาการต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ก่อนเข้ารับหน้าที่28 และมีวาระการด�ำรง
ต�ำแหน่ง 7 ปี นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด�ำรงต�ำแหน่งได้เพียงวาระเดียว29 ซึ่งเดิม
การด�ำรงต�ำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะมีวาระ 9 ปี    

5. การได้รบั เงินเดือน เงินประจ�ำต�ำแหน่ง ประโยชน์ตอบแทนอืน่ และบ�ำเหน็จตอบแทน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีสิทธิได้รับเงินเดือน เงินประจ�ำต�ำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทน
อื่นตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจ�ำต�ำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 โดยในส่วนของประโยชน์ตอบแทน
อื่นนั้น เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง30 การประกันสุขภาพ31 เป็นต้น อีกทั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ยังมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมส�ำหรับการประชุมในฐานะกรรมการเป็นรายครั้ง รวมถึงเงินค่ารับรอง
เหมาจ่ายเป็นรายเดือนตามอัตราที่กระทรวงการคลังก�ำหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าเงินประจ�ำต�ำแหน่ง
ของตุลาการ32 นอกจากนี้ ในกรณีที่ตุลาการผู้นั้นพ้นจากต�ำแหน่งเพราะเหตุครบวาระ ตาย ลาออก
หรือมีอายุครบ 75 ปี และด�ำรงต�ำแหน่งตุลาการมาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี ย่อมมีสทิ ธิได้รบั บ�ำเหน็จตอบแทน
เป็นเงินซึ่งจ่ายครั้งเดียวด้วย33

6. การปฏิบัติหน้าที่ การเข้ารับการศึกษาหรืออบรม การหยุดและการงดปฏิบัติหน้าที่
ของตุลาการ
		6.1 การปฏิบัติหน้าที่ และการเข้ารับการศึกษาหรืออบรม
				 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา ส่วนการเข้ารับการศึกษาหรืออบรม
ในหลักสูตรหรือโครงการใดๆ ที่จัดในเวลาราชการทั้งหมดหรือบางส่วนไม่อาจกระท�ำได้ เพราะถือว่า
เป็นการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ม่เต็มเวลา เว้นแต่เป็นหลักสูตรหรือโครงการทีศ่ าลเป็นผูจ้ ดั ขึน้ โดยเฉพาะส�ำหรับ
ตุลาการ34

28
29
30
31
32
33
34

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 191 ประกอบมาตรา 210 วรรคสาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 207  
ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยประโยชน์ตอบแทนอืน่ ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับค่าใช้จา่ ยในการเดินทางของประธานศาลรัฐธรรมนูญ
และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2542
ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยประโยชน์ตอบแทนอื่นในส่วนที่เกี่ยวกับการประกันสุขภาพของประธานศาลรัฐธรรมนูญ
และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 24  
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 25  
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 23 วรรคสอง
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		6.2 การหยุดและการงดปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการ
การหยุดปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตุลาการจะเกิดขึน้ เมือ่ ศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองประทับรับฟ้องใน 2 กรณี35 ได้แก่
(1) กรณีตุลาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ส่วน
มาตรฐานทางจริยธรรมจะก�ำหนดให้พฤติกรรมหรือการกระท�ำใดมีลักษณะร้ายแรงย่อมเป็นไปตามที่
ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระได้ร่วมกันจัดท�ำขึ้น36
(2) กรณีตลุ าการมีพฤติการณ์รำ�่ รวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือ
ใช้อ�ำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  
โดยตุลาการผู้นั้นจะหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีค�ำพิพากษา เว้นแต่ศาลฎีกาหรือ
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองจะมีค�ำสั่งเป็นอย่างอื่น  
ส�ำหรับการงดปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการจะเกิดขึ้นใน  2  กรณี  ได้แก่
(1) ตุลาการของถอนตัวจากการพิจารณาคดี เพราะเหตุอาจถูกคัดค้านตามมาตรา 32  
หรือมาตรา 33 และศาลมีค�ำสั่งอนุญาต37
(2) ตุลาการถูกคัดค้านตามมาตรา 32 หรือมาตรา 33 และศาลชี้ขาดว่าตุลาการผู้นั้น
เข้าเหตุตามที่คู่กรณียื่นค�ำร้องคัดค้าน38

7. การแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นการชั่วคราว และการแต่งตั้งผู้ท�ำหน้าที่
ตุลาการเฉพาะคดี

		7.1 การแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นการชั่วคราว
การแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นการชั่วคราวจะเกิดขึ้นได้ใน 2 กรณี ได้แก่
(1) กรณีตุลาการพ้นจากต�ำแหน่ง เช่น ตาย ลาออก หรือมีอายุครบ 75 ปี และยังไม่มี
การแต่งตั้งตุลาการแทนต�ำแหน่งที่ว่าง39
(2) กรณีตุลาการหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะเหตุศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองประทับรับฟ้อง เนื่องด้วยมีการกล่าวหาว่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง หรือมีพฤติการณ์รำ�่ รวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบตั ิ
หน้าที่หรือใช้อ�ำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย40
35
36
37
38
39
40

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 235 วรรคสาม
มาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทัง้ ผูว้ า่ การตรวจเงินแผ่นดิน
และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. 2561
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 34  
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 37  
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 20  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 214 และมาตรา 235 วรรคสาม ประกอบพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 21  
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โดยในกรณี (2) นัน้ หากปรากฏว่ามีตลุ าการเหลืออยูไ่ ม่ถงึ 7 คน ให้ประธานศาลฎีกาและ
ประธานศาลปกครองสูงสุดร่วมกันแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับ
ตุลาการท�ำหน้าทีเ่ ป็นตุลาการเป็นการชัว่ คราวให้ครบตามจ�ำนวนทีต่ อ้ งหยุดปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ต่ไม่เกิน 9  คน
โดยให้ผซู้ งึ่ ได้รบั แต่งตัง้ ท�ำหน้าทีใ่ นฐานะตุลาการได้จนกว่าตุลาการทีต่ นท�ำหน้าทีแ่ ทนจะปฏิบตั หิ น้าที่
ได้หรือจนกว่าจะมีการแต่งตัง้ ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งแทน41 ซึง่ หลักเกณฑ์ดงั กล่าว ยังถูกน�ำไปใช้ในกรณี (1) ด้วย
หากปรากฏว่ามีเหตุจ�ำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงของประเทศ ก็ให้ศาลร้องขอต่อประธาน
ศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดเพื่อให้ด�ำเนินการตามที่กล่าวมาข้างต้น42
		7.2 การแต่งตั้งผู้ท�ำหน้าที่ตุลาการเฉพาะคดี
การแต่งตัง้ ผูท้ ำ� หน้าทีต่ ลุ าการเฉพาะคดีจะเกิดขึน้ ได้ในกรณีทเี่ มือ่ มีการชีข้ าดเหตุขอถอนตัว
หรือเหตุคดั ค้านแล้ว มีตลุ าการเหลืออยูป่ ฏิบตั หิ น้าทีไ่ ม่ถงึ 7 คน โดยให้ศาลร้องขอต่อประธานศาลฎีกา
และประธานศาลปกครองสูงสุดร่วมกันแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับ
ตุลาการท�ำหน้าที่เป็นตุลาการเฉพาะคดีนั้น ให้ครบ 7 คน43

8. การพ้นจากต�ำแหน่ง และการปฏิบัติหน้าที่ภายหลังพ้นจากต�ำแหน่ง

		8.1 การพ้นจากต�ำแหน่ง
การพ้นจากต�ำแหน่งของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะเกิดขึ้นได้ใน 3 กรณี ดังนี้
1) โดยผลของกฎหมาย
สภาพภายในของตุลาการ ได้แก่ การตาย การลาออก หรือมีอายุครบ 75 ปี44 อนึ่ง
กรณีประธานศาลรัฐธรรมนูญลาออกจากต�ำแหน่ง ให้พ้นจากต�ำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญด้วย
ซึง่ ถือเป็นบทบัญญัตทิ ี่เพิม่ ขึ้นใหม่ เพราะแต่เดิมการลาออกจากต�ำแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญมิได้
เป็นเหตุให้ต้องพ้นจากต�ำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ45
2) การตรวจสอบภายในองค์กร
ศาลรัฐธรรมนูญอาจมีมติให้ตุลาการผู้หนึ่งผู้ใดพ้นจากต�ำแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า  3  ใน  4  ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เพราะเหตุฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้46
41
42
43
44
45
46

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 214 ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 21
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 20  
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 37 วรรคเจ็ด  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 208 วรรคหนึ่ง (2) – (4)    
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 208 วรรคสอง  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 208 วรรคหนึ่ง (5)
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ศาลรัฐธรรมนูญภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

3) การตรวจสอบภายนอกองค์กร
(1) คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในกรณีที่มีปัญหาว่าตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญผู้ใดพ้นจากต�ำแหน่งเพราะเหตุการณ์ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 201 หรือมีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา 202 หรือโดยการลาออก หรือไม่47
(2) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ป.ป.ช.)  โดยแบ่งได้
เป็น 3 กรณี คือ48
ก. กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือมีการกล่าวหาว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
กระท�ำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ให้เสนอเรือ่ งต่อศาลฎีกาเพือ่
วินิจฉัย49
ข. กรณีมพี ฤติการณ์รำ�่ รวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือ
ใช้อ�ำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ให้ส่งส�ำนวนการไต่สวนไปยังอัยการสูงสุด  
เพื่อด�ำเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง หรือด�ำเนินการ
อื่นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต50
ค. กรณีจงใจไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะ หรือจงใจยื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ
และมีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น ให้เสนอเรื่องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองวินิจฉัยชี้ขาด51
(3)   สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภาจ�ำนวน
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภามีสิทธิเข้าชื่อกล่าวหาต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีพฤติการณ์ร�่ำรวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือ
จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ�ำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือกระท�ำการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง52

47
48
49
50
51

52

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 208 วรรคสี่    
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 235
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 234 วรรคหนึ่ง (1) และมาตรา 235 วรรคหนึ่ง (1)  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 235 วรรคหนึ่ง (2)         
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 234 วรรคหนึ่ง (3) ประกอบร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... มาตรา 114 (ฉบับสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติให้
ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 74/2560 เป็นพิเศษ วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560)       
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 235 วรรคหนึ่ง (1) และมาตรา 236         
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(4) ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 20,000 คน มีสิทธิเข้าชื่อกล่าวหา
ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีพฤติการณ์ร�่ำรวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือ
จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ�ำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือกระท�ำการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง53
(5)   มีผู้ร ้องขอโดยมีห ลัก ฐานตามสมควรว่ า ตุ ล าการผู ้ ใดพ้ นจากต� ำ แหน่ ง ตาม
มาตรา 18 (1) หรือ (3) ให้เลขาธิการวุฒิสภาเสนอเรื่องต่อประธานกรรมการสรรหาภายใน 5 วัน
นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ54
ตารางที่ 4
กระบวนการตรวจสอบตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโดยองค์กรภายนอก
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ขาดคุณสมบัติ/
ลักษณะต้องห้าม/
มีการลาออกหรือไม่

มาตรฐานทางจริยธรรม

ร�่ำรวยผิดปกติ/ทุจริต/จงใจ
ปฏิบัติหน้าที่/ใช้อ�ำนาจขัด
ต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย

คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการ ป.ป.ช. (มาตรา 235)
(ริเริ่มเอง)
(มาตรา 208)
ส.ส. หรือ สว. หรือสมาชิกของ
ประชาชนผู้มีสิทธิ
หรือมีผู้ร้องขอโดยมี
เลือกตั้งจ�ำนวน
หลักฐานตามสมควรยื่นเรื่อง ทั้งสองสภาจ�ำนวนไม่น้อยกว่า  
1 ใน 5 ของจ�ำนวน
ไม่น้อยกว่า 20,000 คน  
(พ.ร.ป ฯ มาตรา  22)
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  
(มาตรา 236)
(มาตรา 236)

53
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จงใจไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สิน/จงใจยื่นเท็จ/
ปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้ง

คณะกรรมการ ป.ป.ช.
(ริเริ่มเอง)

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 235 วรรคหนึ่ง (1) และมาตรา 236    
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 22
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		8.2 การปฏิบัติหน้าที่ภายหลังพ้นจากต�ำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทีพ่ น้ จากต�ำแหน่งตามวาระเท่านัน้ ทีย่ งั คงต้องปฏิบตั หิ น้าทีต่ อ่ ไป
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใหม่แทน หากเป็นกรณีที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
พ้นจากต�ำแหน่งเพราะเหตุอื่น เช่น มีอายุครบ 75 ปี หรือขาดคุณสมบัติบางประการ ตุลาการผู้นั้น
ต้องพ้นจากต�ำแหน่งทันที และในระหว่างที่ยังไม่มีการแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแทนต�ำแหน่ง
ที่ว่าง ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้55 อย่างไรก็ตาม มิให้ใช้บังคับกับ
กรณีที่มีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเหลืออยู่ไม่ถึง 7 คน56

9. หน้าที่และอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
และพระราชบัญญัติอื่นได้บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และอ�ำนาจในการพิจารณาวินิจฉัยคดี
รัฐธรรมนูญ แบ่งออกได้เป็น 9 ประเภท ดังต่อไปนี้
		1)		 การวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมายหรือร่างข้อบังคับก่อนที่จะ
ประกาศใช้บังคับ
(1) การวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
หรือร่างพระราชบัญญัต  ิ (มาตรา 132 และมาตรา 148)  
กล่าวคือ หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภา
รวมกันมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาเห็นว่า
ร่างกฎหมายมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญให้เสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา
แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธานแห่งสภาทีไ่ ด้รบั ความเห็นส่งความเห็นนัน้ ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ วินจิ ฉัย  
หรือนายกรัฐมนตรี เห็นว่า ร่างกฎหมายมีขอ้ ความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึน้ โดยไม่ถกู ต้อง
ตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ นี้ ให้ ส ่ ง ความเห็ น เช่ น ว่ า นั้ น ไปยั ง ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ วิ นิ จ ฉั ย
ทั้งนี้ ในระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ นายกรัฐมนตรีจะน�ำร่างกฎหมายดังกล่าว
ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยมิได้
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 209 วรรคสอง
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(2) การวินจิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างข้อบังคับการประชุมสภาผูแ้ ทนราษฎร  
ร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา และร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา (มาตรา 149)
กล่าวคือ หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภา
รวมกันมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาเห็นว่า
ร่างข้อบังคับมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้ ให้เสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา  
แล้วแต่กรณี  แล้วให้ประธานแห่งสภาทีไ่ ด้รบั ความเห็นส่งความเห็นนัน้ ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ วินจิ ฉัย  
(3) การวินจิ ฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตทิ มี่ หี ลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการ
ของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้ (มาตรา 139)
กล่าวคือ ในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอหรือ
ส่งให้พิจารณานั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่าง
พระราชบัญญัตทิ ตี่ อ้ งยับยัง้ ไว้  ให้ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือประธานวุฒสิ ภาส่งร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
		2)		 การวินจิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีป่ ระกาศใช้บงั คับแล้ว
(1) การวินจิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีศ่ าลจะใช้บงั คับ
แก่คดี (มาตรา  212)
กล่าวคือ หากศาลยุติธรรม หรือศาลปกครอง หรือศาลทหารเห็นเองหรือคู่ความโต้แย้ง
พร้อมด้วยเหตุผลว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดีขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ โดย
ต้องมีคดีเกิดขึน้ ในศาลแล้ว และศาลจะใช้บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีอ่ าจจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
บังคับแก่คดีนั้น อีกทั้งยังไม่มีค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้นมาก่อน
ให้ส่งความเห็นเช่นว่านั้นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย ซึ่งในระหว่างนี้ ให้ศาลด�ำเนินการพิจารณา
ต่อไปได้แต่ให้รอการพิพากษาคดีไว้ชั่วคราว จนกว่าจะมีค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
(2)   การวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ผู้ตรวจการ
แผ่นดินเป็นผู้เสนอ (มาตรา 231 (1))
กล่าวคือ หากผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ให้เสนอเรือ่ งพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ และให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า       
		3) การวินจิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเงือ่ นไขการตราพระราชก�ำหนดมิให้ขดั หรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ (มาตรา 173)
กล่าวคือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ�ำนวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา มีสิทธิเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็น
สมาชิกว่าพระราชก�ำหนดนั้นไม่เป็นไปตามมาตรา 172 วรรคหนึ่ง และให้ประธานแห่งสภานั้น
ส่ ง ความเห็ น ไปยั ง ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ภายใน 3 วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น เพื่ อ วิ นิ จ ฉั ย โดย
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ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ต้ อ งมี ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ภายใน 60 วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ เรื่ อ ง 57 และค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ของ
ศาลรัฐธรรมนูญว่าพระราชก�ำหนดใดไม่เป็นไปตามมาตรา 172 วรรคหนึ่ง ให้พระราชก�ำหนดนั้น
ไม่มีผลบังคับมาแต่ต้น และต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
		4)		 การวินิจฉัยสมาชิกภาพของสมาชิกรัฐสภา หรือความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลง
(1) การวินจิ ฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิ ภาสิน้ สุดลง  
(มาตรา  82)
กล่าวคือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของ
จ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา มีสิทธิเข้าชื่อร้องต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิก
ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งแห่งสภานั้นสิ้นสุดลงตามมาตรา 101 (3) (5) (6) (7) (8)
(9)  (10) หรือ (12) หรือมาตรา 111 (3) (4) (5) หรือ (7) แล้วแต่กรณี และให้ประธานแห่งสภา
ที่ได้รับค�ำร้อง ส่งค�ำร้องนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่า
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งมีเหตุสิ้นสุดลงตาม
มาตรา 101 (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) หรือ (12) หรือมาตรา 111 (3) (4) (5) หรือ (7)
แล้วแต่กรณี ให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และเมื่อศาลได้รับเรื่องไว้พิจารณาแล้ว
หากปรากฏเหตุอนั ควรสงสัยว่าสมาชิกผูถ้ กู ร้องมีกรณีตามทีถ่ กู ร้อง ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ� สัง่ ให้สมาชิก
ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีค�ำวินิจฉัย58
(2)   การวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว (มาตรา 170)
กล่าวคือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 10
ของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา มีสิทธิเข้าชื่อร้องต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็น
สมาชิกว่า ความเป็นรัฐมนตรีของคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลงตามมาตรา 170 วรรคหนึ่ง (2) (4) หรือ (5)
หรือวรรคสอง และให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับค�ำร้องส่งค�ำร้องนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย
หรือในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่า ความเป็นรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลงตาม
มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (2) (4) หรือ (5) หรือวรรคสอง ให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย
และเมื่อศาลได้รับเรื่องไว้พิจารณา หากปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่ารัฐมนตรีผู้ถูกร้องมีกรณีตาม
ที่ถูกร้อง ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งให้รัฐมนตรีผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญ
จะมีคำ� วินจิ ฉัย ในกรณีทศี่ าลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของผูถ้ กู ร้องสิน้ สุดลง ให้ผนู้ นั้ พ้น
จากต�ำแหน่งนับแต่วนั ทีห่ ยุดปฏิบตั ิหน้าที่ ทัง้ นี้ ค�ำวินจิ ฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีคนใดคนหนึง่ สิน้ สุดลง  
ย่อมไม่กระทบต่อกิจการที่รัฐมนตรีผู้นั้นได้กระท�ำไปก่อนพ้นจากต�ำแหน่ง   
57
58

ระยะเวลา  60  วัน  เป็นบทบัญญัติที่มีขึ้นครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้
หลักเกณฑ์ทบี่ ญั ญัตใิ ห้ผถู้ กู ร้องต้องหยุดปฏิบตั หิ น้าทีถ่ อื เป็นหลักเกณฑ์ใหม่  ทแี่ ตกต่างไปจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550
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		5)		 การวินิจฉัยเกี่ยวกับการกระท�ำ
(1) การวินิจฉัยว่าบุคคลใดกระท�ำการโดยใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  (มาตรา 49)
กล่าวคือ ผู้ใดทราบว่ามีการกระท�ำดังกล่าวย่อมมีสิทธิร้องต่ออัยการสูงสุด เพื่อร้องขอ
ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระท�ำดังกล่าวได้ ในกรณีที่อัยการสูงสุดมีค�ำสั่งไม่รับ
ด�ำเนินการตามทีร่ อ้ งขอหรือไม่ดำ� เนินการภายใน 15 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ค�ำร้องขอ ผูน้ นั้ จะมียนื่ ค�ำร้อง
โดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ได้
(2) การวินิจฉัยว่าการกระท�ำใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญตามค�ำร้องของบุคคลซึ่งถูก
ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้  (มาตรา 213)
กล่าวคือ บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพโดยตรงและได้รับความเดือดร้อนหรือ
เสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากการถูกละเมิดสิทธิ
หรือเสรีภาพ อันเกิดจากการกระท�ำของหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐ
ซึง่ มิใช่เป็นกรณีอย่างหนึง่ อย่างใด ได้แก่ การกระท�ำของรัฐบาล หรือรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญได้ก�ำหนดกระบวนการร้องหรือผู้มีสิทธิขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยไว้เป็นการเฉพาะแล้ว  
หรือกฎหมายบัญญัติขั้นตอนและวิธีการไว้เป็นการเฉพาะ และยังมิได้ด�ำเนินการตามขั้นตอนหรือ
วิธีการนั้นครบถ้วน หรือเรื่องที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลอื่น หรือเรื่องที่ศาลอื่น
มี ค� ำ พิ พ ากษาหรื อ ค� ำ สั่ ง ถึ ง ที่ สุ ด แล้ ว หรื อ เป็ น การกระท� ำ ของคณะกรรมการตามรั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา 192 หรือเป็นการกระท�ำทีเ่ กีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการตุลาการศาลยุตธิ รรม
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองคณะกรรมการตุลาการทหาร รวมถึงการด�ำเนินการเกี่ยวกับ
วินยั ทหาร นัน้ 59 ย่อมมีสทิ ธิยนื่ ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพือ่ มีคำ� วินจิ ฉัยว่าการกระท�ำหรือบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้ แต่ต้องด�ำเนินการแก้ไขเยียวยาก่อนยื่นค�ำร้องมาที่
ศาลรัฐธรรมนูญ โดยมีขั้นตอนและวิธีการ ดังต่อไปนี้
ก. กรณีทเี่ ป็นการโต้แย้งว่าการละเมิดเกิดจากการกระท�ำ  ผูน้ นั้ จะต้องยืน่ ค�ำร้องต่อ
ผูต้ รวจการแผ่นดินเสียก่อน  ภายใน  90  วัน  นับแต่วนั ทีร่ หู้ รือควรรูถ้ งึ การถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ
ดังกล่าว  เว้นแต่การละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพนั้นยังคงมีอยู่ก็ให้ยื่นค�ำร้องได้ตราบเท่าที่การละเมิดสิทธิ
หรือเสรีภาพนั้นยังคงมีอยู60่
ข. กรณีทเี่ ป็นการโต้แย้งว่าการกระท�ำละเมิดเป็นผลจากบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญให้ยื่นค�ำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน61

59
60
61

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 47  
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 46 วรรคหนึ่ง  
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 48 วรรคหนึ่ง
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ศาลรัฐธรรมนูญภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

เมือ่ มีการยืน่ ค�ำร้องตามกรณีทงั้ สองดังกล่าว ให้ผตู้ รวจการแผ่นดินพิจารณายืน่ ค�ำร้อง
ต่อศาลพร้อมด้วยความเห็นภายใน 60 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ค�ำร้องจากผูร้ อ้ ง โดยให้ผตู้ รวจการแผ่นดิน
แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องทราบภายใน 10 วัน นับแต่วันที่ครบก�ำหนดเวลาดังกล่าว62 หาก
ผูต้ รวจการแผ่นดินไม่ยนื่ ค�ำร้อง หรือไม่ยนื่ ค�ำร้องภายในก�ำหนดเวลาดังกล่าว หากเป็นกรณีการโต้แย้งว่า
การกระท�ำละเมิดเป็นผลจากบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ผูร้ อ้ งมีสทิ ธิยนื่ ค�ำร้อง
โดยตรงต่อศาลได้ทันที63 แต่หากเป็นกรณีการโต้แย้งว่าการละเมิดเกิดจากการกระท�ำ  ผู้ร้องต้องยื่น
ค�ำร้องต่อศาลภายใน 90 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งความเห็นของผูต้ รวจการแผ่นดิน หรือวันทีพ่ น้ ก�ำหนด
เวลาที่ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ยื่นค�ำร้องต่อศาล64
(3) การวิ นิ จ ฉั ย ว่ า การพิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ� ำ ปี
งบประมาณ ร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายเพิม่ เติม และร่างพระราชบัญญัตโิ อนงบประมาณ
รายจ่ายของสภาผูแ้ ทนราษฎร วุฒสิ ภา หรือคณะกรรมาธิการ มีการเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระท�ำ
ด้วยประการใดๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการมีส่วนไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย (มาตรา 144 วรรคสาม)
กล่าวคือ หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภามีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 10  
ของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา เห็นว่ามีการกระท�ำด้วยประการใดๆ ที่มีผลให้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมใน
การใช้งบประมาณรายจ่าย ให้เสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา หรือคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่า มีการกระท�ำด้วย
ประการใดๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ มีส่วนไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย และหากเห็นว่าคดีมีมูล ให้เสนอความเห็นต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา65 ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินิจฉัยภายใน 15 วัน นับแต่วันที่
ได้รับความเห็น66

62
63
64
65

66

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 48 วรรคหนึ่ง
ประกอบมาตรา 46 วรรคหนึ่ง    
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 48 วรรคสอง  
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 46 วรรคหนึ่งและ
มาตรา 48 วรรคสอง  
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   พ.ศ. ....   มาตรา 88 วรรคสี่
(ฉบับสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 74/2560 เป็นพิเศษ วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม  
2560) ถือเป็นช่องทางใหม่ ซึ่งมาปรากฏครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้
เดิมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 168 วรรคเจ็ด จะก�ำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยภายใน 7 วัน
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ตารางที่ 5
การใช้สิทธิของประชาชนยื่นค�ำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ67
ศาลรัฐธรรมนูญ

ยื่นค�ำร้องกรณีละเมิดจากบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

ภายใน 90 วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งความเห็น/
วันที่พ้นก�ำหนดเวลาที่
ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ยื่นค�ำร้อง
(มาตรา 46 วรรคหนึ่ง)

ไม่ทันเวลา

ประชาชน

ยื่นค�ำร้อง
กรณีละเมิดจากการกระท�ำ

ทันเวลา

แจ้งผลให้ทราบภายใน
10 วัน นับแต่วันที่ครบ
ก�ำหนดเวลาดังกล่าว

ภายใน 60 วัน
นับแต่วันที่รับค�ำร้อง
จากผู้ร้อง

ไม่ยื่นค�ำร้องต่อศาล

ยื่นค�ำร้อง

ประชาชน

ต้องมิใช่การกระท�ำ ดังนี้
1. การกระท�ำของรัฐบาล
2. รธน. หรือพรป.ก�ำหนดกระบวนการ
ร้องไว้เป็นการเฉพาะแล้ว
3. กฎหมายก�ำหนดขัน้ ตอน/วิธกี าร แต่
ยั ง มิ ไ ด้ ด� ำ เนิ น การตามขั้ น ตอน/
วิธีการที่กฎหมายก�ำหนด
4. เรื่องที่อยู่ระหว่างพิจารณาของศาล
อื่ น /ศาลอื่ น มี ค� ำ พิ พ ากษา/ค� ำ สั่ ง
ถึงที่สุดแล้ว
5. การกระท�ำของคณะกรรมการตาม
รธน. มาตรา 192
6. การกระท�ำเกี่ยวกับการบริหารงาน
ของ ก.ต./ก.ศป./ตุลาการทหาร/
วินัยทหาร

ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

ละเมิดจากการกระท�ำ
(มาตรา 47)

ละเมิดจากบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
(มาตรา 48)
โต้แย้ง

เดือดร้อน/
เสียหาย

ประชาชน

อาจจะเดือดร้อน/
เสียหาย

กระท�ำละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ

หน่วยงานของรัฐ
(มาตรา 47)
67

ผู้ตรวจการแผ่นดิน
(มาตรา 48)

ยื่นค�ำร้องภายใน 90 วัน  
นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึง
การละเมิด/เว้นแต่
เป็นละเมิดต่อเนื่อง
(มาตรา 46 วรรคหนึ่ง)

เจ้าหน้าที่ของรัฐ
(มาตรา 47)

หน่วยงานซึ่งใช้อ�ำนาจรัฐ
(มาตรา 47)

ตารางที่ 5 เป็นการตีความกฎหมายตามความเห็นของผู้เขียน
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		6)		 การวินจิ ฉัยว่าหนังสือสัญญาใดต้องได้รบั ความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนหรือไม่ (มาตรา
178)
กล่าวคือ เมื่อคณะรัฐมนตรีมีปัญหาว่าหนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือ
เขตพื้นที่นอกอาณาเขต ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอ�ำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตาม
กฎหมายระหว่างประเทศ หรือจะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา หรือ
หนังสือสัญญาที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้าหรือการลงทุนของ
ประเทศอย่างกว้างขวาง ได้แก่ หนังสือสัญญาเกีย่ วกับการค้าเสรีเขตศุลกากรร่วม หนังสือสัญญาเกีย่ วกับ
การให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ หนังสือสัญญาทีท่ ำ� ให้ประเทศต้องสูญสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติทงั้ หมด
หรือบางส่วน หรือหนังสือสัญญาอืน่ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ และมีปญ
ั หาว่าต้องได้รบั ความเห็นชอบของ
รัฐสภาหรือไม่ ให้คณะรัฐมนตรีขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็ได้ และศาลรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยให้
แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับค�ำขอ68
		7) 		 การวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ�ำนาจของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา
คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระ (มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2))
กล่าวคือ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ�ำนาจของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา
คณะรัฐมนตรี และองค์กรอิสระ 5 องค์กร ได้แก่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน  
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้ยื่นค�ำร้องเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อพิจารณาวินิจฉัย
		8)		 การวินจิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิม่ เติม (มาตรา 256 (9))
กล่าวคือ ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ก่อนน�ำขึ้นทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภา หรือสมาชิกทั้งสองสภารวมกัน มีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าทีม่ อี ยูข่ องแต่ละสภา หรือของทัง้ สองสภารวมกัน แล้วแต่กรณีมสี ทิ ธิเข้าชือ่ ร้องต่อประธานแห่งสภา
ที่ตนเป็นสมาชิกหรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี หากเห็นว่าร่างรัฐธรรมนูญตามมาตรา 256 (7)
มีลกั ษณะเป็นการเปลีย่ นแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข  
หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ หรือมีลักษณะตามมาตรา 256 (8) ให้ประธานแห่งสภา
ที่ได้รับเรื่องดังกล่าวส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ และให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง

68

ระยะเวลา 30 วัน พึ่งจะปรากฏครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้
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		9)		 หน้าที่และอ�ำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติ
(1) พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.  2561
(มาตรา 7 (4) และมาตรา 45)
กล่าวคือ บุคคลหรือชุมชนซึ่งเป็นผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการท�ำหน้าที่ของรัฐตาม
รัฐธรรมนูญ หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ และได้รับความเสียหายจากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ของรัฐ หรือการ
ปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือล่าช้าเกินสมควรย่อมมีสิทธิยื่นค�ำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้    
                     ข้อ 1 บุคคลหรือชุมชนนั้นได้ร้องขอให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจัดให้ตนหรือ
ชุมชนได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐปฏิเสธ
ไม่ด�ำเนินการ หรือไม่ด�ำเนินการภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอหรือปฏิบัติหน้าที่
ไม่ถูกต้อง และบุคคลหรือชุมชนได้โต้แย้งการด�ำเนินการหรือไม่ด�ำเนินการดังกล่าวเป็นหนังสือต่อ
หน่วยงานนั้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทราบ หรือวันที่ได้รับแจ้งหรือถือว่าได้รับแจ้ง และ
ข้อ 2 บุคคลหรือชุมชนตามข้อ 1 ได้ยื่นค�ำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินว่าหน่วยงาน
ของรัฐตามข้อ 1 มิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหน้าที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่มีหนังสือโต้แย้งตามข้อ 1 ในกรณีนี้ หากผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าหน่วยงานของรัฐ
ปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้แจ้งให้ผู้ร้องและหน่วยงานของรัฐทราบ แต่หาก
ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าหน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน ให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี
ทราบถึงการดังกล่าว
ข้อ 3 ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาความเห็นของผู้ตรวจการแผ่นดินและสั่งการตามที่
เห็นสมควร ในการนี้ คณะรัฐมนตรีอาจมอบหมายให้คณะกรรมการหรือหน่วยงานใดเป็นผูพ้ จิ ารณาและ
เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีกไ็ ด้ เมือ่ คณะรัฐมนตรีสงั่ การเป็นประการใดแล้ว
ให้แจ้งให้บคุ คลหรือชุมชนทราบ หากบุคคลหรือชุมชนเห็นว่าการสัง่ การของคณะรัฐมนตรียงั มิได้ปฏิบตั ิ
ให้ถูกต้องครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ อาจยื่นค�ำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยได้ ภายใน  
30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ทั้งนี้ ในระหว่างการพิจารณาคดี ให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีไปก่อน
จนกว่าศาลจะมีค�ำวินิจฉัย และศาลต้องวินิจฉัยคดีให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับแต่วันได้รับค�ำร้อง
(2) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560
กล่าวคือ พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ได้บญ
ั ญัติ
หน้าที่และอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการตรวจสอบประเด็นทางพรรคการเมืองใน 2 กรณี คือ
(2.1) การวินิจฉัยมติหรือค�ำสั่งหรือประกาศหรือการวินิจฉัยของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ได้แก่ กรณีมีมติไม่รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง หรือมีมติให้เพิกถอนข้อบังคับ
(มาตรา 17) กรณีมคี ำ� สัง่ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองพ้นจากต�ำแหน่งเพราะเหตุไม่ควบคุม
และก�ำกับดูแลให้สมาชิกหรือผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในพรรคการเมืองกระท�ำการให้ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ  
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กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และค�ำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือไม่ด�ำเนิน
กิจกรรมในการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม (มาตรา 22)
กรณีประกาศการสิ้นสภาพของพรรคการเมือง (มาตรา 91 วรรคสาม) และกรณีมีค�ำวินิจฉัยเกี่ยวกับ
การด�ำเนินการของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองตามบทเฉพาะกาล (มาตรา 141 วรรคสี่)
(2.2) การวินิจฉัยให้ยุบพรรคการเมือง (มาตรา 92)
(3) พระราชบัญญัติการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 29  
กล่าวคือ กรณีการวินิจฉัยว่ามติของคณะรัฐมนตรีหรือการด�ำเนินการของคณะรัฐมนตรี
เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บท  
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ตารางที่ 6
การใช้สิทธิของประชาชนหรือบุคคลฟ้องหน่วยงานของรัฐ
ตามรัฐธรรมนูญ หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ
ศาลรัฐธรรมนูญ

