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บทบรรณาธิการ
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 20 เล่มที่ 60 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2561 เป็นวารสาร
ศาลรัฐธรรมนูญฉบับสุดท้ายของปี 2561 กองบรรณาธิการได้คัดสรรบทความของผู้ศึกษาอบรม
หลั ก สู ต ร “หลั ก นิ ติ ธ รรมเพื่ อ ประชาธิ ป ไตย” ที่ มี ผู ้ เขี ย นเป็ น ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ท างด้ า นนิ ติ ศ าสตร์
ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและนักวิชาการที่มีชื่อเสียงในแวดวงวิชาการระดับประเทศและ
บทความจากนักวิชาการ บทความในวารสารเล่มนี้มุ่งเน้นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและหลักประชาธิปไตย
เป็นหลัก อาทิ แนวทางการมีสว่ นร่วมของประชาชนในเรือ่ งต่างๆ ความเสมอภาคตามหลักประชาธิปไตย
การเสริมสร้างประชาธิปไตยในองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ เอกชน และสถานศึกษา บทบาทของ
บุคคลในอาชีพต่างๆ ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยบทบาทในการคุ้มครองระบอบประชาธิปไตย
โดยศาลรัฐธรรมนูญ และระบอบประชาธิปไตยภายใต้ร่มพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์ที่ท�ำให้
ระบอบประชาธิปไตยของไทยมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากประเทศอื่นๆ นอกจากนี้แล้วยังมีบทความ
ทีน่ า่ สนใจเกีย่ วกับกฎหมายมหาชนและกฎหมายอืน่ ทัง้ กฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศรวมอยู่
ในฉบับนี้ด้วย
กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้อ่าน และขอขอบคุณ
ผู้เขียนบทความทุกท่านที่ให้เกียรติสร้างสรรค์บทความอันทรงคุณค่าเหล่านี้ ขอบคุณสมาชิกวารสาร
และผู้สนใจที่ได้ติดตามวารสารศาลรัฐธรรมนูญตลอดมา กองบรรณาธิการขอเชิญชวนร่วมจัดส่ง
บทความทางวิชาการด้านรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ กฎหมายมหาชน กฎหมาย และผลงานทาง
วิชาการที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ และส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญของไทยและ
ต่างประเทศ ลงพิมพ์ในวารสารศาลรัฐธรรมนูญ โดยรูปแบบบทความ วิธกี าร ช่องทาง และรายละเอียด
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดส่งบทความลงพิมพ์ในวารสารศาลรัฐธรรมนูญระบุไว้ที่ส่วนท้ายเล่ม
วารสารแล้ว สุดท้ายนี้ หากท่านผู้อ่านมีข้อเสนอแนะประการใดอันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดท�ำ
วารสารแล้ว กองบรรณาธิการขอน้อมรับด้วยความยินดียิ่ง
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ศาลรัฐธรรมนูญ
กับการวินิจฉัยเรื่อง “ประเพณีการปกครองประเทศไทย”*
กิตติศักดิ์ หนูชัยแก้ว**

บทน�ำ
จารีตประเพณีนั้นถือได้ว่าเป็นกรอบแนวปฏิบัติสืบทอดกันมาจนกลายเป็นการยอมรับของคน
ในสังคม และการกระท�ำอย่างสม�่ำเสมอจนกลายเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติ เมื่อมีความผูกพันต่อสมาชิก
ในสังคมให้กลายเป็นกติกาหรือข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตาม จึงต้องเป็นจารีตประเพณีในทางกฎหมาย
และเมื่อจารีตประเพณีนี้มีการกระท�ำหรือผูกพันกับอ�ำนาจมหาชน จึงกลายมาเป็น “จารีตประเพณี
ในทางกฎหมายมหาชน” โดยสถานะของจารีตนั้นมีค่าบังคับในระบบกฎหมาย โดยมีผลทั้งในระบบ
กฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร และในระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร และเมื่อจารีตประเพณี
ในทางกฎหมายมีความเกีย่ วข้องกับระบบการเมืองการปกครอง และจารีตประเพณีนนั้ มีการกระท�ำซ�ำ 
้
มีการปฏิบัติอย่างแน่นอน มีความชัดเจนต่อเนื่อง มีความยินยอมพร้อมใจกันในการยอมรับของ
บรรดาองค์กรตามรัฐธรรมนูญ บรรดาการยอมรับนี้ จึงกลายมาเป็น “จารีตประเพณีทางรัฐธรรมนูญ”
โดยอาจเกิดขึ้นได้จากโครงสร้างของกฎหมายและสภาพการณ์ของการเมืองการปกครอง และมีค่า
สภาพบังคับได้ทั้งทางการเมืองการปกครองและในทางกฎหมาย หรือถึงแม้ว่าในทางกฎหมายเอง
จะไม่มีสภาพบังคับ ก็จะเกิดสภาพบังคับในทางการเมืองเกิดขึ้น
ส�ำหรับประเทศไทยเองก็มีจารีตประเพณีในทางรัฐธรรมนูญ โดยเราเรียกจารีตประเพณีทาง
รัฐธรรมนูญของไทยว่า “จารีตประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย” ซึ่งเป็น
บทบัญญัตทิ เี่ กิดขึน้ ครัง้ แรกในธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร (พุทธศักราช 2502) และรัฐธรรมนูญ
หลายฉบับก็น�ำหลักการนี้มาบัญญัติไว้ รวมถึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันด้วย

* บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การใช้จารีตประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามบทบัญญัติ

รัฐธรรมนูญ ศึกษากรณีการเข้าสูต่ ำ� แหน่งนายกรัฐมนตรี” หลักสูตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
(โดยได้รับทุนสนับสนุนการท�ำวิทยานิพนธ์จากส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ประจ�ำปี 2560)
** นิตศิ าสตรบัณฑิต,รัฐศาสตรบัณฑิต(การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง, ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมาย
มหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน (วิทยานิพนธ์รางวัลดี) สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
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กิตติศักดิ์ หนูชัยแก้ว

ทั้งนี้ ในอดีตก่อนการเกิดขึ้นของศาลรัฐธรรมนูญในปี 2540 เมื่อเกิดประเด็นข้อพิพาทใน
ทางรัฐธรรมนูญ อันเป็นกรณีทไี่ ม่มบี ทบัญญัตใิ นรัฐธรรมนูญใช้บงั คับแก่กรณีใด ๆ แล้วต้องวินจิ ฉัยกรณี
นั้น ๆ ไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทย โดยศาลฎีกาจะเป็นองค์กรที่ท�ำหน้าที่ในการวินิจฉัย
ตีความ แต่ภายหลังการเกิดขึ้นของศาลรัฐธรรมนูญ ครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(พุทธศักราช 2540) ซึ่งมีภารกิจที่ส�ำคัญคือให้ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่ส�ำคัญในการรักษาความเป็น
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ และวินิจฉัยข้อพิพาทในทางรัฐธรรมนูญ แต่อย่างไรก็ตาม ในการใช้
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2560) มีประเด็นปัญหาว่า
ไม่ได้ก�ำหนดให้องค์กรใดเป็นองค์กรพิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องนี้ ดังนั้นแล้ว บทความนี้
จึงน�ำเสนอเรือ่ งองค์กรทีเ่ ข้ามาวินจิ ฉัยตีความประเพณีการปกครองประเทศไทย คือ “ศาลรัฐธรรมนูญ”
ในการศึกษาเรือ่ งการวินจิ ฉัยตีความประเพณีการปกครองประเทศไทย โดยศาลรัฐธรรมนูญนัน้
ผู้เขียนขอแยกเป็นสองส่วน คือในส่วนแรก ในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่บัญญัติให้
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ มี อ� ำ นาจในการตี ค วามรั ฐ ธรรมนู ญ และส่ ว นที่ ส องในกรณี ที่ มี บ ทบั ญ ญั ติ ใ ห้
ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจในการตีความรัฐธรรมนูญ ดังจะอธิบายได้ดังต่อไปนี้

1. ในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจใน
การตีความรัฐธรรมนูญ

ส� ำ หรั บ ในกรณี ที่ ไ ม่ มี บ ทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ บั ญ ญั ติ ใ ห้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ มี อ� ำ นาจใน
การตีความรัฐธรรมนูญ ผู้เขียนขออธิบายโดยแบ่งเป็นสองส่วน คือ สาระส�ำคัญของมาตรา 7
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2540 และ 2550) และสาระส�ำคัญของมาตรา 5
วรรคสอง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2560) ในฐานะที่เป็นหลักการตีความของ
ศาลรัฐธรรมนูญ
		1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2540 และ 2550)
ดั ง ที่ ท ราบกั น ว่ า มี ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ ครั้ ง แรกในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
(พุทธศักราช 2540) โดยได้ให้เขตอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญในการเข้ามาตีความรัฐธรรมนูญและ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) ก็มีการบัญญัติในลักษณะเช่นนั้นเหมือนกัน
และถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับจะไม่ได้มีบทบัญญัติที่ชัดเจนในการให้ศาลรัฐธรรมนูญเข้ามา
มีเขตอ�ำนาจในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในกรณีทขี่ ดั หรือแย้งกับประเพณีการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพียงแค่วางหลักการอย่างกว้างไว้
ในมาตรา 7 ทั้งรัฐธรรมนูญปี 2540 และรัฐธรรมนูญปี 2550 ดังนั้นแล้วจึงต้องพิจารณาว่า
ศาลรัฐธรรมนูญจะเข้ามาวินิจฉัยได้หรือไม่อย่างไร
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หากพิจารณาความหมายรัฐธรรมนูญในความหมายอย่างกว้าง ค�ำว่า “รัฐธรรมนูญนี้”
จึงไม่ใช่เพียงรัฐธรรมนูญตามถ้อยค�ำที่เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้นที่ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญเท่านั้น แต่ยังมีความหมายรวมถึง ประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วย และยิ่งกว่านั้นในทางปฏิบัติอาจขยายความไปถึงระบอบ
ประชาธิปไตยแบบอื่น ๆ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อระบอบที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วย
ฉะนัน้ แล้ว เมือ่ พิจารณาถึงความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ จึงต้องหมายความถึงรัฐธรรมนูญทัง้ ฉบับ รวมถึง
หลักการและมาตรการที่มิได้ระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรด้วย ซึ่งหมายความว่า ประเพณีการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ก็เป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญด้วย1
ในการตีความรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญบังคับแก่กรณีใด
รัฐธรรมนูญได้ก�ำหนดให้ท�ำการวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นั้นแสดงให้เห็นว่า กฎหมายรัฐธรรมนูญได้วางหลักการใน
การใช้ดุลยพินิจของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไว้สองประการ คือ การตีความตามตัวอักษร และ
การตีความตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย2
กล่าวคือ ถ้ามีบทบัญญัตวิ างหลักไว้ให้ใช้บทบัญญัตนิ นั้ เป็นตัวตัง้ ในการตีความ แต่ถา้ หาก
มีบทบัญญัติใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญก็จะไม่มีผลในการบังคับใช้ ส�ำหรับการพิจารณาในเรื่องนี้
เมือ่ ไม่มบี ทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญนีบ้ งั คับแก่กรณีใด ให้วนิ จิ ฉัยกรณีนนั้ ๆ ไปตามประเพณีการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข จะใช้หลักการอืน่ มาวินจิ ฉัยไม่ได้ เพราะ
ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ไว้ชัดเจนแล้ว เพราะถือว่าเป็นมาตรฐานเบื้องต้นในการใช้ดุลยพินิจปรับแก่กรณี
เพื่อเป็นเหตุผลในการพิจารณาประกอบกับหลักที่ว่ากฎหมายที่ตราขึ้นก็เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
ในสังคม การตีความของศาลรัฐธรรมนูญจึงต้องมุง่ ไปในทางทีใ่ ห้เกิดความเป็นธรรมและเกิดประโยชน์
โดยส่วนร่วมแก่ประชาชนอย่างมากที่สุด3