ยื่นค�ำร้อง
ภายใน 30 วัน  
นับแต่วันที่
ได้รับแจ้ง

ไม่เห็นด้วย
กับการ
สั่งการ

หน่วยงาน
ของรัฐมิได้
ปฏิบัติให้ถูกต้อง

หน่วยงาน
ของรัฐปฏิบัติ
หน้าที่ถูกต้อง

ศาลต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จ  
ภายใน 120 วัน
นับแต่วันได้รับค�ำร้อง

แจ้งผู้ร้องและ
หน่วยงาน
ของรัฐทราบ

ยุติ

หน่วยงานของรัฐ

คณะรัฐมนตรี

ผู้ตรวจการแผ่นดิน

สั่งการและ
แจ้งให้บุคคล/
ชุมชนทราบ

ยื่นค�ำร้อง
ภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่มี
หนังสือโต้แย้ง
ครั้งที่ 2 หากเห็นว่า
หน่วยงานของรัฐ
ไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วน

โต้แย้ง
เป็นหนังสือ  
(ครั้งที่ 2)
ภายใน
30 วัน
นับแต่วันที่
ทราบ/ได้รับ
แจ้ง/ถือว่า
ได้รับแจ้ง

ร้องขอ
(ครั้งที่ 1)

ปฏิเสธไม่ด�ำเนินการ
ไม่ด�ำเนินการภายใน 90 วัน
ปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้อง

บุคคล/ชุมชนผู้ได้รับประโยชน์โดยตรง
เสียหาย

ไม่ปฏิบัติหน้าที่ของรัฐ

ปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน

ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร

มีหน้าที่ตามหมวด 5

รัฐ
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10. บทบาทและหน้าที่ของประธานศาลรัฐธรรมนูญ

ประธานศาลรัฐธรรมนูญคงเหลือบทบาทและหน้าที่เพียงประการเดียว คือ การด�ำรงต�ำแหน่ง
เป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญตามทีส่ ภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติแต่งตัง้ เพือ่ ให้ความเห็นกรณีสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แห่งชาติส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญนั้น
ให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา และศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ดังกล่าวไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ69
ซึง่ แตกต่างจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ทีป่ ระธานศาลรัฐธรรมนูญ
จะมีต�ำแหน่งและหน้าที่ในคณะกรรมการสรรหา จ�ำนวน 4 คณะ ได้แก่  
(1) คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา70
(2)   คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง71
(3)   คณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน72
(4)   คณะกรรมการสรรหากรรมการ ป.ป.ช.73
แต่ปจั จุบนั หน้าทีใ่ นส่วนนีค้ งเหลือเพียงให้ศาลรัฐธรรมนูญแต่งตัง้ บุคคลเข้าไปด�ำรงต�ำแหน่งเป็น
กรรมการในคณะกรรมการสรรหาผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระเท่านั้น74

11. หน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญนอกเหนือจากการวินิจฉัยชี้ขาดคดี

ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่ที่มิได้เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยชี้ขาดคดีรัฐธรรมนูญอยู่ 5 ประการ คือ
(1) การเสนอแนะให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญต่อคณะรัฐมนตรี75
(2)   การให้ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบ  
และส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นมาให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ความเห็น76
(3) การแต่งตั้งบุคคลเข้าไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหาผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กร
อิสระ ยกเว้นการสรรหาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ77

69

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 267 วรรคห้า
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 113
71
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 231 วรรคหนึ่ง (1)
72
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 243
73
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 246 วรรคสาม
74
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 217 วรรคหนึ่ง
75
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 131 (1)
76
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 132 (2)
77
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 217 วรรคหนึ่ง
70
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(4)   การร่วมกับองค์กรอิสระในการจัดท�ำมาตรฐานทางจริยธรรม78
(5) การให้ ค วามเห็ น ต่ อ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ตามบทเฉพาะกาลที่
สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบ และส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นมาให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา79

12. องค์คณะ การปฏิเสธไม่วินิจฉัย และมติในการวินิจฉัยคดี

องค์คณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการนัง่ พิจารณาและในการท�ำค�ำวินจิ ฉัยต้องประกอบด้วย
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่น้อยกว่า 7 คน80 ซึ่งแตกต่างไปจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช 2550 มาตรา 216 วรรคหนึง่ ทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้เพียง 5 คน นอกจากนี้ ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่  
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องใดไว้พิจารณาแล้ว ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ใดจะปฏิเสธไม่วินิจฉัยโดย
อ้างว่าเรื่องนั้นไม่อยู่ในอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญมิได้81 เว้นแต่มีเหตุถูกคัดค้านหรือมีเหตุจ�ำเป็นอื่น
อันไม่อาจหลีกเลีย่ งได้ หรือตุลาการผูน้ นั้ มิได้ร่วมในการพิจารณาในประเด็นส�ำคัญแห่งคดีใด ย่อมไม่มี
อ�ำนาจในการท�ำค�ำวินิจฉัยคดีนั้น82
นอกจากนี้ ในส่วนมติของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนั้น สามารถแบ่งได้เป็น 3 กรณี
(1) มติเสียงข้างมาก  
ก. การวินิจฉัยคดีทั่วไป83
ข. การชีข้ าดเหตุขอถอนตัวหรือเหตุคดั ค้านตุลาการ กรณีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผทู้ ำ� หน้าที่
ประธานออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด84
(2) มติหรือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่
ก. กรณีวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเงื่อนไขการตราพระราชก�ำหนดว่าเป็นไป
เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงใน
ทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ หรือไม่85

78

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 219 วรรคหนึ่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 267 วรรคห้า
80
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 211 วรรคหนึ่ง  
81
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 211 วรรคสาม    
82
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 52  
83
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 211 วรรคสอง  
84
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 37 วรรคสาม  
85
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 173 วรรคสี่
79
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ข. กรณีการสั่งลงโทษละเมิดอ�ำนาจศาล86
ค. กรณีไม่ให้น�ำเอกสารหรือพยานหลักฐานซึ่งอาจมีผลต่อความมั่นคงของประเทศ

มาใช้ในคดี87
(3)   มติหรือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมด
เท่าที่มีอยู88่ ส�ำหรับกรณีการลงมติให้ตุลาการคนใดคนหนึ่งต้องพ้นจากต�ำแหน่งเพราะเหตุฝ่าฝืนหรือ
ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม  
ตารางที่ 7
การใช้มติของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

86
87
88

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 39 วรรคสาม  
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 58 วรรคสาม  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 208 วรรคหนึ่ง (5)
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13. กรอบระยะเวลาการให้ความเห็นหรือพิจารณาวินิจฉัยคดี

ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาวินจิ ฉัยคดีภายใต้หลักประกันในการคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนว่าต้องเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และเป็นธรรม อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติประเภทของคดีหรือเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องให้ความเห็นหรือ
พิจารณาวินิจฉัยโดยเร็ว ดังนี้
(1) กรณีร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบและส่งร่าง
ดังกล่าวนั้นมาศาลรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญต้องให้ความเห็นภายใน 10 วัน นับแต่วันที่ได้รับร่าง89
(2)   กรณีการวินจิ ฉัยว่าสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา หรือคณะกรรมาธิการ เสนอ  
แปรญัตติ หรือกระท�ำด้วยประการใดๆ ที่มีผลให้ตนเองมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้
งบประมาณรายจ่าย หรือไม่ ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินจิ ฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่
ได้รับความเห็นจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา90
(3)   กรณีการวินจิ ฉัยว่าหนังสือสัญญาใดต้องได้รบั ความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนหรือไม่91 และ
การวินจิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิม่ เติม92 ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณา
วินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับค�ำขอหรือรับเรื่องแล้วแต่กรณี    
(4) กรณีการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเงื่อนไขการตราพระราชก�ำหนดว่าเป็นไป
เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงใน
ทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ หรือไม่ ศาลต้องพิจารณาวินิจฉัยให้แล้ว
เสร็จภายใน 60 วัน93 นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
(5)   กรณีการวินิจฉัยว่าหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องหรือ
ล่าช้าเกินสมควรตามรัฐธรรมนูญ หมวด 5 หน้าทีข่ องรัฐ ตามค�ำร้องของประชาชนหรือชุมชน ศาลต้อง
พิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน94 นับแต่วันที่ได้รับค�ำร้อง  

89
90
91
92
93
94

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 132 (2)       
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 144 วรรคสาม    
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 178 วรรคสี่     
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 256 (9)       
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 173 วรรคสอง       
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 45 วรรคสาม  
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ตารางที่ 8
กรอบระยะเวลา (เร่งรัด)
การให้ความเห็นและการพิจารณาวินิจฉัยคดีบางเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญ

14. การก�ำหนดระยะเวลาให้องค์กร พรรคการเมือง หรือบุคคลน�ำคดีขนึ้ สูศ่ าลรัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ก�ำหนดระยะเวลาเร่งรัดให้องค์กร พรรคการเมือง หรือบุคคลน�ำคดีขึ้นสู่
ศาลรัฐธรรมนูญโดยเร็วภายใต้กรอบระยะเวลา ดังนี้
(1) ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็น กรณีที่ประธานแห่งสภาได้รับความเห็นจาก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา ว่าพระราชก�ำหนดใดไม่เป็นไปตามมาตรา 172 วรรคหนึ่ง95
(2)   ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ทีร่ ฐั สภาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ  
ให้รัฐสภาส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ความเห็น96
(3)   ภายใน 30 วัน  
ก. นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรณีที่ผู้ยื่นค�ำขอ
จดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองหรือหัวหน้าพรรคการเมืองยื่นค�ำร้องคัดค้านมติของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งที่มีมติไม่รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองหรือให้เพิกถอนข้อบังคับ97

95
96
97

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 173 วรรคหนึ่ง  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 132 (2)    
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 17
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ข. นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งค�ำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรณีที่กรรมการ
บริหารพรรคการเมืองซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งยื่นค�ำร้องคัดค้านค�ำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มี
ค�ำสัง่ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองพ้นจากต�ำแหน่งเพราะเหตุการไม่ควบคุมและก�ำกับดูแล
ให้สมาชิกกระท�ำการให้ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ98
ค. นับแต่วนั ทีป่ ระกาศในราชกิจจานุเบกษา กรณีทหี่ วั หน้าพรรคการเมืองทีถ่ กู ประกาศว่า
สิ้นสภาพยื่นค�ำร้องไม่เห็นด้วยกับประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ประกาศการสิ้นสภาพ
พรรคการเมืองของตนเอง99
ง. นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งจากคณะรัฐมนตรี กรณีประชาชนหรือชุมชนฟ้องหน่วยงานของรัฐ
เพื่อให้ได้รับประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญ หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ100
(4) ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบค�ำวินิจฉัย กรณีที่พรรคการเมืองยื่นค�ำร้อง
ไม่เห็นด้วยกับค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับการด�ำเนินการของพรรคการเมือง
ตามบทเฉพาะกาล101
(5) ภายใน 90 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งความเห็นของผูต้ รวจการแผ่นดิน  หรือวันทีพ่ น้ ก�ำหนด
เวลาทีผ่ ตู้ รวจการแผ่นดินไม่ยนื่ ค�ำร้องต่อศาล กรณีการขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยเกีย่ วกับการละเมิด
อันเกิดจากการกระท�ำของหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานซึ่งใช้อ�ำนาจรัฐ102

15. การออกค�ำสัง่ หรือการก�ำหนดวิธกี ารชัว่ คราวของศาลรัฐธรรมนูญก่อนมีคำ� วินจิ ฉัย
หรือค�ำสั่ง

(1) การมีค�ำสั่งให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือรัฐมนตรี หยุดปฏิบัติหน้าที่
จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีค�ำวินิจฉัย กรณีการวินิจฉัยสมาชิกภาพของสมาชิกรัฐสภาสิ้นสุดลงหรือ
ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวหรือไม่103
(2)   การมีค�ำสั่งให้พรรคการเมืองระงับการกระท�ำใดไว้เป็นการชั่วคราวตามค�ำร้องขอของ
คณะกรรมการเลือกตั้ง นายทะเบียน หรืออัยการสูงสุด104

98
99
100
101
102
103
104

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 22 วรรคห้า
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 91 วรรคสาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 45 วรรคหนึ่ง (3)  
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 141 วรรคสี่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 46 วรรคหนึ่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 82 วรรคสอง และมาตรา 170  
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 93 วรรคสาม
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(3)   การมีค�ำสั่งก�ำหนดมาตรการหรือวิธีการใดๆ เป็นการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัย เพื่อ
ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอย่างร้ายแรงที่ยากแก่การแก้ไขเยียวยาในภายหลัง หรือเพื่อป้องกัน
ความรุนแรงอันใกล้จะถึงและค�ำร้องของผู้ร้องมีเหตุอันมีน�้ำหนักที่ศาลจะวินิจฉัยให้เป็นไปตามค�ำร้อง  
ทั้งนี้ มาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยให้มีผลใช้บังคับได้ไม่เกิน 60 วัน นับแต่วันที่ศาล
ก�ำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวนั้น105

16. การก�ำหนดค�ำบังคับภายหลังศาลมีค�ำวินิจฉัย

ศาลรัฐธรรมนูญมีอำ� นาจก�ำหนดค�ำบังคับภายหลังศาลมีคำ� วินจิ ฉัยได้  หากมีความจ�ำเป็นจะต้อง
บังคับให้เป็นไปตามค�ำวินิจฉัย โดยศาลอาจก�ำหนดให้มีผลไปในอนาคตขณะใดขณะหนึ่งหลังวันอ่าน
ค�ำวินจิ ฉัย หรืออาจก�ำหนดเงือ่ นไขหรือมาตรการในการบังคับอย่างหนึง่ อย่างใด ทัง้ นี้ ตามความจ�ำเป็น
หรือสมควรตามความเป็นธรรมแห่งกรณี และให้องค์กร หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลใดที่มีหน้าที่
ในการบังคับ รายงานผลการปฏิบัติหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามค�ำบังคับของศาลต่อศาลภายใน
30 วัน นับแต่วันที่ศาลมีค�ำวินิจฉัยหรือภายในระยะเวลาที่ศาลก�ำหนด106

17. หน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญมีหน่วยงานธุรการคือ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญที่มีความเป็นอิสระในการ
บริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการด�ำเนินการอื่น โดยให้มีหัวหน้าหน่วยงานคนหนึ่ง คือ  
เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานศาลรัฐธรรมนูญ107

บทสรุป

รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560 ได้ มี บ ทบั ญ ญั ติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ศาลรัฐธรรมนูญที่แตกต่างไปจากเดิมในหลายลักษณะ เช่น การปรับเปลี่ยนคุณสมบัติและที่มาของ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้มีความเข้มข้นขึ้น อาทิ ต้องเป็นผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งด�ำรงต�ำแหน่ง
ไม่ต�่ำกว่าผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกามาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี หรือต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
สาขานิติศาสตร์หรือรัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหรือ
เคยด�ำรงต�ำแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
อีกทั้งยังต้องเป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบสูง มีความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่ มีพฤติกรรมทาง

105
106
107

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 71    
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 74    
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 193 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 210 วรรคท้าย  
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ภาสพงษ์ เรณุมาศ

จริยธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม และมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคงเหลือเพียง 7 ปี นอกจากนี้
องค์คณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการนั่งพิจารณาและในการท�ำค�ำวินิจฉัยต้องประกอบด้วย
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่น้อยกว่า 7 คน ซึ่งแต่เดิมใช้เพียง 5 คน อีกทั้งยังมีกระบวนการตรวจสอบ
ภายในของฝ่ายตุลาการศาลรัฐธรรมนูญด้วยกันเองในกรณีการมีมติให้ตุลาการผู้นั้นพ้นจากต�ำแหน่ง
เพราะเหตุฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม รวมถึงกลไกการตรวจสอบจากภายนอก  
ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการ ป.ป.ช. สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร  
สมาชิกวุฒิสภา หรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 20,000 คน  
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในด้านหน้าที่และอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญพบว่า ค่อนข้างมี
ขอบเขตอ�ำนาจทีก่ ว้างขวางขึน้ กว่าแต่เดิม ทัง้ มิตใิ นการพิทกั ษ์ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ  
เช่น การวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม หรือมิติในการคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน เช่น การวินิจฉัยค�ำร้องของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ
ที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ เพื่อมีค�ำวินิจฉัยว่าการกระท�ำนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือการวินิจฉัย
ค�ำร้องของประชาชนหรือชุมชนฟ้องหน่วยงานของรัฐตามรัฐธรรมนูญ หมวด 5 หน้าทีข่ องรัฐ ด้วยเหตุนี้
ศาลรัฐธรรมนูญภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงอาจกล่าวโดยสรุป
ได้ว่ามีพัฒนาการที่ค่อนข้างมีความชัดเจนทั้งในแง่ของโครงสร้างของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ   
กระบวนการตรวจสอบตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และอ�ำนาจหน้าที่ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  
เพื่อสร้างหลักประกันให้แก่ประชาชนว่าสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญจะได้รับการคุ้มครอง โดย
องค์กรตุลาการที่มีความเป็นกลาง และเป็นอิสระอย่างแท้จริง      
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บทเรียนการผลักดันกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
กรณีศึกษาการเข้าชื่อเสนอกฎหมายองค์การอิสระ
เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
สารี อ๋องสมหวัง*

เกริ่นน�ำ

ไม่มีผู้บริโภคไทยคนไหนไม่เคยถูกเอารัดเอาเปรียบ ตั้งแต่เรื่องเล็กๆ น้อยๆ อย่างการซื้อขนม
จนกระทั่งเรื่องใหญ่ๆ อย่างการซื้อขายบ้าน หรือแม้แต่การคุ้มครองผู้บริโภคในระดับพื้นฐานที่ส�ำคัญ
และควรจะมีให้ดีให้ถูกต้อง เช่น ฉลากสินค้า วันหมดอายุ ที่ควรจะต้องเป็นภาษาไทยอ่านง่าย ชัดเจน
รวมทัง้ ปัญหาคุณภาพชีวติ ทีเ่ กิดจากความไม่รบั ผิดชอบของผูป้ ระกอบการไทย ไม่วา่ เวลาจะผ่านไปนาน
เท่าไหร่นับตั้งแต่มีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคมาไม่น้อยกว่า 30 ปีนับตั้งแต่พ.ศ. 2522 หรือข้อตกลง
สหประชาชาติ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่มีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 ยังได้รับรองไว้ว่า
“ผู้บริโภคควรจะมีสิทธิที่จะได้บริโภคผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีอันตราย ให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริมให้ผู้
บริโภคได้รับความยุติธรรม ความเสมอภาค และการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม ตลอดจน
ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม” แต่ผู้บริโภคไทยก็ยังไม่ได้รับการคุ้มครองตามสิทธิอันควร
แนวคิดเรื่อง “องค์การอิสระผู้บริโภค” ถือก�ำเนิดและก่อร่างสร้างตัวขึ้นในยุครัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 โดยที่ถูกก�ำหนดไว้ในมาตรา 57 ของรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2540
ซึ่งก�ำหนดให้มีองค์การอิสระผู้บริโภค ท�ำหน้าที่ให้ความเห็นต่อนโยบาย มาตรการในการคุ้มครอง
ผูบ้ ริโภคได้อย่างอิสระไม่ถกู บังคับด้วยเงือ่ นไขจากฝ่ายบริหารหรือฝ่ายการเมือง เปรียบเสมือนการบอก
กลายๆ ว่า อ�ำนาจในการออกกฎหมายและมาตรการในการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคเป็นของผูบ้ ริโภคเองไม่ได้
ถูกผูกขาดอยูเ่ ฉพาะหน่วยงานของรัฐทีท่ ำ� หน้าทีค่ มุ้ ครองผูบ้ ริโภค หรือผูบ้ ริโภคต้องมีสว่ นร่วมทีส่ ำ� คัญ
ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้บริโภคในการมีส่วนร่วมเพื่อก�ำหนดชะตากรรมของตนเอง เสนอและ
ให้ความเห็นในการออกกฎหมาย รวมทัง้ ให้ความเห็นในการก�ำหนดมาตรการเพือ่ การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค

* เลขาธิการมูลนิธเิ พือ่ ผูบ้ ริโภค, ผูเ้ ข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิตธิ รรมเพือ่ ประชาธิปไตย” (นธป.) รุน่ ที่ 1 ของส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ
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สารี อ๋องสมหวัง

นับเป็นความก้าวหน้าในวงการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคและเป็นครัง้ แรกทีป่ ระเด็นการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
ได้ถูกก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย ท�ำให้การริเริ่มผลักดันองค์การอิสระผู้บริโภค
เกิดขึน้ นับตัง้ แต่รฐั ธรรมนูญ ฉบับนีบ้ งั คับใช้ คือประมาณปลายปี 2540 แต่ถงึ แม้การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
จะถูกก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ตลอดระยะเวลาทีร่ ฐั ธรรมนูญปี 2540 บังคับใช้ การจัดตัง้ องค์การอิสระ
ผู้บริโภคก็ยังมีความคืบหน้าน้อยมาก
เหตุใดองค์การอิสระผู้บริโภคจึงไปไม่ถึงไหน? ที่ผ่านมา รัฐบาลแทบทุกรัฐบาลเน้นระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรี กระตุ้นให้ประชาชนบริโภคสูงสุดเพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ กระตุ้นการ
ลงทุน ด�ำเนินนโยบายโดยไม่ได้มีส่วนร่วมของกลุ่มต่างๆ เช่น การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การท�ำข้อตกลง
เขตการค้าเสรี ซึง่ จริงๆ แล้วยิง่ ต้องมีการผลักดันหรือท�ำให้เกิดกลไกการสนับสนุนการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
ตามเจตนารมณ์เกิดขึ้นโดยเร็ว แต่มันไม่เป็นเช่นนั้น รัฐกลับไปมุ่งที่การค้าเสรีหรือทุนนิยมกฎหมาย
มาตรการและนโยบายต่างๆ ถูกน�ำมาแก้ไขเพือ่ รองรับเรือ่ งการค้าเสรี แต่กฎหมายเพือ่ สร้าง “องค์การ
อิสระผู้บริโภค” ซึ่งจะท�ำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้กับผู้บริโภคนั้นกลับถูกท�ำให้เกิดขึ้นแบบ ขอไปที
ภายใต้ส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
10 กว่าปีที่ผ่านมาของการมีองค์การอิสระผู้บริโภค มีเพียงข้อถกเถียงเรื่องโครงสร้างและ
อ� ำ นาจหน้ า ที่ ข ององค์ก ารอิสระ อาทิเช่น รู ปแบบขององค์ ก รควรเป็ นองค์ ก ารอิ ส ระหรื อ เป็ น
คณะกรรมการองค์การอยู่ภายใต้กฎหมายเดิม คือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 หรือ
ออกเป็นกฎหมายฉบับใหม่ ความเป็นอิสระควรมีแค่ไหน เช่น มีส�ำนักงานเป็นอิสระ หรือให้ส�ำนักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นส�ำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการควรท�ำงานเต็มเวลาหรือ
ไม่เป็นเพียงคณะกรรมการนโยบาย การท�ำหน้าที่สนับสนุนสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้บริโภค ฟ้องร้อง
แทนผูบ้ ริโภค ท�ำได้หรือไม่เพราะรัฐธรรมนูญไม่ได้บญ
ั ญัตไิ ว้ และปัญหาส�ำคัญรัฐธรรมนูญไม่ได้กำ� หนด
ระยะเวลาที่จะต้องจัดท�ำองค์การอิสระคุ้มครองผู้บริโภค ท�ำให้ไม่มีใครใส่ใจว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้
เพราะไม่มีความผิดตามรัฐธรรมนูญ
จากผลการศึกษา ของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค พบว่า กระบวนการในการออกนโยบาย กฎหมาย
มาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภคตลอดระยะเวลา 10 ปีภายใต้รัฐธรรมนูญ 2540 ไม่มีการขอ
ความคิดเห็นตัวแทนผู้บริโภคตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ หรือไม่ได้ให้ความส�ำคัญกับข้อมูล
ที่ได้จากการขอความคิดเห็นในการก�ำหนดนโยบาย ที่ส่งผลกระทบและเกี่ยวข้องกับผู้บริโภค เช่น
1. การออกฉลากอาหารดัดแปรพันธุกรรมทีม่ กี ารรับฟังความคิดเห็น แต่มไิ ด้นำ� ความเห็นไปใช้
ในการออกประกาศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
2. พระราชก�ำหนดภาษีสรรพสามิตในกิจการโทรคมนาคมที่ท�ำให้เอื้อประโยชน์กับกลุ่มธุรกิจ
คมนาคมที่ได้รับสัมปทานในอดีต
3. การแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่และการด�ำรงชีวิตของผู้บริโภค เช่น
ไฟฟ้า น�้ำประปา องค์การเภสัชกรรม หรือสื่อสารมวลชน
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บทเรียนการผลักดันกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กรณีศึกษาการเข้าชื่อเสนอกฎหมายองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

4. การท�ำข้อตกลงเขตการค้าเสรี (Free Trade Agreement) ข้อสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
บริการสาธารณะทีม่ ใี ห้บริการผูบ้ ริโภคในปัจจุบนั ไม่มกี ารก�ำหนดมาตรการเพือ่ การคุม้ ครอง
ผู้บริโภคในข้อสัญญาสัมปทาน และเป็นข้อสัญญาที่ผู้บริโภคเสียเปรียบ การมีส่วนร่วมของ
ผูบ้ ริโภคซึง่ เป็นแนวทางในการด�ำเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภค กลายเป็นเครือ่ งมือระบบตัวแทน
เช่น คณะกรรมการพิจารณาก�ำหนดอัตราไฟฟ้าเอฟที (FT)
อย่างไรก็ดี บางหน่วยงานได้มีการปรับปรุงกลไกในการคุ้มครองผู้บริโภค โดยจัดให้มีตัวแทน
หรือผู้แทนผู้บริโภคเข้าไปมีส่วนร่วมในกลไกก�ำหนดนโยบาย เพิ่มมากขึน้ เช่น การก�ำหนดให้มตี ัวแทน
ผูบ้ ริโภคในการก�ำหนดค่าไฟฟ้า (FT) คณะกรรมการยา คณะกรรมการอาหาร แต่ขณะทีค่ ณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคได้ยกเลิกผู้แทนที่มาจากผู้บริโภคมา เป็นตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิตามกฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภค ปี พ.ศ.2522 ถูกแก้ไขในปี พ.ศ.2541

บทเรียนการผลักดันกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

รัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 ได้บัญญัติให้มีองค์การอิสระผู้บริโภค ท�ำหน้าที่ให้ความเห็นต่อ
หน่วยงานของรัฐในการก�ำหนดนโยบายและมาตรการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค แต่ตลอดระยเวลา
ทีม่ กี ารบังคับใช้รฐั ธรรมนูญฉบับนีก้ ไ็ ม่สามารถมีกฎหมายก�ำหนดให้มอี งค์การอิสระผูบ้ ริโภคออกมาได้
โดยหลายฝ่ายได้มปี ญ
ั หาข้อถกเถียงและสาระทีไ่ ม่ชดั เจนในรัฐธรรมนูญปี 2540 ท�ำให้องค์กรคุม้ ครอง
ผู้บริโภคได้ใช้ความพยายามอย่างหนักในการผลักดันให้รัฐธรรมนูญปี 2550 ให้ความส�ำคัญกับ
การปฏิรปู กลไกโครงสร้างในการแก้ไขปัญหาผูบ้ ริโภค และส่งผลให้กลไกคุม้ ครองผูบ้ ริโภคในมาตรา 611
ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ระบุการคุ้มครองสิทธิของบุคคล ซึ่งเป็นผู้บริโภคไว้อย่างชัดเจน ไม่ว่า
จะขยายการคุ้มครองสิทธิให้ได้รับการคุ้มครองในการได้รับข้อมูลที่เป็นความจริง และมีสิทธิร้องเรียน
เพื่อให้ได้รับการแก้ไขเยียวยาความเสียหาย รวมทั้งมีสิทธิรวมตัวกันเพื่อพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ก�ำหนด
ให้มอี งค์การเพือ่ การคุม้ ครองผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็นอิสระจากหน่วยงานของรัฐ ซึง่ ประกอบด้วย ตัวแทนผูบ้ ริโภค
ท�ำหน้าที่ให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐในการตราและการบังคับใช้
กฎหมายและกฎ และให้ความเห็นในการก�ำหนดมาตรการต่างๆ เพือ่ คุม้ ครองผูบ้ ริโภค รวมทัง้ ตรวจสอบ
และรายงานการกระท�ำหรือละเลยการกระท�ำอันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งนี้ ให้รัฐสนับสนุน
งบประมาณในการด�ำเนินการขององค์การอิสระดังกล่าวด้วย
1

สิทธิของบุคคล ซึ่งเป็นผู้บริโภค ย่อมได้รับการคุ้มครองในการได้รับข้อมูลที่เป็นความจริง และมีสิทธิร้องเรียนเพื่อให้ได้รับ
การแก้ไขเยียวยาความเสียหาย รวมทั้งมีสิทธิรวมตัวกันเพื่อพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคให้มีองค์การเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
ที่เป็นอิสระจากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนผู้บริโภค ท�ำหน้าที่ให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของ
หน่วยงานของรัฐในการตราและการบังคับใช้กฎหมายและกฎ และให้ความเห็นในการก�ำหนดมาตรการต่างๆ เพือ่ คุม้ ครอง
ผูบ้ ริโภค รวมทัง้ ตรวจสอบและรายงานการกระท�ำหรือละเลยการกระท�ำอันเป็นการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ทัง้ นี้ ให้รฐั สนับสนุน
งบประมาณในการด�ำเนินการขององค์การอิสระดังกล่าวด้วย
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สารี อ๋องสมหวัง

บทเรียนเริ่มต้น

ไม่รอกฎหมาย ด�ำเนินการเข้าชื่อประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 10,000 รายชื่อเสนอกฎหมาย
ความหวังเรื่องการจัดตั้งองค์การอิสระผู้บริโภค ไม่ได้ถูกคาดหวังให้มีการริเริ่มจากหน่วยงาน
ของรัฐเท่านั้น แต่กลุ่มองค์กรผู้บริโภคได้เดินหน้ายื่น 12,208 รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อเสนอ
กฎหมายฉบับของประชาชนต่อประธานรัฐสภาตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 เนื่องจากมีบทเรียน
กฎหมายองค์การอิสระผูบ้ ริโภคของรัฐบาลทีผ่ า่ นการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาในสมัยนัน้
หากพิจารณาจะเห็นได้ว่าไม่มีความเป็นอิสระจริง เพราะคณะกรรมการองค์การอิสระผู้บริโภค เป็น
เพียงแค่คณะอนุกรรมการชุดหนึง่ เท่านัน้ ของคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคทีด่ ำ� เนินการอยูใ่ นปัจจุบนั
ซึง่ จะไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ทรี่ ฐั ธรรมนูญได้บญ
ั ญัตไิ ว้ เครือข่ายองค์กรผูบ้ ริโภคจึงได้ชว่ ยกันรวบรวม
รายชื่อประชาชนเพื่อเข้าชื่อเสนอกฎหมายที่เป็นร่างของประชาชน โดยมีความคาดหวังให้สาระใน
กฎหมายมีประโยชน์ตอ่ การคุม้ ครองผูบ้ ริโภคในปัจจุบนั และประชาชนสามารถมีสว่ นร่วมในทุกขัน้ ตอน
ในการจัดท�ำกฎหมายฉบับนี้ รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนเข้าใจ และสนับสนุนกฎหมายฉบับนี้
ขัน้ ตอนในการเข้าชือ่ เสนอกฎหมายใช้เวลามากกว่า 1 ปี เนือ่ งจากข้อจ�ำกัดของการเข้าชือ่ ทีต่ อ้ ง
ใช้เอกสารทั้งส�ำเนาบัตรประชาชนและส�ำเนาทะเบียนบ้าน ท�ำให้เกิดความยากล�ำบากในการรวบรวม
รายชื่อในการรณรงค์แต่ละครั้ง เพราะผู้บริโภคจ�ำนวนมากที่สนับสนุนกฎหมายฉบับนี้ขาดส�ำเนา
ทะเบียนบ้านกับตนเอง ท�ำให้เกิดความล่าช้า และต้องใช้การท�ำความเข้าใจที่มากในการอธิบายเพื่อ
ให้สนับสนุนกฎหมาย
การมีขั้นตอนที่มากมายในการตรวจสอบ เช่น การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารในชั้น
รัฐสภา การส่งรายชือ่ ให้กรรมการการเลือกตัง้ ตรวจสอบสิทธิ การส่งรายชือ่ ให้กรมการปกครองท�ำการ
ปิดประกาศในระดับท้องถิน่ เพือ่ ร้องคัดค้าน  การรับรองกฎหมายโดยนายกรัฐมนตรี การส่งกฎหมายให้
หน่วยงานต่างๆ พิจารณาและให้ความเห็น จนน�ำเข้าสู่การพิจารณารับหลักการของสภาผู้แทนราษฎร
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2553 จนสามารถตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณากฎหมายฉบับนี้ ท�ำให้ขั้นตอนนี้
ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน โดยได้พิจารณา รับหลักการร่างกฎหมายทั้งหมด 7 ฉบับ ได้แก่
1. ฉบับคณะรัฐมนตรี
2. ฉบับนางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ และคณะ
3. ฉบับนางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ และคณะ
4. ฉบับนางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช และคณะ
5. ฉบับนายวิชาญ มีนชัยนันท์ และคณะ
6. ฉบับนายวรงค์ เดชวิกรม และคณะ
7. ฉบับนางสาวสารี อ๋องสมหวังและประชาชนผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ จ�ำนวน 11,230 คน เป็นผูเ้ สนอ
ร่างกฎหมายมีสาระแบ่งเป็น 2 กลุม่ ส�ำคัญ ได้แก่ ร่างของรัฐบาลไม่ได้ให้คณะกรรมการองค์การ
อิสระท�ำงานอย่างเต็มทีเ่ ต็มเวลา แต่เน้นความส�ำคัญไปทีผ่ อู้ ำ� นวยการส�ำนักงานทีจ่ ะเป็นผูด้ ำ� เนินการให้
คณะกรรมการพิจารณา และร่างของภาคประชาชนที่มีหลักการส�ำคัญดังนี้
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บทเรียนการผลักดันกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กรณีศึกษาการเข้าชื่อเสนอกฎหมายองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