1

2

3

อมร รักษาสัตย์, “การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยการตีความของศาลรัฐธรรมนูญ กรณีความชอบด้วย
รั ฐ ธรรมนู ญ และการขั ด หรื อ ไม่ ขั ด แย้ ง ต่ อ บทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ และความหมายของกฎหมาย,” วารสาร
ศาลรัฐธรรมนูญ 5, 14 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2546): 16.
สุวรรณ สุวรรณเวโช, “บทบาทของศาลรัฐธรมนูญในมิตใิ หม่,” ใน รวมบทความทางวิชาการของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ชุดที่ 5: เรื่อง ศาลรัฐธรรมนูญกับหลักประกันการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชน (กรุงเทพฯ:
พี.เพรส, 2549), หน้า 408-409.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 409.
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กิตติศักดิ์ หนูชัยแก้ว

ด้วยบทบัญญัติมาตรานี้มีเจตนาเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในตัวบทรัฐธรรมนูญ แม้จะท�ำ
การบัญญัติให้กว้างขวางเพียงใดก็ไม่สามารถครอบคลุมเนื้อหาได้ทุกเรื่อง จึงจ�ำเป็นต้องใช้ประเพณี
การปกครองประกอบให้รัฐธรรมนูญมีความสมบูรณ์ ดังที่ทราบกันแล้วว่า ประเพณีการปกครองนั้น
มีลักษณะส�ำคัญ คือ เป็นจารีตประเพณีที่เคยกระท�ำสืบต่อกันมาในทางการเมือง การปกครอง
โดยมิได้มีกฎหมายก�ำหนดเอาไว้ และจารีตประเพณีต้องมีผลผูกพันต่อบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ให้ต้องกระท�ำหรือไม่กระท�ำการใด ๆ ตามที่ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ อนึ่ง องค์กรที่มีหน้าที่ในเรื่องใด
ให้องค์กรนั้นเป็นผู้วินิจฉัยหน้าที่ของตนตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข4  ดังนัน้ แล้ว จะเห็นได้วา่ องค์กรทีท่ ำ� หน้าทีใ่ นการตีความตามประเพณี
การปกครองนัน้ ไม่ได้มบี ทบัญญัตไิ ว้เป็นการเฉพาะในการให้ใครเป็นผูม้ อี ำ� นาจในการตีความ เพียงแต่
เขียนหลักการไว้อย่างกว้าง
โดยในเรื่องประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนี้ได้ปรากฏในค�ำวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญที่ 6/2543 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 เรื่อง คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยขอบเขตการใช้บังคับ ตามมาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2540) ดังนี้
มีประเด็นที่ต้องพิจารณาวินิจฉัยว่า บุคคลที่มีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามความใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2540) มาตรา 68 มีบุคคลใดบ้างที่ไม่อยู่ในข่าย หรือ
ได้รับการยกเว้นมิต้องไปแจ้งเหตุอันควรที่ท�ำให้ไม่อาจไปเลือกตั้ง เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ กฎหมายและระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ฯ ดังกล่าวแล้ว มีประเด็นต้องพิจารณา
ว่า บุคคลผู้มีหน้าที่ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 นี้ จะใช้กับพระมหากษัตริย์
พระราชินี พระรัชทายาท และพระบรมราชวงศ์ ด้วยหรือไม่
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่าในช่วงการร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทย
มีเรื่องเกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์ว่าควรด�ำรงอยู่ในฐานะอย่างใดในทางการเมือง ดังปรากฏใน
พระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ 1/60 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน
พุทธศักราช 2475 ที่มีถึงพระยามโนปกรณ์นิติธาดา ประธานคณะกรรมการราษฎรว่า ทรงเห็นด้วย
ตามความคิดของพระยามโนปกรณ์นิติธาดา ที่เห็นว่า พระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไป
ย่อมด�ำรงอยูเ่ หนือการเมือง ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 ซึง่ ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2475 มีบัญญัติ ใน มาตรา 11 ว่า พระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่
ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไป โดยก�ำเนิดหรือโดยแต่งตั้งก็ตาม ย่อมด�ำรงอยู่ในฐานะเหนือการเมือง รัฐธรรมนูญ
ของไทยทุกฉบับรวมทัง้ ฉบับปัจจุบนั มีหมวดว่าด้วย พระมหากษัตริยเ์ ป็นการเฉพาะ ซึง่ เป็นบทบัญญัติ

4

ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, รวมบทสรุปผู้บริหาร การร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 (กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2552), หน้า 26.

4

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 20 เล่มที่ 60 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2561

-18-1171(001)P3.indd 4

3/6/62 BE 2:16 PM

ศาลรัฐธรรมนูญกับการวินิจฉัยเรื่อง “ประเพณีการปกครองประเทศไทย”

ที่รับรองสถานะพิเศษของสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามคติการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข พระมหากษัตริยท์ รงด�ำรงอยูเ่ หนือการเมือง และทรงด�ำรงอยูใ่ นฐานะ
อันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิด กล่าวหา หรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใด ๆ มิได้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2540) มาตรา 3 บัญญัติว่า อ�ำนาจ
อธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อ�ำนาจนั้นทางรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ เมือ่ พระมหากษัตริยเ์ ป็นผูท้ รงใช้อำ� นาจอธิปไตย
แล้ว จึงย่อมไม่มีเหตุผลใดที่จะต้องมีหน้าที่เลือกผู้แทนมาเพื่อใช้อ�ำนาจนั้นอีก
ตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 68 บัญญัติให้บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง บุคคลซึ่งไม่ไป
เลือกตั้งโดยไม่แจ้งเหตุอันสมควรที่ท�ำให้ไม่อาจไปเลือกตั้งได้ย่อมเสียสิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติ
การแจ้งเหตุที่ท�ำให้ไม่อาจไปเลือกตั้งและการอ�ำนวยความสะดวกในการไปเลือกตั้ง ให้เป็นไปตาม
ที่กฎหมายบัญญัติ นั้น เนื่องจากพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ใช้อ�ำนาจอธิปไตย ทรงด�ำรงอยู่เหนือ
การเมือง และทรงด�ำรงไว้ซึ่งความเป็นกลางทางการเมือง ประกอบกับที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์
พระราชินี พระราชโอรส และพระราชธิดา ไม่เคยทรงใช้สิทธิเลือกตั้งแต่อย่างใด หากก�ำหนดให้
พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท และพระบรมราชวงศ์ซึ่งควรจะสืบราชสันตติวงศ์ตาม
กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช 2467 ซึง่ มีความใกล้ชดิ กับพระมหากษัตริย์
และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์อยู่เป็นนิจ ทรงมีหน้าที่ไปใช้
สิทธิเลือกตัง้ ย่อมจะก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกันกับหลักการเกีย่ วกับการด�ำรงอยูเ่ หนือ
การเมืองและความเป็นกลางทางการเมืองของพระมหากษัตริย์
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น เพื่อรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 71 ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินจิ ฉัยว่า บทบัญญัตใิ นรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 ไม่ใช้กบั พระมหากษัตริย์
พระราชินี พระรัชทายาท และพระบรมราชวงศ์ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 22 และ มาตรา 23
จากค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 6/2543 ข้างต้นจะเห็นได้ว่า ถึงแม้ว่าศาลรัฐธรรมนูญ
ไม่ได้อา้ งว่าได้มกี ารวินจิ ฉัยไปตามบทบัญญัตมิ าตรา 7 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช
2540) แต่ในทางวิชาการแล้วถือว่าการที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเป็นการน�ำเอาบทบัญญัติแห่ง
มาตรา 7 มาท�ำการวินิจฉัยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้นเอง5 ซึ่งในค�ำวินิจฉัยนี้มีความเห็นเพิ่มเติมที่มองว่า “หัวใจก็คือ
ในระบอบประชาธิปไตยทีม่ พี ระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขภายใต้รฐั ธรรมนูญนี้ พระองค์ตอ้ งอยูเ่ หนือ
ความขัดแย้งและการแย่งชิงผลประโยชน์ทางการเมือง ต้องไม่เป็นพระมหากษัตริยข์ องชนชัน้ ใดชัน้ หนึง่
ต้องไม่เป็นพระมหากษัตริยแ์ ม้แต่ของราชวงศ์ดว้ ย ต้องเป็นพระมหากษัตริย์ เป็นประมุขของประชาชน

5

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, ค�ำอธิบายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง
เนติบัณฑิตยสภา, 2556), หน้า 220-221.
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กิตติศักดิ์ หนูชัยแก้ว