หลักการส�ำคัญของกฎหมาย
1. จัดท�ำเป็นกฎหมายเฉพาะ ทีเ่ ป็นอิสระจากหน่วยงานของรัฐ ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย
2. สนับสนุนให้ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคตามกฎหมาย ได้รับข้อมูลที่เป็น
ความจริง และมีสิทธิร้องเรียนเพื่อให้ได้รับการแก้ไขเยียวยาความเสียหาย รวมทั้งมีสิทธิรวมตัวกัน
เพื่อพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค
3. การสนับสนุนด้านงบประมาณจากหน่วยงานของรัฐ ตามรัฐธรรมนูญ ฯ เพื่อด�ำรงความเป็น
อิสระจากหน่วยงานของรัฐ ควรออกแบบให้มกี ารสนับสนุนงบประมาณต่อองค์กรอิสระในลักษณะต่อ
หัวประชากร
4. ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ในการท�ำงาน ถึงแม้รัฐธรรมนูญจะบัญญัติให้มีหน้าที่ให้ความเห็น
เพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐในการตรา และการบังคับใช้กฎหมายและกฎ และให้
ความเห็นในการก�ำหนดมาตรการต่างๆ เพือ่ คุม้ ครองผูบ้ ริโภค รวมทัง้ ตรวจสอบและรายงานการกระท�ำ
หรือละเลยการกระท�ำอันเป็นการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค แต่การจะท�ำหน้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรจะ
ต้องมีอำ� นาจหน้าทีเ่ กีย่ วข้องเพิม่ เติม ดังนัน้ องค์การอิสระผูบ้ ริโภค ควรท�ำหน้าทีส่ ำ� คัญซึง่ สอดคล้องกับ
ปัญหาผู้บริโภคในปัจจุบันดังต่อไปนี้
(1) ให้ความเห็นเพือ่ ประกอบการพิจารณาของหน่วยงานรัฐเกีย่ วกับการตราและการบังคับ
ใช้กฎหมาย กฎ และข้อบังคับ และการให้ความเห็นในการก�ำหนดมาตรการต่าง ๆ เพือ่
คุ้มครองผู้บริโภค
(2) ตรวจสอบและรายงานการกระท�ำหรือละเลยการกระท�ำอันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค
(3) ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรผู้บริโภคในการคุ้มครองผู้บริโภคให้เกิดขึ้นอย่างน้อย
ในทุกจังหวัด
(4) ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยราชการ องค์กรเอกชนและ
องค์กรอื่นในการส่งเสริมผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภค
(5) จัดให้มกี ารประชุมสมัชชาตัวแทนองค์กรผูบ้ ริโภคอย่างน้อยปีละหนึง่ ครัง้ เพือ่ ประเมิน
การท�ำงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคขององค์การอิสระ ติดตาม ตรวจสอบการท�ำงาน
ของหน่วยงานรัฐทีท่ ำ� หน้าทีค่ มุ้ ครองผูบ้ ริโภค และเพือ่ เสนอแนะแนวทางในการคุม้ ครอง
สิทธิผู้บริโภคแก่หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ เพื่อด�ำเนินการใดๆ ในการคุ้มครองผู้บริโภค
(6) ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้ในการคุ้มครองผู้บริโภค
(7) จัดท�ำรายงานเฉพาะกรณี รายงานประจ�ำปี เพือ่ ประเมินสถานการณ์ผบู้ ริโภค เสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี รัฐสภาและเผยแพร่ต่อสาธารณชน
(8) สนับสนุนการใช้มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค รวมทัง้ ท�ำการฟ้องแทน
ผู้บริโภคเพื่อประโยชน์สาธารณะ เป็นต้น
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5. องค์การอิสระผูบ้ ริโภคต้องเป็นหน่วยสนับสนุนผูบ้ ริโภคและองค์กรผูบ้ ริโภค ในการให้บริการ
แบบเบ็ดเสร็จแก่ผู้บริโภค เนื่องจากระบบการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทยเป็นระบบที่มีหลาย
หน่วยงานรับผิดชอบร่วมกัน เช่น ส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กระทรวงพาณิชย์
ส�ำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม เป็นต้น ท�ำให้เป็นภาระและยากแก่ผู้บริโภคในการจะได้รับทราบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการใช้สิทธิของตนเอง ในการได้รับการเยียวยา ชดเชยความเสียหายให้
สอดคล้องกับปัญหาและความเสียหาย ดังนัน้ องค์การอิสระผูบ้ ริโภคควรเป็นหน่วยบริการแบบเบ็ดเสร็จ
แก่ผู้บริโภค (One Stop Service)
6. การปฏิบตั งิ านเต็มเวลาของคณะกรรมการ เนือ่ งจากมีภารกิจทีต่ อ้ งปฏิบตั กิ ารมีจำ� นวนมาก  
หลากหลาย และกว้างขวาง รวมทั้งครอบคลุมหน่วยงานจ�ำนวนมาก ดั้งนั้นหากใช้เฉพาะส�ำนักงาน
เลขานุการจะไม่เพียงพอต่อสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน ผู้บริโภค
7. ผู้แทนผู้บริโภค ที่จะเป็นคณะกรรมการองค์การอิสระผู้บริโภค จะต้องเป็นองค์กรที่ท�ำงาน
คุม้ ครองผูบ้ ริโภคต่อเนือ่ ง ไม่ใช่องค์กรเฉพาะกิจ ไม่ใช่องค์กรของภาคธุรกิจทีใ่ ห้บริการผูบ้ ริโภค รวมทัง้
บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ จะต้ อ งมี ผ ลงานในการท� ำงานคุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภคที่ เ ป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ต ่ อ
สาธารณชน

บทเรียนในการมีส่วนร่วมในการจัดท�ำกฎหมายในชั้นกรรมาธิการ

1. กฎหมายเป็นไปในทิศทางที่ประชาชนต้องการ เพราะการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ท�ำให้
ประชาชนได้สัดส่วนกรรมาธิการจ�ำนวน 18 คน ในสัดส่วน 1 ใน 3 ของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณากฎหมายทั้งหมดจ�ำนวน 54 คน
2. สส.จ�ำนวนมากขาดประชุม ไม่ได้มาประชุมเลย หรือบางท่านมาประชุมเพียงครั้งเดียวเพื่อ
ขอสงวนค�ำแปรญัตติ การให้ความส�ำคัญกับการประชุมพิจารณากฎหมายมีน้อย การใช้ข้อมูลวิชาการ
เพื่อการจัดท�ำกฎหมายมีจ�ำกัด เพราะการจัดท�ำกฎหมายใช้การต่อรอง ใช้เสียงข้างมากของรัฐบาล
3. สส. ทีเ่ ห็นชอบในการพิจารณากฎหมายเมือ่ มีความเปลีย่ นแปลงรัฐบาล สส.ซึง่ เดิมเคยเห็นชอบ
กฎหมายกลับมีความเห็นโต้แย้งทัง้ ทีเ่ คยลงมติไว้แล้ว เช่น ความขัดแย้งของ สส. ในชัน้ กรรมาธิการร่วม
ทั้งๆ ที่มติของกรรมาธการร่วมในการแก้ไขกฎหมายยืนบนหลักการและสาระที่ก�ำหนดไว้ในชั้น
สภาผู้แทนราษฎรเดิมก่อนไปยังชั้นวุฒิสภา

บทเรียนจากการยุบสภา

ถึ ง แม้ ก ารยุ บ สภาจะไม่ ไ ด้ เ ป็ น สาเหตุ โ ดยตรงให้ ก ฎหมายต้ อ งตกไป เพราะรั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา 153 ฉบับปัจจุบันให้อ�ำนาจคณะรัฐมนตรีในการยืนยันและสามารถมีมติร้องขอให้รัฐสภา
พิจารณาเห็นชอบกฎหมายได้อกี ครัง้ แต่เนือ่ งจากกฎหมายฉบับนีร้ บั หลักการและผ่านสภาผูแ้ ทนราษฎร
ในรัฐบาลที่ถือได้ว่า คนละขั้วการเมือง ท�ำให้องค์กรผู้บริโภคต้องใช้ความพยายามมากในการผลักดัน
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บทเรียนการผลักดันกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กรณีศึกษาการเข้าชื่อเสนอกฎหมายองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

และการรณรงค์ จนไม่ท�ำให้รัฐบาลเดินหน้ากฎหมายฉบับนี้ ไปเมื่อวันที่ 28 กันายนยน 2554 โดย
ร่วมมือกับการผลักดันกฎหมายฉบับอืน่ ๆ ในการเข้าชือ่ ประชาชนในการเสนอกฎหมาย จ�ำนวน 9 ฉบับ
และท�ำให้รฐั สภาเห็นชอบกฎหมายฉบับและกฎหมายฉบับนีส้ ามารถไปพิจารณาในชัน้ วุฒสิ ภาได้ทนั ที
ตามที่ได้มีการพิจารณาไว้ในคราวที่แล้วก่อนการยุบสภา

บทเรียนในขั้นตอนกรรมาธิการวุฒิสภา

ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. .... วุฒิสภาได้พิจารณา
เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555 โดยมีการแก้ไขสาระส�ำคัญ 4 ประการ ได้แก่
1. การเพิ่มงบประมาณสนับสนุนองค์กรอิสระ จาก 3 บาทเป็น 5 บาทต่อหัวประชากร
2. การเพิ่มองค์ประกอบคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการองค์การอิสระ โดยเสนอให้มี
ผู้แทนจากที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยของรัฐ 1 คน เป็นกรรมการสรรหา จากจ�ำนวนกรรมการ
สรรหา 8 คน เป็น 9 คน
3. ปรับเปลี่ยนอายุกรรมการองค์การ ฯ จากเดิม 25 ปีเป็น 35 ปี  
4. เพิ่มบทลงโทษปรับและจ�ำคุกคณะกรรมการ ฯ หากปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบและผิดจริยธรรม
หากพิจารณาเหตุผลจะเห็นได้วา่ การแก้ไขของวุฒสิ ภาเพือ่ ท�ำให้กฎหมายสามารถปฏิบตั ไิ ด้จริง
เช่น งบประมาณที่เพิ่มขึ้น โดยให้เหตุผลว่า หากองค์การอิสระสนับสนุนการใช้สิทธิของประชาชนใน
การด�ำเนินคดีผบู้ ริโภค ซึง่ เกิดขึน้ มากถึง 300,000 กว่าคดี เพียงสนับสนุนงบประมาณกรณีละ 1,000 บาท
ก็ไม่เพียงพอแล้ว หรือหากคณะกรรมการจะจัดส่งเอกสารให้ทุกครัวเรือนจ�ำนวน 22 ล้านครัวเรือน
ก็ใช้งบประมาณจ�ำนวนมาก แต่เหตุผลเหล่านี้ก็ไม่สามารถท�ำให้สภาผู้แทนราษฎรคล้อยตาม ท�ำให้
สภาผูแ้ ทนราษฎรไม่เห็นชอบกฎหมายทีม่ กี ารแก้ไขโดยวุฒสิ ภาเมือ่ วันที่ 5 กันยายน 2555 จึงเป็นเหตุ
ให้มีการตั้งกรรมาธิการร่วมจ�ำนวน 22 คนของสองสภาเพื่อพิจารณากฎหมายฉบับนี้

บทเรียนในชั้นกรรมาธิการร่วม

1. ความล่าช้าในการพิจารณากฎหมายและต้องการแก้ไขกฎหมายทั้งฉบับ เช่น ใช้เทคนิคยื้อ
การประชุม ไม่ตัดสินใจ เรียกหาข้อมูลไม่ต่างจากการท�ำกฎหมายในขั้นตอนของสภาผู้แทนราษฎร
ต้องการแก้ไขกฎหมายทุกมาตรา แม้แต่มาตราที่ไม่ได้มีการแก้ไขจากทั้งสองสภา เช่น อ�ำนาจหน้าที่
ของคณะกรรมการ
2. ต้องการเปลี่ยนหลักการกฎหมายในการรับประกันความเป็นอิสระจากหน่วยงานของรัฐ
ทีส่ ำ� คัญ คือ การมีงบประมาณทีเ่ ป็นอิสระ (Block Grant) โดยการสนับสนุนงบประมาณขัน้ ต�ำ่ ทีแ่ น่นอน
ในแต่ละปี ให้สามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมติทปี่ ระชุมเห็นชอบให้สนับสนุนงบประมาณ
3 บาท ต่อหัวประชากรตามร่างเดิมของ สส. แต่ สส. ฝ่ายรัฐบาลกลับเสนอญัตติให้เปลี่ยนหลักการ
เป็นเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เพียงพอตามความเหมาะสม เป็นรายปี เงินอุดหนุนทั่วไป
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3. ให้มีองค์การอิสระแต่ไม่ต้องการให้ท�ำอะไรมากเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค เช่น
ก. ความพยายามในการลดหรือตัดตอนบทบาทของคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อ
การคุ้มครองผู้บริโภค
ข. ไม่ให้ตรวจสอบภาคเอกชน (ธุรกิจ)
ค. ไม่ให้มีบทบาทในการเปิดเผยชื่อสินค้าหรือบริการที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภค
ง. ไม่ให้มีบทบาทส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดพิจารณาแต่งตั้งพนักงานอัยการด�ำเนินคดี
ตามที่อัยการสูงสุดเห็นสมควร
จ. ไม่ให้มีบทบาทในการสนับสนุนการใช้สิทธิร้องเรียนหรือด�ำเนินคดีของผู้บริโภคและ
องค์กรผู้บริโภค
กรรมาธิการร่วม ฯ ได้พิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จไปเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา
แต่ยงั ไม่สามารถน�ำเข้าสูก่ ารพิจารณาของรัฐสภาได้สำ� เร็จ เนือ่ งจากความเห็นทีแ่ ตกต่างกันในประเด็น
ส�ำคัญ เช่น การสนับสนุนงบประมาณขั้นต�่ำที่แน่นอนในแต่ละปี ให้สามารถท�ำงานได้อย่างอิสระโดย
มติที่ประชุมกรรมาธิการร่วมเห็นชอบให้สนับสนุนงบประมาณ 3 บาทตามมติของสภาผู้แทนราษฎร
แต่กรรมาธิการร่วมบางส่วน เห็นว่า ไม่ควรมีการก�ำหนดจ�ำนวนเงินอุดหนุนที่แน่นอนไว้ เนื่องจาก
เป็นการก้าวก่ายการด�ำเนินการด้านงบประมาณของฝ่ายบริหาร แต่ควรให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหาร
เป็นผูจ้ ดั สรรงบประมาณดังกล่าวจะเหมาะสมกว่า หรือไม่ตอ้ งการให้มอี ำ� นาจหน้าทีใ่ นเรือ่ งเหล่านี้ เช่น
การตรวจสอบภาคเอกชนในการละเมิดสิทธิผู้บริโภค การเปิดเผยชื่อสินค้าหรือบริการที่ละเมิดสิทธิ
ผู้บริโภค การส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดพิจารณาแต่งตั้งพนักงานอัยการด�ำเนินคดี ตามที่อัยการสูงสุด
เห็นสมควรเพราะเห็นว่าเป็นการท�ำหน้าทีข่ องหน่วยงานของรัฐ ทัง้ ทีร่ ฐั ธรรมนูญได้กำ� หนดให้ทำ� หน้าที่
ตรวจสอบและรายงานการกระท�ำ หรือละเลยการกระท�ำอันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค

มีองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วมีประโยชน์อะไร

การรณรงค์และผลักดันกฎหมาย ถึงแม้จะมีการด�ำเนินการผลักดันกฎหมายด้วยวิธีการต่างๆ
แต่ยงั ไม่สามารถผลักดันร่างพระราชบัญญัตอิ งค์การอิสระเพือ่ การคุม้ ครองผูบ้ ริโภคได้สำ� เร็จ นับตัง้ แต่
วันที่ 28 กันยายน 2554 จนถึงปัจจุบันกฎหมายฉบับนี้ก็ยังไม่สามารถผ่านกระบวนการของรัฐสภา
ได้ส�ำเร็จ ทั้งที่ได้มีการก�ำหนดไว้ในบทเฉพาะกาล มาตรา 303 ให้มีการด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
1 ปี นับแต่วันที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ซึ่งได้ครบก�ำหนดตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ ในปี พ.ศ. 2552
หรือหากนับการถือก�ำเนิดและก่อร่างสร้างตัวขึ้นในรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 ที่ก�ำหนดไว้ใน
มาตรา 57 ก็มากกว่า 15 ปีแล้ว
ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อกฎหมายฉบับนี้ ย่อมเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณจากปัญหาผู้บริโภค
ในปัจจุบัน ทั้งๆ ที่มีการรับรองสิทธิของบุคคล ซึ่งเป็นผู้บริโภค ที่จะต้องได้รับการคุ้มครองใน
การได้รับข้อมูลที่เป็นความจริง มีสิทธิร้องเรียนเพื่อให้ได้รับการแก้ไขเยียวยาความเสียหาย รวมทั้ง
มีสิทธิรวมตัวกันเพื่อพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค รวมทั้งยังมีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค และ
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บทเรียนการผลักดันกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กรณีศึกษาการเข้าชื่อเสนอกฎหมายองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องอืน่ ๆ มากมาย หวังว่า การมีองค์การอิสระเพือ่ การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค จะช่วยคุม้ ครอง
ผู้บริโภคในประเด็นส�ำคัญดังนี้
1. ให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐในการตราและการบังคับใช้
กฎหมายและกฎ และให้ความเห็นในการก�ำหนดมาตรการต่างๆ เพือ่ คุม้ ครองผูบ้ ริโภค องค์การอิสระ ฯ
ยังท�ำหน้าที่ตรวจสอบและรายงานการกระท�ำหรือละเลยการกระท�ำอันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค
ถึงแม้องค์กรผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิหรือสมาคมต่างๆ ได้ท�ำหน้าที่ในการตรวจสอบ การเสนอ
นโยบาย มาตรการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค แต่ก็ได้รับความสนใจหรือการผลักดันจากหน่วยงาน
ของรัฐในการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างจ�ำกัด เช่น การเสนอของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคให้รถโดยสาร
สาธารณะมีการท�ำประกันภัยชัน้ 1 ยังไม่ได้ถกู พิจารณาจากกระทรวงคมนาคมซึง่ หากความเห็นเหล่านี้
ถูกน�ำเสนอโดยคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค หน่วยงานของรัฐต้องมี
การชี้แจงว่าสามารถด�ำเนินการได้หรือด�ำเนินการไม่ได้ด้วยเหตุผลอะไร แทนที่ปล่อยปละละเลย
เมื่อเป็นความเห็นขององค์กรผู้บริโภค หรือจากการท�ำงานพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
เช่น กรณีสถานบริการออกก�ำลังกายแคลิฟอเนียร์ฟติ เนส ว้าว ทีป่ ดิ กิจการ พบว่า บริษทั มีปญ
ั หาหนีส้ นิ
มากกว่าทุนนับตั้งแต่ปี 2552 หรือผู้ตรวจสอบบัญชีอนุญาตไม่รับรองบัญชีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553-2554
ทั้งที่เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ หากมีองค์การอิสระฯ การท�ำหน้าที่เตือนให้ผู้บริโภคที่ก�ำลัง
จะไปเป็นสมาชิกพึงระวัง การถูกหลอกถูกโกงกันเกือบสองแสนคน ก็นา่ จะน้อยลง หรือมีความเสียหาย
น้อยลงต่อผู้บริโภค
2. นอกจากนี้ ก ารมี อ งค์ ก ารอิ ส ระเพื่ อ การคุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภค จะช่ ว ยลดการฟ้ อ งคดี ต ่ อ
หน่วยงานรัฐ หากมีกระบวนการขัน้ ตอนทีด่ ใี นการรับฟังความคิดเห็น หรือขอความคิดเห็นเพือ่ ป้องกัน
ปัญหาและให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้บริโภคมากขึ้น เช่น กรณีการขึ้นค่าโทลเวย์จาก 55 บาท เป็น
85 บาท โดยไม่ต้องขออนุญาตใครเพียงแต่ติดประกาศแจ้งผู้ใช้รถทราบภายใน 30 วัน การขึ้นราคา
ก๊าซ LPG การคิดค่าธรรมเนียมธนาคาร หรืออัตราบัตรเอทีเอ็ม แต่หากมีองค์การอิสระ ฯ หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องต้องจัดส่งเรื่องเหล่านั้น ขอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครอง
ผูบ้ ริโภค ช่วยให้หน่วยงานตัดสินใจโดยใช้ขอ้ มูลจากตัวแทนของผูบ้ ริโภคมากขึน้ และช่วยลดการฟ้องคดี
ต่อศาลปกครอง
3. ท�ำให้ผบู้ ริโภคเท่าทันปัญหาและใช้ชวี ติ ได้อย่างไม่ถกู หลอกถูกโกง คุม้ ครองตัวเองได้เพิม่ ขึน้
เช่น สามารถให้ข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสินค้าเพื่อเลือกซื้อหรือไม่ซื้อ และเท่าทันโฆษณาในโทรทัศน์
ทีวีดาวเทียม วิทยุชุมชน เคเบิ้ลทีวี เพราะแม้แต่เครื่องดื่มรังนกส�ำเร็จรูปที่มีรังนกแห้งเพียง 1 % แต่
กลับโฆษณารังนกแท้ 100 %
4. เป็นหน่วยสนับสนุนผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จหรือครบวงจร (One stop service) ผู้บริโภค
สามารถไปร้องเรียน ตรวจสอบ ขอค�ำปรึกษาทางกฎหมาย และติดตามความคืบหน้าได้ในทุกประเด็น
ปัญหา ทุกข้อเรียกร้อง แม้องค์การนี้จะไม่มีอ�ำนาจหน้าที่ในการสั่งห้าม สั่งปิด สั่งรื้อ หรือสั่งปรับ ก็จะ
เป็นประโยชน์กบั ผูบ้ ริโภคมาก เพราะการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคในประเทศไทยมีหลายหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
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สารี อ๋องสมหวัง

แม้แต่อยากจะร้องเรียนปัญหาการละเมิดสิทธิก็ยากที่จะรู้ว่าต้องเดินไปที่ไหน โทรศัพท์สายด่วน
เบอร์อะไร
5. รูปธรรมการตรวจสอบการคุ้มครองผู้บริโภค ให้หน่วยงานของรัฐตระหนักและคุ้มครอง
ผู้บริโภคเพิ่มขึ้น เช่น กรณีแร่ใยหินที่พบข้อมูลชัดเจนว่าท�ำให้เกิดมะเร็งเยื่อหุ้มปอด เดิมการคุ้มครอง
ผูบ้ ริโภคในประเทศไทยมีเพียงมาตรการฉลาก หากมีองค์การอิสระ ต้องขอความคิดเห็นจากองค์การนี้
ซึ่งจะมีโอกาสเสนอให้ยกเลิกการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบแร่ใยหินอย่างที่ประเทศพัฒนาแล้ว
ด�ำเนินการ หรือแม้แต่ปัจจุบันการท�ำงานของนักวิชาการอิสระ หน่วยงานของรัฐ กลุ่ม T-BAN
จนสามารถผลักดันให้มีมติคณะรัฐมนตรียกเลิกการน�ำเข้าและผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมแร่ใยหิน
แต่กระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคณะรัฐมนตรีกลับโยกโย้ และเริ่มต้นท�ำงานวิจัยใหม่
อีกครัง้ แทนทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามมติคณะรัฐมนตรี องค์การอิสระเพือ่ การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ก็จะช่วยตรวจสอบ
การท�ำหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรมให้หยุดตีรวนไม่ท�ำตามมติคณะรัฐมนตรี
6. นอกจากนีร้ ฐั ธรรมนูญยังก�ำหนดให้องค์การอิสระเพือ่ การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ให้ความเห็นต่อ
การบังคับใช้กฎหมาย ย่อมสามารถช่วยสนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น
กสทช.ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในใบอนุญาตระบบโทรศัพท์ 3G ให้บริษัทมือถือลดราคา 15% แต่เมื่อเปิด
ให้ใช้บริการพบว่าไม่มีบริษัทใดลดราคาเลยมีพียงการเพิ่มสิทธิประโยชน์ หรือการเสนอให้ใช้บริการ
ในระบบ 4G ทั้งที่บริษัทเหล่านี้ จ่ายส่วนแบ่งรายได้ลดลงจาก 40,000 ล้านบาทต่อปีเป็นเพียงไม่เกิน
3,000 ล้านบาทต่อปีเท่านั้น

ประชาชนไม่รอกฎหมายเดินหน้าคณะกรรมการประชาชน

เมือ่ ยังไม่มอี งค์การอิสระเพือ่ การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค การมีสว่ นร่วมของผูบ้ ริโภคในการให้ความเห็น
การเป็นตัวแทนของผู้บริโภคอย่างเป็นระบบในการก�ำหนดกติกา มาตรการต่างๆ เพื่อการคุ้มครอง
ผู้บริโภคจึงยังไม่เป็นจริง ประกอบข้อจ�ำกัดการท�ำงานคุ้มครองผู้บริโภคของหน่วยงานรัฐท�ำให้ความ
รุนแรงของปัญหาการละเมิดสิทธิผู้บริโภค การถูกหลอกถูกโกงของผู้บริโภคจึงยังเป็นปัญหาพื้นฐาน
ส�ำคัญของผู้บริโภคไทย ท�ำให้องค์กรผู้บริโภคจ�ำนวน 302 องค์กรทั่วประเทศ ได้ด�ำเนินการคัดเลือก
คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน จ�ำนวน 15 คน ตามกฎหมาย
โดยมาจากการคัดเลือกกันเองของผูแ้ ทนองค์กรผูบ้ ริโภคจากเขตๆ จ�ำนวน 8 คน และสรรหาผูเ้ ชีย่ วชาญ
7 คน ภายใต้หลักเกณฑ์ องค์กรผูบ้ ริโภค หมายถึง คณะบุคคลตัง้ แต่ 10 คนขึน้ ไปไม่วา่ จะเป็นนิตบิ คุ คล
หรือไม่กต็ ามทีม่ วี ตั ถุประสงค์และมีการด�ำเนินเพือ่ การคุม้ ครองผูบ้ ริโภคโดยไม่แสวงหาก�ำไร หรือรายได้
มาแบ่งปันกัน และต้องเป็นอิสระไม่ถูกจัดตั้งหรือตกอยู่ภายใต้อาณัติไม่ว่าทางตรงทางอ้อมจากของ
หน่วยงานของรัฐหรือผู้ประกอบการ รวมทั้งองค์กรมีการท�ำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี
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บทเรียนการผลักดันกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กรณีศึกษาการเข้าชื่อเสนอกฎหมายองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

คณะกรรมการฯ ผู้แทนผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 7 คน ได้แก่
1. ด้านการเงินการธนาคาร
ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์
2. ด้านบริการสาธารณะ
ผศ.ประสาท มีแต้ม
3. ด้านอสังหาริมทรัพย์
นายจุมพล ชื่นจิตต์ศิริ
4. ด้านบริการสุขภาพ
นางสาวสุรีรัตน์ ตรีมรรคา
5. ด้านสินค้าและบริการทั่วไป นางรัศมี วิศทเวทย์
6. ด้านสื่อและโทรคมนาคม
ผศ.รุจน์ โกมลบุตร
7. ด้านอาหารและยา
รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์
คณะกรรมการฯ ระดับเขต 8 คน ได้แก่
1. คุณชลดา บุญเกษม   
ได้รับเลือกเป็นผู้แทนเขต 1 ภาคกลาง
2. คุณน�้ำค้าง มั่นศรีจันทร์
ได้รับเลือกเป็นผู้แทนเขต 2 ภาคตะวันออก
3. คุณปฏิวัติ เฉลิมชาติ
ได้รับเลือกเป็นผู้แทนเขต 3 ภาคอีสานตอนบน
4. คุณอาภรณ์ อะทาโส  
ได้รับเลือกเป็นผู้แทนเขต 4 ภาคอีสานตอนล่าง
5. คุณสุภาพร ถิ่นวัฒนากูล    ได้รับเลือกเป็นผู้แทนเขต 5 ภาคเหนือ
6. คุณบุญยืน ศิริธรรม
ได้รับเลือกเป็นผู้แทนเขต 6 ภาคตะวันตก
7. คุณชโลม เกตุจินดา
ได้รับเลือกเป็นผู้แทนเขต 7 ภาคใต้
8. คุณศิริศักดิ์ หาญชนะ  
ได้รับเลือกเป็นผู้แทนเขต 8 กรุงเทพมหานคร
การด�ำเนินงานของคณะกรรมการองค์การอิสระเพือ่ การคุม้ ครองผูบ้ ริโภคนับตัง้ ได้รบั การคัดเลือก
เมื่อเดือนกรกฎาคม 2555 ถึง พฤษภาคม 2556 มีการด�ำเนินงานส�ำคัญดังนี้
		1. การจัดท�ำ “แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กรผู้บริโภค”
คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน ร่วมกับ สถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย (TDRI) และเครือข่ายองค์การผู้บริโภคทั่วประเทศ ได้จัดท�ำ 
“แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กรผู้บริโภค” โดยแบ่งการจัดท�ำแผนเป็น 3 ระดับ คือ
ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ เพื่อให้มีข้อมูลสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค
ในประเทศ ให้มีความสอดคล้องและมีหนุนเสริมการท�ำงานคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกัน
		2. การให้ความเห็นต่อข้อเสนอนโยบาย กฎ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
(1) การให้ความเห็นต่อข้อเสนอนโยบาย ได้มีการจัดท�ำข้อเสนอนโยบายเพื่อคุ้มครอง
ผู้บริโภค (เอกสารแนบท้าย 1) ดังนี้
					● ด้านบริการสุขภาพ
					● ด้านอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
					● ด้านการเงินการธนาคาร
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					● ด้านบริการสาธารณะ : พลังงาน
					● ด้านสื่อและโทรคมนาคม
					● ด้านสินค้าและบริการทั่วไป : การจัดการสินค้าอันตรายและสินค้าไม่ปลอดภัย
(2) การให้ความเห็นต่อ (ร่าง) พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่.....) พ.ศ. ....
คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน ได้พิจารณาร่าง
พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่......) พ.ศ. .... ที่สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
แล้ว มีความเห็นไม่พ้องด้วยกับการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร จึงได้ให้ความเห็น (ตามเอกสาร
แนบท้าย 2) เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว ในมาตรา 41 และมาตรา 61
		3. การตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน
(1) การขั บ เคลื่ อ นประปั ญ หาตามสถานการณ์ : การปิ ด กิ จ การของบริ ษั ท ฟิ ต เนส
แคลิฟอร์เนียว้าว
1) ได้มีการจัดเวทีสาธารณะ “ถูกโกง ไม่ใช่ เรื่องเวรกรรม ตอน : สัญญา ไม่เป็นสัญญา
กรณีฟิตเนสไม่ว้าว” วันที่ 23 กันยายน 2555 ณ หอประชุมชั้น 4 อาคารประชาธิปก-ร�ำไพพรรณี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย...มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และสถาบันวิจัยสังคม ร่วมกับ FM.96.5
คลื่นความคิด โดยมีผู้เสียหายกว่า 200 คน และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมผู้เสียหาย
มาแลกเปลี่ยนข้อมูล และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน
2) การติดตามการด�ำเนินการและการให้ความเห็นต่อแนวทางการด�ำเนินการผ่าน
คณะอนุกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) ในการ
ขับเคลือ่ นปัญหาแคลิฟอร์เนียว้าวกับหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ส�ำนักงานคณะกรรมการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริโภค (สคบ.), กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ (DSI), สภาทนายความ, กองบังคับการปราบปรามการกระท�ำ
ความผิดเกีย่ วกับการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค (ปคบ.), ศาลล้มละลาย และกรมบังคับคดี (เอกสารแนบท้าย 3)
		4. การจัดงานสมัชชาผู้บริโภค
(1) คณะกรรมการองค์ ก ารอิ ส ระเพื่ อ การคุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภคภาคประชาชน ร่ ว มกั บ
แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) จัดเวทีสมัชชาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์
(2) ร่ ว มกั บ คณะนิ ติ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาธรรมศาสตร์ จั ด งานสั ม มนาวิ ช าการ เรื่ อ ง
“ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้ริโภค พ.ศ. .... : ความส�ำคัญต่อการคุ้มครอง
ผู้บริโภค” 18 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย์ (ชั้น 1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
		5. การเผยแพร่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจ ต่อ พ.ร.บ.องค์การอิสระเพือ่ การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
(1) แถลงข่าว เรื่อง “ใครกันแน่ แช่ 3G” เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2555 ณ มูลนิธิ
เพื่อผู้บริโภค
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(2) การเขียนบนความเผยแพร่
2.1) เรื่อง “ระบอบประชาธิปไตยจะกลายเป็นเรื่องเหลวไหล ไร้สาระ หากผู้บริโภค
ไม่มีอ�ำนาจ ไม่มีองค์การที่อิสระปราศจากการครอบง�ำของทุนและนักการเมือง
เพื่ อ ท� ำ หน้ า ที่ ป กป้ อ งคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องตนเอง” โดย ผศ.ประสาท มี แ ต้ ม
ผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 2 ธันวาคม 2555
2.2) เรื่อง “ค�ำถามต่อเหตุผลในการขึ้นค่า Ft รอบใหม่ (ม.ค.-เม.ย.56)” โดย
ผศ.ประสาท มีแต้ม
2.3) เรื่ อ ง “องค์ ก ารอิ ส ระเพื่ อ ผู ้ บ ริ โ ภค อี ก นิ ด เดี ย วจะเป็ น จริ ง (?)” โดย
ผศ.รุจน์ โกมลบุตร หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 หน้า 7
(3) สื่อโซเซียลมีเดีย ได้แก่
- โครงการ STOP STUPID เพื่อท�ำความเข้าใจกับประชาชน และให้ร่วมลงชื่อ
สนั บ สนุ น มาตรา 61 พ.ร.บ.องค์ ก ารอิ ส ระเพื่ อ การคุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภค ผ่ า น
https://www.facebook.com/cindpendence จัดท�ำโดย... โดย ผศ.รุจน์ โกมลบุตร
ร่วมกับ นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(4) ร่วมกับ สสส. จัดท�ำโครงการภาพยนตร์สั้นเพื่อผู้บริโภค 6+1
(5) การประกวดคนใช้สทิ ธิยอดเยีย่ มแห่งปี 2555 : ประกาศผลเมือ่ วันที่ 28 เมษายน 2556
ณ โรงภาพยนตร์เอสเอฟ ซีเนม่า เซ็นทรัลเวิลด์ ถนนราชด�ำริ
(6) การจัดท�ำหนังสือ
6.1) ชุดคู่มือ การซื้อรถคันแรก
6.2) การจัดท�ำหนังสือรวบรวมบทความเรื่องพลังงาน
แต่เนื่องจากองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคยังไม่เกิดขึ้นจริงตามกฎหมาย ท�ำให้การ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในครึ่งปีแรกที่ได้รับการคัดเลือกจากองค์กรผู้บริโภค ยังไม่สามารถ
ปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายได้เต็มที่ภายใต้ข้อจ�ำกัดหลายประการ อาทิเช่น การรับรู้ของสาธารณชน
การยอมรับของหน่วยงานของรัฐ ข้อจ�ำกัดในการสนับสนุนของส�ำนักงานเลขานุการของมูลนิธิเพื่อ
ผู้บริโภคซึ่งมีภารกิจในการด�ำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคมากมาย
ทิศทางในการด�ำเนินงานของคณะกรรมการองค์การอิสระฯ ในปีต่อไป มีดังนี้
(1) การให้ความเห็นต่อหน่วยงานของรัฐ โดยการประชุมคณะกรรมการองค์การอิสระ การรับฟัง
ความคิดเห็นองค์กรผูบ้ ริโภค ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ และให้มเี ผยแพร่การรายงานการประชุม
บนเว็บไซต์องค์การอิสระฯ
(2) ด�ำเนินการขับเคลื่อนงานประเด็นที่เคยให้ความคิดเห็น ในด้านต่างๆ ได้แก่ 1) บริการ
สุขภาพ 2) อาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 3) การเงินการธนาคาร 4) บริการสาธารณะ 5) สื่อและ
โทรคมนาคม 6) อสังหาริมทรัพย์ และ 7) สินค้าและบริการทั่วไป
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(3) วิจัย ศึกษา ติดตาม ข้อมูลสถานการณ์ปัญญาที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคโดยรวม เพื่อ
แจ้งเตือนให้ผบู้ ริโภคได้รบั ทราบข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็นจริง รวมถึงการก�ำหนดท่าที นโยบาย กฎ กฎหมาย
ระเบียบ ในการควบคุมป้องกันปัญหาเชิงระบบ
(4) เน้นตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ หรือตรวจสอบกฎหมาย
ล�ำดับขั้นตอนการผลักดันกฎหมายองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 57 – มาตรา 61 แห่งราชอาณาจักรไทย
รัฐธรรมนูญ ปี 2540
มาตรา 57

ระยะแรกมิถุนายน 2541 – เมษายน 2543
1. การแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาหลักการขององค์การอิสระตาม มาตรา 57
2. เผยแพร่หลักการองค์การอิสระ
3. สิทธิผู้บริโภคที่ควรมีการคุ้มครองเพิ่มเติม
4. การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเรื่องหลักการองค์การอิสระและ
ปัญหาผู้บริโภค
ระยะสอง เมษายน 2543 – มีนาคม 2546
1. การยกร่างกฎหมายองค์การอิสระ
2. การจัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนร่างกฎหมายในระดับจังหวัด
3. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนระดับภูมิภาคและเวทีใหญ่ในกรุงเทพฯ
4. พัฒนาร่างโดยสหพันธ์องค์กรผู้บริโภคน�ำเสนอรัฐบาล สส. สว.
สภาที่ปรึกษาฯ การเคลื่อนไหวของภาคประชาชน
ระยะที่ 3 เมษายน 2546 – ก่อนรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
1. เข้าพบรัฐมนตรีที่ดูแลส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จ�ำนวน
(นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์/นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฐ์/
นายสุวัฒน์ ลิมปตพัลลภ/พลเอกธรรมรักษ์ อิศรางกูล ณ อยุธยา เป็นต้น)
2. การผลักดันให้สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ จัดท�ำข้อเสนอให้
กับรัฐบาล ซึ่งได้มีการด�ำเนินการ 2 ครั้ง
3. การเสนอกฎหมายภาคประชาชนโดย สส. 20 ท่าน
น�ำโดยคุณสุรนันนท์ เวชชาชีวะ แต่ไม่มีความคืบหน้า
4. จัดเวทีมาตรา 57 เชื่อมโยงปัญหาอื่นๆ ที่ผู้บริโภคประสบในชีวิตประจ�ำวัน
5. การด�ำเนินการริเริ่มหา 50,000 รายชื่อในการเสนอกฎหมาย
โดยประชาชนผู้บริโภคผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ผลักดันให้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันระบุความเป็นอิสระขององค์การอิสระ
ผู้บริโภคให้ชัดเจนและก�ำหนดระยะเวลาที่รัฐบาลต้องด�ำเนินการ
- สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.)
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บทเรียนการผลักดันกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กรณีศึกษาการเข้าชื่อเสนอกฎหมายองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

รัฐธรรมนูญ ปี 2550
มาตรา 61

มาตรา 61 สิทธิของบุคคล ซึ่งเป็นผู้บริโภค ย่อมได้รับการคุ้มครองในการได้รับ
ข้อมูลที่เป็นความจริง และมีสิทธิร้องเรียนเพื่อให้ได้รับการแก้ไขเยียวยาความ
เสียหาย รวมทั้งมีสิทธิรวมตัวกันเพื่อพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค
ให้มีองค์การเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นอิสระจากหน่วยงานของรัฐ
ซึง่ ประกอบด้วย ตัวแทนผูบ้ ริโภค ท�ำหน้าทีใ่ ห้ความเห็นเพือ่ ประกอบการพิจารณา
ของหน่วยงานของรัฐในการตราและการบังคับใช้กฎหมายและกฎ และให้
ความเห็นในการก�ำหนดมาตรการต่างๆ เพือ่ คุม้ ครองผูบ้ ริโภค รวมทัง้ ตรวจสอบ
และรายงานการกระท�ำหรือละเลยการกระท�ำอันเป็นการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ทัง้ นี้
ให้รัฐสนับสนุนงบประมาณในการด�ำเนินการขององค์การอิสระดังกล่าวด้วย

15 มีนาคม 2551
เริ่มรณรงค์ครั้งใหม่ตาม
รัฐธรรมนูญ 50

ประกาศเจตนารมณ์ และรวบรวมรายชื่อประชาชน 10,000 รายชื่อ ในการ
เสนอกฎหมายองค์การอิสระผู้บริโภค และพ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหาย ฯ รณรงค์
ในจังหวัดต่างๆ โดย สหพันธ์องค์กรผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ศูนย์คุ้มครอง
สิทธิผู้บริโภค 42 จังหวัด เครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ เครือข่ายคนคอนโด
ชมรมหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล

19 กุมภาพันธ์ 2552
ยื่นรายชื่อ 12,208 ชื่อ

น�ำรายชื่อ 12,208 รายชื่อ ยื่นต่อนายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภา

23 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2552 กระบวนการตรวจสอบรายชือ่ ว่ามีความถูกต้องสมบูรณ์มากน้อยเพียงใด จ�ำนวน
รัฐสภาตรวจสอบรายชื่อ ที่ตรวจสอบได้ 11,700 รายชือ่

4 มีนาคม 2552
รัฐสภาส่งข้อมูลให้ กกต.

รัฐสภาส่งข้อมูลซึ่งบันทึกอยู่ในแผ่นดิสก์ ให้ กกต. ตรวจสอบสิทธิ

1 เมษายน 2552
กกต. ตรวจสอบสิทธิเสร็จ
ส่งเรื่องกลับมาที่รัฐสภา

กกต. ส่งรายชื่อไปให้กรมการปกครองเป็นผู้ตรวจสอบ

ติดประกาศเพื่อร้องค้าน

กรมการปกครองท�ำการส่งรายชื่อไปปิดประกาศในพื้นที่เพื่อร้องคัดค้าน เป็น
เวลา 20 วัน

พฤษภาคม 2552

กกต. ส่งกลับรายชื่อที่รับรองมาที่รัฐสภา
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สารี อ๋องสมหวัง

26 พฤษภาคม 2552
รับแจ้งผลการตรวจสอบ

รัฐสภาแจ้งผลการตรวจสอบ ว่ามีผู้เข้าชื่อครบ 10,000 ชื่อ

1 มิถุนายน 2552
รับแจ้งผลการด�ำเนินการ

ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน ส่งให้
นายกรัฐมนตรีลงนามให้ค�ำรับรอง

รับแจ้งผลการด�ำเนินการ
10,000 รายชื่อ

ได้รับหนังสือจากเลขาธิการประธานรัฐสภา จะพิจารณาบรรจุเข้าวาระการ
ประชุมของรัฐสภา

6 ตุลาคม 54
ตั้งกรรมาธิการร่วม 54 คน โดยมีกรรมาธิการจากประชาชน 18 คน
สภาผู้แทนราษฎรรับหลักการ
วาระที่ 1
20 เมษายน 2554

ผ่านสามวาระชั้นสภาผู้แทนราษฎร ด้วยคะแนนเสียง 300 ต่อ 2 เสียง
วุฒิสภารับหลักการกฎหมายตั้งกรรมาธิการวิสามัญ

10 พฤษภาคม 2554

ยุบสภา ยุติการพิจารณากฎหมาย

28 กันยายน 2554

คณะรัฐมนตรีมีมติร้องขอให้วุฒิสภาพิจารณากฎหมาย (มาตรา 153)

28 พฤศจิกายน 2554

รัฐสภามีมติเห็นชอบร่างกฎหมาย พรบ. องค์การอิสระเพือ่ การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
พ.ศ. ...

31 มกราคม 2555

ผ่านสามวาระชั้นวุฒิสภา ด้วยคะแนนเสียง 63 ต่อ 26 เสียง

5 กันยายน 2555

สภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นชอบการแก้ไขของวุฒิสภา ตั้งกรรมาธิการร่วมสองสภา
22 คน

9 มกราคม 2556

ผ่านการพิจารณาของกรรมาธิการร่วม แต่กรรมาธิการเสียงข้างมากไม่เห็นด้วย
กับการบรรจุข้อสังเกตของประธานกรรมาธิการ

9 กันยายน 2556

วุฒิสภาเห็นชอบ (ร่าง) พ.ร.บ. องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ....
ฉบับกรรมาธิการร่วม ฯ ด้วยคะแนน 115 เสียง ไม่เห็นชอบ (ไม่มี) งดออกเสียง
4 เสียง และไม่ลงคะแนน 1 เสียง จากจ�ำนวนสมาชิกวุฒิสภาที่ประชุม จ�ำนวน
120 คน

25 กันยายน 2556

น�ำเข้าสู่วาระการประชุมของสภาผู้แทนราษฎร เรื่องเร่งด่วนล�ำดับที่ 20
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มุมมองหลักประชาธิปไตยในสังคมไทย
นายแพทย์อนันต์ อริยะชัยพาณิชย์*

บทน�ำ
นับตั้งแต่ประเทศไทยได้น�ำเอาปรัชญาการปกครองระบอบประชาธิปไตยมาใช้เป็นหลักใน
การปกครองประเทศไทยเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 เป็นต้นมา การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยของประเทศไทยได้มีการพัฒนามาเป็นล�ำดับ ซึ่งในระยะเริ่มแรกนั้น การปลูกฝัง
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย รัฐได้ให้ความส�ำคัญกับกลไกหรือรูปแบบกระบวนการ
ของประชาธิปไตยมากกว่าการปลูกฝังจิตส�ำนึกให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ
โดยเฉพาะการสร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแบบประชาธิปไตยซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญประการหนึ่งที่จะ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยในสังคมไทยมีความเจริญก้าวหน้าและ
มั่นคงถาวรอย่างยั่งยืน
“หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย” นั้น เป็นหลักการปกครองที่มีเจตนารมณ์ส�ำคัญ
เพื่อการให้ความคุ้มครองและรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนหรือพลเมืองในสังคม โดยอยู่บน
พื้นฐานความเชื่อที่ว่ามนุษย์ทุกคนต่างมีสิทธิและเสรีภาพตามธรรมชาติและตามที่กฎหมายก�ำหนด
ทั้งนี้ เพื่อให้การด�ำเนินชีวิตร่วมกันในสังคมบ้านเมืองมีความสุข มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีความเคารพ
ซึ่ ง กั น และกั น มี ก ารยอมรั บ ในความแตกต่ า งทางความคิ ด เห็ น โดยยึ ด หลั ก การสั น ติ วิ ธี แ ละ
สังคมประชาธรรม

* อดีตรองประธานวุฒิสภา, ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 2 ของส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ
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นายแพทย์อนันต์ อริยะชัยพาณิชย์

แนวความคิดหรือทฤษฎีว่าด้วยหลักประชาธิปไตยของสังคมโลกใบนี้ มีความเป็นมาและ
พัฒนาการที่ยาวนาน ดังจะพิจารณาเห็นได้จากวิวัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยในประเทศ
ทางฝัง่ ยุโรปนับตัง้ แต่ศตวรรษที่ 17 ซึง่ ได้รบั อิทธิพลทางความคิดจากนักคิดและนักปรัชญาทางการเมือง
ทั้งจากยุคเก่าที่มีต้นก�ำเนิดมาจากรัฐกรีกโบราณและยุคใหม่ช่วงศตวรรษที่ 17 – 20 รวมทั้งอิทธิพล
ทางศาสนา การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ได้ส่งผลท�ำให้ระบอบ
ประชาธิปไตยในประเทศฝั่งยุโรปมีความเข้มแข็งและได้รับการพัฒนามาเป็นล�ำดับ 1 จนกลายเป็น
กระแสโลก ซึ่งประเทศมหาอ�ำนาจเรียกร้องให้มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย2
อย่างไรก็ตาม พัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยในบางประเทศอาจจะมีการชะงักงัน หรืออาจ
เปลีย่ นแปลงไปเป็นระบอบเผด็จการในภายหลังได้ ทัง้ นี้ เนือ่ งจากการทีจ่ ะพัฒนาระบอบประชาธิปไตย
ให้มคี วามเข้มแข็งมัน่ คงและยัง่ ยืนได้นนั้ เป็นเรือ่ งทีไ่ ม่สามารถกระท�ำได้โดยง่าย ซึง่ นักรัฐศาสตร์ทศี่ กึ ษา
เรื่องประชาธิปไตยในยุคใหม่ เช่น อาดัม เปรซอสกี้ (Adam Przeworski) ได้กล่าวไว้ว่า “ระบอบ
ประชาธิปไตยนั้นไม่ใช่ว่ารัฐให้ประชาธิปไตยและประชาชนต้องการแล้ว ประชาธิปไตยก็เกิดขึ้นได้
แต่ระบอบประชาธิปไตยต้องมีพลเมืองที่มีความสามารถในการใช้สิทธิและปฏิบัติหน้าที่ตามพันธะ
สัญญาของตนเองได้ได้ดว้ ย” มิฉะนัน้ แล้วระบอบประชาธิปไตยทีเ่ กิดขึน้ อาจมิใช่ระบอบประชาธิปไตย
ที่แท้จริง3
ส�ำหรับประเทศไทยนั้น หากพิจารณาพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยแล้วจะเห็นได้
ว่านับตั้งแต่ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็น
ระบอบประชาธิปไตยอันมีประมหากษัตริย์ทางเป็นประมุข เมื่อปีพุทธศักราช 2475 เป็นต้นมาจนถึง
การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ 18
ตลอดระยะเวลา 78 ปีที่ผ่านมา สังคมไทยได้มีโอกาสเรียนรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
โดยผ่านเหตุการณ์สำ� คัญทางการเมืองหลายครัง้ ด้วยกัน อาทิ การยึดอ�ำนาจการปกครองโดยการปฏิวตั ิ
รัฐประหาร และการยกเลิกรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการชุมนุมทางการเมืองเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย
ในบางครั้งก็ได้ก่อให้เกิดความรุนแรงและเกิดความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าว
ย่อมเป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าสังคมแบบวิถีประชาธิปไตยที่ถูกต้องตามแบบนานาอารยประเทศนั้น
ยังมิได้ฝงั หรือหยัง่ ลึกในสังคมไทยเท่าทีค่ วร จึงเป็นเหตุทำ� ให้ในหลายครัง้ บ้านเมืองต้องเกิดภาวะวิกฤติ
สังคม มีความแตกแยก และมิอาจที่จะน�ำหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมาเป็นเครื่องมือ
1

2
3

สุรชัย ศิริไกร, “การพัฒนาประชาธิปไตยไทยโดยปราศจากการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม และจริยธรรมทางการเมือง,”
ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครัง้ ที่ 9 ประจ�ำปี 2550 เรือ่ ง วัฒนธรรมการเมือง จริยธรรม
และการปกครอง (Political Culture, Ethics and Governance), จัดพิมพ์โดยสถาบันพระปกเกล้า (กรุงเทพฯ :
ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์, 2550) หน้า 98 – 99.
สัมภาษณ์ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, “76 ปี ประชาธิปไตยไทยกับการเมืองภาคประชาชน,” จุลนิติ ปีที่ 5 ฉบับที่ 6 (2551)
หน้า 8.
อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1, หน้า 116.
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ส�ำหรับแก้ไขปัญหาวิกฤติของชาติหรือบ้านเมือง และยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายหรือหลักการของ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ว่าเป็น “การปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อ
ประชาชน”

1. ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และหลักการของประชาธิปไตย

มีผใู้ ช้ศพั ท์ประชาธิปไตยกันอย่างกว้างขวางทัง้ ในฝ่ายทีเ่ รียกตนเองว่าเป็น “กลุม่ โลกเสรี” และ
ในฝ่ายที่เรียกกันว่าเป็นกลุ่ม “สังคมนิยม” หรือ “กลุ่มสังคมนิยมคอมมิวนิสต์” อนึ่ง ยังมีการใช้ผสม
กับศัพท์อื่นๆ อีกด้วย เช่น ประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ (economic democracy) และประชาธิปไตย
ทางอุตสาหกรรม (industrial democracy) “ประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ” หมายถึง การกระจาย
รายได้ให้ทัดเทียมกันในหมู่ประชาชนเป็นจ�ำนวนมาก (Levine, op.cit., p.42.) ส่วน “ประชาธิปไตย
อุตสาหกรรม” หมายถึง ประชาธิปไตยในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น การมีสหภาพ แรงงาน เป็นต้น
ศัพท์ “ประชาธิปไตย” ใช้ในสามความหมายใหญ่ๆ ซึ่งถ้าก�ำหนดเป็นวงกรอบหรือฐานะใหญ่ๆ
3 ฐานะ ได้แก่ใน 1) เชิงความคิด 2) รูปแบบการปกครอง และ 3) วิถีชีวิต ดังนี้
		ในวงกรอบหรือฐานะเป็นปรัชญา ทฤษฎีหรืออุดมการณ์ทางการเมืองในความหมายนี้มุ่งไป
ในเรือ่ งของความคิด เป็นสภาพทางมโนกรรม (การกระท�ำทางใจซึง่ แตกต่างจากกายกรรมและวจีกรรม)
ทั้งของชนระดับน�ำ (elites) และคนทั่วไป (ordinary citizens)
		ในวงกรอบหรือฐานะเป็นรูปแบบการปกครองเป็นการพิจารณาในเชิงโครงสร้างของรัฐบาล
แบบประชาธิปไตย เช่น เป็น 1) ระบบรัฐสภา 2) ระบบประธานาธิบดี
		ในวงกรอบหรือฐานะวิถีชีวิต (way of life) ได้แก่ 1) วิถีทางแห่งการยอมรับ “เสียงข้างมาก”
2) การมีใจกว้าง 3) มีขันติธรรม 4) การไม่ใช้ความรุนแรงแก้ปัญหา และ 5) การมีความเอาใจใส่
ในกิจการบ้านเมือง อันเป็นเรื่องการประพฤติปฏิบัติในสังคม
		1.1 ความหมายของประชาธิปไตย
				1.1.1 ความหมายตามภาษาต่างประเทศ
ศัพท์ “ประชาธิปไตย” ในภาษาไทยคงบัญญัติขึ้นประมาณไม่เกิน 100 ปีที่ผ่านมา โดย
ได้มกี ารเทียบกับภาษาอังกฤษ จึงออกมาในรูปของการสมาส (ผสม) กันระหว่างสองศัพท์ ได้แก่ ประชา
และ อธิปไตย ศัพท์ “เดมมอคคระซี” (Democracy)
ในภาษาอังกฤษเริ่มใช้ครั้งแรกประมาณ 400 ปีมาแล้ว คือ ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ทั้งนี้
โดยการแปลเทียบเคียงกับภาษาฝรั่งเศส คือ เดโมกราตี (Democratie) โดยย้อนไปถึงศัพท์เดิมเริ่ม
แรก คือ ในภาษากรีก คือ “เดโมคราเตีย” (Demokratia) ซึง่ ย้อนกลับไปถึงสมัยกรีกโบราณเมือ่ 2400
ปีมาแล้ว4 คือ เป็นการผสมระหว่างสองตัว ได้แก่ “เดมอส emos) กับ เครตอส”5 เดมอส หมายถึง
4
5

Raymond Williams, Keywords, London: Fontana Books, 1983, p.93.
“Kratos” เป็นค�ำนาม ส่วนค�ำกริยา คือ “kratien”.
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“ประชาชน” เครตอส หมายถึง การปกครอง เมื่อน�ำ  2 ศัพท์ผนวกเข้าด้วยกัน จึงสื่อความหมายว่า
เป็นการปกครองของประชาชน
				1.1.2 ความหมายตามพจนานุกรมไทย
ค�ำว่า “ประชาธิปไตย” ประกอบด้วยค�ำว่า “ประชา” หมายถึง “หมู่คนคือปวงชน” กับ
ค�ำว่า “อธิปไตย” หมายถึง “ความเป็นใหญ่”
ค�ำว่า “ประชาธิปไตย” จึงหมายถึง “ความเป็นใหญ่ของปวงชน”
ราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายของค�ำว่า “ประชาธิปไตย” ไว้ในหนังสือพจนานุกรมของ
ทางราชการว่า “แบบการปกครองที่ถือมติปวงชนเป็นใหญ่”
				1.1.3 ความหมายของบุคคลส�ำคัญต่างๆ
				อับราฮัม ลินคอล์น (Abraham Lincoln) ประธานาธิบดีคนที่ 16 ของประเทศสหรัฐอเมริกา
ได้กล่าวสุนทรพจน์ไว้ ณ เมืองเกตติสเบอร์ก ในมลรัฐเพนซิลวาเนีย ในวันที่ 19 พฤศจิกายน ค.ศ. 1863
(พ.ศ. 2406) ตอนหนึ่งความว่า “รัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน จะไม่มี
วันสูญสลายไปจากผืนพิภพนี้” (Government of the people, by the people, for the people,
shall not perish from the Earth.)6 วลีนี้ได้ถูกอ้างถึงหลายครั้งโดยนักวิชาการว่า “เป็นความหมาย
ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย” ที่กระชับและคมคาย
				ฮาโรลด์ ลาสกี้7 (Harold Laski) “เนื้อแท้ของประชาธิปไตยก็คือ ความปรารถนาของ
มนุษย์ที่จะยอมรับนับถือและรักษาไว้ซึ่งความส�ำคัญของตนเอง รวมตลอดถึงความเสมอภาคระหว่าง
บุคคลในทางเศรษฐกิจ สังคมการเมือง”
				ชาลส์ อีเมอเรี่ยม8 (Charles Merriam) “ประชาธิปไตยเป็นแนวความคิด และเป็น
การปฏิบัติที่มุ่งไปสู่ความผาสุกร่วมกันของประชาชน โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันของประชาชนนั้นเอง
เป็นเครื่องน�ำทาง”

6
7

8

Lewis Copeland and Lawrence Lamm eds. The World’s Great Speeches, 2nd ed., New York:
Dover, 1985, p.315.
Harold Joseph Laski, (30 มิถนุ ายน 1893 - 24 มีนาคม 1950) เป็นนักทฤษฎีทางการเมืองของอังกฤษ นักเศรษฐศาสตร์
นักเขียนและวิทยากร เขามีบทบาทในทางการเมืองและท�ำหน้าที่เป็นประธานของพรรคแรงงานของอังกฤษในระหว่าง
1945-1946 และเป็นศาสตราจารย์ที่ The London School of Economics and Political Science (1926-1950).
Charles Edward Merriam, Jr. (15 พฤศจิกายน 1874 - 8 มกราคม 1953) เป็นอาจารย์รัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยชิคาโก
และเป็นที่ปรึกษาให้กับหลายประธานาธิบดีแห่งสหรัฐ.
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				ธานินทร์ กรัยวิเชียร ได้ให้ความหมายของ “ประชาธิปไตย”9 ว่า หมายถึง ระบอบการ
ปกครองประเทศระบอบหนึ่ง ซึ่งเป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน
ค�ำว่า “ประชาชน” ในที่นี้หมายถึง ปวงชนเหล่านี้ย่อมมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ในการ
ปกครองแผ่นดินอย่างเสมอภาคกัน ระบอบประชาธิปไตย มีรากฐานเคารพในด้านการเคารพใน
ความเป็นธรรม (Justice) เหตุผล (Reason) เมตตาธรรม (Compassion) ความศรัทธาในมนุษยชาติ
(faith in man) และเคารพในเกียรติภูมิแห่งมนุษยชน (Human dignity)
				ส�ำนักงานอัยการสูงสุด ให้ความหมายของประชาธิปไตยไว้วา่ “ประชาธิปไตย” หมายถึง
การปกครองที่เป็นของประชาชน และเพื่อประชาชน ตลอดจนเป็นหลักในการด�ำเนินชีวิตของคน
ในการอยู่ร่วมกันโดยสันติ ภายใต้ความเชื่อมั่นว่า คนเราเกิดมาเท่าเทียมกัน คือ ได้รับการคุ้มครอง
จากรัฐตามกฎหมายและโอกาสที่จะได้รับบริการต่างๆ โดยเสมอภาคกัน มีสิทธิและเสรีภาพในการ
ด�ำเนินชีวิตภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย ซึ่งจะก�ำหนดไว้แน่นอนในกฎหมายรัฐธรรมนูญ
				สุขุม นวลสกุลและวิศิษฐ์ ทวีเศรษฐ10 ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้
การปกครองทีเ่ ป็นประชาธิปไตย คือ รูปการปกครองทีย่ ดึ อ�ำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน
ไม่ว่าจะเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดี (Presidential Democracy) หรือแบบรัฐสภา
(Parliamentary Democracy) ถ้าอ�ำนาจสูงสุดในการก�ำหนดการปกครองอยู่ที่ประชาชนแล้ว
ก็เป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยทั้งสิ้น ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยนั้นจ�ำเป็นต้องมีรัฐธรรมนูญ
ซึ่งอาจเป็นรัฐธรรมนูญแบบลายลักษณ์อักษรหรือไม่ลายลักษณ์อักษรก็ได้ เพราะประชาธิปไตย
ถื อ การปกครองโดยกฎหมาย (Rule by law) อย่ า งไรก็ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ นั้ น เป็ น เพี ย งกติ ก า
การปกครองไม่ใช่เครือ่ งหมายแสดงความเป็นประชาธิปไตย เพราะฉะนัน้ การทีป่ ระเทศใดมีรฐั ธรรมนูญ
จึงมิได้หมายความว่ารูปการปกครองของประเทศนั้นเป็นประชาธิปไตย เพราะบางประเทศเช่น
สหภาพ โซเวียต สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่ามีระบบการปกครองแบบเบ็ดเสร็จ
ต่างก็มีรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับประเทศเสรีนิยมอื่นๆ เหมือนกัน การที่จะพิจารณาว่าประเทศใดเป็น
ประชาธิปไตยหรือไม่จึงต้องดูว่ารัฐธรรมนูญของประเทศนั้นก�ำหนดให้ประชาชนเป็นเจ้าของอ�ำนาจ
อธิปไตยหรือไม่

9
10

ธานินทร์ กรัยวิเชียร, “ระบอบประชาธิปไตย”, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรมแผนที่ทหาร, 2518, หน้า 1.
สุขุม นวลสกุล, วิศิษฐ์ ทวีเศรษฐ์, “การเมืองและการปกครองไทย = Thai government and politics,” กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง, 2524.
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		1.2 ทัศนะเกี่ยวกับประชาธิปไตย
ในปั จ จุ บั น มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะมี ค วามรู ้ สึ ก ที่ ดี ห รื อ มี ทั ศ นคติ ที่ ดี เชิ ง ปฏิ ฐ านต่ อ ค� ำ ว่ า
“ประชาธิปไตย” ดังจะเห็นได้จากการที่มีผู้นิยมใช้ศัพท์น้ันกันมากดังกล่าวข้างต้น อีกทั้งในช่วงหลัง
มหาสงครามโลกครั้งที่ 2 องค์การยูเนสโก ได้ส�ำรวจความคิดเห็นของนักวิชาการทั้งจากโลกตะวันตก
และตะวันออกเป็นจ�ำนวนกว่า 100 คน ทุกคนล้วนมีทัศนะที่ดีต่อประชาธิปไตย ส�ำหรับในอดีตนั้น
เปอริลีส11 (Pericles) ผู้น�ำคนหนึ่งของนครรัฐเอเธนส์ยุคโบราณได้แสดงความชื่นชมต่อระบบ
การปกครองประชาธิปไตยแบบโดยตรง ส่วนนักปราชญ์เพลโตมีความเห็นต่อต้านประชาธิปไตย
โดยถือว่าเป็นการให้อ�ำนาจแก่ผู้ที่ปราศจากความรู้ เพลโตต้องการสถาปนาสังคมอันเลอเลิศอย่างที่
เรียกว่า “อุตมรัฐ” โดยให้ผู้ปกครองสูงสุดเป็น “ราชาปราชญ์” และบรรดาผู้น�ำระดับรองๆ ลงไป
เป็นผู้มีสติปัญญาและคุณธรรมส�ำหรับ อาริสโตเติล12 มีแนวคิดคล้ายเพลโต13 (Plato) แต่ไม่ต่อต้าน
ประชาธิปไตยมากนัก ดังจะเห็นได้วา่ ในการแบ่งรูปแบบการปกครองนัน้ อาริสโตเติลจัดประชาธิปไตย
อยูใ่ นกลุม่ การปกครอง โดยคนหมูม่ ากทีม่ คี วามโน้มเอียงไปในทางทีไ่ ม่ดี แต่การปกครองโดยคนส่วนใหญ่
ซึ่งมีแนวโน้มไปในทางที่ดี และอาริสโตเติลเชื่อว่าจะเป็นไปได้คือ “มัชฌิมธิปไตย” หรือ “มัชฌิมวิถี
อธิปไตย” (Polity) ซึ่งพอที่จะเทียบเคียงกับประชาธิปไตยในยุคปัจจุบันซึ่งมหาชนส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับกลาง เช่น ในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น
ต่อจากช่วงเวลาของอาริสโตเติลแล้ว ศัพท์ประชาธิปไตยถูกใช้ในความหมายที่ไม่แสดง
ความนิยมชมชื่น จวบจนกระทั่งศตวรรษที่ 17 ประชาธิปไตยเริ่มได้รับการยอมรับว่ามีคุณค่าโดยกลุ่ม
บุคคลซึ่งเรียกตนเองว่า “ผู้ขยับให้สูงขึ้น” หรือ “ผู้ยกระดับ” (the levellers) ในประเทศอังกฤษ