ทั้งแผ่นดิน6 และค�ำวินิจฉัยดังกล่าวนี้ถือว่าได้วางบรรทัดฐานที่ส�ำคัญในการตรวจสอบความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และผลของค�ำวินิจฉัยนี้มีผลเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอื่นของรัฐ7
ดังนัน้ แล้วจะเห็นได้วา่ ในกรณีนศี้ าลได้วางบรรทัดฐานไว้ในการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
นัน้ มีหลักเกณฑ์ สองประการทีศ่ าลน�ำมาพิจารณาว่าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ คือ หลักเกณฑ์
ประการแรก คือการพิจารณาตามรัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษร และหลักเกณฑ์ประการที่สอง
คือ ถ้าหากไม่มีรัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษร ก็พิจารณาตามประเพณีการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพราะถือว่าเป็นประเพณีในทางรัฐธรรมนูญ และ
ที่ถือว่าเป็นกฎเกณฑ์ทางรัฐธรรมนูญที่มาตรา 68 (มีความหมายคล้ายกันกับ มาตรา 5 วรรคหนึ่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2560)9 รับรองไว้เช่นกันด้วยเหตุผลที่ว่า ค�ำว่า
“รัฐธรรมนูญนี้” มีความหมายที่กว้างกว่าค�ำว่าบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 6 และค�ำว่า
“รัฐธรรมนูญนี้” จึงไม่ได้มีความหมายอย่างแคบในความหมายที่จ�ำกัดเฉพาะตัวบทบัญญัติที่เป็น
มาตราทั้งหลาย ดังนั้นแล้ว ค�ำว่า “รัฐธรรมนูญนี้” ตามมาตรา 6 จึงถือเป็นประเพณีการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วย10
ดังนั้น กล่าวโดยสรุปได้ว่า เมื่อพิจารณาตามบทบัญญัติมาตรา 7 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2540 และ 2550) แล้วเห็นว่า หากเกิดกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญบัญญัตไิ ว้ในการบังคับแก่กรณีใด และถึงแม้วา่ จะไม่มบี ทบัญญัตใิ ห้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำ� นาจ
ในการตีความรัฐธรรมนูญได้ก็ตาม แต่ศาลรัฐธรรมนูญสามารถเข้ามาตีความได้ทั้งนี้ตามนัยค�ำวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญที่ 6/2543 ที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วางหลักไว้
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จรัญ ภักดีธนากุล, ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ, (12 กรกฎาคม 2560), การสัมภาษณ์.
มาตรา 268 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2540) บัญญัติไว้ว่า “ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ให้เป็นเด็ดขาดมีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาลและองค์กรอื่นของรัฐ” และ มาตรา 216 วรรคห้าของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) บัญญัตไิ ว้วา่ “ค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี ศาลและองค์กรอื่นของรัฐ”
มาตรา 6 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2540) บัญญัติไว้ว่า “รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของ
ประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้”
มาตรา 5 วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2560) บัญญัติไว้ว่า “รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมาย
สูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ หรือการกระท�ำใด ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติ
หรือการกระท�ำนั้น เป็นอันใช้บังคับมิได้”
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, เรื่องเดิม, หน้า 221.
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		1.2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2560)
ในรั ช กาลปั จ จุ บั น สมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณ บดิ น ทรเทพยวรางกู ร
ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ก� ำ หนดการประกาศพระราชพิ ธี ป ระกาศใช้ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2560) ในวันพฤหัสดีที่ 6 เมษายน 2560 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม
พระราชวังดุสิต11 ซึ่งถือว่ามีนัยความส�ำคัญอย่างยิ่ง เพราะนับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ตัง้ แต่ปี พุทธศักราช 2475 นัน้ มีพระราชพิธไี ม่กคี่ รัง้ และครัง้ นีถ้ อื ว่าเป็นครัง้ แรกในรัชกาลปัจจุบนั ด้วย
ซึ่งภายหลังจากที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแล้วนั้น พบว่า สาระส�ำคัญของบทบัญญัติมาตรา 5
เปลี่ยนแปลงไปจากฉบับที่ผ่านประชามติเมื่อ 7 สิงหาคม 2559 ซึ่งรัฐธรรมนูญปัจจุบัน โดยมีการ
ตัดความในวรรคสามถึงหกออก ท�ำให้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่ว่าด้วย “ประเพณีการปกครอง”
ปรากฏอยู่ในมาตรา 5 วรรคสอง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2560) ที่บัญญัติ
ว่า “ในเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด ให้กระท�ำการนั้นหรือวินิจฉัยกรณีนั้นไป
ตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข”    
ซึ่งการแก้ไขในครั้งนี้ท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
(กรธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อด�ำเนินการยกร่างมาตราที่จะมีการแก้ไขร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับประชามติให้เป็นไปตามข้อสังเกตพระราชทาน ออกมาอธิบายครัง้ แรก ว่า “การแก้ไข
มาตรา 5 เป็นเพียงการแก้ไขให้กลับไปเป็นเหมือนรัฐธรรมนูญฯ ฉบับปี 2550 ทั้งนี้ หากเกิดปัญหาใด
เกี่ยวกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญจะต้องยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก่อน ซึ่งรัฐธรรมนูญฯ ฉบับใหม่
ได้แก้ไขให้ยื่นได้ง่ายขึ้น จากเดิมที่สามารถยื่นได้เฉพาะเกิดปัญหาระหว่างองค์กรเท่านั้น”12
เมื่อพิจารณาตามบทบัญญัติมาตรา 5 วรรคสอง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(พุทธศักราช 2560) แล้ว พบว่าเหมือนกับมาตรา 7 เดิม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(พุทธศักราช 2540 และ 2550) ซึ่งกล่าวได้ว่าเห็นว่าองค์กร ที่จะมาวินิจฉัยชี้ขาดต่อเรื่อง “ประเพณี
การปกครอง” ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้ ก็คือ “ศาลรัฐธรรมนูญ” นั่นเอง

11
12

หมายก�ำหนดการพระราชพิธีประกาศใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, ราชกิจจานุเบกษา 134,
16 ข (3 เมษายน 2560), หน้า 1-2.
มีชัย ฤชุพันธ์, “มีชัยแจงครั้งแรกปมแก้ “มาตรา 5” ของรัฐธรรมนูญใหม่,” บีบีซีไทย (7 เมษายน 2560), ค้นวันที่ 8
เมษายน 2560 จาก http://www.bbc.com/thai/thailand-395 24713
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ดังนั้นแล้ว “ศาลรัฐธรรมนูญ” ถือว่าเป็นองค์กรที่มีหน้าที่หลักที่จะตีความรัฐธรรมนูญ
มากกว่ามอบอ�ำนาจการตีความรัฐธรรมนูญให้แก่องค์กรอืน่ 13 และการทีศ่ าลรัฐธรรมนูญมีอำ� นาจหน้าที่
ตีความรัฐธรรมนูญ กรณีในเมือ่ ไม่มบี ทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญนีบ้ งั คับแก่กรณีใดให้การกระท�ำนัน้ หรือ
การวินิจฉัยกรณีนั้นเป็นไปตามประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขนั้น และโดยหลักการแล้วนั้น การตีความกฎหมายเพื่อสร้างกฎเกณฑ์ขึ้นใหม่ วัตถุแห่งการ
ตีความที่ต้องยึดตัวบทกฎหมาย จารีตประเพณี และหลักกฎหมายทั่วไป และองค์กรผู้มีอ�ำนาจหน้าที่
ในการตีความที่ต้องเป็นศาลนั่นเองซึ่งก็คือศาลรัฐธรรมนูญนั่นเอง14
อนึง่ ศาลรัฐธรรมนูญ” สามารถเข้ามาตีความและวินจิ ฉัยชีข้ าดต่อ “ประเพณีการปกครอง
ประเทศไทย” ซึ่งต้องมีขอบเขตในการวินิจฉัยเรื่องนี้ที่ส�ำคัญ ดังนี้
ประการแรก จะต้องส�ำรวจรัฐธรรมนูญ ทัง้ หมดอย่างละเอียด รอบคอบ แล้วก็มกั จะพบว่า
มันไม่ใช่ช่องว่าง มันใช้บทนี้ก็ได้ บทนั้นก็ได้ บทหนึ่งที่ใช้ได้ดีมาก เกือบจะเท่ากันกว้างพอ ๆ กับ
ประเพณีการปกครอง คือหลัก The Rule of Law ในมาตรา 3 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2560) คือ หลักธรรมะแห่งกฎหมาย ธรรมะของการปกครองบ้านเมือง
หลักนิติธรรม ลึกซึ้งกว่ากฎแห่งกฎหมายที่ภาษาอังกฤษใช้ แต่นี่คือธรรมะของกฎหมาย15 อีกทั้ง
ในการวินิจฉัยตีความปัญหาในทางรัฐธรรมนูญว่าด้วยประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขด้วย ซึง่ เป็นการวางแนวทางในการอุดช่องว่างในทางรัฐธรรมนูญ
ไว้ดว้ ย และถือว่าเป็นศาลรัฐธรรมนูญได้ทำ� หน้าทีส่ อดคล้องกับภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญในการทีเ่ ป็น
องค์กรที่ท�ำหน้าที่ในการวินิจฉัยปัญหาทางรัฐธรรมนูญ16
ประการทีส่ อง ส�ำรวจประเพณีการปกครอง กล่าวคือ เมือ่ ไปส�ำรวจแล้ว ปรากฏว่า ไปเจอ
เหตุการณ์ทไี่ ม่มที างอืน่ เลย หลักนิตธิ รรมก็เข้ามาไม่ได้ หมดทางแล้ว เป็นช่องว่าง  จริง ๆ อย่างนีก้ ต็ อ้ ง
ไปส�ำรวจ ตามแบบที่เราตั้งหลักไว้ คือ ต้องไปส�ำรวจประเพณี เคยมีการท�ำกันมาไหม กี่ครั้ง อย่างไร
เป็นประเพณีระดับการปกครองประเทศ แล้วก็ในระบอบเสรีประชาธิปไตยของประเทศไทย ที่มัน
เหมาะกับประเทศไทย ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ถ้าไปเจอที่ไหนก็เอามาใช้ เอามายืนยัน17

13
14
15
16
17

อมร รักษาสัตย์, เรื่องเดิม, หน้า 22.
ปัญญา อุดชาชน, “รัฐธรรมนูญมาตรา 7 กับศาลรัฐธรรมนูญ (1),” เดลินิวส์ (23 มกราคม 2558), ค้นวันที่ 10 พฤษภาคม
2559 จาก http://www.dailynews.co.th/article/295721
จรัญ ภักดีธนากุล, ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ, (12 กรกฎาคม 2560), การสัมภาษณ์.
กล้า สมุทวณิช, ขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีศ่ าลรัฐธรรมนูญเพือ่ การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและคุม้ ครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชน (กรุงเทพฯ: เอ. พี. กราฟิค ดีไซน์และการพิมพ์, 2558), หน้า 282-283.
จรัญ ภักดีธนากุล, ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ, (12 กรกฎาคม 2560), การสัมภาษณ์.
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ศาลรัฐธรรมนูญกับการวินิจฉัยเรื่อง “ประเพณีการปกครองประเทศไทย”