11

12

13

Pericles, (495 – 429 ปีก่อนคริสต์ศักราช) ในเอเธนส์, กรีซ เป็นรัฐบุรุษเอเธนส์ มีบิดาเป็น นายพลเรือ เมื่อวัยเยาว์
ได้ศึกษากับอาจารย์ที่มีชื่อเสียงสมัยนั้นเป็นผู้สนับสนุนศิลปวัฒนธรรม เช่น การส่งเสริมการสร้างวิหารอันลือชื่อ คือ
วิหารพาร์เธนอน (Parthenon) ช่วงที่เปอริคลีสมีอ�ำนาจอยู่ประมาณ 14 ปี เขาได้พยายามส่งเสริมประชาธิปไตย
อย่างเต็มที่ ต�ำแหน่งต่างๆ ของทางการก็เปิดโอกาสให้พลเมืองมีสว่ นเข้าร่วม และนครรัฐเอเธนส์กม็ กี ารตัง้ เงินเดือนประจ�ำ
ให้แก่เจ้าหน้าทีผ่ ทู้ ำ� งานให้ดว้ ย ต่อมาในปี 431 ก่อนคริสต์ศกั ราช ได้เกิดสงครามเปโลปอนนีเซียนระหว่างนครรัฐเอเธนส์กบั
นครรัฐสปาร์ตา ซึง่ เป็นเชือ้ สายกรีกด้วยกัน สงครามครัง้ นีไ้ ด้นำ� ความพินาศสูเ่ อเธนส์ และเปอริคลีสเองก็ถกู ออกจากต�ำแหน่ง
ถูกสอบสวน ถูกปรับ แต่ในภายหลังก็ได้กลับไปมีอ�ำนาจตามเดิม เขาด�ำรงต�ำแหน่งจนกระทั่งในปี 429 ก่อนคริสตกาล
เขาเสียชีวิตด้วยโรคระบาด.
Aristotle, (384 – 322 ปีก่อนคริสต์ศักราช) เป็นนักปรัชญากรีกโบราณ ลูกศิษย์ของเพลโต และเป็นอาจารย์ของ
อเล็กซานเดอร์ มหาราช ท่านและเพลโตได้รบั ยกย่องให้เป็นหนึง่ ในนักปรัชญาทีม่ อี ทิ ธิพลสูงทีส่ ดุ ท่านหนึง่ ในโลกตะวันตก
ด้วยผลงานเขียนหนังสือเกี่ยวกับฟิสิกส์ กวีนิพนธ์ สัตววิทยาการเมือง การปกครอง จริยศาสตร์ และชีววิทยา.
Plato, (427 – 347 ปีก่อนคริสต์ศักราช) เป็นนักปรัชญาชาวกรีกโบราณที่มีอิทธิพลอย่างสูงต่อแนวคิดตะวันตก เขาเป็น
ลูกศิษย์ของโสกราตีส เป็นอาจารย์ของอริสโตเติล เป็นนักเขียน และเป็นผู้ก่อตั้งอาคาเดมีซึ่งเป็นส�ำนักวิชาในกรุงเอเธนส์.  
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ต่อมาในตอนปลายศตวรรษที่ 18 คือประมาณ 200 ปีมาแล้ว ผู้คนจ�ำนวนมากโดยเฉพาะ
ผู้มีการศึกษาไม่พอใจกับการใช้ศัพท์ประชาธิปไตยและแม้กระทั่ง “บรรดาบิดาผู้สถาปนา” หรือ
“ผู้ประดิษฐ์” (Founding Fathers) คือผู้ก่อตั้งของประเทศและรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา
ไม่ยอมใช้ศัพท์ “ประชาธิปไตย” แต่ใช้ค�ำว่า “ลัทธิสาธารณรัฐนิยม” หรือ “คตินิยมแบบสาธารณรัฐ”
(Republicanism) แทน ท�ำให้ศัพท์สาธารณรัฐนิยมนี้มีความหมายแทนประชาธิปไตย ในยุคนั้น
คือเมื่อประมาณ 200 ปีมาแล้ว ในศตวรรษที่ 19 มีการมองประชาธิปไตยในแง่ที่ดีอย่างแพร่หลาย
มากขึน้ ดังปรากฏในข้อเขียนของผูม้ เี ชือ้ สายขุนนางฝรัง่ เศสทีม่ ชี อื่ ว่า แอเลกซิล เดอ ทอค เกอวิวลิ ย์14
เกี่ยวกับ “ประชาธิปไตยในอเมริกา” จวบจนกระทั่งถึงยุคร่วมสมัยในศตวรรษที่ 20 โดยเฉพาะ
เมื่อ 70 ปีมาแล้วคือภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 1(1914 – 1918) มีการมองประชาธิปไตยไปในทาง
ที่ดีขึ้นอย่างชัดแจ้ง และถือว่าศตวรรษที่ 20 น่าจะเป็นศตวรรษแห่งสามัญชนและศตวรรษแห่งการที่
นานาชาติตัดสินใจด้วยตนเอง (Self – determination) โดยปราศจากการบีบบังคับหรือขู่เข็ญใดๆ
ดังนัน้ ศัพท์ “ประชาธิปไตย” ได้กลายเป็น “ศัพท์เกียรติยศ” (Honorific) ทีห่ ลายส�ำนักและหลายฝ่าย
ต้องการยึดเป็นของตนดังได้กล่าวมาแล้ว
ตัวอย่างพอเห็นได้จากการที่
1) อดอล์ฟ ฮิตเลอร์15 (Adolf Hitler) เรียกระบบเผด็จการนาซีของเขาว่า “ประชาธิปไตย
ที่แท้จริง” (“Real” Democracy)
2) เบนิ โ ต มุ ส โสลิ นี 16 (Benito Mussolili) เรี ย กระบบฟาสซิ ส ม์ ข องเขาว่ า เป็ น
“ประชาธิปไตยแบบอ�ำนาจนิยม” (Authoritarian Democracy) การจัดระบบและโน้มอ�ำนาจอยู่
ที่ศูนย์กลาง

14

15

16

Alexis-Charles-Henri Clérel de Tocqueville, (ฝรั่งเศส; 29 กรกฎาคม 1805 – 16 เมษายน 1859) นักคิด
ทางการเมืองและประวัติศาสตร์ ผลงานที่สร้างชื่อของเขา “ประชาธิปไตยในอเมริกา” (สองเล่ม; 1835 และ 1840) และ
“ระบอบการปกครองเก่าและการปฏิวตั ”ิ (1856) หนังสือสองเล่มนีเ้ ขาวิเคราะห์เงือ่ นไขการปรับปรุงมาตรฐานการด�ำรงชีวติ
และสังคมของประชาชน.
Adolf Hitler, (20 เมษายน 1889 – 30 เมษายน 1945) เป็นนักการเมืองเยอรมนีสัญชาติออสเตรียโดยก�ำเนิด
หัวหน้าพรรคแรงงานสังคมนิยมแห่งชาติเยอรมัน หรือทีร่ จู้ กั กันทัว่ ไปใน ชือ่ พรรคนาซี ฮิตเลอร์ดำ� รงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี
เยอรมนี ระหว่าง ค.ศ. 1933 – 1945 และผู้เผด็จการของนาซีเยอรมนี (ต�ำแหน่ง ฟือแรร์อุนด์ไรช์สคันซแลร์) ตั้งแต่
ค.ศ. 1934 – 1945.
Benito Mussolili, (อิตาลี; 29 กรกฎาคม 1883 – 28 เมษายน 1945) เป็นจอมเผด็จการและนายกรัฐมนตรีของประเทศ
อิตาลี มุสโสลีนเี ป็นนักสังคมนิยมยุวชนทีห่ ลักแหลมและมีอนั ตราย แต่ตอ่ มาต้องลาออกจากพรรคสังคมนิยมอิตาลีเนือ่ งจาก
สนับสนุนการเข้าแทรกแซงสงครามโลกครั้งที่ 1.
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3) สหภาพโซเวียต เรียกระบบการปกครองของตนว่าเป็น “ประชาธิปไตยที่แท้จริง”
โดยเรียกการปกครองในโลกตะวันตกว่าเป็น “ประชาธิปไตยแบบกระฎุมพี” (Bourgeois) หรือ
“แบบนายทุน” หรือเป็น “ประชาธิปไตยแบบ Sham Democracy
4) ส่ ว นประเทศซึ่ ง นิ ย มคอมมิ ว นิ ส ต์ อื่ น ๆ รวมทั้ ง ยุ โรปตะวั น ออกและประเทศจี น
เรียกระบบของตนว่าเป็น “ประชาธิปไตยของประชาชน” หรือ “มหาชนาธิปไตย”
				1.2.1 ประชาธิปไตย มีความหมายหลายสถานะ
ขึน้ อยูก่ บั มุมมองของนักทฤษฎี กาลเวลา สถานที่ ผูท้ นี่ ำ� ไปใช้ และการตีความให้สอดคล้อง
กลมกลืนกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของพวกตน ความหมายดังกล่าวประกอบไปด้วย
1. ประชาธิปไตยในฐานะที่เป็นรูปแบบการปกครองแบบหนึ่ง
ประชาธิปไตย เป็นรูปแบบการปกครองที่ประชาชนเป็นทั้งผู้ปกครองและผู้ถูกปกครอง
ซึ่งเป็นการปกครองตนเอง โดยประชาชนมีอ�ำนาจอธิปไตยในการปกครองรัฐทั้งแบบโดยตรง และ
โดยอ้อม ด้วยการมอบให้ผู้แทนไปใช้อ�ำนาจดังกล่าวแทน โดยวิธีการเลือกตั้ง กระบวนการเลือกตั้ง
โดยเสียงข้างมาก ซึ่งรูปแบบการปกครองแบบนี้ไม่มีในการปกครองแบบอื่น เช่น ราชาธิปไตย
ทุชนาธิปไตย อภิชนาธิปไตย คณาธิปไตย และเผด็จการทั้งอ�ำนาจนิยมและเบ็ดเสร็จนิยม
2. ประชาธิปไตยในฐานะที่เป็นทฤษฎีทางการเมืองอีกแบบหนึ่ง
ประชาธิปไตย ในแง่ของทฤษฎี ซึ่งมีหลักการประกอบไปด้วย การปกครองที่ประชาชน
มีสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค ทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายอันเดียวกัน ควบคุมรัฐบาลโดยประชาชน
หลักแห่งเสียงข้างมาก
3. ประชาธิปไตยในฐานะเป็นอุดมการณ์อย่างหนึ่ง
ประชาธิปไตย ในแง่อุดมการณ์ เป็นการปกครองโดยรัฐบาล เป็นของประชาชน โดย
ประชาชนมอบอ�ำนาจอธิปไตยทางการบริหารให้ท�ำงานเพื่อประชาชน ประชาชนเจ้าของอ�ำนาจ
อธิปไตยทั้ง 3 ทาง คือ อ�ำนาจบริหาร นิติบัญญัติ ตุลาการ อ�ำนาจทั้ง 3 ที่ประชาชนมอบให้
จะท�ำหน้าทีถ่ ว่ งซึง่ กันและกัน ท�ำให้ประชาชนเจ้าของอ�ำนาจได้รบั ประโยชน์เต็มที่ บรรลุความสงบสุข
ร่วมกัน มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
4. ประชาธิปไตยในทัศนะของเผด็จการอ�ำนาจนิยม
เป็นที่ทราบกันดีว่า แม้ระบบเผด็จการก็เรียกตัวเองว่า ประชาธิปไตย เช่น มุสโสลินี
เรียกระบบฟาสซิสม์ของเขาว่าเป็น “ประชาธิปไตยแบบอ�ำนาจนิยม” และฮิตเลอร์เรียกระบบ
นาซีว่าเป็น “ประชาธิปไตยแท้จริง” หมายถึงพรรคฟาสซิสม์และพรรคนาซี ท�ำหน้าที่เพียงเป็น
ศูนย์กลางแห่งอ�ำนาจ ท�ำหน้าที่ในการบริหารแทนประชาชนเท่านั้น ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ
ความเสมอภาคในส่วนของชีวติ ร่างกาย ทรัพย์สนิ ทัง้ ด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา การนับถือศาสนา
สันทนาการอื่นๆ ได้อย่างเท่าเท่ยมกัน
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5. ประชาธิปไตยในทัศนะของคอมมิวนิสต์
แม้ประเทศทีป่ กครองด้วยระบบคอมมิวนิสต์ ก็ถอื ว่าการปกครองของตนเป็นประชาธิปไตย
เช่น รัสเซีย เรียกระบบการปกครองของตนว่า “ประชาธิปไตยที่แท้จริง” ประเทศคอมมิวนิสต์อื่นๆ
ทั้งในยุโรปและเอเชีย เช่น ประเทศจีน เรียกระบบการปกครองของตนว่า “ประชาธิปไตยของ
ประชาชน” หรือ “มหาประชาธิปไตย” ทัง้ นีเ้ พราะประชาชนทุกคนในรัฐมีความเท่าเทียม เสมอภาคกัน
ทางเศรษฐกิจ ไม่มีคนจน คนรวย มีฐานะชนชั้นทางสังคมเสมอกัน คือ ชนชั้นเดียวกัน ได้แก่
ชนชั้นกรรมาชีพ ส่วนรัฐบาลซึ่งมาจากพรรคการเมืองเดียว ซึ่งเป็นผู้ท�ำหน้าที่แทนประชาชนทั้งหมด
คือ พรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งจะท�ำหน้าที่แทนในเบื้องต้นเท่านั้น เมื่อระบบคอมมิวนิสต์พัฒนาถึง
ระดั บ สู งสุด บรรลุเ ป้าหมายของอุดมการณ์ คอมมิ วนิ ส ต์ แ ล้ ว ประชาชนมั่ ง คั่ ง สมบู ร ณ์ พู นสุ ข
เท่าเทียมกันแล้ว พรรคคอมมิวนิสต์และรัฐบาลก็จะสลายตัวไป ไม่มีรัฐบาล ไม่มีกฎหมาย ทุกคน
สามารถมีชีวิอยู่อย่างสุขสบาย มีสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค ปราศจากการควบคุมใดๆ จากรัฐบาล
และกฎหมาย
		1.3 หลักการของประชาธิปไตย
				1.3.1 หลักของนักปรัชญา
				เฮนรี เมโย (Henry Mayo) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับหลักการประชาธิปไตยไว้ 4 ประการ คือ
1. การควบคุมผู้วางนโยบายโดยประชาชน
2. ความเสมอภาคทางการเมือง
3. เสรีภาพทางการเมืองหรือประสิทธิผลในการควบคุมโดยประชาชน
4. หลักแห่งเสียงข้างมาก
				ซิกมันด์ นอยมันน์ (Sigmund Neumann) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับหลักการประชาธิปไตย
ไว้ 10 ประการ คือ
1. อ�ำนาจอธิปไตยมาจากประชาชน เป็นของปวงชน
2. ขั้นตอนเลือกผู้น�ำเป็นไปโดยเสรี
3. ผู้น�ำมีความรับผิดชอบ
4. ระบอบความเสมอภาค
5. สนับสนุนพรรคการเมืองมีมากกว่า 1 พรรค
6. เน้นความหลากหลายในชีวิตประจ�ำวัน
7. ไม่กีดกันกลุ่มต่างๆ จากการมีส่วนร่วมในการบริหารการปกครอง
8. ส�ำนึกในความเป็นพลเมืองดี
9. ส่งเสริมครรลองทัศนคติแบบประชาธิปไตย
10. เน้นความเชื่อมั่นในความดีของมนุษย์
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				ออสติน แรนนี (Austin Ranny) ได้สรุปหลักประชาธิปไตยไว้ 4 ประการ คือ
1. อ�ำนาจอธิปไตยของพลเมืองเด่น
2. เน้นความเสมอภาคโดยสุจริต
3. ฟังความคิดเห็น
4. เน้นเสียงหมู่มาก
				1.3.2 หลักการส�ำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
การปกครองระบอบประชาธิปไตยทีเ่ จริญอยูใ่ นยุโรปตะวันตกและสหรัฐอเมริกา มีหลักการ
ส�ำคัญ ดังนี้
1. การยึดถือเหตุผล
ประชาธิปไตย ถือหลักการที่ว่า ประชาชนทุกคนในรัฐเป็นเจ้าของรัฐเท่าเทียมกัน ย่อมมี
สิทธิทแี่ สดงความคิดเห็น วิพากษ์วจิ ารณ์การท�ำงานของรัฐบาล หรือการตัดสินใจเพือ่ ผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมได้เท่ากัน ไม่วา่ จะยากดีมจี นอย่างไร ความคิดเห็นของพวกเขาก็เป็นสิง่ ทีค่ วรรับฟัง การกระท�ำ
ดังกล่าวไม่ถอื เป็นการขัดแย้งหรือขัดขวาง แต่ถอื ว่าเป็นการแสวงหาเหตุผลข้อเท็จจริง สรุปเป็นหลักการ
ทีน่ ำ� ไปสูแ่ นวทางปฏิบตั ทิ ถี่ กู ต้อง ซึง่ ควรส่งเสริมให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการแสดงความเห็นได้โดยเสรี
2. การเน้นความส�ำคัญของปัจเจกบุคคล
ปัจเจก บุคคลเป็นผู้ที่มีความส�ำคัญที่สุด ปัจเจกบุคคลเป็นผู้สร้างสังคม สร้างสถาบัน
ทางสังคม รวมกันเข้าเป็นรัฐ เป็นประเทศ ปัจเจกบุคคลจึงควรได้รับการส่งเสริมให้มีสิทธิเสรีภาพ
ความเสมอภาคทั้งทางสังคม การเมือง การศึกษา เศรษฐกิจ มีคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดี เพราะ
ถ้ารัฐใดประชาชนแต่ละคนเป็นคนมีคุณภาพ ก็จะท�ำให้รัฐหรือประเทศนั้นเจริญก้าวหน้าได้
3. การถือรัฐเป็นเครื่องมือของประชาชน
รัฐบาลเป็นเครื่องมือของประชาชนในการท�ำให้บรรลุจุดมุ่งหมายในการอยู่ร่วมกันของ
ประชาชน คอยอ�ำนวยความสะดวก ประสานผลประโยชน์ แก้ไขข้ออุปสรรคต่างๆ ให้กับสังคม
เป็นผู้รับใช้ประชาชน รัฐเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และด�ำเนินต่อไปเพื่อประชาชน ไม่ใช่ประชาชนเป็นอยู่เพื่อรัฐ
เพราะรัฐเป็นของประชาชน ประชาชนเป็นผู้สร้างรัฐ รัฐจึงเป็นผลผลิตของประชาชน หน้าที่ของรัฐ
เพียงรักษากฎหมาย ให้ความยุติธรรม รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันรักษาอ�ำนาจอธิปไตยทั้ง
ภายในและภายนอก
4. การอาศัยความสมัครใจเป็นใหญ่
ประชาธิปไตย สนับสนุนให้ประชาชนมีสทิ ธิเสรีภาพ และความเสมอภาคทั้งทางการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคม สามารถเลือกด�ำรงชีวิตตามความสมัครใจ รัฐจะบีบบังคับให้ประชาชนกระท�ำ
หรือห้ามไม่ให้กระท�ำนอกเหนือหลักแห่งนิติธรรม ไม่ได้
5. การยึดถือกฎเหนือกฎ
หลักการที่ว่านี้ ถือว่าประชาชนเป็นเจ้าของอ�ำนาจอธิปไตย ทั้งอ�ำนาจบริหาร นิติบัญญัติ
ตุลาการ ใช้อำ� นาจเหล่านีเ้ พือ่ ปกป้องคุม้ ครองสิทธิผลประโยชน์ของประชาชน หากผูร้ บั มอบอ�ำนาจไป
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ท�ำหน้าทีแ่ ทนทัง้ ฝ่ายรัฐบาล สภานิตบิ งั คับบัญชา หรือตุลาการ ปฏิบตั ผิ ดิ วัตถุประสงค์และเจตนารมณ์
ของประชาชน ประชาชนก็มอี ำ� นาจทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงใหม่ได้ โดยการใช้อำ� นาจอธิปไตย ผ่านการเลือกตัง้
ซึ่งเป็นการเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ สภานิติบัญญัติให้ หรือยกเลิกเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎหมาย เพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนได้
6. เน้นความส�ำคัญของวิธีการ
ประชาธิปไตย ให้ความส�ำคัญของวิธีการในการได้มาซึ่งอ�ำนาจ การแสวงหาอ�ำนาจ
การใช้อ�ำนาจ การเปลี่ยนแปลงอ�ำนาจ โดยวิธีการตัดสินด้วยเสียงข้างมาก เป็นวิธีการบรรลุเป้าหมาย
โดยสันติวิธี เป็นความต้องการของเจ้าของอ�ำนาจอธิปไตย คือ ประชาชน ซึ่งวิธีนี้ไม่มีในการปกครอง
แบบอื่น
7. การถือความเห็นพ้องต้องกันเป็นหลักในมนุษยสัมพันธ์
ประชาธิปไตย มีหลักการว่า ทุกคนในรัฐเป็นเจ้าของรัฐร่วมกัน ไม่มีใครมีสิทธิผูกขาด
ในความเป็นเจ้าของอ�ำนาจอธิปไตยคนเดียว ดังนั้นทุกคนต้องยอมรับในสัญญาประชาคมที่ใช้เพื่ออยู่
ร่วมกัน คือ หลักนิติรัฐ กฎเกณฑ์ที่ตกลงในการอยู่ร่วมกันนี้ เป็นหลักของมนุษยสัมพันธ์ของประชาชน
ทุกคน ถือเป็นหลักปฏิบตั ใิ นวิถชี วี ติ ในความมีสทิ ธิเสรีภาพ และความเสมอภาคกัน ซึง่ เป็นการยอมรับ
ของทุกคน เพื่อความผาสุกในการอยู่ร่วมกัน
8. การถือความเท่าเทียมกันขั้นมูลฐานของมนุษย์
ประชาธิปไตย ถือว่า ทุกคนภายในรัฐมีสิทธิในชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน และความเป็น
เจ้าของรัฐเท่าเทียมกัน มีเสรีภาพในการปกป้องชีวิตร่างกาย ทรัพย์สินเท่าเทียมกัน มีความเสมอภาค
ในการใช้อ�ำนาจอธิปไตยเท่าเทียมกัน คือ 1 คน เท่ากับ 1 เสียง ไม่มีใครจะมีสิทธิเหนือกว่าใคร
ไม่ว่าจะร�่ำรวย หรือยากจน มีการศึกษาสูง ต�่ำ หรือสถานภาพทางสังคมเป็นอย่างไร
				1.3.3 สองรูปแบบแห่งการปกครองประชาธิปไตย
โดยทั่วไปแล้วประชาธิปไตยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือประชาธิปไตยแบบโดยตรงและ
ประชาธิปไตยแบบโดยอ้อม
ประชาธิปไตยแบบโดยตรง
ประชาธิปไตยแบบโดยตรง ได้แก่ รูปแบบการปกครองทีใ่ ห้ราษฎรมีสว่ นร่วม ในการกระท�ำ
ดังนี้ 1) ออกกฎหมาย 2) บังคับกฎหมาย คือให้มีการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย
ประชาธิปไตยแบบโดยตรงมียุคนครเอเธนส์ เมื่อประมาณ 24 ศตวรรษมาแล้ว ซึ่งการ
ใช้อ�ำนาจตุลาการแบบโดยตรงของนครเอเธนส์ เคยมีปรากฏดังตัวอย่างการพิพากษาคดีโซเครตีส
ในที่ชุมชน
ประชาธิปไตยในนครรัฐเอเธนส์มีสภาพการณ์ที่แตกต่างกับยุคปัจจุบัน คือ
1. ผู้มีสิทธิไม่ถึง 10% ของประชากรทั้งหมด กล่าวคือ เอเธนส์มีพลเมืองประมาณ
3 – 4 แสนคน แต่ผู้มีสิทธิเพียง 2 – 4 หมื่นคนเท่านั้น (ผู้ถูกกีดกัน ได้แก่ สตรี ทาส และเยาวชน)
2. สภาพเศรษฐกิจและการเมืองยังไม่สลับซับซ้อนมากนัก
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ส่วนรวม

3. พลเมืองมีความสนใจการบ้านการเมืองเป็นกิจวัตรและเอาใจใส่ในกิจการอันเป็น

4. ผู้มีสิทธิมักเข้าร่วมในการประชุมนครรัฐไม่มากนักจึงไม่มีปัญหาในเรื่องสถานที่ประชุม
แต่ในปัจจุบนั พลเมืองของประเทศต่างๆ มีมากกว่าในสมัยนัน้ อย่างมหาศาล เกินกว่าทีจ่ ะ
จัดประชุม ณ สถานที่เดียวกันได้ จึงเป็นปัญหาส�ำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการด�ำเนินการประชาธิปไตย
แบบโดยตรง
ประชาธิปไตยแบบโดยตรงในปัจจุบัน มีตัวอย่างเช่น
1. สหรัฐอเมริกา มีในเมืองหรือชุมชนเล็กๆ บางแห่ง เรียกว่า “Town Meeting”
2. สวิตเซอร์แลนด์ มีในบางแคว้น เรียกว่า “กังต็อง” (Canton)
3. อิสราเอล มีในชุมชนคิบบุทซ์ (Kibbutz)
ปัญหาของประชาธิปไตยแบบโดยตรงมี 4 ประการ คือ
1) มีจ�ำนวนประชากรไม่มากนัก
2) ฐานะความเป็นอยู่ไม่เหลื่อมล�้ำกันมากนัก
3) สังคมมีลักษณะสมานรูป
4) ผู้ใช้กฎหมายจะต้องปฏิบัติตนภายในขอบเขตของกฎหมาย
ประชาธิปไตยแบบโดยอ้อมหรือแบบมีตัวแทน
ประชาธิปไตย แบบนครรัฐเอเธนส์อยู่ได้ระยะเวลาหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมือง
หลังจากหมดยุครุ่งเรืองของเอเธนส์และยุคที่อารยธรรมกรีกก�ำลังเฟื่องฟู ก็เข้ายุคจักรวรรดิโรมัน
ที่รูปแบบการปกครองเน้นหนักไปในทางการใช้อ�ำนาจ
ในยุคกลางของยุโรปเป็นช่วงเวลาแห่งระบบศักดินา แนวคิดประชาธิปไตยก็ไม่เคยดับสิน้ ไป
ซึ่งในประวัติศาสตร์อังกฤษก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับแม็กนา คาร์ตา โดยพระเจ้าจอห์นถูกขุนนางอังกฤษ
บังคับให้ทรงลงพระนาม ทั้งนี้เพราะขุนนางเหล่านั้นไม่พอใจที่พระเจ้าจอห์นเก็บภาษีสูงเพื่อน�ำไปใช้
ในการสงคราม และไม่พอใจที่พวกขุนนางไม่ได้มีโอกาสเข้าร่วมในการบริหารบ้านเมือง
				1.3.4 ลักษณะ 8 ประการของประชาธิปไตยแบบตัวแทนในทางปฏิบัติ ได้แก่
1) มีพรรคการเมืองเข้าบริหาร
2) มีการเลือกตั้งตามระยะเวลา
3) ปวงประชามีสิทธิหย่อนบัตรลง
4) แสดงความจ�ำนงได้ 1 บัตร
5) รัฐบาลโดยเสียงสนับสนุนจากผู้แทน
6) ไม่แค้นแม้แพ้คะแนนเสียง
7) ไม่บ่ายเบี่ยงจ�ำกัดสิทธิทางการเมือง
8) ส่งเสริมเรื่องการแข่งขัน
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ประชาธิปไตยแบบมีตัวแทนในสภาพกลุ่มหลากหลาย
- สังคมทีม่ กี ลุม่ หลากหลายหรือมีความเป็นพหุสงั คม หมายถึง มีกลุม่ หลากประเภท และ
กลุ่มหลายชนิด
- ลักษณะของกลุ่มหลากหลายที่ช่วยผดุงประชาธิปไตย ได้แก่
1) มีการรวมตัวกันขึ้นเป็นกลุ่มโดยสมัครใจ
2) กลุ่มมีอายุยืนยาวพอสมควร
3) เป็นกลุ่มอย่างเป็นกิจลักษณะพอสมควร
4) กลุ่มจะต้องมีการประชุมและมีการด�ำเนินงานบ่อยครั้งพอสมควร
กลไกที่ส่งเสริมประชาธิปไตยในกลุ่มหลากหลาย มีดังนี้คือ
1) ท�ำให้อ�ำนาจแยกกระจาย
2) เป็นบทเรียนหรือเป็นแบบฝึกหัดประชาธิปไตย
3) การเป็นสมาชิกหลายกลุ่ม (พหุสมาชิกภาพ) ท�ำให้รู้จักประนีประนอม
				ลอร์ด แอคตัน นักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษ ได้กล่าววาทะที่สนับสนุนสิทธิเสรีภาพ
ประชาธิปไตย โดยกล่าวถึงลักษณะแห่งอ�ำนาจไว้ดังนี้คือ Power Corrupts, Absolute Power
Corrupts Absolutely ซึ่งแปลว่า “ที่ใดมีอ�ำนาจที่นั่นมีการฉ้อฉล ที่ใดมีอ�ำนาจเหลือล้น การฉ้อฉล
ชัว่ เสียย่อมมีมากสุดประมาณ” โดยมีความหมายว่า อ�ำนาจมีแนวโน้มทีก่ อ่ ให้เกิดความอธรรมขึน้ มาได้
				1.3.5 ประชาธิปไตยในมิติอื่นๆ
1. ประชาธิปไตยทางสังคม (Social Democracy) เป็นศัพท์ที่ใช้โดยทอคเกอวิลล์17
2. ประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ (Economic Democracy) เป็นศัพท์ที่ใช้โดยผู้นิยม
มาร์กซิสต์ หมายถึงการกระจายรายได้ให้ทัดเทียมกันในหมู่ประชาชนจ�ำนวนมาก
3. ประชาธิปไตยทางอุตสาหกรรม (Industrial Democracy) หมายถึงประชาธิปไตย
ในระดับโรงงานอุตสาหกรรม เช่น การมีสหภาพแรงงาน สหพันธ์กรรมกร เป็นต้น
4. ประชาธิปไตยแบบถูกน�ำ (Guided Democracy) เป็นศัพท์ทใี่ ช้โดยอดีตประธานาธิบดี
ซูการ์โน18 ผู้กอบกู้เอกราชและบิดาผู้สถาปนาอินโดนีเซียยุคใหม่
5. ประชาธิปไตยแบบเบสิก (Basic Democracy) เป็นศัพท์ที่ใช้โดยอดีตประธานาธิบดี
อายุบข่าน (Ayub Khan) แห่งปากีสถาน
6. หน้าฉากประชาธิปไตย (Façade Democracy) หรือประชาธิปไตยแบบจอมปลอม
7. ประชาธิปไตยครึ่งใบ (Quasi Democracy) หรือไม่เต็มใบ
17
18

อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 14.
ซูการ์โน (เกิด 6 มิถนุ ายน ค.ศ. 1901 เสียชีวติ 21 มิถนุ ายน ค.ศ. 1970) เป็นประธานาธิบดี คนแรกของประเทศอินโดนีเซีย
เขามีส่วนส�ำคัญในการประกาศเอกราชของอินโดนีเซียต่อประเทศเนเธอร์แลนด์ และด�ำรงต�ำแหน่งประธานาธิบดีระหว่าง
ปี ค.ศ. 1945 - ค.ศ. 1967 ซูการ์โนถูกบีบให้ลงจากอ�ำนาจโดยอดีตลูกน้องของเขาคือ นายพลซูฮาร์โต ซึ่งรับต�ำแหน่ง
ประธานาธิบดีในปี ค.ศ. 1967
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นายแพทย์อนันต์ อริยะชัยพาณิชย์

				1.3.6 ความเสมอภาคทางการเมือง
ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่า สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งควรให้แก่พลเมือง
ที่บรรลุนิติภาวะทุกคนไม่ว่าชายหรือหญิง และโดยไม่ค�ำนึงถึงความยากดีมีจน แต่ในอดีตหาได้เป็น
เช่นนั้นไม่ ทั้งนี้เนื่องจากการยึดหลักต่างๆ เช่น
1. การมีทรัพย์สิน เกิดขึ้นจากความเชื่อหรือแนวความคิดที่ว่า ผู้มีทรัพย์สินย่อมมี
ความรับผิดชอบ กล่าวคือย่อมไม่ออกเสียงเลือกบุคคลโดยไม่คิดให้รอบคอบ
2. การรูห้ นังสือ โดยเชือ่ ว่าผูม้ คี วามรูย้ อ่ มท�ำให้การออกเสียงเป็นไปโดยถูกต้องมากยิง่ ขึน้
ในอดีตสตรีจะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงเลือกตัง้ ประเทศต่างๆ เพิง่ เริม่ ให้สทิ ธิแก่สตรีในช่วงหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 1 มานี้เท่านั้น เช่น สหรัฐอเมริกา ให้สิทธิสตรีในปี ค.ศ. 1920 (หลังสงครามโลก
ครั้งที่ 1 เพียง 2 ปี) ฝรั่งเศสให้สิทธิสตรีในปี ค.ศ. 1945 (หลังสงครามโลกครั้งที่ 2) สวิตเซอร์แลนด์
ซึ่งถือกันว่าเป็นประเทศที่เป็นแบบอย่างประชาธิปไตยก็เพิ่งให้สิทธิสตรีในปี ค.ศ. 1971 หรือเมื่อ
ประมาณ 30 ปีมานี้เอง
ประเทศที่เคยมีหรือมีประมุขของรัฐบาลเป็นสตรี ได้แก่ ประเทศปากีสถาน อินเดีย
ศรีลังกา อังกฤษ นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ฯลฯ

2. ความส�ำคัญของการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย

ระบอบประชาธิปไตย หมายถึง ระบอบการปกครองตนเองของประชาชน ตรงกันข้ามกับระบอบ
อ�ำนาจนิยม (เช่น ระบอบราชาธิปไตย, ระบอบเผด็จการทหาร) ซึง่ เป็นระบอบปกครองโดยคนเดียว หรือ
โดย คนกลุม่ น้อย ผูม้ อี ำ� นาจมากกว่าประชาชนทัว่ ไป (หรือเรียกว่าพวกอภิสทิ ธิชน) ในโลกยุคเศรษฐกิจ
ตลาดเสรีสมัยใหม่ คนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นพลเมือง ผู้เสียภาษี (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) และเป็นเจ้าของ
สาธารณสมบัตริ ว่ มกัน เชือ่ ว่าระบอบประชาธิปไตย เป็นระบอบทีจ่ ะสร้างความมีประสิทธิภาพ (ในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ) และความเป็นธรรม ได้มากกว่าระบอบอ�ำนาจนิยม
ในบางสถานการณ์ ในระบอบอ�ำนาจนิยมอาจจะมีผู้ปกครองที่เป็นคนดีหรือคนเก่งอยู่บ้าง
แต่ก็ไม่มีหลักประกันว่าเขาหรือลูกหลาน หรือพรรคพวกเขา ที่ได้ต�ำแหน่งจากการสืบเชื้อสาย หรือ
การแต่งตั้ง จะปกครองประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมส�ำหรับคนส่วนใหญ่เสมอไป
เพราะระบบสืบเชื้อสายและแต่งตั้งเป็นระบบที่ไม่แน่นอน และไม่มีประสิทธิภาพ และเพราะว่าการให้
คนสืบทอดอ�ำนาจโดยไม่มีการตรวจสอบถ่วงดุลมักน�ำไปสู่การฉ้อฉลเพื่อประโยชน์ส่วนตน
ระบอบประชาธิ ป ไตยดี ก ว่ า ระบอบอ� ำ นาจนิ ย มในแง่ ที่ ว ่ า มี ร ะบบคั ด เลื อ กผู ้ บ ริ ห ารที่ มี
ประสิทธิภาพกว่า และมีระบบการตรวจสอบถ่วงดุลอ�ำนาจเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ปกครองมีอ�ำนาจมาก
จนเกินไปได้ดีกว่า แต่ทั้งนี้ต้องเป็นระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชน มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ไม่ใช่
สักแค่มีการเลือกตั้ง แต่ยังมีการซื้อสิทธิขายเสียง การโกง การใช้อ�ำนาจและระบบอุปถัมภ์
ระบอบประชาธิปไตย หรือการปกครองตนเองของประชาชน อาจจะแบ่งเป็น
1. ประชาธิปไตยโดยตรง ประชาชนมาประชุมกัน อภิปรายและลงคะแนนกันในเรื่องส�ำคัญ
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เช่น การประชุมเรื่องงบประมาณ กฎหมาย ในระดับท้องถิ่น หรือการลงประชามติในระดับประเทศ
เช่น การจะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
2. ประชาธิปไตยโดยระบบผู้แทน เนื่องจากประเทศส่วนใหญ่มีประชาชนมากมีความซับซ้อน
ต้องแบ่งงานกันท�ำจึงมักใช้วิธีเลือกผู้แทนขึ้นไปเป็นฝ่ายบริหารและฝ่ายออกกฎหมาย
3. ประชาธิปไตยแบบประชาชนมีส่วนร่วม เป็นการผสมผสานทั้ง 2 แบบแรก รวมทั้งการให้
ประชาชนมีการปกครองตนเองในระดับท้องถิ่น มีองค์กรอิสระที่รักษาผลประโยชน์ฝ่ายประชาชน
มีสอื่ มวลชนและองค์กรประชาชนทีเ่ ข้มแข็ง ภาคประชาชนหรือสังคมพลเมืองมีบทบาทในการตัดสินใจ
เรื่องการบริหารประเทศค่อนข้างมาก ไม่ได้ปล่อยให้ผู้แทนท�ำทุกอย่างโดยประชาชนให้ใช้สิทธิแค่
เลือกตั้งผู้แทนนานๆ ครั้งเท่านั้น
ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2475 ประเทศไทยใช้ประชาธิปไตยแบบที่ 2 เป็นบางช่วง (บางช่วง
เป็นเผด็จการทหาร) ประเทศไทยควรใช้แบบที่ 1 และ 3 เพิ่มขึ้นเพราะระบอบประชาธิปไตย
โดยระบบผูแ้ ทนมีขอ้ จ�ำกัด โดยเฉพาะในสภาพทีน่ กั การเมืองกลุม่ น้อยมีฐานะทางเศรษฐกิจสูง มีอำ� นาจ
และความรู้สูงกว่าประชาชนส่วนใหญ่มาก ท�ำให้คนกลุ่มนี้มักได้เป็นผู้แทนและมักจะท�ำอะไรก็ท�ำได้
ตามใจชอบ รวมทัง้ การคอรัปชัน่ , การหาผลประโยชน์ทบั ซ้อน โดยอ้างว่าเพราะประชาชนเลือกพวกเขา
เข้าไปแล้ว เขาจะท�ำอะไรก็ถือว่าเป็นประชาธิปไตยทั้งนั้นประชาธิปไตยโดยระบบผู้แทน หมายถึงว่า
ประชาชนเลือกผู้แทนเข้าไปเป็นผู้บริหารจัดการแทนตัวพวกเขา เพื่อให้บริหารประเทศเพื่อประโยชน์
ของประชาชน ไม่ใช่เลือกไปเป็นเจ้านายและประชาชนยังมีสิทธิคัดค้านถอดถอนผู้แทนที่ขึ้นไปเป็น
รัฐบาลแล้วไม่ได้ท�ำหน้าที่อย่างซื่อตรงและเพื่อส่วนรวมด้วย แต่ในประเทศไทยและประเทศก�ำลัง
พัฒนาอื่นๆ ที่ประชาชนได้รับการศึกษาและข่าวสารน้อยและหรือได้รับแบบคุณภาพต�่ำ  ท�ำให้เป็น
ประชาธิปไตยแค่รูปแบบ หรือเป็นประชาธิปไตยเพียงบางส่วน ยังไม่ใช่การปกครองตนเองของ
ประชาชน ที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ระบอบประชาธิปไตย ไม่ใช่หมายถึงแค่ประชาธิปไตย
ทางการเมือง (ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ เลือกตั้ง คัดค้าน ถอดถอน ผู้แทนได้) เท่านั้น หากต้องเป็น
ประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ (มีการกระจายทรัพย์สิน และรายได้ที่เป็นธรรม มีการแข่งขันที่เป็นธรรม)
และประชาธิปไตยทางสังคม (ประชาชน มีการศึกษา รับรู้ข้อมูลข่าวสาร มีสิทธิเสรีภาพ และโอกาส
การเข้าถึงศาสนาความเชื่อ ศิลปวัฒนธรรม อย่างเสมอภาคกัน) ด้วยประชาธิปไตย 2 อย่างหลังนี้
ประเทศไทยยังมีน้อย รวมทั้งไม่มีการให้การศึกษา ให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสารประชาชนในเรื่องนี้
มากพอ เป็นเหตุให้ประชาธิปไตย การเมือง พัฒนาไปได้ช้ามาก
ประกอบกับสถานการณ์การเมืองในปัจจุบัน เกิดการเคลื่อนไหวประชาธิปไตยอย่างกว้างขวาง
ใหญ่โต ประชาชนทั่วไปมีการเรียกร้องประชาธิปไตยกันอย่างยืดเยื้อ ยาวนาน ชนิดที่ไม่เคยปรากฏ
มาก่อนในประวัติศาสตร์การเมืองไทย ประชาชนหลายฝ่ายมักจะกล่าวอ้างเสมอว่าตนเองยึดมั่นใน
ระบอบประชาธิปไตย และยึดมั่นในความถูกต้อง หรือยึดมั่นในหลักนิติรัฐ และมักจะอ้างว่าท�ำเพื่อ
ระบอบประชาธิปไตย แต่ตอ้ งท�ำความเข้าใจกันก่อนว่า “ประชาธิปไตยมิอาจเกิดขึน้ ด้วยวิธกี ารทีไ่ ม่ใช่
ประชาธิปไตยได้”
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การที่จะตรวจสอบดูว่า กลุ่มคนที่กล่าวอ้างนั้นเชื่อถือได้หรือไม่นั้น ต้องดูจากการกระท�ำ 
และความคิดเห็นต่างๆ ว่ายึดมั่นในหลักการหรือไม่ หากเป็นนักวิชาการก็ต้องส�ำรวจตัวเองว่าได้แสดง
ความคิดเห็นไปโดยยึดหลักการ หรือใช้อารมณ์หรือผลประโยชน์แห่งตนเป็นทีต่ งั้ จนกระทัง่ ไปบิดเบือน
หลักการ จนอาจท�ำให้ประชาชนสับสนหรือเข้าใจผิดได้ หากเป็นผู้มีอ�ำนาจในบ้านเมือง ก็ต้องดูว่าได้
ใช้อ�ำนาจที่มีอยู่ตามหลักประชาธิปไตยและหลักนิติรัฐหรือไม่ อย่างไร
บางกรณีรปู แบบอาจจะเป็นประชาธิปไตย แต่เนือ้ หาไม่ใช่ประชาธิปไตย บางกรณีรปู แบบไม่ใช่
ประชาธิปไตย แต่อาจมีเนือ้ หาทีม่ ลี กั ษณะประชาธิปไตยอยูพ่ อสมควรก็ได้ แต่หากต้องการให้การเมือง
มีความก้าวหน้า มีความมั่นคงมีเสถียรภาพเกิดประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองและประชาชน ต้องมีความ
เป็นประชาธิปไตยทั้งรูปแบบและเนื้อหา และยึดหลักนิติรัฐ เพราะหลักประชาธิปไตย และหลักนิติรัฐ
ล้วนเป็นหลักพื้นฐานที่สุดของรัฐที่มีระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
การจะตรวจสอบดูว่าประเทศไหนยึดถือหลักประชาธิปไตยในการบริหารบ้านเมืองหรือไม่
สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้
		หลักประการแรก คือ อ�ำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน หลักนี้ท�ำให้อ�ำนาจทั้งหลายเชื่อมโยง
กับประชาชน ผ่านกลไกการเลือกตั้ง ผ่านกลไกสิทธิและหน้าที่ต่างๆ การที่อ�ำนาจรัฐมาจากประชาชน
ย่อมท�ำให้การปกครองแบบประชาธิปไตยมีความชอบธรรมสูง รัฐบาลเป็นผู้ใช้อ�ำนาจทางการเมือง
หรือปกครอง เพื่อตอบสนองต่อเจตจ�ำนงของประชาชนมีประเด็นต่อเนื่องว่าอะไรคือเจตจ�ำนงของ
ประชาชน
หากกล่าวอ้างนักปรัชญาทางการเมืองอย่าง ฌอง ฌาคส์ รุสโซ19 [Jean Jacques Rousseau]
ได้กล่าวว่า เจตจ�ำนงของประชาชนก็คือ “เจตจ�ำนงทั่วไป เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม” ขณะที่บาง
แนวคิดที่มองว่าเจตจ�ำนงของประชาชนก็คือผลของการประนีประนอมกัน ระหว่างผลประโยชน์
ที่แตกต่างของปัจเจกบุคคลแต่ละคน แนวคิดนี้จึงยึดหลักเสียงข้างมากเป็นส�ำคัญ อย่างไรก็ตาม
แนวคิดนีต้ อ้ งมีหลักประกันสิทธิของฝ่ายเสียงข้างน้อยด้วย ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ เป็นหลักประกันว่า ฝ่ายเสียงข้างมาก
จะไม่ใช้วธิ กี ารพวกมากลากไปตามผลประโยชน์ความเห็นหรือกระแสความนิยมของพวกตนอย่างสุดโต่ง
แต่ต้องด�ำเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งหมด เพื่อสร้างสังคมที่ประชาชนเสียงข้างน้อย
รวมทั้งชนกลุ่มน้อย ผู้ด้อยโอกาสต่างๆ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข โดยไม่มีการเอาเปรียบกัน
และสร้างความขัดแย้งในสังคมมากเกินไป

19

Jean Jacques Rousseau, (ค.ศ. 1712-1778), นักเขียน นักทฤษฎีการเมือง นักประพันธ์เพลงที่ฝึกฝนด้วยตัวเอง
แห่งยุคแสงสว่างและเป็นนักปรัชญาสังคมชาวสวิส เชือ้ สายฝรัง่ เศสผูม้ อี ทิ ธิพล ต่อการปฏิวตั ฝิ รัง่ เศส [French Revolution]
ใน ค.ศ. 1789
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มุมมองหลักประชาธิปไตยในสังคมไทย

		หลักประการที่สอง หลักการที่ยอมรับความแตกต่างหลากหลายและรับรองสิทธิในการ
แสดงความคิดเห็น ประชาธิปไตยจึงถือว่าการถกเถียงกันด้วยเหตุและผลเป็นกระบวนการปกติที่น�ำ
มาสู่ข้อสรุปให้สังคม ความจริงแล้ว เสรีภาพสามารถมีได้ในทุกระบบการปกครอง ไม่ว่าจะเป็น
แบบประชาธิปไตยเต็มรูปแบบ ประชาธิปไตยครึ่งใบ เผด็จการหรือระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
เพียงแต่ว่ามีเสรีภาพในระดับที่แตกต่างกันไป
อย่างประเทศไทยในสถานการณ์ปจั จุบนั เสรีภาพถูกจ�ำกัดโดยประกาศพระราชก�ำหนดบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2557 แม้จะมีการผ่อนปรนลงบ้างก็ตาม แต่เสรีภาพในการชุมนุม
ทางการเมืองยังถูกจ�ำกัดสิทธิบางประการโดยฝ่ายรัฐบาล
		หลักประการที่สาม คือ หลักการปกครองโดยเสียงข้างมาก โดยพรรคการเมืองที่เป็นตัวแทน
ประชาชน พรรคการเมือง เข้าสู่อ�ำนาจโดยผ่านการเลือกตั้ง ประชาธิปไตยแบบผู้แทน ความส�ำคัญ
จะอยู่ที่รัฐสภา เพราะเป็นองค์กรทางการเมือง ที่ได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน
หากรั ฐ สภามาจากการเลื อ กตั้ ง โดยตรงของประชาชนจะเกิ ด หลั ก ส� ำ คั ญ อี ก สองประการ
ซึ่งเกี่ยวเนื่องกัน คือ “หลักความสัมพันธ์ในทางความชอบธรรมที่ไม่ขาดสาย” และ “หลักเงื่อนไขของ
รัฐสภา”
หลักความชอบธรรมโดยไม่ขาดสายจะสะท้อนความสัมพันธ์ของความชอบธรรมที่ต้องมีความ
ต่อเนื่องไม่ขาดสาย โดยเริ่มจากประชาชนเป็นเจ้าของและมอบให้ผู้แทนมาท�ำหน้าที่แทน การใช้
อ�ำนาจต้องเป็นไปเพื่อประชาชน และมุ่งมั่นเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นส�ำคัญ การใช้อ�ำนาจรัฐ
ผ่านองค์กรต่างๆ ต้องเกี่ยวพันเชื่อมโยงถึงประชาชนด้วย รัฐสภาจึงมีอ�ำนาจแต่งตั้งองค์กรอิสระต่างๆ
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง หลักนิติรัฐ ต้องด�ำรงอยู่ควบคู่กับหลักประชาธิปไตย
นิตริ ฐั หมายถึง รัฐทีป่ กครองโดยกฎหมายและหลักของเหตุและผลเพือ่ ความสงบสุข หลักนิตริ ฐั
ประกอบไปด้วย องค์ประกอบที่เป็นหลักการหลายประการ เริ่มตั้งแต่หลักการแบ่งแยกอ�ำนาจ
หากสังคมไหนไม่มีการแบ่งแยกอ�ำนาจ และไม่มีการควบคุมถ่วงดุลกัน สังคมนั้นไม่อาจเรียกได้ว่า
มีหลักนิติรัฐ ที่เป็นหลักการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยได้
การแบ่งแยกอ�ำนาจของฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายตุลาการนี้จุดมุ่งหมายส�ำคัญ
เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ของประชาชน ต่อมาก็มีหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและ
ความเสมอภาค การแทรกแซงในสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคล โดยอ�ำนาจรัฐจะกระท�ำได้
ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายซึ่งผ่านความเห็นชอบจากตัวแทนของประชาชน จึงจะมีความชอบธรรมตาม
หลักการของระบอบประชาธิปไตย การจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพต้องมีผลบังคับเป็นการทั่วไป และ
ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีหนึ่งแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจง
นอกจากนี้ การใช้กฎหมายของฝ่ายตุลาการก็ดี หรือฝ่ายปกครองก็ดี จะต้องผูกพันต่อกฎหมาย
ที่ออกโดยองค์กรนิติบัญญัติ ที่มาจากการเลือกตั้ง กฎหมายใดที่จ�ำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ต้องผ่านความเห็นชอบจากตัวแทนประชาชน และอยู่โดยเงื่อนไขรัฐธรรมนูญ เราเรียกหลักการนี้ว่า
หลักความชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายตุลาการและฝ่ายปกครอง
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นายแพทย์อนันต์ อริยะชัยพาณิชย์

นอกจากนี้ ยังมีหลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษา หลักไม่มีความผิดและไม่มีโทษโดยไม่มี
กฎหมาย และที่ส�ำคัญ หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
หลักการที่ข้างต้นทั้งหมดนี้ ไม่อาจมีขึ้นได้อย่างแท้จริงในระบอบเผด็จการ

สรุป

หลักประชาธิปไตยในระบอบประชาธิปไตย อยู่บนรากฐานหลักการที่ส�ำคัญ 5 ประการ คือ
1. หลักการอ�ำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน ประชาชนแสดงออกซึ่งการเป็นเจ้าของโดย
ใช้อ�ำนาจที่มีตามกระบวนการเลือกตั้งอย่างอิสระและทั่วถึงในการให้ได้มาซึ่งตัวผู้ปกครองและ
ผูแ้ ทนของตน รวมทัง้ ประชาชนมีอำ� นาจในการคัดค้านและถอดถอนผูป้ กครองและผูแ้ ทนทีป่ ระชาชน
เห็นว่า มิได้บริหารประเทศในทางที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม เช่น มีพฤติกรรมร�่ำรวยผิดปกติ
2. หลักเสรีภาพ ประชาชนทุกคนมีความสามารถในการกระท�ำหรืองดเว้นการกระท�ำอย่างใด
อย่างหนึง่ ตามทีบ่ คุ คลต้องการ ตราบเท่าทีก่ ารกระท�ำของเขานัน้ ไม่ไปละเมิดลิดรอนสิทธิเสรีภาพของ
บุคคลอื่น หรือละเมิดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมและความมั่นคงของประเทศชาติ
3. หลักความเสมอภาค การเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงทรัพยากรและ
คุณค่าต่างๆ ของสังคม ที่มีอยู่จ�ำกัดอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ถูกกีดกันด้วยสาเหตุแห่งความแตกต่าง
ทางชั้นวรรณะทางสังคม ชาติพันธุ์ วัฒนธรรมความเป็นอยู่ ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือด้วยสาเหตุอื่น
4. หลักการปกครองโดยกฎหมายหรือหลักนิติธรรม การให้ความคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของ
ประชาชนทั้งในเรื่องสิทธิเสรีภาพในทรัพย์สิน การแสดงออก การด�ำรงชีพ ฯลฯ อย่างเสมอหน้ากัน
โดยผูป้ กครองไม่สามารถใช้อำ� นาจใดๆ ลิดรอนเพิกถอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ และไม่สามารถ
ใช้อภิสิทธิอยู่เหนือกฎหมาย หรือเหนือกว่าประชาชนคนอื่นๆ ได้
5. หลักการเสียงข้างมาก (Majority rule) ควบคู่ไปกับการเคารพในสิทธิของเสียงข้างน้อย
(Minority Rights) การตัดสินใจใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนหมู่มาก ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้ง
ผูแ้ ทนของประชาชนเข้าสูร่ ะบบการเมือง การตัดสินใจของฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ ฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายตุลาการ
ย่อมต้องถือเอาเสียงข้างมากทีม่ ตี อ่ เรือ่ งนัน้ ๆ เป็นเกณฑ์ในการตัดสินทางเลือก โดยถือว่าเสียงข้างมาก
เป็นตัวแทนที่สะท้อนความต้องการ/ข้อเรียกร้องของประชาชนหมู่มาก หลักการนี้ ต้องควบคู่ไปกับ
การเคารพและคุ้มครองสิทธิเสียงข้างน้อยด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นหลักประกันว่า ฝ่ายเสียงข้างมากจะ
ไม่ใช้วธิ กี ารพวกมากลากไปตามผลประโยชน์ความเห็นหรือกระแส ความนิยมของพวกตนอย่างสุดโต่ง
แต่ต้องด�ำเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งหมด เพื่อสร้างสังคมที่ประชาชนเสียงข้างน้อย
รวมทั้งชนกลุ่มน้อย ผู้ด้อยโอกาสต่างๆ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข โดยไม่มีการเอาเปรียบกัน
และสร้างความขัดแย้งในสังคมมากเกินไป ค่านิยม ทัศนคติ ที่ส่งเสริมประชาธิปไตย ระบอบ
ประชาธิปไตย นอกจากจะเป็นระบอบการเมืองแล้ว ยังเป็นระบอบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมด้วย
ดังนั้นจึงไม่ใช่อยู่ที่รัฐธรรมนูญ กฎหมาย การเลือกตั้ง และการต่อรองทางการเมืองเท่านั้น หากอยู่
ที่สมาชิกในสังคมจะต้องช่วยกันหล่อหลอม สร้างค่านิยม วิถี ชีวิต ที่เป็นประชาธิปไตย มาตั้งแต่
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มุมมองหลักประชาธิปไตยในสังคมไทย

ในครอบครัว โรงเรียน ทีท่ ำ� งาน ชุมชน เพือ่ จะน�ำไปสูก่ ารปกป้องระบอบประชาธิปไตย ทัง้ ทางการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคม
ค่านิยมประชาธิปไตยที่ประชาชนควรช่วยกันสร้างคือ
1. เป็นคนที่มีเหตุผล ยอมรับเรื่องสิทธิหน้าที่ ความเป็นจริงในทางสังคม เคารพในตัวเอง
เคารพในศีลธรรมและประโยชน์ร่วมกันของส่วนรวม
2. มีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์ มีความเคารพซึ่งกันและกัน และมีความสามัคคี
3. เข้าใจความจ�ำเป็นและประโยชน์ของการเข้ามาอยู่ร่วมกันเป็นพลเมืองของประเทศ เพื่อ
ประโยชน์ของสมาชิกทุกคนในระยะยาว
4. เคารพกฎหมายและด�ำเนินชีวิตในกรอบของกฎหมายที่มีเหตุผลและเป็นธรรม
5. มีจิตใจเปิดกว้างและพร้อมที่ปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้
6. เป็นคนที่มีความรับผิดชอบผูกพันกับสิ่งที่เขาได้กระท�ำลงไป
7. มีจิตใจที่เป็นธรรม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่มีอคติต่อผู้ที่มีความแตกต่างจากตน เช่น การนับถือ
ศาสนาอื่นหรือเชื้อชาติอื่น แนวคิดทางการเมือง เป็นต้น
บทบาทของประชาชนในการเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตย ไม่ใช่แค่การใช้สทิ ธิในการเลือกตัง้
นานๆ ครั้ง และพยายามเลือกคนดีคนเก่งมาบริหารประเทศเท่านั้น ประชาชนต้องขวนขวาย ศึกษา
พัฒนาตนเอง ใช้สิทธิและหน้าที่พลเมืองที่ดีเข้าไปแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการบริหาร
ประเทศ ในการตัดสินใจ เรื่องการใช้ทรัพยากรของประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของชุมชน
จังหวัด และประเทศ อย่างแข็งขันและอย่างสม�่ำเสมอ
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การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
โอกาส เตพละกุล*
สังคมทุกสังคมจะเจริญก้าวหน้าเป็นปึกแผ่นได้ ย่อมต้องมีระเบียบวินัยและผู้น�ำของสังคม
เป็นหลักในการปกครอง ผู้น�ำของสังคมระดับประเทศโดยเฉพาะระบอบประชาธิปไตยส่วนใหญ่
จะอยู่ในรูปแบบของประธานาธิบดีหรือพระมหากษัตริย์ ส�ำหรับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้น พระมหากษัตริย์ทรงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ แต่การใช้
พระราชอ�ำนาจด้านนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ ทรงมิได้ใช้พระราชอ�ำนาจเหล่านั้นด้วยพระองค์เอง
แต่มีองค์การหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบต่างๆ กันไป พระราชอ�ำนาจทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นฐานะประมุข
ของรัฐ หรือในฐานะอื่น ได้ถูกก�ำหนดไว้โดยชัดแจ้งในรัฐธรรมนูญ
		1. แนวคิดการปกครองระบอบประชาธิปไตย
พจนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน พุ ท ธศั ก ราช 2493 ให้ ค วามหมายของค� ำ
ว่า“ประชาธิปไตย” ว่าเป็น “แบบการปกครองที่ถือมติปวงชนส่วนใหญ่”
ประชาธิปไตย หมายถึง การปกครองที่เป็นของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อ
ประชาชนตลอดจนเป็นหลักในการด�ำเนินชีวิตของคนในการอยู่ร่วมกันโดยสันติ ภายใต้ความเชื่อที่ว่า
คนเราเกิดมาเท่าเทียมกันคือ ได้รับการคุ้มครองจากรัฐตามกฎหมายและโอกาสที่จะได้รับการบริการ
ต่างๆ แน่นอนในกฎหมายรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย คือ การทีร่ ฐั บาลเป็นของประชาชนโดยประชาชน
เพื่อประชาชน หรือ ประชาธิปไตยคือ สังคมที่ประชาชนมีเสรีภาพ สมภาพและภราดรภาพ
“ประชาธิปไตย” มาจากค�ำว่า “ประชา” และ “อธิปไตย” เมือ่ รวมกันแล้ว หมายถึง อ�ำนาจ
ของประชาชน นัน้ คือประชาชนเป็นอ�ำนาจของคนหมูม่ าก ดังค�ำกล่าวของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
อับราฮัม ลินคอล์น ที่ว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองของประชาชน
โดยประชาชน และเพื่อประชาชน ดังนั้น จึงเกี่ยวข้องกับประชาชนในลักษณะต่างๆ ดังนี้
1. หลักการของประชาธิปไตยถือว่าการปกครองเป็นของประชาชน จึงถือว่าประชาชนเป็น
ส่วนหนึ่งของระบบและผูกพันต่อระบอบการปกครองและมีหน้าที่ต้องรักษาประชาธิปไตยให้ยืนยาว
2. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีสว่ นร่วมในกระบวนการทางการเมือง การปกครองตาม
หลักการที่ว่าเป็นการปกครองโดยประชาชน
* ประธานกรรมการบริษัทอีซูซุแสงหงส์และบริษัทอีซูซุสุวรรณภูมิ กรุ๊ป, ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อ
ประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 2 ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

3. ตามหลักเพื่อประชาชน จึงถือว่าเป้าหมายหรือนโยบายในการบริหารประเทศจะต้อง
มุ่งประโยชน์แก่คนส่วนมาก
4. เสียงข้างมากของประชาชน คือ หลักในการตัดสินปัญหา และการปกครองประเทศ
5. ประชาชนมีความเท่าเทียมกัน และมีสิทธิเสรีภาพทุกอย่างตามกฎหมาย
6. รัฐบาลอยู่ภายใต้การควบคุมของประชาชนทั้งในทางตรง ได้แก่ การลงเสียงประชามติ
และทางอ้อมโดยผ่านสภาผู้แทนราษฎร
จากแนวคิดข้างต้น สรุปได้วา่ การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย หมายถึง การปกครอง
ทีเ่ ป็นของประชาชน ภายใต้สทิ ธิเสรีภาพทีม่ คี วามเท่าเทียมกันในการเข้าไปมีสว่ นร่วม ในกระบวนการ
ทางการเมืองและการปกครองทีม่ งุ่ เน้นประโยชน์ของประชาชนเป็นมาก ประชาชนมีสทิ ธิในการควบคุม
ทั้งทางตรงและทางอ้อม มีอิสระตามอ�ำนาจที่มีซึ่งบัญญัติไว้เป็นกฎหมาย
			1.1 ประเภทของระบอบประชาธิปไตย
รูปแบบของประชาธิปไตยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
1. ประชาธิปไตยทางตรง เป็นประชาธิปไตยที่ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอ�ำนาจอธิปไตย
เป็นผู้ใช้อ�ำนาจโดยตรงด้วยตนเอง โดยการลงประชามติ หรือ referendum
2. ประชาธิปไตยแบบมีตัวแทน เป็นการมอบอ�ำนาจของประชาชนให้กับตัวแทนด้วย
การเลือกตัวแทน ซึง่ เป็นการมอบอ�ำนาจล่วงหน้าแก่ผแู้ ทนให้ไปปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนในนามของประชาชน
3. ประชาธิปไตยแบบกึ่งตรง เป็นการผสมผสานแนวคิดของทั้ง 2 แบบข้างต้น
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนท�ำการเลือกตัวแทนเข้ามาท�ำหน้าที่แทนประชาชน แต่ในขณะเดียวกัน
ก็ให้สทิ ธิประชาชนแทรกแซงในขบวนการทางการเมืองได้ เช่น การปลดผูแ้ ทนก่อนหมดวาระ (recall)
ให้ประชาชนร่วมกันเสนอร่างกฎหมายเองได้ (initiative) ให้ประชาชนยับยั้งร่างกฎหมายได้ (veto)
ให้ประชาชนร่วมกันลงประชามติในเรื่องต่างๆ ที่ส�ำคัญได้ (referendum)
			1.2 ระบอบประชาธิปไตยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
1. ระบอบประชาธิปไตยโดยตรง (direct democracy) ซึ่งการปกครองอยู่ในอ�ำนาจ
ของพลเมืองส่วนใหญ่โดยแท้จริง หลักการบริหารและสถาบันการเมืองขึ้นอยู่กับการแสดงออกของ
พลเมืองเกี่ยวกับความรู้สึกและความต้องการของตนเอง พลเมืองทุกคนมีความเสมอภาคมีโอกาส
เข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของสภาประชาชน รวมทั้งมีอ�ำนาจในการควบคุมสภาบริหารผ่าน
สภาประชาชน
2. ประชาธิปไตยโดยตัวแทน (representative democracy) ซึ่งเป็นระบอบ
ประชาธิปไตยในปัจจุบนั หมายถึง ระบอบการปกครองทีป่ ระชาชนมิได้เข้ามามีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการปกครองด้วยตัวเองโดยตรง แต่ประชาชนเป็นผู้เลือกตั้งตัวแทนให้ท�ำหน้าที่ตัดสินใจ
การปกครองแทนตน ซึง่ อริสโตเติลกล่าวว่าเป็นระบอบการปกครองโดยคนส่วนน้อยภายใต้การควบคุม
ของคนส่วนใหญ่ ซึง่ สาระส�ำคัญของการนีม้ ใิ ช่การปกครองส่วนน้อย แต่อยูท่ ก่ี ารควบคุมของคนส่วนใหญ่
ซึง่ คนส่วนใหญ่จะต้องสามารถผลักดันความต้องการของตนผ่านกระบวนการทางการเมือง ประชาชน
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จะมีอำ� นาจในการควบคุมผูน้ ำ� ของตนโดยผ่านการเลือกตัง้ (elections) และหากผูป้ กครองไม่สามารถ
สนองตอบความต้องการของประชาชน ประชาชนก็มีสิทธิที่จะถอดถอนผู้ปกครองได้
			1.3 ลักษณะส�ำคัญของการปกครองของระบอบประชาธิปไตย
การปกครองระบอบประชาธิปไตยมีลักษณะที่ส�ำคัญคือ
1. ประชาชนเป็นเจ้าของอ�ำนาจในการปกครอง
2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองโดยตรงหรือโดยอ้อม เช่น การลงสมัคร
รับเลือกตั้ง การใช้สิทธิเลือกตั้ง
3. เป็นการปกครองที่มุ่งหวังให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์
4. ยึดถือเสียงข้างมากเป็นหลักในการปกครองและเคารพในสิทธิของฝ่ายข้างน้อย
5. ประชาชนมีความเสมอภาคกันตามกฎหมาย (กฎหมายให้การคุม้ ครองทุกคนเท่ากัน)
และมีสิทธิเสรีภาพตามที่กฎหมายกําหนด
6. ประชาชนมีอำ� นาจในการควบคุมรัฐบาลทัง้ โดยตรงและโดยอ้อม เช่น การเรียกร้อง
ให้ ส.ส. ในเขตเลือกตั้งของตนตั้งกระทู้ถามรัฐบาลในเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของตน
			1.4 หลักการพื้นฐานของประชาธิปไตย
การปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองที่ยึดมั่นหลักการขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1. การยอมรับว่าคนทุกคนมีสติปัญญา มีเหตุผล
2. ยอมรับว่าทุกคนมีอิสระและเสรีภาพ
3. การยอมรับว่าทุกคนมีความเท่าเทียมกัน
4. อ�ำนาจสูงสุดในการปกครองประชาชนเป็นของประชาชน
5. อ�ำนาจปกครองของรัฐบาลเกิดขึ้นจากความยินยอมของประชาชนผู้ถูกปกครอง
โดยวิธีการแสดงความยินยอมต่างๆ ที่ส�ำคัญ คือ การใช้สิทธิเลือกตั้ง
6. ประชาชนมีสิทธิในการคัดค้านหรือเปลี่ยนแปลงรัฐบาลตามวิธีการที่กฎหมาย
กําหนดหากว่ารัฐบาลไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
			1.5 หลักการของระบอบประชาธิปไตย
ปรัชญาของระบอบประชาธิปไตย ท�ำให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบ
การปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน ซึ่งมีหลักการดังนี้
1. หลักอ�ำนาจอธิปไตยของปวงชน (popular sovereignty) โดยใช้อ�ำนาจกําหนด
ตัวผู้ปกครองโดยผ่านกระบวนการเลือกตั้ง รวมถึงอ�ำนาจในการถอดถอนตัวผู้ปกครอง
2. หลักเสรีภาพ (liberty) ได้แก่ การเลือกตัง้ ถอดถอนผูป้ กครองหรือผูน้ ำ� ทางการเมือง
การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม การวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองทั้งด้วยการพูด การขียน การเผยแพร่
ผ่านสือ่ ต่างๆ ซึง่ เป็นกลไกส�ำคัญทีจ่ ะควบคุม ก�ำกับ และตรวจสอบผูป้ กครอง การชุมนุมและเคลือ่ นไหว
ทางการเมืองทั้งในการส่งเสริมสนับสนุนและคัดค้านนโยบายและการกระท�ำของผู้ปกครอง
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การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