ประการที่สาม เมื่อไปส�ำรวจประเพณีการปกครองแล้ว ปรากฏว่าไม่เจอก็ต้องช่วยกันคิด
ว่าอะไรที่ควรจะใช้เป็นประเพณีในเรื่องนี้ได้ ซึ่งตัวอย่างที่อ้างเรื่องนี้ได้ “อีกตัวอย่างหนึ่งคือเรื่อง
“เสียบบัตรแทนกัน” มันจะท�ำให้มติของรัฐสภา เสียทั้งหมดไหม คือทุกคนเห็นพ้องว่าท�ำอย่างนี้
ใช้ไม่ได้ แต่ท�ำ 8 คะแนนเท่านั้น ก็ตัดออก 8 สิ อีก 300 กว่าเสียงที่เขาเห็นชอบ เขาไม่มีอะไรผิดปกติ
คุณไปท�ำลายของเขาหมดเลย ความเห็นหนึ่งก็บอกอย่างนี้มันเป็นช่องว่างแล้ว ต้องเอาประเพณี
การปกครองมา แล้วคุณจะไปอ้างประเพณีที่ไหน เราไม่เคยเจอมาก่อน เมื่อพิจารณาไปก็ค้นเจอ
“หลักสุจริต” ซึ่งอยู่ในค�ำถวายสัตย์ปฏิญาณตอนเข้ารับหน้าที่ ก็ยังไม่ชัด หลายคนก็ยังติดใจ บอกว่า
ถวายสัตย์ปฏิญาณจะไปเอาอะไรกันนักกันหนา “ถ้ามันไม่มีความหมายแล้วเขาจะมาเขียนไว้อย่างไร
เราก็ไปหาหลักอืน่ มาอีก ปรากฏว่าไปเจอ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร (สส.) ก็ดี สมาชิกวุฒสิ ภา (สว.) ก็ดี
เป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทย จะต้องปฏิบัติหน้าที่ใช้อ�ำนาจหน้าที่โดยซื่อสัตย์ สุจริต เพราะฉะนั้น
อย่างนี้ไม่ใช่ ผิดหลักสุจริต แล้วเชื่อมโยงกับหลักนิติธรรม หลักนิติธรรมต้องตั้งอยู่บนหลักสุจริตธรรม
ถ้าไม่สุจริต ไม่เป็นกฎหมายที่ดี”18
กล่าวโดยสรุปได้ว่า ในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญ
มีอำ� นาจในการตีความรัฐธรรมนูญ ตามบทบัญญัตมิ าตรา 5 วรรคสอง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(พุทธศักราช 2560) ซึ่งเหมือนกับบทบัญญัติมาตรา 7 เดิม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(พุทธศักราช 2540 และ 2550) ผู้เขียนเห็นว่า “ศาลรัฐธรรมนูญ” คือองค์กรที่มีอ�ำนาจในการวินิจฉัย
ต่อ “ประเพณีการปกครอง”

2. ในกรณีที่มีบทบัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจในการตีความรัฐธรรมนูญ

ส�ำหรับการศึกษาการตีความจารีตประเพณีการปกครองประเทศไทยในกรณีที่มีบทบัญญัติ
ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจในการตีความนั้น ผู้เขียนขออธิบายโดยยกถึงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
สามฉบับทีไ่ ด้มกี ารบัญญัตใิ นเรือ่ งนี้ คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ((ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช
2557) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อลงมติ) เมื่อวันที่ 28
สิงหาคม 2558 และร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับออกเสียงลงประชามติ 7 สิงหาคม
2559) ดังจะได้อธิบายดังนี้
		2.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ((ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557)
ตามทีร่ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ((ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช 2557) มาตรา 5 ได้
บัญญัตไิ ว้ “เมือ่ ไม่มบี ทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญนีบ้ งั คับแก่กรณีใด ให้กระท�ำการนัน้ หรือวินจิ ฉัยกรณีนนั้
ไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
แต่ประเพณีการปกครองดังกล่าวต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้

18

จรัญ ภักดีธนากุล, ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ, (12 กรกฎาคม 2560), การสัมภาษณ์.
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ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการวินิจฉัยกรณีใดตามความในวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในวงงาน
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด หรือเมื่อมีกรณีที่เกิดขึ้น
นอกวงงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี ศาลฎีกา หรือ
ศาลปกครองสูงสุดจะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยชีข้ าดก็ได้ แต่สำ� หรับศาลฎีกาและศาลปกครองสูงสุด
ให้กระท�ำได้เฉพาะเมือ่ มีมติของทีป่ ระชุมใหญ่ศาลฎีกาหรือทีป่ ระชุมใหญ่ตลุ าการในศาลปกครองสูงสุด
และเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี”
ในกรณีนี้เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค�ำวินิจฉัยที่ 7/2559 เรื่อง
คณะรัฐมนตรีขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยชีข้ าดตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ((ฉบับชัว่ คราว)
พุทธศักราช 2557) มาตรา 5 วรรคสอง กรณีการปรับปรุงค�ำปรารภของร่างรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย
โดยอ้าง “ประเพณีการปกครองประเทศไทย”
ด้วยร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบในการออกเสียงประชามติ
และคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ได้แก้ไขร่างรัฐธรรมนูญตามประเด็นเพิ่มเติมแล้ว ส่งให้
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยประเด็นเพิ่มเติมแล้ว และคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ได้ปรับ
แก้ไขเนื้อหา และค�ำปรารภให้สมบูรณ์สอดคล้องกับผลการออกเสียงประชามติแล้ว ต่อมาเมื่อวันที่
11 ตุลาคม 2559 คณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ส่งร่างรัฐธรรมนูญให้นายกรัฐมนตรี
เพื่อน�ำทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยแต่ปรากฏว่าในวันที่ 13 ตุลาคม 2559
ซึ่งอยู่ระหว่างการน�ำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จสวรรคต ผลท�ำให้ค�ำปรารภของร่างรัฐธรรมนูญซึ่งคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)
ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งเมื่อตรวจสอบในเรื่องการปรับปรุงค�ำปรารภของร่าง
รัฐธรรมนูญในระหว่างการน�ำขึ้นทูลเกล้าฯ ไม่ปรากฏว่า มีเหตุการณ์เช่นว่านี้เกิดขึ้นมาก่อน และ
ไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับไว้เป็นการเฉพาะ จึงต้องกระท�ำไปตามประเพณีการปกครอง
ประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งนี้ตามรัฐธรรมนูญ
ฉบับชั่วคราวปี 2557 มาตรา 5 วรรคหนึ่ง
ในกรณีนศี้ าลรัฐธรรมนูญได้มคี ำ� วินจิ ฉัยว่า “อย่างไรก็ตาม นับแต่ทปี่ ระเทศไทยได้สถาปนา
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในปี 2475 จนปัจจุบัน
เป็นเวลา 84 ปีเศษแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีการตรารัฐธรรมนูญครั้งใดที่ส�ำเร็จสมบูรณ์ได้โดยปราศจาก
ความยินยอมของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขของประเทศ รัฐธรรมนูญทุกฉบับล้วนตราขึ้นและ
มีผลสมบูรณ์ใช้บงั คับได้ตอ่ เมือ่ พระมหากษัตริยท์ รงลงพระปรมาภิไธยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ทั้งสิ้น ตราบใดที่พระมหากษัตริย์ยังมิได้ทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวก็ยังคงเป็นเพียงร่างรัฐธรรมนูญเท่านั้น หาได้สมบูรณ์เป็นรัฐธรรมนูญไม่
ความข้อนี้จึงเป็นประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขประการหนึ่ง”
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ศาลรัฐธรรมนูญกับการวินิจฉัยเรื่อง “ประเพณีการปกครองประเทศไทย”

เพือ่ ให้รา่ งรัฐธรรมนูญทีป่ ระชาชนให้ความเห็นชอบโดยผ่านการออกเสียงประชามติอนั เป็น
ไปตามกระบวนการที่รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี 2557 บัญญัติไว้แล้ว มีความสมบูรณ์และสอดคล้อง
กับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะน�ำขึ้นทูลเกล้าฯ ประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญต่อไป
ตามประเพณีการปกครองประเทศไทยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขดังกล่าว จึงเห็นว่า
การบัญญัติกฎหมายจ�ำเป็นต้องสะท้อนให้สอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น เพราะความจ�ำเป็น
ที่เกิดจากความเป็นจริงนั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ สามารถปกป้องการที่จ�ำต้องกระท�ำตามความจ�ำเป็นนั้น
ให้ชอบด้วยกฎหมายและหลักนิตธิ รรม อีกทัง้ มิใช่การแก้ไขเปลีย่ นแปลงบทบัญญัตอิ นั เป็นสาระส�ำคัญ
ของร่างรัฐธรรมนูญนี้ หากแต่เป็นการปรับปรุงค�ำปรารภของร่างรัฐธรรมนูญเพื่อให้ถูกต้องตรงตาม
ความเป็นจริงแห่งเหตุการณ์เพียงเท่าทีจ่ ำ� เป็นเท่านัน้ ดังนัน้ การปรับปรุงค�ำปรารภของร่างรัฐธรรมนูญ
ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจึงสามารถกระท�ำได้”
โดยในเรื่องนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ จรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้
ความเห็นเพิ่มเติมว่า การที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ปรับแก้
ค�ำปรารภได้ เพราะพิจารณาจากมาตรา 5 วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ((ฉบับ
ชั่วคราว) พุทธศักราช 2557) บัญญัติว่าเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด
ให้กระท�ำการนัน้ หรือวินจิ ฉัยกรณีนนั้ ไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข ตามประเพณีแล้วกฎหมายจะสมบูรณ์ได้เมือ่ มีการลงพระปรมาภิไธย
จึงสามารถปรับแก้ได้19
กล่าวโดยสรุปได้วา่ การวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ค�ำวินจิ ฉัยที่ 7/2559 ถือเป็นกรณีแรก
ที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค�ำวินิจฉัยอ้างบทบัญญัติตามมาตรา 5 ที่ให้อ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้
โดยตรง และการวินิจฉัยครั้งนี้เป็นการน�ำ “ประเพณีการปกครองประเทศไทย” มาอุดช่องว่างโดยใช้
นิตวิ ธิ ใี นทางรัฐธรรมนูญมาแก้ไขค�ำปรารภได้ และการวินจิ ฉัยตาม “ประเพณีการปกครองประเทศไทย”
ในครั้งนี้เป็นการวินิจฉัยที่เห็นว่า “ประเพณีการปกครองประเทศไทย” ถือเป็นประเพณีการปกครอง
โดยแท้ เพราะกรณีนี้ไม่เคยมีกรณีที่เกิดขึ้นในอดีตเลย แต่การไปค้นหาประเพณีการปกครองไปดู
ประกอบกับหลักข้อเท็จจริง
ทัง้ นี้ ผูเ้ ขียนขอตัง้ ข้อสังเกตต่อค�ำวินจิ ฉัยฉบับดังกล่าวนีว้ า่ ในกรณีนถี้ งึ แม้วา่ ศาลจะวินจิ ฉัย
โดยอ้างบทบัญญัติโดยตรงที่ให้อ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็ตาม แต่ศาลรัฐธรรมนูญเองก็ไม่ได้วาง
บรรทัดฐานต่อนิยามของประเพณีการปกครองว่ามีความหมายหรือนัยอย่างไร เพียงแต่ใช้วิธีการไป
ค้นหาประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยมาท�ำการอุดช่องว่างของรัฐธรรมนูญ
แล้วพิจารณาว่ากรณีนี้ถือเป็นประเพณีการปกครองเท่านั้นเอง

19

จรัญ ภักดีธนากุล, “มติเอกฉันท์ ! ศาล รธน. ให้ กรธ.ปรับค�ำปรารภร่างรัฐธรรมนูญ,” ไทยรัฐออนไลน์ (26 ตุลาคม 2559),
ค้นวันที่  27 มิถุนายน 2560 จากhttp://www.thairath.co .th/content/765256
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กิตติศักดิ์ หนูชัยแก้ว

		2.2 ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อลงมติ)
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558
ส�ำหรับแนวความคิดในการให้ศาลรัฐธรรมนูญเข้ามาวินจิ ฉัยตีความประเพณีการปกครอง
ประเทศไทย ได้มีแนวคิดในการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ
เพื่อลงมติ) หรือฉบับที่มี ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธานกรรมาธิการในการ
ยกร่างรัฐธรรมนูญนั้น ได้มีการบัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรที่มีอ�ำนาจวินิจฉัยชี้ขาดประเพณี
การปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งปรากฏอยู่
ใน มาตรา 7 วรรคสอง ดังนี้
“ในกรณีทมี่ ปี ญั หาเกีย่ วกับการกระท�ำหรือการวินจิ ฉัยกรณีใดตามวรรคหนึง่ สภาผูแ้ ทนราษฎร
วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาลฎีกา ศาลปกครองสูงสุด หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้าที่
ตรวจสอบการใช้อำ� นาจรัฐ จะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยชีข้ าดเพือ่ ด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าทีข่ องตน
ก็ได้ แต่ส�ำหรับศาลฎีกาและศาลปกครองสูงสุดให้กระท�ำได้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการพิจารณา
พิพากษาคดีและเมือ่ มีมติของทีป่ ระชุมใหญ่ศาลฎีกาหรือทีป่ ระชุมใหญ่ตลุ าการในศาลปกครองสูงสุด”
ซึ่งบทบัญญัติมาตรา 7 วรรคสอง (ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับเสนอ
สภาปฏิรปู แห่งชาติเพือ่ ลงมติ) มีเจตนารมณ์ในการเป็นบทบัญญัตทิ เี่ พิม่ ขึน้ ใหม่เพือ่ เป็นกลไกแก้ปญ
ั หา
การตีความว่าสิง่ ใด คือ ประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขในอดีต ซึ่งองค์กรที่มีอ�ำนาจในการยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตามวรรคนี้ หมายถึง
เฉพาะองค์กรกลุ่ม (Collective Body) ที่เกี่ยวข้องกับอ�ำนาจหน้าที่นั้นๆ ซึ่งบุคคลอื่นโดยทั่วไป
ไม่มอี ำ� นาจในการยืน่ ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ และใช้คำ� ว่า “ก็ได้” เพราะมิได้ตอ้ งการตัดอ�ำนาจของ
องค์กรนัน้ ๆ ถ้าองค์กรมีคำ� วินจิ ฉัยเป็นทีย่ ตุ ิ ถือว่าประเด็นตามค�ำวินจิ ฉัยนัน้ เป็นทีส่ นิ้ สุด และ “องค์กร
ตามรัฐธรรมนูญซึง่ มีหน้าทีต่ รวจสอบการใช้อำ� นาจรัฐ” ก็คอื องค์กรอันได้แก่ คณะกรรมการการเลือกตัง้
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นต้น20
ทัง้ นี้ ตามบทบัญญัตมิ าตรานี้ วิษณุ เครืองาม ให้ความเห็นเพิม่ เติมว่า การตีความกฎหมาย
นั้นเป็นอ�ำนาจของศาลอยู่แล้ว ดังนั้นการตีความตามประเพณีการปกครองก็ต้องเป็นอ�ำนาจของ
ศาลรัฐธรรมนูญและอาจจะให้ศาลตีความได้ถึงเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยต้องก�ำหนดให้มีองค์กร
ที่มีอ�ำนาจในการยื่นเพื่อขอค�ำวินิจฉัยไว้อย่างชัดเจน และท่านยังมีความเห็นเพิ่มเติมด้วยว่าอาจจะ
ตรากฎหมายโดยเพิ่มบทบัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญรับหรือไม่รับเรื่องมาพิจารณาก็ได้21
20

21

คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ, เจตนารมณ์หลักของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และตารางสรุป
เจตนารมณ์รายมาตราของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อลงมติ เล่ม 1,
(กรุงเทพฯ, 2558), หน้า 4-5. (เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่).
วิษณุ เครืองาม, “มาตรา 7 เพิ่มอ�ำนาจให้ศาลรัฐธรรมนูญเกินสมควรหรือไม่,” ส�ำนักข่าวอิสรา (18 มกราคม 2558),
ค้นวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 จาก http://www.isranews.org/isra news-article/ item/35884-law_35884.html
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อย่างไรก็ตาม ในการเพิม่ ความใน มาตรา 7 วรรคสอง (ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อลงมติ)) ได้รับการวิจารณ์อย่างรุนแรงจากสภาพัฒนาการเมือง
ซึ่งมองว่า22 เป็นการลดทอนพระราชอ�ำนาจขององค์พระมหากษัตริย์ลงไป และยังเป็นการบิดเบือน
และขัดแย้งกับประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ซึ่ ง มี ห ลั ก การเดิ ม ว่ า พระราชอ� ำ นาจดั้ ง เดิ ม ของพระมหากษั ต ริ ย ์ จ ะปรากฏขึ้ น อย่ า งอั ต โนมั ติ
เมื่อบ้านเมืองเกิดวิกฤตการณ์หรือความจ�ำเป็นที่จะต้องยุติกลไกของรัฐธรรมนูญในขณะนั้นเป็น
การชั่วคราว ดังเช่นเหตุการณ์เมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่พระมหากษัตริย์แห่งประเทศอังกฤษ
ทรงแต่งตั้ง เซอร์วินสตัน เชอร์ชิลล์ เป็นนายกรัฐมนตรี และมีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรียามสงคราม
(War Cabinet) เพื่อต่อสู้กับเยอรมนี
กล่าวโดยสรุปได้วา่ บทบัญญัตมิ าตรา 7 วรรคสอง (ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อลงมติ) ที่ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องประเพณีการปกครอง
ประเทศไทยนี้ ผู้เขียนมีความเห็นสนับสนุนต่อบทบัญญัตินี้ โดยเห็นว่า ค�ำว่า “ประเพณีการปกครอง”
ในมาตรา 7 นีม้ ไิ ด้มเี ฉพาะตัวบทบัญญัตทิ เี่ ป็นลายลักษณ์อกั ษรเท่านัน้ แต่หมายความรวมถึง สิง่ ทีป่ ฏิบตั ิ
สืบต่อกันมานานเป็นเวลาพอสมควร (Constitution Convention) ซึง่ เมือ่ เกิดกรณีทไี่ ม่มบี ทบัญญัตใิ น
รัฐธรรมนูญมาปรับใช้แก่กรณีเห็นว่า นัยของความหมาย “ประเพณีการปกครอง” นั้นมีความหมาย
ทีก่ ว้างมาก ซึง่ สามารถตีความไปได้หลายอย่างมาก และในสถานการณ์วกิ ฤตการณ์ทางการเมืองตัง้ แต่
ปี 2549 เป็นต้นมา ก็มกี ารน�ำบทบัญญัตเิ รือ่ งประเพณีการปกครองมาอ้าง และน�ำไปสูเ่ หตุวกิ ฤตการณ์
ทางการเมืองหลายครั้ง ดังนั้น จึงเห็นควรให้ “ศาลรัฐธรรมนูญ” เข้ามาเป็นองค์กรที่ท�ำหน้าที่ในการ
วินิจฉัยเรื่องประเพณีการปกครอง ซึ่งจะเป็นหลักประกันในการหาทางออกในกรณีที่เกิดวิกฤตการณ์
และช่องว่างในทางรัฐธรรมนูญได้ และ ด้วยที่ประเทศไทยใช้รัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษร
การบัญญัตบิ ทบัญญัตมิ าตรานี้ จึงเป็นการก�ำหนดอ�ำนาจทีช่ ดั เจนของศาลรัฐธรรมนูญไปในรัฐธรรมนูญ
ลายลักษณ์อักษรเลย ซึ่งจะได้ยึดถือปฏิบัติตามตัวอักษร และไม่ต้องให้เกิดปัญหาในอนาคตอีกว่า
องค์กรใดจะท�ำหน้าที่ชี้ขาด
อนึ่ง มีความเห็นเพิ่มเติมว่า การก�ำหนดให้ “ศาลรัฐธรรมนูญ” เป็นองค์กรชี้ขาดเรื่อง
ประเพณีการปกครองนี้ ไม่ถอื เป็นการลดทอนพระราชอ�ำนาจของพระมหากษัตริยล์ งแต่อย่างใด เพราะ
พระราชอ�ำนาจตามประเพณีการปกครอง ในการแก้ปัญหาหรือวิกฤตการณ์ของชาติในกรณีเกิดเหตุ
ไม่ปกติในทางการเมือง ก็ยังคงมีอยู่และเห็นว่าการก�ำหนดบทบัญญัติดังกล่าวนี้ ถือเป็นอีกกลไกหนึ่ง
ที่จะช่วยสนับสนุนร่วมกับพระมหากษัตริย์ในการแก้ไขวิกฤตการณ์ของชาติได้อีกด้วย

22

ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเมือง, “แถลงการณ์สภาพัฒนาการเมือง เรือ่ ง ความเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย,”
สาส์นพลเมือง 2, 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2558): 3-8.
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กิตติศักดิ์ หนูชัยแก้ว

		2.3 ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ที่มี อาจารย์มีชัย ฤชุพันธ์ เป็นประธาน
กรรมมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ) มีสองฉบับ คือ
				(1) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ร่างเบื้องต้น ฉบับวันศุกร์ที่ 29 มกราคม
2559)
การเกิดขึ้นของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ร่างเบื้องต้น ฉบับวันศุกร์ที่ 29
มกราคม 2559) เป็นผลมาจากเมือ่ วันที่ 6 กันยายน 2558 ผลการลงมติปรากฏว่า ทีป่ ระชุมสภาปฏิรปู
แห่งชาติเห็นชอบ 105 ไม่เห็นชอบ 135 งดออกเสียง 7 ถือว่าทีป่ ระชุมสภาปฏิรปู แห่งชาติมมี ติไม่เห็นชอบ
ท�ำให้รา่ งรัฐธรรมนูญฉบับนีต้ กไป น�ำมาสูก่ ารร่างรัฐธรรมนูญขึน้ ใหม่ ภายใต้การน�ำของนายมีชยั ฤชุพนั ธุ์
เป็นประธานกรรมการในการร่างรัฐธรรมนูญ และน�ำมาสู่ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ร่างเบื้องต้น ฉบับวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559) ที่ให้อ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย เรื่องประเพณี
การปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งปรากฏอยู่
ใน หมวด 11 ศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา 207 บัญญัติว่า “การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ให้เป็นไป
ตามตัวอักษรหรือความมุ่งหมายของบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ถ้าไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
ที่ยกมาปรับแก่กรณีใด ให้วินิจฉัยกรณีนั้นตามประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”
โดยในบทบัญญัตมิ าตรานี้ เห็นว่าเป็นการให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำ� นาจวินจิ ฉัยตามมาตรา 7
(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ 2550) เดิมนั่นเอง ซึ่งการที่ให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยรัฐธรรมนูญไปตามตัวอักษรและตามความมุ่งหมายนี้ จะเห็นได้ว่า ท�ำให้ศาลรัฐธรรมนูญมี
ความส�ำคัญและมีอ�ำนาจเพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งเมื่อเกิดกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และต้อง
วินิจฉัยเรื่องประเพณีการปกครองประเทศไทย ศาลรัฐธรรมนูญสามารถเป็นผู้ที่จะท�ำหน้าที่ชี้ขาด
และท�ำให้บ้านเมืองออกจากวิกฤต23 อีกทั้ง การระบุให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรที่มีอ�ำนาจในการ
วินจิ ฉัยประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
ก็เป็นการระบุถึงความชัดเจนว่าใครมีหน้าที่ตีความในมาตรานี้ เพราะที่ผ่านมาเคยมีปัญหาว่า
ใครมีอ�ำนาจตีความมาตรา 7 เพื่อหาทางออกแต่การที่ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจเช่นนี้ ก็ไม่เชิงว่า
จะมีอ�ำนาจมากเกินไปอย่างที่หลายฝ่ายกังวล ในแง่ของการใช้อ�ำนาจเพื่อหาทางออกให้กับบ้านเมือง
อย่างสันติ24