3. หลักการเสมอภาค (equality) ในระบอบประชาธิปไตยเป็นหลักควบคู่กับเสรีภาพ
ซึ่งประชาชนจะได้รับโอกาสที่เสมอภาคกันและทัดเทียมกัน ทั้งใน ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
4. หลักกฎหมาย (rule of law) ในระบอบประชาธิปไตยต้องมีที่มาอันชอบธรรมคือ
อ�ำนาจมาจากอธิปไตยของปวงชน ใช้บังคับประชาชนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ
และต้องให้ความคุ้มครองภายใต้กระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
5. หลักเสียงข้างมาก (majority rule) ในระบอบประชาธิปไตยเป็นการสะท้อนถึง
ความต้องการของคนส่วนใหญ่ แต่จะต้องให้ความเคารพและคุ้มครองเสียงข้างน้อยด้วยเพราะ
ฝ่ายเสียงข้างน้อยจะท�ำหน้าที่และมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น เพื่อเป็นการควบคุม ก�ำกับและ
ตรวจสอบเจตนารมณ์ในการตัดสินใจของฝ่ายเสียงข้างมากว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน
อย่างแท้จริงหรือไม่ ถ้าเสียงข้างมากลงมติตัดสินใจขัดต่อประโยชน์ ของประชาชนมีสิทธิที่จะปฏิเสธ
มติการตัดสินใจของเสียงข้างมากนั้นได้
			1.6 ประโยชน์ของระบอบประชาธิปไตย
ระบอบประชาธิปไตยมีประโยชน์ ดังนี้
1. ป้องกันการใช้อ�ำนาจไม่ชอบธรรมของเจ้าหน้าที่และการปกครองที่ไม่ถูกต้อง
2. ใช้เป็นกระบวนการอันชอบธรรมตามกฎหมาย เพื่อป้องกันสิทธิและผลประโยชน์
ของชนหมู่น้อย
3. ประชาชนมีโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นเพื่อชักจูงให้เป็นไปตามความต้องการ
ของตน โดยการถกเถียงกันอย่างสันติในทางการเมือง
ผู้เขียนเห็นว่า การปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วม ซึ่งประกอบไปด้วยระบอบการปกครอง 2 รูปแบบก็คือ ประชาธิปไตยโดยตัวแทน
และประชาธิปไตยแบบกึง่ ทางตรง ทีเ่ น้นไปทางด้านการมีสว่ นร่วมของประชาชนเป็นส�ำคัญ ซึง่ อ�ำนาจ
อธิปไตยเป็นของประชาชนภายใต้ สิทธิ เสรีภาพ ความเท่าเทียมกันอย่างเสมอภาคไม่มีการแบ่งฐานะ
ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงเจตนารมณ์ และยังสามารถควบคุมตรวจสอบฝ่ายบริหารโดยใช้
กระบวนการที่ชอบธรรมตามกฎหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายบริหารใช้อ�ำนาจในทางที่ไม่ชอบธรรม
ทั้งนี้การที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครอง ย่อมขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมทางการเมือง ของ
บุคคลในแต่ละสังคม ซึ่งเป็นกระบวนการทางสังคมการเมือง และเป็นกลไกส�ำคัญที่มีผลต่อความคิด
และการแสดงออกทางพฤติกรรม อันจะน�ำไปสู่ระดับการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบ
การปกครองแบบประชาธิปไตย
		2. พระมหากษัตริย์ไทยในระบบประชาธิปไตย
ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พุทธศักราช 2475
โดยคณะราษฎรได้กราบบังคมทูลฯ ร้องขอให้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทาน
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รัฐธรรมนูญ และขอให้ทรงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ อันที่จริงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
เคยมีพระราชด�ำริจะพระราชทานรัฐธรรมนูญอยูก่ อ่ นแล้ว แต่ทรงได้รบั การคัดค้านจากขุนนางไทย และ
ที่ปรึกษาชาวต่างประเทศ ดังนั้น ในวันที่ 27 มิถุนายน พุทธศักราช 2475 จึงทรงลงพระปรมาภิไธยใน
พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 และพระราชก�ำหนด
นิรโทษกรรมในคราวเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดิน พุทธศักราช 2475 ทั้งนี้โดยไม่มีผู้ใดลงนาม
รับสนองพระบรมราชโองการเลย ซึ่งในทางกฎหมายมหาชน ต้องถือว่าทรงสมัครพระราชหฤทัย
จ�ำกัดพระองค์เองอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญที่พระราชทานนั้น ทั้งนี้เพื่อให้ราษฎรทั้งปวงปกครองกันเอง
ดังปรากฏในพระราชหัตถเลขาทรงสละราชสมบัติ ตอนหนึ่งความว่า
			“ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอ�ำนาจ อันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไป
แต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอ�ำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใด คณะใดโดยเฉพาะ เพื่อใช้อ�ำนาจ
โดยสิทธิขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาชนราษฎร”
นับแต่นั้นเป็นต้นมา ประเทศไทยก็มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา
กษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาตราบจนทุกวันนี้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับกาํ หนดรูปแบบการปกครองและประมุขแห่งรัฐไว้
ว่า ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข เป็นการเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ คือ ทรงด�ำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ และรัฐธรรมนูญ
ยังก�ำหนดพระราชอ�ำนาจของพระมหากษัตริย์ โดยให้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ใช้อ�ำนาจอธิปไตย
ซึ่งเป็นของประชาชน โดยใช้อ�ำนาจนิติบัญญัติผ่านทางรัฐสภา อ�ำนาจบริหารผ่านทางคณะรัฐมนตรี
และอ�ำนาจตุลาการผ่านทางศาล การก�ำหนดเช่นนีห้ มายความว่าอ�ำนาจต่างๆ จะใช้ในพระปรมาภิไธย
ของพระมหากษัตริย์ ซึ่งในความเป็นจริงอ�ำนาจเหล่านี้มีองค์กรเป็นผู้ใช้ ฉะนั้นการที่บัญญัติว่า
พระมหากษัตริยท์ รงใช้อำ� นาจนิตบิ ญ
ั ญัติ อ�ำนาจบริหาร และอ�ำนาจตุลาการผ่านทางองค์กรต่างๆ นัน้
จึงเป็นการเทิดพระเกียรติ แต่อ�ำนาจที่แท้จริงอยู่ที่องค์กรที่เป็นผู้พิจารณาน�ำขึ้นทูลเกล้าถวายเพื่อ
พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ในระบอบรัฐธรรมนูญของไทยแม้จะได้รับ
การเชิดชูให้อยู่เหนือการเมืองและก�ำหนดให้มีผู้รับสนองพระบรมราชโองการในการปฏิบัติทาง
การปกครองทุกอย่าง แต่พระมหากษัตริยก์ ท็ รงมีอำ� นาจบางประการทีไ่ ด้รบั การรับรองโดยรัฐธรรมนูญ
และเป็นพระราชอ�ำนาจที่ทรงใช้ได้ตามพระราชอัธยาศัยจริงๆ ได้แก่ การแต่งตั้งคณะองคมนตรี
การแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ และสมุหราชองครักษ์ การแก้ไขเพิ่มเติมกฏมณเฑียรบาลว่าด้วย
การสืบราชสันตติวงศ์ การพระราชทางเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นต้น พระราชอ�ำนาจที่ส่งผลกระทบ
ต่อการเมืองการปกครองอย่างแท้จริง คือ พระราชอ�ำนาจในการยับยั้งร่างพระราชบัญญัติ ในกรณีที่
พระมหากษัตริย์ทรงไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านการเห็นชอบของรัฐสภามาแล้วและ
นายกรัฐมนตรีนำ� ขึน้ ทูลเกล้าฯ ถวายเพือ่ พระมหากษัตริยท์ รงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้ แต่พระองค์
อาจใช้พระราชอ�ำนาจยับยั้งได้ เช่น กรณีพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ซึ่งรัฐสภาจะต้องน�ำร่างพระราชบัญญัติที่ถูกยับยั้งนั้นไปพิจารณาใหม่
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การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

		3. อ�ำนาจอธิปไตย
			แนวคิด และทฤษฎีว่าด้วยอ�ำนาจอธิปไตย
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอ�ำนาจอธิปไตย เริ่มมีปรากฏจากการน�ำเสนอของนักปราชญ์
ชาวฝรั่งเศส ชื่อ ฌอง โบแดง (Jean Bodin) [ภูริชญา วัฒนรุ่ง, 2543] อ�ำนาจอธิปไตย (Sovereignty)
คือ อ�ำนาจซึ่งแสดงความเป็นใหญ่ ความเป็นอิสระ ความไม่ขึ้นแก่ใคร หรือ ต้องเชื่อฟังค�ำสั่ง ค�ำบัญชา
ของผูใ้ ดทีเ่ หนือตนโดยปราศจากความยินยอมของตน อ�ำนาจอธิปไตย คือ คุณสมบัตขิ นั้ พืน้ ฐานของรัฐ
และเป็นอ�ำนาจสูงสุดทีร่ ฐั มีอยูเ่ หนือประชากรของตน ไม่มขี ดี จ�ำกัดใดๆ ตามกฎหมายทีจ่ ะใช้อำ� นาจนัน้
ดังเราจะเห็นได้ว่า รัฐเปิดให้บุคคลมีเสรีภาพในการกระท�ำการใดๆ ตามต้องการได้ แต่รัฐพร้อมเสมอ
ที่ จ ะแสดงอ� ำ นาจ หรื อ เข้ า ไปแทรกแซงการกระท� ำ ของประชาชน อ� ำ นาจสู ง สุ ด ที่ อ าจเรี ย กว่ า
อ�ำนาจอธิปตั ย์ จึงมีความชอบธรรมทีจ่ ะใช้กำ� ลังเหนือบุคคลอืน่ ในสังคมการเมืองหนึง่ ๆ ในทางกฎหมาย
มหาชน [บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2538]
อ�ำนาจอธิปไตยถือว่าเป็นอ�ำนาจสูงสุด (Supremacy) ในการปกครองประเทศ หรืออ�ำนาจ
ทีแ่ สดงความเป็นเจ้าของประเทศนัน่ เอง และถือว่าเป็นองค์ประกอบอย่างหนึง่ ของรัฐ เป็นองค์ประกอบ
ส�ำคัญในอันที่จะแสดงว่า ดินแดนนั้นๆ เป็นรัฐหรือเป็นประเทศเอกราชได้ หรือไม่แนวคิดเรื่องอ�ำนาจ
อธิปไตยที่กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของรัฐนี้ มีที่มาจากนักคิดคนส�ำคัญ คือ Jean Bodin (1529-1596)
กับ โธมัส ฮอปส์ โดยสร้างจากแนวคิดเรื่องนี้ขึ้นมา เพื่อสนับสนุนความสมบูรณ์และความสูงสุดของ
อ�ำนาจรัฐ หรือว่าเป็นการพยายามสร้างความชอบธรรมให้กับอ�ำนาจของผู้ปกครองนั่นเอง
			อ�ำนาจอธิปไตย หมายถึง อ�ำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบ
ที่ส�ำคัญของการปกครองของรัฐที่มีอิสระ เสรีภาพ และมีความเป็นเอกราช มีอ�ำนาจในการบริหาร
ราชการ ทั้งกิจการภายในและนอกประเทศได้อย่างเต็มที่ โดยทั่วไปอ�ำนาจอธิปไตยแยกใช้เป็น
3 ลักษณะ คือ อ�ำนาจนิติบัญญัติ อ�ำนาจบริหาร และ อ�ำนาจตุลาการ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ระบุวา่ อ�ำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน
ชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อ�ำนาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล
ตามบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญนี้ ซึง่ หมายความว่า ในทางการเมืองประชาชนมีอำ� นาจสูงสุด แต่การใช้
อ�ำนาจทางกฎหมายต้องใช้ผา่ นสถาบันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาลทีพ่ พิ ากษาอรรถคดีตามกฎหมาย
ทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้แล้วในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์ และตามขอบเขตทีร่ ฐั ธรรมนูญก�ำหนดไว้เท่านัน้
ดังนัน้ องค์ประกอบของผูใ้ ช้อำ� นาจก็คอื ต้องมีสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันนิตบิ ญ
ั ญัติ สถาบันบริหาร
และสถาบันตุลาการ อย่างไรก็ดี จะเห็นได้ว่าอ�ำนาจอธิปไตยตามกฎหมายไม่ได้อยู่ที่รัฐสภาเท่านั้น
แต่แยกกันอยูใ่ น 3 สถาบันหลักดังกล่าว ซึง่ รัฐธรรมนูญไม่ได้ระบุวา่ อ�ำนาจใดใหญ่ทสี่ ดุ หรือส�ำคัญกว่ากัน
การก�ำหนดให้แยกการใช้อ�ำนาจอธิปไตยออกเป็น 3 ส่วน และให้มีองค์กร 3 ฝ่าย เป็นผู้รับผิดชอบ
ไปแต่ละส่วนนี้ เป็นไปตามหลักการประชาธิปไตยที่ไม่ต้องการให้มีการรวมอ�ำนาจ แต่ต้องการให้มี
การถ่วงดุลอ�ำนาจซึ่งกันและกัน เพราะถ้าให้องค์กรใดเป็นผู้ใช้อ�ำนาจมากกว่าหนึ่งส่วนแล้ว อาจเป็น
ช่องว่างให้เกิดการใช้อ�ำนาจแบบเผด็จการได้
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โอกาส เตพละกุล

ความสัมพันธ์ระหว่างอ�ำนาจนิติบัญญัติ อ�ำนาจบริหาร และอ�ำนาจตุลาการ มีดังนี้
		1. อ�ำนาจนิติบัญญัติ หรือ สถาบันนิติบัญญัติ หมายถึง สถาบันที่ท�ำหน้าที่ออกกฎหมาย คือ
รัฐสภา ซึ่งมีรูปแบบเป็นสภาคู่ หรือ 2 สภา ประกอบด้วย
			1.1 สภาผู้แทนราษฎร สมาชิกมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต จ�ำนวน 375 คน และ
การเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ จ�ำนวน 125 คน รวม 500 คน มีอ�ำนาจหน้าที่ในการออกกฎหมาย
			1.2 วุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนและการสรรหา
มีจ�ำนวน 150 คน มีหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองพระราชบัญญัติโดยถี่ถ้วนไม่ต้องผูกพันกับ
ฝ่ายรัฐบาล นอกจากนี้ยังมีอ�ำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญของ
บ้านเมือง เช่น นายกรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครอง อัยการสูงสุด เป็นต้น
		2. อ�ำนาจบริหาร หรือ สถาบันบริหาร หมายถึง บุคคล คณะบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กร
ที่น�ำนโยบายของรัฐไปด�ำเนินการและน�ำไปปฏิบัติ สถาบันบริหารนั้นนอกจากจะเป็นสถาบันสร้าง
กฎหมายแล้ว ยังเป็นสถาบันสร้างนโยบายบริหารประเทศด้วย สถาบันบริหารจะน�ำนโยบาย และ
กฎหมายทีผ่ า่ นความเป็นชอบของรัฐสภาแล้วไปด�ำเนินหรือไปปฏิบตั ิ องค์ประกอบของสถาบันบริหาร
ประกอบด้วย
			2.1 ข้าราชการการเมือง คือข้าราชการซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนให้มาท�ำหน้าที่
เป็นนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี เพื่อบริหารบ้านเมือง
			2.2 ข้าราชการประจ�ำ คือ บุคลากรซึ่งเป็นกลไกหรือเครื่องมือในการน�ำนโยบายและ
กฎหมายไปปฏิบตั ิ ซึง่ ต้องปฏิบตั งิ านอย่างตรงไปตรงมา มีประสิทธิภาพสูง มีความรอบรูใ้ นหลักวิชาการ
มีประสบการณ์ และมีระเบียบประเพณีการประพฤติปฏิบตั ทิ เี่ ป็นแบบอย่าง มีสายการบังคับบัญชาของ
ข้าราชการประจ�ำอย่างชัดเจน มีการแบ่งงานกันท�ำเฉพาะอย่างตามความช�ำนาญ
		3. อ�ำนาจตุลาการ หรือ สถาบันตุลาการ หมายถึง ศาลและผู้พิพากษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในนาม
ของรัฐ หรือในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์ อ�ำนาจตุลาการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
มีสาระส�ำคัญ 2 ประการดังนี้
			3.1 อ�ำนาจตุลาการในระบอบประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญของไทยในอดีตได้แยกอ�ำนาจ
ระหว่างอ�ำนาจตุลาการและอ�ำนาจนิติบัญญัติไว้อย่างชัดเจน โดยจัดอ�ำนาจตุลาการให้มีความอิสระ
จากฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติ รัฐสภาจะก้าวก่ายอ�ำนาจของศาลไม่ได้
			3.2 ศาล รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้วางหลักทั่วไปเกี่ยวกับหลักการพิจารณาพิพากษา
อรรถคดี ว ่ า เป็ น อ� ำ นาจศาล ซึ่ ง ศาลในที่ นี้ ห มายถึ ง ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ศาลปกครอง ศาลทหาร
ศาลยุติธรรม และศาลอื่นๆ
		4. พระราชสถานะและพระราชอ�ำนาจที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับยืนยันความเป็นประมุขสูงสุดของพระมหากษัตริย์
โดยบัญญัติว่า องค์พระมหากษัตริย์ทรงด�ำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้
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ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆ มิได้ หมายความว่า ผู้ใดจะหมิ่นพระบรม
เดชานุภาพพระมหากษัตริยไ์ ม่ได้ ผูล้ ะเมิดต่อพระมหากษัตริยถ์ อื ว่าเป็นการกระท�ำความผิดอย่างร้ายแรง
รัฐธรรมนูญบางฉบับถึงกับไม่ยอมให้มกี ารนิรโทษกรรมแก่ผกู้ ระท�ำการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์
การปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทย รัฐธรรมนูญมีบทบัญญัตใิ ห้พระมหากษัตริยไ์ ด้รบั การเชิดชู
ให้อยู่เหนือการเมือง และก�ำหนดให้มีผู้รับสนองพระบรมราชโองการในการด�ำเนินการทางการเมือง
การปกครอง รัฐธรรมนูญได้ก�ำหนดพระราชอ�ำนาจของพระมหากษัตริย์ ดังนี้
1) ทรงใช้อ�ำนาจอธิปไตย พระมหากษัตริย์ใช้อ�ำนาจอธิปไตย เช่น อ�ำนาจนิติบัญญัติ
อ�ำนาจบริหาร และอ�ำนาจตุลาการ ดังนี้
ทรงใช้อ�ำนาจนิติบัญญัติทางรัฐสภา หมายความว่า พระมหากษัตริย์ทางใช้อ�ำนาจใน
การออกกฎหมาย ค�ำแนะน�ำ  และยินยอมของรัฐสภา เมื่อรัฐสภาร่างกฎหมายขึ้นแล้วจะทูลเกล้าฯ
ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้เป็นกฎหมายตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญ ทรงใช้อ�ำนาจ
บริหารทางคณะรัฐมนตรี หมายความว่า การบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย
คณะรัฐมนตรีด�ำเนินการไปนั้น ถือว่ากระท�ำไปในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้เพราะบรรดา
พระราชบัญญัติพระราชก�ำหนด พระราชกฤษฎีกา พระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการ
อันเกี่ยวกับราชการแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีเป็นผู้ปฏิบัติและรับผิดชอบทั้งสิ้น โดยนายกรัฐมนตรี
จะต้องกราบบังคมทูลและลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ พระราชอ�ำนาจทางด้านบริหารของ
พระมหากษัตริย์ดังกล่าว ได้แก่ การตราพระราชกฤษฎีกาไม่ขัดต่อกฎหมาย การประกาศใช้และ
ยกเลิกใช้กฎอัยการศึก การประกาศสงคราม เมื่อได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา การท�ำสัญญา
สันติภาพ สัญญาสงบศึก หรือสนธิสัญญาอื่นกับนานาประเทศ หรือกับองค์การระหว่างประเทศ และ
การพระราชทานอภัยโทษทรงใช้อำ� นาจตุลาการทางศาล หมายถึง ศาลเป็นผูพ้ จิ ารณาพิพากษาอรรถคดี
ต่างๆ ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์
ทรงไว้ซงึ่ พระราชอ�ำนาจในการแต่งตัง้ และการพ้นจาก ต�ำแหน่งของผูพ้ พิ ากษาและตุลาการก่อนเข้ารับ
หน้าที่ ผู้พิพากษาและตุลาการจะต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์
2) ทรงด� ำ รงอยู ่ ใ นฐานะอั น เป็ น ที่ เ คารพสั ก การะผู ้ ใ ดจะละเมิ ด มิ ไ ด้ หมายความว่ า
พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยู่ภายใต้กฎหมายก็เพียงเฉพาะกฎหมายรัฐธรรมนูญเท่านั้น แต่ทรงอยู่
เหนือกฎหมายอื่นๆ ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องตามกฎหมายใดๆ มิได้ ทั้งนี้ก็เพราะต้องการเทิดทูน
องค์พระประมุขของชาติ พระมหากษัตริย์ไม่ทรงกระท�ำผิด (The King can do no wrong)
หมายความว่า พระมหากษัตริยไ์ ม่ตอ้ งรับผิดชอบในพระบรมราชโองการหรือการกระท�ำในพระปรมาภิไธย
ของพระองค์ในกรณีที่มีความเสียหายบกพร่องเกิดขึ้น ผู้ลงนามรับสนองพระราชโองการจะต้อง
รับผิดชอบ เพราะในทางปฏิบัตินั้น พระมหากษัตริย์มิได้ทรงริเริ่ม หรือด�ำเนินข้อราชการต่างๆ ด้วย
พระองค์เอง จะต้องมีเจ้าหน้าที่หรือองค์กรหนึ่งองค์กรใดเป็นฝ่ายด�ำเนินการและกราบทูลขึ้นมา
จะไปละเมิดกล่าวโทษพระมหากษัตริย์มิได้
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3) ทรงเป็นพุทธมามกะและทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก นั่นก็คือทรงเป็นผู้ทรงศรัทธา
เลือ่ มใสในพระพุทธศาสนา ขณะเดียวกันก็ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก คือ ทรงท�ำนุบำ� รุงอุปถัมภ์ศาสนา
ทั้งปวงในขอบขันฑสีมาด้วย โดยไม่เลือกแบ่งแยกว่าเป็นศาสนาใด สถาบันพระมหากษัตริย์กับศาสนา
จึงเป็นสัญลักษณ์พิเศษอย่างหนึ่งของชาติไทย รัฐธรรมนูญบัญญัติให้พระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็น
พุทธมามกะและเป็นองค์อุปถัมภ์คํ้าชูศาสนาอื่นๆ อย่างเสมอหน้ากัน
4) ทรงด�ำรงต�ำแหน่งจอมทัพไทย ค�ำว่า พระมหากษัตริย์ หมายถึง นักรบผู้ยิ่งใหญ่
ด้วยเหตุนี้พระมหากษัตริย์ในอดีตจึงต้องทรงน�ำทัพออกศึกด้วยพระองค์เอง ปัจจุบันแม้การรบ
จะไม่เกิดมีขนึ้ แล้วก็ตาม แต่พระมหากษัตริยก์ ย็ งั ทรงเป็นมัง่ ขวัญของเหล่าทหารหาญ และเหนือสิง่ อืน่ ใด
ทรงด�ำรงต�ำแหน่งจอมทัพไทย ตามที่รัฐธรรมนูญได้ถวายพระเกียรติยศไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 ว่า พระมหากษัตริย์ ทรงด�ำรงต�ำแหน่งจอมทัพสยาม
และนับแต่วาระนั้นเป็นต้นมา รัฐธรรมนูญที่ตราขึ้นภายหลังก็ได้มีบทบัญญัติท�ำนองเดียวกันนี้ปรากฏ
อยู่ทุกฉบับ พระราชสถานะ จอมทัพไทย ตามรัฐธรรมนูญนี้ได้จ�ำหลักลงในส�ำนึกของทหารไทยทุกคน
เริม่ ตัง้ แต่ธงไชยเฉลิมพลประจ�ำกองทหารนัน้ ก็เป็นมงคลสูงสุดส�ำหรับหน่วย ด้วยเหตุวา่ เป็นของทีไ่ ด้รบั
พระราชทานและได้บรรจุเส้นพระเจ้า (เส้นผม) ไว้ในพระกรัณฑ์ (ตลับ) บนยอดปลายสุดของธง
ดังนัน้ เมือ่ กองทหารและธงไชยเฉลิมพลไปปรากฏอยู่ ณ ทีใ่ ด ก็เสมือนหนึง่ ว่าพระมหากษัตริยไ์ ด้เสด็จ
พระราชด�ำเนินร่วมไปด้วยในกองทัพนัน้ ทหารไทยจึงมีขวัญมัน่ คงเพราะต่างทราบดีวา่ ตนปฏิบตั หิ น้าที่
เสี่ยงภัยเพื่อประโยชน์สูงสุดของชาติเช่นเดียวกับพระประมุขของตนนั่นเอง
5) ทรงไว้ซึ่งพระราชอ�ำนาจที่จะสถาปนาฐานันดรศักดิ์และพระราชทานเครื่องราช
อิสริยาภรณ์ พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขของชาติ ทรงไว้ซึ่งพระราชอ�ำนาจที่จะพระราชทาน
เกียรติยศแก่ชนทุกชั้นไม่ว่าจะเป็นฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ สมณศักดิ์ (ฐานันดรศักดิ์ของ
พระภิกษุสงฆ์) และบรรดาศักดิ์ (ฐานันดรศักดิ์ของขุนนาง ข้าราชการ) และทรงไว้ซึ่งพระราชอ�ำนาจ
ทีจ่ ะพระราชทานและเรียกคืนเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ทกุ ตระกูลทุกล�ำดับชัน้ ด้วย การทีจ่ ะทรงสถาปนา
ฐานันดรศักดิ์หรือพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้น ในสมัยราชาธิปไตยพระราชอ�ำนาจเหล่านี้
เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยสุดแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่เมื่อเปลี่ยนแปลง
การปกครองมาสูร่ ะบอบประชาธิปไตยตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญแล้ว การสถาปนาและถอดถอน
ฐานันดรศักดิ์ การพระราชทานและเรียกคืนครื่องราชอิสริยาภรณ์ ต้องมีนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
รับสนองพระบรมราชโองการอย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังคงมีธรรมเนียมที่จะทรงสถาปนาฐานันดรศักดิ์
แห่งพระราชวงศ์และพระราชทานสมณศักดิ์อยู่ แต่ส�ำหรับบรรดาศักดิ์ขุนนางหรือข้าราชการนั้น
ปัจจุบันได้ยกเลิกไปแล้ว
6) ทรงเลือกและแต่งตัง้ องคมนตรี คณะองคมนตรี คือ คณะทีป่ รึกษาของพระมหากษัตริย์
มี ห น้ า ที่ ถ วายความเห็นต่อองค์พ ระมหากษัต ริ ย ์ ในพระราชกรณี ย กิ จทั้ ง ปวงที่ พ ระมหากษั ต ริ ย ์
ทรงปรึ ก ษาองคมนตรี ป ระกอบด้ ว ยผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต ่ า งๆ โดยมี ป ระธานองคมนตรี ค นหนึ่ ง กั บ
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องคมนตรีอื่นอีกไม่เกิน 18 คน การเลือก การแต่งตั้ง และการให้องคมนตรีพ้นจากต�ำแหน่ง
ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย เพียงแต่ประธานรัฐสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตัง้ หรือ
พ้นจากต�ำแหน่งขององค์มนตรีอนื่ ๆ ประธานองคมนตรีเป็นผูล้ งนามรับสนองพระบรมราชโองการทัง้ สิน้
7) ทรงแต่งตัง้ ผูส้ ำ� เร็จราชการแทนพระองค์ ผูส้ ำ� เร็จราชการแทนพระองค์ หมายถึง ผูป้ ฏิบตั ิ
หน้าที่แทน พระมหากษัตริย์ เมื่อพระมหากษัตริย์จะไม่ประทับอยู่ในราชอาณาจักรหรือทรงบริหาร
พระราชภาระไม่ได้ เช่น ประชวร ทรงผนวช ยังไม่ทรงบรรลุนิติภาวะ หรือเมื่อราชบัลลังก์ว่างลง ปกติ
แล้วเมือ่ พระมหากษัตริยท์ รงแต่งตัง้ ผูใ้ ดด้วยความเห็นชอบของรัฐสภา ผูน้ นั้ ก็เป็นผูส้ ำ� เร็จราชการแทน
พระองค์ แต่ถา้ มิได้ทรงแต่งตัง้ ไว้ ให้คณะองคมนตรีเสนอชือ่ ผูใ้ ดผูห้ นึง่ ทีส่ มควรต่อรัฐสภาเพือ่ ขอความ
เห็นชอบและในบางกรณีเช่น เมือ่ ราชบัลลังก์วา่ งลง หรือระหว่างทีย่ งั ไม่มผี สู้ ำ� เร็จราชการแทนพระองค์
ให้ประธานองคมนตรีเป็นผูส้ ำ� เร็จราชการแทนพระองค์ไปพลางก่อนได้ ในรัชกาลปัจจุบนั มีการแต่งตัง้
ผู้ส�ำเร็จราชการแทนพระองค์หลายคราว เช่น เมื่อเสด็จไปทรงศึกษาในต่างประเทศช่วงต้นรัชกาล
เมื่อทรงผนวช หรือเมื่อเสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในต่างประเทศ
8) ทรงแก้ไขกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ กฎมณเฑียรบาล หมายถึง
กฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นใช้บังคับในกิจการส่วนพระองค์ เช่น พระราชพิธีต่าง ๆ กิจการ
ที่เกี่ยวกับสมาชิกแห่งพระราชวงศ์ หรือกิจการที่เกี่ยวกับราชส�ำนักหรือภายในเขตพระราชฐาน
โดยไม่เกีย่ วกับราษฎรอืน่ ๆ การสืบราชสมบัติ หมายถึง การขึน้ เป็นพระมหากษัตริย์ ซึง่ นับต่อเนือ่ งจาก
พระมหากษัตริย์พระองค์ก่อนมิให้ขาดตอนกัน อันเป็นธรรมเนียมนานาประเทศการแก้ไขเพิ่มเติม
กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ เป็นพระราชอ�ำนาจของพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะ
เมื่อมีพระราชด�ำริประการใดให้คณะองคมนตรีจัดท�ำร่างกฎมณเฑียรบาลแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายเพื่อมีพระบรมราชวินิจฉัย เมื่อทรงเห็นชอบและทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว
ให้ประธานองคมนตรีแจ้งประธานรัฐสภาเพื่อให้ประธานรัฐสภาแจ้งให้รัฐสภาทราบ
9) ทรงท�ำหนังสือสัญญา ทรงไว้ซึ่งพระราชอ�ำนาจในการท�ำหนังสือสัญญาสันติภาพ
สัญญาสงบศึก และสัญญาอื่นๆ กับนานาประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ นอกจากนี้หนังสือ
สัญญาได้มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตอ�ำนาจแห่งรัฐ หรือจะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อ
ให้เป็นไปตามสัญญา ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา
10) ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้พิพากษา ข้าราชการในพระองค์ และข้าราชการ
ระดับสูง
11) พระราชทานอภัยโทษ พระมหากษัตริยท์ รงมีพระราชอ�ำนาจทีจ่ ะอภัยโทษแก่ผตู้ อ้ งโทษ
โดยมีผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
		5. พระราชสถานะและพระราชอ�ำนาจที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
พระราชอ�ำนาจตามประเพณีของพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยของไทย ซึ่งไม่มี
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ พระมหากษัตริย์อาจทรงใช้พระราชอ�ำนาจต่อไปนี้ เพื่อประโยชน์ของ
ประเทศชาติและประชาชน
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โอกาส เตพละกุล

1) พระราชอ�ำนาจที่จะทรงได้รับรู้เรื่องราวต่างๆ ในฐานที่ทรงด�ำรงต�ำแหน่งประมุขของ
ประเทศ เป็นสิทธิของพระมหากษัตริยท์ จี่ ะทรงได้รบั การถวายรายงานให้ทรงทราบถึงสถานการณ์หรือ
เรื่องราวของบ้านเมืองเสมอ การที่พระองค์จ�ำเป็นต้องทรงทราบถึงเรื่องราวส�ำคัญก็เพื่อที่จะทรงให้
ค�ำแนะน�ำ ตักเตือน เพื่อประกอบการพิจารณาของรัฐบาลหรือผู้ทราบรับผิดชอบเรื่องนั้นๆ
2) พระราชอ�ำนาจที่จะพระราชทานค�ำปรึกษาหารือ ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีปัญหา
เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน อาจน�ำปัญหาขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อขอพระราชทานพระบรมราช
วินิจฉัยได้
3) พระราชอ�ำนาจที่จะพระราชทานค� ำ แนะน� ำ ตั ก เตื อ น พระมหากษั ตริ ย ์ ท รงไว้ ซึ่ ง
สิทธิที่จะให้ค�ำแนะน�ำ  ตักเตือนในบางเรื่อง บางกรณีแก่รัฐสภา รัฐบาลและศาล หรือองค์กรอื่นๆ
ที่ทรงเห็นว่าถ้ากระท�ำไปแล้วจะเกิดผลเสียหายแก่บ้านเมือง
4) พระราชอ�ำนาจที่จะพระราชทานการสนับสนุน พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะ
พระราชทาน หรือให้การสนับสนุนการกระท�ำ  หรือกิจการใดๆ ของรัฐหรือเอกชนได้ เช่น โครงการ
หมู่บ้านสหกรณ์ โครงการฝนหลวง โครงการอีสานเขียว โครงการสร้างเขื่อน การที่พระองค์ทรงมี
พระราชด�ำริและให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ ย่อมเป็นขวัญและก�ำลังใจส�ำหรับผู้ที่ด�ำเนินการนั้นๆ
		6. พระราชสถานะทางสังคม
สังคมไทยยกย่องเทิดทูนพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันคู่บ้านคู่เมือง เป็นสัญลักษณ์ของชาติ
ทรงได้รับการเชิดชูจากสังคมไทย ดังนี้
1) ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน พระมหากษัตริย์ทรงท�ำให้เกิดความส�ำนึกใน
ความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน ท�ำให้ทกุ สถาบันมีจดุ รวมจากแหล่งเดียวกัน แม้จะมีความแตกต่างกันใน
ด้านเชือ้ ชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนา ก็มคี วามสมานสามัคคีกลมเกลียวกันในหมูช่ นเหล่านัน้ ทรงรักใคร่หว่ งใย
ประชาชน ทรงมีเมตตาต่อประชาชนทุกหมู่เหล่า พระองค์ทรงเสด็จพระราชด�ำเนินไปทุกแห่งไม่ว่า
จะเป็นถิ่นทุรกันดารหรือมีอันตรายเพียงใด เพื่อทรงทราบถึงทุกข์สุขของประชาชน ประชาชนก็มี
ความผูกกันกับพระมหากษัตริยอ์ ย่างลึกซึง้ แน่นแฟ้น มัน่ คง จนยากทีจ่ ะท�ำให้สนั่ คลอนหรือแตกแยกได้
2) ทรงเป็นสัญลักษณ์แห่งความต่อเนื่องของชาติ พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของ
ชาติไทยสืบต่อกันมาโดยไม่ขาดสายตัง้ แต่อาณาจักรไทยในอดีตจนถึงปัจจุบนั ไม่วา่ รัฐบาลจะเปลีย่ นไป
กี่ยุคสมัยก็ตาม ท�ำให้ระบบการเมืองและชาติไทยมีความสมานฉันท์และต่อเนื่องตลอดเวลา
3) ทรงเป็นพลังในการสร้างขวัญและกําลังใจของประชาชน พระมหากษัตริยท์ รงเป็นทีม่ า
ของแหล่งเกียรติยศทัง้ ปวง ก่อให้เกิดความภาคภูมิ ปิตยิ นิ ดี และเกิดก�ำลังใจในหมูป่ ระชาชนทัว่ ไปทีจ่ ะ
รักษาคุณงามความดีและพยายามกระท�ำความดี เพื่อให้พระมหากษัตริย์สบายพระทัย
4) ทรงมีส่วนส�ำคัญในการรักษาผลประโยชน์ของประชาชน พระมหากษัตริย์ทรงขึ้น
ครองราชย์ด้วยความเห็นชอบยอมรับของประชาชน และทรงใช้อ�ำนาจอธิปไตยแทนประชาชนใน
การรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและบ้านเมืองเป็นส�ำคัญ ซึ่งอาจต่างจากประมุขของประเทศอื่น
ทีข่ นึ้ ด�ำรงต�ำแหน่งโดยการเลือกตัง้ จึงต้องยึดนโยบายของกลุม่ หรือพรรคการเมืองทีต่ นสังกัดเป็นหลัก
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การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