23
24

วัชราภรณ์ จุ้ยล�ำเพ็ญ, ศาลรัฐธรรมนูญตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ (กรุงเทพฯ: ส�ำนักวิชาการ ส�ำนักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร์, 2559).  (เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่).
บัณฑูร เศษรฐศิโรตม์, “อดีต กมธ.ยกร่างฯ ชี้เพิ่มอ�ำนาจศาล รธน. ตีความ ม.7,” กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ (2 กุมภาพันธ์
2559), ค้นวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 จาก http://www. bangkokbiznews.com/news/detail/685211
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ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาร่างดังกล่าวนี้ พบว่า บทบัญญัติในการอุดช่องว่างของรัฐธรรมนูญ
ในฐานะที่เป็นบททั่วไปของรัฐธรรมนูญเหมือนในอดีต (บทบัญญัติมาตรา 7 รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ 2550) นั้นหายไป  ซึ่งมีเพียงการอุดช่องว่างของ มาตรา 207
(ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ร่างเบื้องต้น ฉบับวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559)) ซึ่งท�ำให้มี
ข้อสังเกตว่า ถ้าหากเกิดช่องว่างของรัฐธรรมนูญ จะท�ำให้มีปัญหาว่า จะสามารถน�ำบทอุดช่องว่าง
ทีเ่ ขียนในมาตรา 207 (ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ร่างเบือ้ งต้น) ฉบับวันศุกร์ที่ 29 มกราคม
2559) ไปอุดช่องว่างของรัฐธรรมนูญได้หรือไม่ เพราะในบทบัญญัติมาตรานี้อาจถูกตีความได้ว่า
บทอุดช่องว่างในร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้นนั้น สามารถใช้ได้เฉพาะศาลรัฐธรรมนูญเท่านั้น25 โดยทั้งนี้
บทบัญญัตมิ าตรา 207 (ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ร่างเบือ้ งต้น) ฉบับวันศุกร์ที่ 29 มกราคม
2559) ที่ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจในการวินิจฉัยตีความประเพณีการปกครองประเทศไทย ได้รับ
ความเห็นแย้งอย่างรุนแรงจาก ศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร เสรีรังสรรค์ (ประธานสภาพัฒนาการเมือง)
ซึ่งกล่าวว่า “ส�ำหรับการย้ายมาตรา 7 ของรัฐธรรมนูญปี 2550 มาบัญญัติให้เป็นอ�ำนาจของ
ศาลรัฐธรรมนูญนัน้ เป็นการบิดเบือนไปจากประเพณีการปกครอง และยังเป็นการช่วงชิงพระราชอ�ำนาจ
ของกษัตริย์มาเป็นของศาลรัฐธรรมนูญด้วย”26
กล่าวโดยสรุปได้ว่า ผู้เขียนเห็นด้วยกับบทบัญญัติมาตรา 207 (ร่างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ร่างเบื้องต้น) ฉบับวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559) ที่ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจ
ในการวินิจฉัยตีความประเพณีการปกครองประเทศไทย ซึ่งเห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญมีความส�ำคัญและ
มีอำ� นาจเพิม่ มากขึน้ ด้วย ซึง่ เมือ่ เกิดกรณีทไี่ ม่มบี ทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ และต้องวินจิ ฉัยเรือ่ งประเพณี
การปกครองประเทศไทย ศาลรัฐธรรมนูญสามารถเป็นผู้ที่จะท�ำหน้าที่ชี้ขาดและท�ำให้บ้านเมือง
ออกจากวิกฤตเพื่อหาทางออกให้กับบ้านเมืองได้อย่างสันติ
แต่ตั้งข้อสังเกตว่าการขาดหลักการส�ำคัญไปนั่นคือ บทบัญญัติทั่วไปที่ว่าด้วย “ประเพณี
การปกครอง” ซึ่งเป็นบทบัญญัติในการอุดช่องว่างนั้นหายไป ซึ่งเห็นว่าบทบัญญัตินั้นส�ำคัญยิ่ง เพราะ
ถ้าหากขาดแล้วอาจถูกตีความได้ว่า บทอุดช่องว่างในร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้นนั้น สามารถใช้ได้เฉพาะ
ศาลรัฐธรรมนูญเท่านั้น

25
26

มานิตย์ จุมปา, ข้อสังเกตต่อร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น หมวด 1 บททั่วไป บทอุดช่องว่างรัฐธรรมนูญที่ขาดหายไป
(1 กุมภาพันธ์ 2559) (กรุงเทพฯ: คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559). (เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่).
ธีรภัทร เสรีรังสรรค์, “มติ สพม. ไม่เห็นด้วย ย้ายอ�ำนาจ ม.7 ไปศาล รธน. ผิดประเพณีปกครอง,” ไทยรัฐออนไลน์
(15 กุมภาพันธ์ 2559), ค้นวันที่ 27 มิถุนายน 2560 จาก https:// www.thairath.co.th/content/577522
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				(2) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับออกเสียงลงประชามติ 7 สิงหาคม
2559)
ทั้งนี้เมื่อร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ร่างเบื้องต้น ฉบับวันศุกร์ที่ 29 มกราคม
2559) ปรากฏออกมาก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมาก จนน�ำมาสู่ร่างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับออกเสียงลงประชามติ 7 สิงหาคม 2559) โดยมีเนื้อหาขององค์กรที่จะมา
วินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เปลี่ยนแปลงไปในสาระส�ำคัญ ดังนี้
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับออกเสียงลงประชามติ 7 สิงหาคม 2559)
มาตรา 5 บัญญัติว่า
“รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัตใิ ดของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ
หรือการกระท�ำใด ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติหรือการกระท�ำนั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้
เมือ่ ไม่มบี ทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญนีบ้ งั คับแก่กรณีใด ให้กระท�ำการนัน้ หรือวินจิ ฉัยกรณีนนั้
ไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
เมือ่ มีกรณีตามวรรคสองเกิดขึน้ ให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญจัดให้มกี ารประชุมร่วมระหว่าง
ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร ผูน้ ำ� ฝ่ายค้านในสภาผูแ้ ทนราษฎร ประธานวุฒสิ ภา นายกรัฐมนตรี ประธาน
ศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และประธานองค์กรอิสระ เพื่อวินิจฉัย
ในการประชุมร่วมตามวรรคสาม ให้ที่ประชุมเลือกกันเองให้คนหนึ่งท�ำหน้าที่ประธาน
ในที่ประชุมแต่ละคราว ในกรณีที่ไม่มีผู้ด�ำรงต�ำแหน่งใด ให้ที่ประชุมร่วมประกอบด้วยผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
เท่าที่มีอยู่
การวินิจฉัยของที่ประชุมร่วมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ค�ำวินิจฉัยของที่ประชุมร่วมให้เป็นที่สุด และ
ผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ”
โดยเรื่องนี้ ในการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 99 มีการเสนอให้
ศาลรัฐธรรมนูญร่วมกับหลายองค์กรเข้ามาร่วมวินิจฉัยในเรื่องประเพณีการปกครอง โดยที่ประชุม
มีการสอบถามและเสนอความเห็น โดยมีกรรมการท่านหนึ่งแสดงความเห็นว่า “เนื่องจากการให้
ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผูม้ อี ำ� นาจตีความและวินจิ ฉัยแต่เพียงองค์กรเดียวหากเกิดกรณีไม่มบี ทบัญญัตแิ ห่ง
รัฐธรรมนูญบังคับแก่กรณีใด ท�ำให้เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางว่าศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจ
มากเกินไป. . .”27  อนึ่ง การก�ำหนดให้มีคณะบุคคลที่ท�ำหน้าที่วินิจฉัยดังกล่าว มีเหตุสืบเนื่องมาจาก

27

บันทึกการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 99 วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมงบประมาณ
ชั้น 3 อาคารรัฐสภา (กรุงเทพฯ: ม.ป.พ., 2559), หน้า 6-9.

16
-18-1171(001)P3.indd 16

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 20 เล่มที่ 60 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2561
3/6/62 BE 2:16 PM

ศาลรัฐธรรมนูญกับการวินิจฉัยเรื่อง “ประเพณีการปกครองประเทศไทย”