5) ทรงแก้ไขวิกฤตการณ์ สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นกลไกส�ำคัญในการยับยั้งและแก้ไข
วิกฤตการณ์ที่ร้ายแรงภายในประเทศได้ ในบางครั้งประเทศไทยเกิดการขัดแย้งกันเองตามระบอบ
ประชาธิปไตย พระมหากษัตริย์ ก็สามารถยุติได้ด้วยพระบารมีของพระองค์ เช่น เหตุการณ์เรียกร้อง
ประชาธิปไตยเมืองเดือนตุลาคม 2516 และเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองเมื่อเดือนพฤษภาคม
2535 เป็นต้น
6) ทรงส่งเสริมความมั่นคงของประเทศ พระมหากษัตริย์เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย
ทั้งประชาชน รัฐบาล หน่วยราชการ กองทัพ นิสิต นักศึกษา ปัญญาชน หรือกลุ่มต่างๆ แม้กระทั่ง
ชนกลุ่มน้อยในประเทศ เช่น ชาวไทยภูเขา ชาวไทยมุสลิม เป็นต้น ท�ำให้ทุกฝ่ายมีความมุ่งมั่นและ
มีความพรักพร้อมที่จะรักษาความมั่นคงและเอกราชของชาติไว้
7) ทรงมีส่วนเสริมสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ พระมหากษัตริย์ไทยในอดีตได้
ทรงด�ำเนินวิเทโศบายได้อย่างดีจนสามารถรักษาเอกราชไว้ได้ โดยเฉพาะสมัยการล่าเมืองขึ้นของ
ชาติตะวันตก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จประพาสยุโรปถึง 2 ครั้ง
เพื่ อ เจริ ญ สั ม พั น ธไมตรี กั บ ประเทศมหาอ� ำ นาจในยุ โรป ส� ำ หรั บ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว
รัชกาลปัจจุบัน ก็ทรงด�ำเนินการให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศต่างๆ กับประเทศไทย
โดยเสด็จพระราชด�ำเนินเยี่ยมเยือนประเทศต่างๆ ไม่น้อยกว่า 31 ประเทศ ท�ำให้ความสัมพันธ์
ระหว่างไทยกับต่างประเทศด�ำเนินไปได้อย่างสะดวกและราบรื่น
8) ทรงเป็นผู้น�ำในการพัฒนาและปฏิรูปด้านต่างๆ การพัฒนาและการปฏิรูปที่ส�ำคัญๆ
ของชาติสว่ นใหญ่ พระมหากษัตริยท์ รงเป็นผูน้ ำ 
� ในสมัยรัชกาลที่ 5 พระองค์ทรงปูพนื้ ฐานการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย โดยจัดตั้งกระทรวงต่างๆ ทรงส่งเสริมการศึกษาและเลิกทาส กระทั่งถึง
รัชกาลปัจจุบันได้ทรงเกื้อหนุนวิทยาการสาขาต่างๆ ทรงสนับสนุนการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
ทรงริเริ่มกิจการอันเป็นการแก้ปัญหาหลัก ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ผ่านโครงการพระราชด�ำริ ซึ่งมุ่งเน้นการแก้ปัญหาให้แก่ประชากร
ส่วนใหญ่ของประเทศ ได้แก่ ชาวนา ชาวไร่ และประชาชนผู้ด้อยโอกาส เช่น โครงการพัฒนาที่ดิน
โครงการสหกรณ์ โครงการพัฒนาชาวเขา และการเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นต้น  
9) ทรงมีส่วนเกื้อหนุนระบอบประชาธิปไตย สถาบันพระมหากษัตริย์มีส่วนส�ำคัญใน
การส่งเสริมระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยให้มคี วามเข้มแข็งและมัน่ คง เพราะการทีป่ ระชาชน
เกิดความจงรักภักดีและเชือ่ มัน่ ในสถาบันพระมหากษัตริย์ ท�ำให้ประชาชนเกิดความศรัทธาในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วย เนื่องจากเห็นว่าเป็นระบอบการปกครองที่เชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพสักการะของประชนนั่นเอง
		7. พระราชด�ำริและพระราชกรณียกิจที่ส�ำคัญ
ตลอด 60 ปีภายใต้ร่มฉัตรแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พสกนิกรชาวไทยต่างซาบซึ้ง
ในพระมหากรุณาธิคุณและต่างรู้ซึ้งถึงพระอัจฉริยภาพรอบด้านของพระองค์ โครงการพระราชด�ำริ
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หลายโครงการนอกจากจะแสดงถึงความห่วงใยของพระองค์ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยแล้ว ยังยืนยัน
ถึงพระปรีชาสามารถด้านต่างๆ ด้วย
			7.1 พระราชกรณียกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นปรัชญาทีช่ แี้ นวทางการด�ำรงชีวติ ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
มีพระราชด�ำรัสแก่ชาวไทยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา และถูกพูดถึงอย่างชัดเจนในวันที่ 4
ธันวาคม พ.ศ. 2540 เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้สามารถด�ำรงอยู่
ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ
หลักปรัชญา
“...การพัฒนาประเทศจ�ำเป็นต้องท�ำตามล�ำดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมี
พอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นอันพอควรและปฏิบตั ไิ ด้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญ
และฐานะเศรษฐกิจขัน้ ทีส่ งู ขึน้ โดยล�ำดับต่อไป หากมุง่ แต่จะทุม่ เทสร้างความเจริญ ยกเศรษฐกิจขึน้ ให้
รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชน
โดยสอดคล้องด้วย ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่างๆ ขึ้น ซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้
ในที่สุด...”
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ได้รับการเชิดชูเป็นอย่างสูงจากองค์การสหประชาชาติ
ว่าเป็นปรัชญาที่มีประโยชน์ต่อประเทศไทยและนานาประเทศ และสนับสนุนให้ประเทศสมาชิก
ยึดเป็นแนวทางสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน โดยมีนักวิชาการและนักเศรษฐศาสตร์หลายคนเห็นด้วยกับ
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แต่ในขณะเดียวกัน บางสื่อได้มีการตั้งค�ำถามถึงการยกย่องขององค์การ
สหประชาชาติ รวมทั้งความน่าเชื่อถือของรายงานศึกษาและท่าทีขององค์การ
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยังถูกบรรจุในรัฐธรรมนูญของไทย เช่น รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในส่วนที่ 3 แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
มาตรา 78 (1) ความว่า: “บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และ
ความมัน่ คง ของประเทศอย่างยัง่ ยืน โดยต้องส่งเสริมการด�ำเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติในภาพรวมเป็นส�ำคัญ”
ผูเ้ ขียนท�ำงานในองค์กรตามรัฐธรรมนูญซึง่ เป็นวงการราชการไทยอีกคนหนึง่ ทีไ่ ด้เรียนรู้
ตามรอยพระยุคลบาทซึ่งการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทท�ำให้คนไทยได้มีสติในเรื่องหลักของ
การด�ำเนินชีวติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือยึดความพอดี พอเพียง พอควร เป็นทีต่ งั้ อย่าท�ำอะไร
ให้ล้นเกินพอดี เศรษฐกิจพอเพียงอธิบายอย่างง่ายที่สุดคือ ถ้ากินมากก็จุก ไม่กินหรือกินน้อยก็หิวโหย
ท�ำอะไรให้พอดี แต่ต้องท�ำอย่างเต็มศักยภาพที่แต่ละคนมีอยู่ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึง
แนวการด�ำรงอยู่และการปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน
จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด�ำเนินไปในแนวทางสายกลาง โดยเฉพาะ
การพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกในยุคโลกาภิวัตน์
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การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

“พระราชด�ำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นั้นเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง ไม่ใช่เฉพาะจะน�ำมาก�ำหนดนโยบายในการบริหาร
แผ่นดินเท่านั้น หากแต่เหมาะสมให้บุคคลทั่วไปใช้ในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันด้วยปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงนีแ้ ต่ละคนก็แสวงหาเฉพาะสิง่ ทีจ่ ำ� เป็นในการครองชีวติ เพือ่ ให้มคี วามสุขตามสมควร
แก่อตั ภาพ อนึง่ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ อาจจะใช้ปอ้ งกันการฉ้อราษฎร์บงั หลวงได้ในระดับหนึง่
การฉ้อราษฎรบังหลวงเกิดขึ้นก็เพราะผู้คนทั้งหลายมีความต้องการโดยไม่มีที่สุดและก็ไม่ได้ท�ำให้
บุคคลใดมีความสุขขึ้นมา ถ้าหากว่าเราจะตัดความต้องการที่ไม่มีสิ้นสุดนี้โดยแต่ละคนพอใจแสวงหา
แต่สิ่งที่จ�ำเป็นในการครองชีวิตแล้ว เราก็จะมีความสุขตามที่เราปรารถนาสังคมเราก็จะปราศจาก
การฉ้อราษฎร์บังหลวง หรือมีการฉ้อราษฎร์บังหลวงน้อยลงเป็นอันดับ”
			7.2 พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักดีว่า การพัฒนาการศึกษาของเยาวชนนั้น
เป็นพื้นฐานอันส�ำคัญของประเทศชาติ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์
จัดตั้งมูลนิธิอานันทมหิดล ให้เป็นทุนส�ำหรับการศึกษาในแขนงวิชาต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้มีทุน
ออกไปศึกษา หาความรู้ต่อในวิชาการชั้นสูงในประเทศต่างๆ โดยไม่มีเงื่อนไขข้อผูกพันแต่ประการใด
เพื่อที่จะได้น�ำความรู้นั้นๆ กลับมาใช้พัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
H.M.K picture นอกเหนือไปจากนี้แล้ว ทรงมีพระราชด�ำริให้ด�ำเนินการจัดท�ำ
สารานุกรมไทยส�ำหรับเยาวชนขึ้น สารานุกรมชุดนี้ มีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากสารานุกรมชุดอื่นๆ
ที่ได้เคยจัดพิมพ์มาแล้ว กล่าวคือ เป็นสารานุกรมอเนกประสงค์ที่บรรจุเรื่องราวต่างๆ ที่เป็นสาระไว้
ครบทุกแขนงวิชา โดยจัดแบ่งเนื้อหาของแต่ละเรื่องออกเป็นสามระดับ เพื่อที่จะให้เยาวชนแต่ละรุ่น
ตลอดจนผูใ้ หญ่ทมี่ คี วามสนใจ สามารถทีจ่ ะศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ได้ตามความเหมาะสมของพืน้ ฐาน
ความรู้ของแต่ละคน โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขาวิชา การอุทิศเวลาและความรู้
เพื่อสนองพระราชด�ำริ โดยร่วมกันเขียนเรื่องต่างๆ ขึ้น แบ่งออกเป็น 4 สาขาวิชา คือ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ทรงก่อตั้งกองทุนนวฤกษ์ ในมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชูปถัมภ์
เพื่อช่วยให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในระดับประถมศึกษา และ
ระดับมัธยมศึกษา ทัง้ ยังพระราชทานพระราชทรัพย์สว่ นพระองค์ เป็นทุนริเริม่ ในการก่อสร้างโรงเรียน
ตามวัดในชนบท ส�ำหรับที่จะสงเคราะห์เด็กยากจนและก�ำพร้า ให้ได้มีสถานที่สำ� หรับศึกษาเล่าเรียน
โดยอาราธนาพระภิกษุเป็นครูสอนในวิชาสามัญต่างๆ ทีไ่ ม่ได้ขดั ต่อพระธรรมวินยั ตลอดจนช่วยอบรม
ศีลธรรมแก่เด็กนักเรียน ทั้งนี้ เป็นพระราชประสงค์ที่จะให้เด็กนักเรียน ได้เกิดความสัมพันธ์ระหว่าง
ศาสนากับการศึกษาควบคู่กันไป อันจะท�ำให้เยาวชนของชาติ นอกจากจะมีความรู้ด้านวิชาการแล้ว
ยังจะท�ำให้มจี ติ ใจทีด่ ี ทีต่ งั้ มัน่ อยูใ่ นศีลธรรม เพือ่ ทีจ่ ะได้เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติตอ่ ไป ในอนาคต
โรงเรียนร่มเกล้า ก็เป็นสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ในหลายจังหวัดที่เกิดขึ้นจาก
พระราชด�ำริ ทีจ่ ะให้ทหารออกไปปฏิบตั ภิ ารกิจในท้องทีท่ รุ กันดาร ได้ทำ� ประโยชน์ตอ่ ชุมชน และมีสว่ น
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ช่วยเหลือประชาชนในด้านการศึกษาตามโอกาสอันควร โดยพระราชทานพระราชทรัพย์สว่ นพระองค์
ให้ทหารจัดสร้างโรงเรียนขึ้นในจังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปราจีนบุรี
และจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นต้น เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนสถานศึกษาส�ำหรับเยาวชน
และยังเป็นการส่งเสริมความเข้าใจอันดี ระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารที่ไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่นั้นๆ กับ
ราษฎรเจ้าของท้องที่อีกโสตหนึ่งด้วย ซึ่งในการด�ำเนินงานจัดสร้างโรงเรียน ทางฝ่ายทหารได้ติดต่อ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และฝ่ายศึกษาธิการ เพื่อเลือกสถานที่ตั้งโรงเรียนที่เหมาะสม
กับความจ�ำเป็นที่สุด ซึ่งปรากฏว่าราษฎรในท้องที่ที่มีการสร้างโรงเรียน ได้พากันร่วมอุทิศแรงกาย
ช่วยในการก่อสร้าง ตลอดจนอุทิศทุนทรัพย์สมทบเป็นทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ที่จะน�ำไปใช้ใน
การก่อสร้างโรงเรียน เพื่อเป็นการโดยเสด็จพระราชกุศลด้วย และเมื่อการก่อสร้างโรงเรียนแล้วเสร็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเปิดโรงเรียนเหล่านัน้ พร้อมทัง้ พระราชทาน
นามว่า โรงเรียนร่มเกล้า ซึ่งในปัจจุบันมีทั้งโรงเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
			7.3 พระราชกรณียกิจด้านวิทยาศาสตร์ - เทคโนโลยี
(1) โครงการฝนหลวง “ทฤษฎีว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรแหล่งนํ้าในบรรยากาศ”
ในปี พ.ศ. 2498 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด�ำเนินเพื่อทรงเยี่ยม
พสกนิกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ย่านบริเวณเทือกเขาภูพานทรงสังเกตว่า มีปริมาณเมฆมาก
ปกคลุมเหนือพื้นที่ระหว่างเส้นทางบิน แต่ไม่สามารถรวมตัวจนเกิดเป็นฝนตกได้ ทั้งที่เป็นช่วงฤดูฝน
และทรงพบเห็นว่าหลายแห่งประสบปัญหา พื้นดินแห้งแล้ง ขาดแคลนนํ้าเพื่ออุปโภค บริโภค และ
การเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูเพาะปลูก เกษตรกรมักประสบความเดือดร้อนจากภาวะฝนแล้ง
หรือฝนทิ้งช่วง ในระยะวิกฤติของพืชผล ท�ำให้ผลผลิตตํ่า หรืออาจไม่มีผลผลิตเลย และอาจท�ำให้
ผลผลิตที่มีอยู่เสียหายได้ จึงเป็นความเดือดร้อนอย่างสาหัส และก่อให้เกิดความสูญเสีย ทางเศรษฐกิจ
แก่เกษตรกรอย่างใหญ่หลวง นอกจากนี้ความต้องการใช้นํ้ามีมากขึ้น เพราะการขยายตัวทางด้าน
อุตสาหกรรมเกษตรกรรม และการเพิม่ ขึน้ ของประชากร ซึง่ มีผลให้ปริมาณนํา้ ต้นทุนจากทรัพยากรนํา้
ที่มีอยู่ไม่เพียงพอ ซึ่งเห็นได้ชัดจากปริมาณ นํ้าในเขื่อนภูมิพลที่ลดลงอย่างน่าตกใจ ด้วยสายพระเนตร
ทีย่ าวไกล และทรงความอัจฉริยะของพระองค์ดว้ ยคุณลักษณะของนักวิทยาศาสตร์ ทรงสังเกต วิเคราะห์
ข้อมูลในขั้นต้น และได้มีพระราชด�ำริครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2498 แก่หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ เทวกุล ว่า
จะทรงค้นหา วิธีการที่จะท�ำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่จะได้รับจากธรรมชาติโดยการน�ำเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาประยุกต์ กับทรัพยากร ที่มีอยู่ให้เกิดมีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้ “ฝนหลวง” หรือ
“ฝนเทียม” จึงกําเนิดขึ้นโดยประยุกต์ผลการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการด้านฝนเทียมของประเทศต่างๆ
เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และอิสราเอล เป็นต้น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวิเคราะห์การท�ำฝนหลวงว่ามี 3 ขั้นตอน คือ
							
ขั้นตอนที่ 1 ก่อกวน เป็นการกระตุ้นให้เมฆรวมตัวเป็นกลุ่มแกน เพื่อใช้เป็น
แกนกลางในการสร้างกลุม่ เมฆฝนในระยะต่อมา สารเคมีทใี่ ช้ ได้แก่ แคลเซียมคลอไรด์ แคลเซียมคาร์ไบด์
แคลเซียมออกไซด์ หรือสารผสมระหว่าง เกลือแกงกับสารยูเรีย หรือสารผสม
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การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

							
ขั้นตอนที่ 2 เลี้ยงให้อ้วน ขั้นตอนนี้ใช้สารเคมี คือ เกลือแกง สารประกอบสูตร
ท.1 สารยูเรีย สารแอมโมเนียไนเตรท นํ้าแข็งแห้ง และอาจใช้สารแคลเซียมคลอไรด์ร่วมด้วยเพื่อเป็น
การเพิ่มแกนเม็ดไอนํ้า (Nuclii) ให้กลุ่มเมฆฝน มีความหนาแน่นมากขึ้น
							
ขั้นตอนที่ 3 โจมตี สารเคมีที่ใช้ในขั้นตอนนี้เป็นสารเย็นจัด คือ ซิลเวอร์ไอโอได
นํ้าแข็งแห้ง เพื่อท�ำให้เกิดภาวะความไม่สมดุลมากที่สุด ซึ่งจะเกิดเป็นเม็ดนํ้า ที่มีขนาดใหญ่มาก และ
ตกกลายเป็นฝนในที่สุด อย่างไรก็ดี ทุกขั้นตอนจะต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ในการตัดสินใจ
ที่จะเลือกใช้สารเคมีในปริมาณที่พอเหมาะ
(2) ไบโอดีเซล จากปาล์มประกอบอาหารสู่เชื้อเพลิงเครื่องยนต์
ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้น�ำทางด้าน
การพัฒนาพลังงานทดแทนผ่านโครงการส่วนพระองค์มาตัง้ แต่ปี 2522 โดยมีโครงการผลิตแก๊สชีวภาพ
เอทานอล แก๊สโซฮอล์ และไบโอดีเซลจากปาล์ม ซึง่ ในส่วนของพระราชด�ำริดา้ นการพัฒนานาํ้ มันปาล์ม
เพื่อใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลนั้น การพัฒนาไบโอดีเซลจากนํ้ามันปาล์มในชื่อ “การใช้นํ้ามันปาล์มกลั่น
บริสุทธิ์เป็นเชื้อเพลิงส�ำหรับเครื่องยนต์ดีเซล” ได้จดสิทธิบัตรที่กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 9 เมษายน
พ.ศ. 2544 อีกทั้งในปี 2546 ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลจาก “โครงการนํ้ามันไบโอดีเซลสูตร
สกัดจากนาํ้ มันปาล์ม” ในงาน “บรัสเซลส์ ยูเรกา” ซึง่ เป็นงานแสดงสิง่ ประดิษฐ์ใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์
ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม ทัง้ นีป้ าล์มเป็นพืชทีใ่ ห้ปริมาณนาํ้ มันต่อพืน้ ทีป่ ลูกสูง อีกทัง้ เกษตรกร
สามารถผลิตใช้เองได้ภายในประเทศ ซึ่งจะใช้ทดแทนการน�ำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศได้
			7.4 พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์
ในการเสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรตามท้องที่ต่างๆ ทุกครั้ง จะทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มคี ณะแพทย์ทปี่ ระกอบด้วย ผูเ้ ชีย่ วชาญในแต่ละสาขาจากโรงพยาบาลต่างๆ
และล้วนเป็นอาสาสมัครทั้งสิ้น โดยเสด็จพระราชด�ำเนินไปในขบวนอย่างใกล้ชิด พร้อมด้วยเวชภัณฑ์
และเครื่องมือแพทย์ครบครัน พร้อมที่จะให้การรักษาพยาบาลราษฎร ผู้ป่วยไข้ได้ทันที
นอกจากนั้น ยังมีโครงการทันตกรรมพระราชทาน ซึ่งเป็นพระราชด�ำริที่ให้ทันตแพทย์
อาสาสมัคร ได้เดินทางออกไปช่วยเหลือบ�ำบัดโรคเกีย่ วกับฟัน ตลอดจนสอนการรักษาอนามัยของปาก
และฟัน แก่เด็กนักเรียนและราษฎรที่อาศัยอยู่ในท้องที่ทุรกันดาร และห่างไกลจากแพทย์ท่ัวทุกภาค
โดยให้การบริการรักษาโรคฟัน โดยไม่คิดมูลค่าในการแพทย์เคลื่อนที่
ส�ำหรับการเสด็จพระราชด�ำเนินทรงเยี่ยมวัดทุกแห่ง ซึ่งนับเป็นศูนย์กลางของชุมชน
ในชนบท โดยจะพระราชทานกล่องยาแก่วดั เพือ่ พระภิกษุใช้เมือ่ เกิดอาพาธ และเพือ่ แจกจ่ายแก่ราษฎร
ผูป้ ว่ ยเจ็บในหมูบ่ า้ นนัน้ ๆ ส่วนในการเสด็จพระราชด�ำเนินไปเยีย่ มหน่วยทหาร ต�ำรวจ และอาสาสมัคร
ทีอ่ อกไปตัง้ ฐานปฏิบตั กิ ารในท้องทีท่ รุ กันดาร ก็จะพระราชทานสิง่ ของทีจ่ ำ� เป็นต่างๆ รวมทัง้ ยารักษาโรค
ส�ำหรับใช้ในหมู่เจ้าหน้าที่ และใช้ในการรักษาพยาบาล และเพื่อแจกจ่ายแก่ราษฎรในท้องที่ ที่มาขอ
ความช่วยเหลือ อันจะท�ำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปราม และประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติการ ได้มีความ
เข้าใจอันดีต่อกัน รู้จักช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 20 เล่มที่ 58 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2561

-18-0548(001)P5.indd 349

349
8/9/61 BE 9:57 AM

โอกาส เตพละกุล

ทางด้านหน่วยแพทย์หลวงที่จะต้องตามเสด็จพระราชด�ำเนินไป ณ ที่ประทับแรม
ทุกแห่งนั้น จะมีเจ้าหน้าที่ให้การรักษาพยาบาลราษฎร ผู้มาขอรับการรักษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
แต่ประการใด นอกจากนั้น หน่วยแพทย์หลวงยังจัดเจ้าหน้าที่ออกเดินทาง ไปรักษาราษฎรผู้ป่วยเจ็บ
ตามหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลออกไปอีกด้วย โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ซึ่งเป็น
ผู้แนะน�ำสถานที่และร่วมเดินทางไปด้วย ส�ำหรับราษฎรผู้เจ็บป่วยรายที่มีอาการหนัก หรือจ�ำเป็น
ทีจ่ ะต้องได้รบั การตรวจรักษาเพิม่ เติมนัน้ ก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขา้ ราชบริพารทีต่ ามเสด็จ
พระราชด�ำเนิน ท�ำการบันทึกรายชื่อ อาชีพ ที่อยู่ และอาการโดยละเอียด โดยตรวจสอบความถูกต้อง
กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และมีส�ำเนาให้รับทราบเพื่อติดต่อประสานงานต่อไป ในการพิจารณา
ส่งผู้ป่วยไปรับการรักษาต่อ ตามความเห็นของแพทย์ผู้ท�ำการตรวจ
จากที่กล่าวมานี้ จะเห็นได้ว่าในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขนัน้ พระมหากษัตริยท์ รงเป็นทีม่ าของอ�ำนาจตามกฎหมายทัง้ มวล แต่จะทรงใช้พระราชอ�ำนาจนัน้
ตามค�ำแนะน�ำขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีที่มาจากประชาชนและเป็นผู้รับผิดชอบทางการเมือง
แทนพระมหากษัตริย์เพราะเป็นผู้ถวายค�ำแนะน�ำและเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
จึงกล่าวว่า พระมหากษัตริย์ทรงปกเกล้าฯ แต่มิได้ทรงปกครองและการใช้พระราชอ�ำนาจเหล่านั้น
ก็ต้องทรงใช้ตามรัฐธรรมนูญ จึงเรียกว่า ระบอบพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ (Constitutional
monarchy) แม้กระนั้น ในทางประวัติศาสตร์ รัฐธรรมนูญก็มีที่มาจากการที่พระมหากษัตริย์ทรง
จ�ำกัดพระราชอ�ำนาจของพระองค์เอง เราจึงกล่าวได้ว่าในประเทศไทยนั้น อ�ำนาจอธิปไตยเป็นของ
พระมหากษัตริยแ์ ละประชาชน สุดท้ายนีผ้ เู้ ขียนขอน้อมน�ำพระราชโอวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ทรงเคยพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยที่ควรยึดถือและน�ำมาเป็นแนวทางปฏิบัติในการใช้ชีวิต
ประจ�ำวัน ไว้ว่า
“คุณธรรม 4 ประการ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ประชาชน
ชาวไทย ประกอบด้วย
					ประการแรก คือ การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเอง รูจ้ กั สละประโยชน์สว่ นน้อย
ของตน เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง ประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม
					ประการที่สอง คือ การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเอง ให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจ
ความดี
					ประการที่สาม คือ การอดทน อดกลั้น และอดออม ไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต
ไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด
					ประการที่สี่ คือ การรู้จักและวางความชั่ว ความทุจริต
คุณธรรม 4 ประการนี้ ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบ�ำรุงให้เจริญงอกงามขึ้น
โดยทั่วกันแล้ว จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความร่มเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนา
ให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปได้ดังประสงค์”
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การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

บรรณานุกรม
ภูริชญา วัฒนรุ่ง, ปรัชญาและพัฒนาการกฎหมายมหาชน, พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพมหานคร :
ส�ำนักพิมพ์วิญูชน, 2543
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, กฎหมายมหาชน เล่ม 1 วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของกฎหมาย
		 มหาชนยุคต่างๆ, กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักพิมพ์นิติธรรม, 2538

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 20 เล่มที่ 58 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2561

-18-0548(001)P5.indd 351

351
8/9/61 BE 9:57 AM

กองบรรณาธิการวารสารศาลรัฐธรรมนูญ
ขอเชิญชวนส่งบทความทางวิชาการเพื่อลงพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศาลรัฐธรรมนูญ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นหน่วยธุรการของศาลรัฐธรรมนูญมีภารกิจหน้าทีท่ สี่ ำ� คัญประการ
หนึ่งคือการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้สาธารณชน
ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ กฎหมายมหาชน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดพิมพ์
วารสารศาลรัฐธรรมนูญเพื่อเผยเพร่ความรู้ความเข้าใจซึ่งวารสารศาลรัฐธรรมนูญเล่มแรก ได้จัดพิมพ์
ตั้งแต่ปี พ.ศ 2542 เป็นต้นมา
เป้าหมาย : ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ขอเชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน สถาบัน
การศึกษา เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนทั่วไป ที่มีองค์ความรู้ทางด้านรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ
กฎหมายมหาชน กฎหมาย และงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญของไทยและต่างประเทศ ส่งบทความทางวิชาการเพื่อลงพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ศาลรัฐธรรมนูญ
วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ
กฎหมายมหาชน กฎหมาย และงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญของไทยและต่างประเทศ
ระยะเวลาการจัดพิมพ์ :
วารสารศาลรัฐธรรมนูญก�ำหนดให้มีการจัดพิมพ์ปีละ 3 เล่ม ตามก�ำหนดห้วง
ระยะเวลา คือ
- เล่มที่ 1 ระหว่างเดือนมกราคม - เมษายน
- เล่มที่ 2 ระหว่างเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม
- เล่มที่ 3 ระหว่างเดือนกันยายน - ธันวาคม
ระยะเวลาการเผยแพร่ :
วารสารศาลรัฐธรรมนูญก�ำหนดเผยแพร่หลังจากสิ้นรอบระยะเวลาตามก�ำหนดการ
จัดพิมพ์ในแต่ละรอบนั้นๆ
แนวทางปฏิบตั ใิ นการน�ำเสนอบทความ : ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญก�ำหนดแนวทางการเขียนบทความ
ทางวิชาการ ดังนี้
1. ต้องเป็นบทความทางวิชาการด้านรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ กฎหมายมหาชน
กฎหมาย และงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญของไทย
และต่างประเทศ
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2. ลั ก ษณะของบทความที่ น� ำ ลงพิ ม พ์ เ ผยแพร่ ต้ อ งเป็ น บทความทางวิ ช าการ
ด้านรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ กฎหมายมหาชน กฎหมาย และงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
ศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญของไทยและต่างประเทศ บทความทางวิชาการนั้น
ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง บทน�ำ เนื้อเรื่อง บทสรุป และการอ้างอิง
3. รูปแบบการอ้างอิงบทความทางวิชการ ให้อ้างอิงในเนื้อเรื่องเป็นรูปแบบของการ
ใส่เชิงอรรถตัวเลข ดังนี้
ภาษาไทย ชือ่ -สกุล//ชือ่ เรือ่ ง.//เมืองทีพ่ มิ พ์.//ผูพ้ มิ พ์.//ปีทพี่ มิ พ์.//หน้าทีอ่ า้ งอิง.//
ภาษาอังกฤษ ชือ่ -สกุล//ชือ่ เรือ่ ง.//ครัง้ ทีพ่ มิ พ์.//เมืองทีพ่ มิ พ์.//ผูพ้ มิ พ์.//ปีทพี่ มิ พ์.
4. เงื่อนไขการรับบทความและการน�ำลงพิมพ์ มีดังนี้
(1) บทความทางวิชาการที่น�ำเสนอต้องไม่เคยลงพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และ
ไม่อยู่ระหว่างการเสนอขอลงพิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ใดๆ
(2) บทความทางวิชาการที่ลงพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศาลรัฐธรรมนูญ จะต้อง
ผ่านการตรวจสอบและประเมินคุณภาพความสมบูรณ์ของเนือ้ หาโดยคณะกรรมการพิจารณาเผยแพร่
บทความวิชาการทางสื่อสิ่งพิมพ์ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ หากคณะกรรมการฯ มีความเห็นและ
ข้อสังเกตเพิม่ เติมต่อบทความทีผ่ า่ นการตรวจสอบและประเมินคุณภาพแล้ว กองบรรณาธิการวารสาร
ศาลรัฐธรรมนูญจะแจ้งให้ผเู้ ขียนบทความได้ดำ� เนินการแก้ไขปรับปรุงต่อไป และจะน�ำบทความลงพิมพ์
เผยแพร่ภายหลังจากที่ผู้เขียนบทความได้แก้ไขปรับปรุงแล้ว ส�ำหรับบทความที่ไม่ผ่านการพิจารณา
จะแจ้งให้ทราบและส่งคืนต่อไป
5. ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญขอสงวนสิทธิใ์ นการพิมพ์เผยแพร่บทความทางวิชาการ
ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว ในวารสารศาลรัฐธรรมนูญเล่มใดก็ได้ตามความเหมาะสม
6. ผู้เขียนบทความทางวิชาการสามารถส่งต้นฉบับบทความทางวิชาการในช่องทาง
ต่างๆ ดังนี้
(1) ส่งในรูปแบบเอกสาร จ�ำนวน 1 ชุด พร้อมแผ่นซีดีที่บรรจุเอกสารบทความ
ทางวิชาการ โดยส่งไปที่ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210
(2) ส่งในรูปแบบไฟล์เอกสารเวิรด์ ทาง E-mail : journal@constitutionalcourt.or.th
โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2141 7675 และ
0 2141 7681 ในวันเวลาราชการ
ค่าตอบแทนในการเขียนบทความ :
ผูเ้ ขียนบทความทางวิชาการจะได้รบั ค่าตอบแทนในการเขียนบทความเมือ่ ได้มกี ารน�ำ
บทความทางวิชาการลงพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศาลรัฐธรรมนูญ ตามอัตราที่ก�ำหนดไว้
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สถานที่จัดส่งบทความ :
ผู้สนใจส่งบทความทางวิชาการได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210  E-mail : journal@constitutionalcourt.or.th
การสมัครเป็นสมาชิกวารสารศาลรัฐธรรมนูญ :
ผูส้ นใจสามารถสมัครเป็นสมาชิกวารสารศาลรัฐธรรมนูญ เพือ่ รับวารสารศาลรัฐธรรมนูญ
ได้ที่ กลุ่มงานคลังและพัสดุ ส�ำนักบริหารกลาง ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 7680, 0 2141 7635
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนารัฐธรรมนูญ
สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ชั้น 5 เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 7675 และ 0 2141 7681
ในวันเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ www.constitutionalcourt.or.th
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ใบสมัครสมาชิก “วารสารศาลรัฐธรรมนูญ”
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ
เจ้าของ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

สมัครสมาชิก

ค่าสมาชิก 300 บาท
(1 ปี 3 เล่ม รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์)

ราคาจ�ำหน่าย
เล่มละ 120 บาท
ขอสมัครเป็นสมาชิกวารสารศาลรัฐธรรมนูญ
ชื่อ-สกุล....................................................................................................................................................................................................
ที่อยู.่ ......................................................................................................................................... รหัสไปรษณีย.์ ...................................
โทรศัพท์........................................................................................โทรสาร..........................................................................................
❑ ประจ�ำปี พ.ศ.............................................................................. เล่มที.่ ..................................................................................
❑ ตั้งแต่ พ.ศ..................................................................................... ถึง พ.ศ...............................................................................
❑ เล่มที.่ ............................................................................................... (ระบุให้ชัดเจน)
พร้อมนี้ได้แนบธนาณัติ
สั่งจ่าย ปณฝ.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 10215 / เช็คธนาคาร / ตั๋วแลกเงิน จ�ำนวนเงิน................................บาท

โดยสั่งจ่ายในนาม ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานคลังและพัสดุ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ: ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
			
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
			
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทร. 02 141 7777
หรือ ติดต่อโดยตรงได้ที่ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
		 โทร. 0 2141 7681 โทรสาร 0 2143 9515

การส่งบทความเพื่อลงพิมพ์ในวารสารศาลรัฐธรรมนูญและการติดต่อเรื่องอื่น ๆ กับกองบรรณาธิการ
โปรดแจ้งสถานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก พร้อมเบอร์โทรศัพท์และ E-mail (ถ้ามี)
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