เหตุผลที่ต้องการแก้ไขปัญหาของประเทศชาติ โดยก�ำหนดผู้ที่เป็นองค์กรหลัก เพื่อเป็นการปกป้อง
สถาบันพระมหากษัตริย์จากการที่จะต้องเข้าไปพัวพันยุ่งเกี่ยวในปัญหาความยุ่งยากทางการเมือง
ดังเช่นที่เคยเกิดขึ้นในกรณีการอ้างมาตรา 7 เพื่อ “ขอนายกฯ พระราชทาน” หรือกรณีที่ต้องมีการ
ตัดสินประเด็นความขัดแย้งรุนแรงอืน่ ๆ ในทางการเมืองทีต่ อ้ งมีการตีความประเพณีการปกครอง ทัง้ นี้
หากพิจารณาในอีกมุมหนึ่ง เราจะพบว่า การให้มีคณะบุคคลท�ำหน้าที่รับผิดชอบดังกล่าวเพื่อปกป้อง
สถาบันพระมหากษัตริย์จากการที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวเนื่องกับปัญหาความยุ่งยากทางการเมืองนั้น
เป็นการลดทอนพระราชวินจิ ฉัยในการตีความประเพณีการปกครองทีต่ อ้ งเกีย่ วข้องกับการใช้พระราช
อ�ำนาจของพระองค์ด้วยในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้ ค�ำวินิจฉัยตัดสินชี้ขาด ของคณะบุคคลดังกล่าวย่อม
หมายถึง พระมหากษัตริยย์ อ่ มต้องทรงใช้พระราชอ�ำนาจตามค�ำวินจิ ฉัยนัน้ ซึง่ จะส่งผลให้ภาพของความ
เป็นระบอบการปกครอง “พระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ” มีความชัดเจนและเป็นจริง ที่นัยและ
ความของประเพณีการปกครองตามรัฐธรรมนูญถูกตีความและชี้ขาดโดยคณะบุคคล28
อย่างไรก็ตาม อาจตั้งข้อสังเกตอีกด้วยว่า ถ้าหากข้อพิพาทขัดแย้งเป็นวิกฤตร้ายแรง
การตัดสินของประธานศาลรัฐธรรมนูญและคณะบุคคลทีก่ ำ� หนดไว้ จะมีประสิทธิภาพ ความชอบธรรม
และเป็นที่ยอมรับของผู้คนทั่วไปในสังคมได้เกี่ยวกับประเพณีการปกครองของไทยได้มากน้อยเพียงไร
เมือ่ เทียบกับพระราชวินจิ ฉัยตัดสินชีข้ าดโดยองค์พระมหากษัตริย29์ ซึง่ ในอดีตนัน้ พระมหากษัตริยไ์ ทย
ได้ทรงมีพระราชวินิจฉัยอย่างแยบคายในการแก้ปัญหาวิกฤตการณ์ของชาติ
ดังนัน้ กล่าวโดยสรุป ผูเ้ ขียนไม่เห็นด้วยกับ มาตรา 5 ของร่างรัฐธรรมนูญ (ฉบับลงประชามติ
7 สิงหาคม 2559) ซึ่งเห็นว่า จะขัดกันกับหลักการแบ่งแยกอ�ำนาจ ซึ่งให้อ�ำนาจตุลาการเข้ามาสรรหา
นายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นฝ่ายบริหาร แทนกระบวนการของฝ่ายนิติบัญญัติ และจะท�ำให้ดุลยภาพของ
อ�ำนาจเสียไป ประกอบกับจะขัดกับหลักการมีสว่ นได้เสีย และจะขัดกับความเป็นอิสระในการตรวจสอบ
ของตุลาการ และทั้งนี้จากบทบัญญัติที่ให้มีผลของค�ำวินิจฉัยนั้น มีผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี
ศาลองค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ นั้นหมายความว่าในการวินิจฉัยตีความเรื่องรัฐธรรมนูญ
ที่แต่เดิมเป็นอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ แต่ในมาตรานี้ให้ “องค์พิเศษเฉพาะกิจทางรัฐธรรมนูญ”
ท�ำการวินิจฉัยแทน ผู้เขียนไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะให้มีองค์กรซ้อนกันสององค์กรท�ำหน้าที่ตรวจสอบ
และวินิจฉัยตีความต่อเรื่องนี้ เพราะจะท�ำให้หลักการเดิมที่ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรที่ประกันความ
เป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญเปลี่ยนแปลงไป

28
29

แพทย์ พิจติ ร, “ว่าด้วยมาตรา 5 ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560,” มติชนสุดสัปดาห์ (8 พฤษภาคม 2560),
ค้นวันที่ 28 มิถุนายน 2560 จาก https://www.matichon weekly.com/featured/article_34644
เรื่องเดียวกัน
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สรุป : บทส่งท้าย

เมื่อเกิดกรณีในเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด ให้การกระท�ำนั้นหรือ
การวินิจฉัยกรณีนั้นเป็นไปตามประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขนั้น ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจหน้าที่ตีความรัฐธรรมนูญ ได้ทั้งสองกรณี
กรณีแรก เป็นกรณีทไี่ ม่มบี ทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญทีบ่ ญ
ั ญัตใิ ห้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำ� นาจในการ
ตีความรัฐธรรมนูญ ตามบทบัญญัตมิ าตรา 5 วรรคสอง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช
2560) ซึง่ เหมือนกับบทบัญญัตมิ าตรา 7 เดิม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2540
และ 2550) โดยศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยในเรื่องนี้ไว้ในค�ำวินิจฉัยที่ 6/2543 ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญ
ก็ได้วนิ จิ ฉัยโดยไปดูประเพณีการปกครองในอดีต แต่ศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้อา้ งว่าได้มกี ารวินจิ ฉัยไปตาม
บทบัญญัติของมาตรา 7 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2540) กล่าวคือ แม้ว่าไม่มี
บทบัญญัติให้วินิจฉัยเรื่องที่เกี่ยวด้วยประเพณีการปกครองได้โดยตรง แต่ศาลรัฐธรรมนูญก็มีอ�ำนาจ
ที่จะเข้ามาวินิจฉัยตีความในเรื่องประเพณีการปกครองได้
กรณีที่สอง เป็นกรณีที่มีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจในการ
ตีความรัฐธรรมนูญ ดังเช่น การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ค�ำวินิจฉัยที่ 7/2559 ถือเป็นกรณีแรก
ทีศ่ าลรัฐธรรมนูญได้มคี ำ� วินจิ ฉัยอ้างบทบัญญัตติ ามมาตรา 5 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ((ฉบับ
ชั่วคราว) พุทธศักราช 2557) ที่ให้อ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้โดยตรง และการวินิจฉัยครั้งนี้
น�ำไปสู่การใช้ประเพณีการปกครองประเทศไทยมาอุดช่องว่างโดยใช้นิติวิธีในทางรัฐธรรมนูญมาแก้ไข
ค�ำปรารภได้ โดยในครั้งนี้เป็นการวินิจฉัยที่เป็นกรณีนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในอดีต แต่การไปค้นหาประเพณี
การปกครองไปดูประกอบกับหลักข้อเท็จจริง และในกรณีนี้ถึงแม้ว่าศาลจะวินิจฉัยโดยอ้างบทบัญญัติ
โดยตรงที่ให้อ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็ตาม แต่ศาลรัฐธรรมนูญเองก็ไม่ได้วางบรรทัดฐานต่อ
นิยามของประเพณีการปกครองว่ามีความหมายหรือนัยยะอย่างไร เพียงแต่ใช้วธิ กี ารไปค้นหรือสรรหา
ประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยมาท�ำการอุดช่องว่างของรัฐธรรมนูญ
แล้วพิจารณาว่ากรณีนี้ถือเป็นประเพณีการปกครองเท่านั้นเอง
ทั้งนี้ ก่อนการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2560) มีความ
พยายามทีจ่ ะบทบัญญัตใิ ห้มอี งค์กรเข้ามาวินจิ ฉัยและตีความประเพณีการปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในกรณีที่เกิดช่องว่างในทางรัฐธรรมนูญในเรื่องการสรรหานายกรัฐมนตรีในยามวิกฤตของประเทศ
โดยมีแนวคิดเป็นสองทาง โดยแนวทางแรก มีบทบัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญเข้ามาวินิจฉัยตีความได้
ตามร่างรัฐธรรมนูญมาตรา 7 (ฉบับเสนอสภาปฏิรปู แห่งชาติเพือ่ ลงมติ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์
อุวรรณโณ เป็นประธานร่างรัฐธรรมนูญ) ส่วนแนวทางทีส่ องมีการบัญญัตใิ ห้มี “องค์กรพิเศษเฉพาะกิจ
ทางรั ฐ ธรรมนู ญ ” มาท� ำ การตรวจสอบและชี้ ข าดในเรื่ อ งนี้ ซึ่ ง ปรากฏในบทบั ญ ญั ติ ม าตรา 5
(ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับลงประชามติ 7 สิงหาคม 2559) โดยแนวทางทีส่ องนีแ้ ตกต่าง
จากแนวทางแรกโดยก�ำหนดให้องค์กรนัน้ เกิดขึน้ จากการให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญจัดให้มกี ารประชุม
ร่วมระหว่างประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร ผูน้ ำ� ฝ่ายค้านในสภาผูแ้ ทนราษฎร ประธานวุฒสิ ภา นายกรัฐมนตรี
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ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และประธานองค์กรอิสระเพือ่
วินิจฉัยในแต่ละเรื่องเป็นคราว ๆ  ซึ่งรวมถึงการสรรหานายกรัฐมนตรีในกรณีเกิดวิกฤตด้วย
อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนมีความเห็นว่า แนวคิดตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ 7 สิงหาคม
2559 จะขัดกันกับหลักการแบ่งแยกอ�ำนาจ ซึ่งให้อ�ำนาจตุลาการเข้ามาสรรหานายกรัฐมนตรีซึ่งเป็น
ฝ่ายบริหาร แทนกระบวนการของฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ และจะท�ำให้ดลุ ยภาพของอ�ำนาจเสียไป ประกอบกับ
จะขัดกับหลักการมีสว่ นได้เสีย และจะขัดกับความเป็นอิสระในการตรวจสอบของตุลาการ และทัง้ นีจ้ าก
บทบัญญัติที่ให้มีผลของค�ำวินิจฉัยนั้น มีผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาลองค์กรอิสระ และหน่วยงาน
ของรัฐ นัน้ หมายความว่าในการวินจิ ฉัยตีความเรือ่ งรัฐธรรมนูญทีแ่ ต่เดิมเป็นอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ
แต่ในมาตรานี้ให้องค์พิเศษเฉพาะกิจทางรัฐธรรมนูญท�ำการวินิจฉัยแทน ผู้เขียนไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ที่จะให้มีองค์กรซ้อนกันสององค์กรท�ำหน้าที่ตรวจสอบและวินิจฉัยตีความต่อเรื่องนี้ เพราะจะท�ำให้
หลักการเดิมทีศ่ าลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรทีป่ ระกันความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญเปลีย่ นแปลงไป
อีกทั้งเพื่อพิจารณาแล้วพบว่าเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญบังคับแก่กรณีใดซึ่งหมายถึงไม่มี
กฎหมายในเรือ่ งนัน้ บังคับ แต่การก�ำหนดให้องค์กรผูใ้ ช้อำ� นาจอธิปไตยและองค์กรผูใ้ ช้อำ� นาจตรวจสอบ
ทั้งหลาย รวมถึงผู้น�ำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุม และมีการตีความ
และวินจิ ฉัยต่อกรณีดงั กล่าวนีอ้ าจจะตีความได้วา่ เป็นการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยวิธกี ารทีไ่ ม่ชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญ
กล่าวโดย สรุปผู้เขียนมีความเห็นว่า “ศาลรัฐธรรมนูญ” คือองค์กรผู้มีอ�ำนาจในการวินิจฉัย
ตีความประเพณีการปกครองประเทศไทย ด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นข้อพิพาทที่เกี่ยวเนื่องกับแนวปฏิบัติใน
ทางรัฐธรรมนูญ และเห็นว่าในการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2560)
ที่ไม่ปรากฏองค์กรพิเศษนี้ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้ซึ่งแต่เดิมปรากฏอยู่ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับ
ลงประชามตินั้นถือว่าเป็นผลดีอย่างยิ่งกับแก้ปัญหา เพราะว่าท�ำให้บทบัญญัตินี้มีลักษณะที่คล้ายกับ
มาตรา 7 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 และ 2550
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กรณีความชอบด้วยรัฐธรรมนูญและการขัดหรือไม่ขัดแย้งต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและ
ความหมายของกฎหมาย. วารสารศาลรัฐธรรมนูญ. 5, 14 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2546): 9-25.
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ตามหลักประชาธิปไตย
กฤษฎา เจริญพานิช*

บทคัดย่อ
สาระสังเขป

ในรัฐสมัยใหม่ให้ความส�ำคัญต่อหลักประชาธิปไตยที่มิใช่เพียงเห็นว่าประชาชนเป็นเจ้าของ
อ�ำนาจอธิปไตย หรือยึดหลักเสียงข้างมากเท่านั้น แต่ค�ำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพของบุคคล โดยเฉพาะ
สิทธิขั้นพื้นฐานและเสรีภาพที่มนุษย์ทุกคนจะต้องได้รับ ซึ่งรวมไปถึงสิทธิพลเมืองและสิทธิด้าน
การเมืองด้วย เช่น สิทธิในการมีชีวิต และความมีอิสรภาพ, เสรีภาพทางความคิดและการแสดงออก
ความเท่าเทียมทางกฎหมาย ทางสังคม สิทธิทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม เช่น สิทธิในการท�ำงาน
โดยไม่ถูกกีดกันด้วยเหตุผลทางชาติพันธุ์ สีผิว หรือเพศ สิทธิในการมีส่วนร่วมในทางวัฒนธรรม สิทธิ
ในการศึกษา ตลอดจน สิทธิในกระบวนการยุติธรรมที่จากเดิมเห็นว่าผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยเป็นผู้กระท�ำ
ความผิดซึง่ รัฐสามารถบังคับ ทรมาน หรือใช้อำ� นาจตามอ�ำเภอใจเพือ่ ให้ผตู้ อ้ งหาหรือจ�ำเลยรับสารภาพ
ซึ่งบางครั้งอาจไม่ได้กระท�ำความผิด กลายเป็นแพะรับบาป เปลี่ยนเป็นสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหา
หรือจ�ำเลยเป็นผูบ้ ริสทุ ธิจ์ นกว่าศาลจะมีคำ� พิพากษาถึงทีส่ ดุ ว่าเป็นผูก้ ระท�ำความผิด ในศาลทหารก็ยดึ
หลักประชาธิปไตยทีค่ มุ้ ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเช่นกัน ส่งผลให้จำ� เลยในศาลทหารมีสทิ ธิขอ
ให้ศาลตั้งทนายความเพื่อช่วยเหลือทางคดีแก่จ�ำเลยได้ อันนับได้ว่าศาลทหารได้รับรองและคุ้มครอง
สิทธิการตั้งทนายความให้แก่จ�ำเลยในศาลทหารตามหลักประชาธิปไตย

ค�ำส�ำคัญ

ศาลทหาร หมายถึง ศาลที่มีอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาวางบทลงโทษผู้กระท�ำผิดต่อกฎหมาย
ทหารหรือกฎหมายอื่นในทางอาญา ในคดีซึ่งผู้กระท�ำผิดเป็นบุคคลที่อยู่ในอ�ำนาจศาลทหารในขณะ
กระท�ำผิด ซึ่งไม่รวมถึงศาลทหารในเวลาไม่ปกติ

* สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 5 ของ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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ความน�ำ

ท่ามกลางกระแสสังคมไทยมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่า การพิจารณาคดีในศาลทหารไม่มีระบบ
ทนายความขอแรง ในศาลพลเรือนจะมีระบบทนายความที่รัฐจัดหาให้กับจ�ำเลยที่ไม่มีทนายและ
ประสงค์จะมีทนาย โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และทนายเหล่านี้จะนั่งประจ�ำอยู่ที่ศาล แต่ในศาลทหาร
ไม่ได้มรี ะบบใดๆ เพือ่ รองรับการเข้าถึงสิทธิในการมีทนายความของผูต้ อ้ งหา ในคดีผยู้ ากไร้ทเี่ กีย่ วข้อง
กับอาวุธปืนหลายคดี ศาลก็ไม่ได้มีการจัดหาทนายความมาให้ หรือบางกรณี เจ้าหน้าที่ศาลก็มี
การประสานขอให้ทนายที่รู้จักกันเข้ามาให้ความช่วยเหลือเป็นรายๆ ไป โดยไม่มีระบบรองรับ1
บทความนี้จึงมุ่งหมายที่จะศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ในประเด็นปัญหาว่า ศาลทหารมีกระบวน
วิธีพิจารณาความที่คุ้มครองสิทธิการขอให้ศาลตั้งทนายความให้แก่จ�ำเลยตามหลักประชาธิปไตย
หรือไม่ อย่างไร

1. ประชาธิปไตย

		 1.1 ความหมาย
Campbell ศาสตราจารย์วุฒิคุณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวียนนาได้กล่าวว่า
ค�ำว่า “Democracy” (ประชาธิปไตย) มีรากศัพท์จากภาษากรีกโบราณ คือ “demos” แปลว่า
ประชาชน และ “kratos” แปลว่า อ�ำนาจ เมื่อรวมกันแล้วให้ความหมายว่า อ�ำนาจของประชาชน
(rule by the people) และ โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ ได้ให้ทัศนะเพิ่มเติมว่า
หลักการขั้นพื้นฐานของประชาธิปไตย คือ การยอมรับนับถือความส�ำคัญและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ของบุคคล ความเสมอภาคและเสรีภาพของบุคคลในการด�ำเนินชีวิต ส่วน Stephen นักวิชาการด้าน
รัฐศาสตร์สอนเกี่ยวกับการเมืองปกครองหลายมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ เช่น มหาวิทยาลัย
บอร์นมัท (Bournemouth of University) มหาวิทยาลัยเอ็กซิเตอร์ (University of Exeter) เป็นต้น
ได้ให้ทัศนะเพิ่มเติมว่า ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ประชาชนจะมีโอกาสเลือกผู้ที่
จะมาปกครองโดยอิสระและได้กล่าวถึง ประธานาธิบดีอัมบราฮัม ลินคอล์น จากสหรัฐอเมริกาว่า
ได้กล่าวสุนทรพจน์ (The Gettysburg Address) ในวันที่ 19 พฤศจิกายน ค.ศ.1863 เกี่ยวกับรัฐบาล
ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย มีใจความว่า เป็นรัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน และ
เพื่อประชาชน (government of the people, by the people, for the people)2

1
2

http://www.isranews.org/isranews-article/item/46932-law_46932.html
ประภัสสร ทองยินดี, ประชาธิปไตย: แนวคิดและหลักการเบื้องต้น https://www.tci-thaijo.org/index.php/
EAUHJSocSci/article/viewFile/44684/37038
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ส่วนในภาษาไทย ค�ำว่า ประชาธิปไตย ประกอบด้วยค�ำว่า “ประชา” ซึง่ หมายถึง “ปวงชน”
และ “อธิปไตย” ซึ่งหมายถึง “ความเป็นใหญ่” เมื่อรวมกันจึงหมายถึง “ความเป็นใหญ่ของปวงชน”
ส่วนพจนานุกรมของราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายว่า “แบบการปกครองทีถ่ อื มติปวงชนเป็นใหญ่”3
วิทยากร เชียงกูล ให้ความเห็นว่า ระบอบประชาธิปไตยหมายถึง ระบอบการปกครอง
ตนเองของประชาชน ตรงกันข้ามกับระบอบอ�ำนาจนิยม ซึ่งเป็นระบอบปกครองโดยคนเดียวหรือ
โดยคนกลุม่ น้อย ผูม้ อี ำ� นาจมากกว่าประชาชนทัว่ ไป ในโลกยุคเศรษฐกิจตลาดเสรีสมัยใหม่ คนส่วนใหญ่
ซึ่งเป็นพลเมือง ผู้เสียภาษีและเป็นเจ้าของสาธารณสมบัติร่วมกันเชื่อว่าระบอบประชาธิปไตย
เป็นระบอบที่จะสร้างความมีประสิทธิภาพ และความเป็นธรรมได้มากกว่าระบอบอ�ำนาจนิยม
ในบางสถานการณ์ในระบอบอ�ำนาจนิยม อาจจะมีผู้ปกครองที่เป็นคนดีหรือคนเก่งอยู่บ้าง แต่ก็ไม่มี
หลักประกันว่า เขาหรือลูกหลาน หรือพรรคพวกเขา ที่ได้ต�ำแหน่งจากการสืบเชื้อสายหรือการแต่งตั้ง
จะปกครองประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมส�ำหรับคนส่วนใหญ่เสมอไป เพราะระบบ
สืบเชื้อสายและแต่งตั้งเป็นระบบที่ไม่แน่นอนและไม่มีประสิทธิภาพและเพราะว่าการให้คนสืบทอด
อ�ำนาจโดยไม่มีการตรวจสอบถ่วงดุลมักน�ำไปสู่การฉ้อฉลเพื่อประโยชน์ส่วนตน ระบอบประชาธิปไตย
ดีกว่าระบอบอ�ำนาจนิยมในแง่ท่ีว่ามีระบบคัดเลือกผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพกว่าและมีระบบการ
ตรวจสอบถ่วงดุลอ�ำนาจเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ปกครองมีอ�ำนาจมากจนเกินไปได้ดีกว่า แต่ทั้งนี้ต้องเป็น
ระบอบประชาธิปไตยทีป่ ระชาชน มีสว่ นร่วมอย่างแท้จริง ไม่ใช่สกั แค่มกี ารเลือกตัง้ แต่ยงั มีการซือ้ เสียง
ขายเสียง การโกง การใช้อ�ำนาจและระบบอุปถัมภ์4
		1.2 หลักประชาธิปไตยในแง่มุมของสิทธิเสรีภาพ
				 1.2.1 แนวคิด
การปกครองแบบประชาธิปไตยมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าเคยเกิดขึ้นมาแล้ว
ในสมัยกรีกโบราณ รัฐในกรีกโบราณมีลักษณะเป็นนครรัฐ (city-states or polis) ในแต่ละนครรัฐ
มีรปู แบบการปกครองทีแ่ ตกต่างกันออกไป นครรัฐทีใ่ ช้การปกครองโดยประชาชนโดยตรง ซึง่ คือ นครรัฐ
เอเธนส์ การปกครองในนครรัฐเอเธนส์ก็เป็นหลักฐานชิ้นส�ำคัญที่แสดงให้เห็นว่าระบอบการปกครอง
แบบประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่อดีตและมีวิวัฒนาการและ
การพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน การปกครองโดยประชาชนโดยตรงของนครรัฐเอเธนส์สมัยกรีกโบราณ
สังเกตเห็นได้จากการมีสภาประชาชนซึ่งก็คือ อ�ำนาจนิติบัญญัติ สมาชิกของสภาประชาชนมาจาก
ราษฎรชายทุกคนที่มีสถานภาพเป็นพลเมืองของนครรัฐอายุ 20 ปีขึ้นไป มีหน้าที่ในการออกกฎหมาย
และควบคุมการท�ำงานของฝ่ายบริหาร ทัง้ ด้านการปกครองและด�ำเนินนโยบายต่างประเทศ ต่อมาคือ

3
4

https://th.wikipedia.org/wiki/ประชาธิปไตย
หลักการของระบอบประชาธิปไตย https://witayakornclub.wordpress.com/2007/06/26/democratic/
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คณะมนตรีห้าร้อย ซึ่งก็คืออ�ำนาจบริหาร คณะมนตรีห้าร้อยได้มาจากการจับฉลากจากราษฎรชาย
ทุกคนที่มีสถานภาพเป็นพลเมืองของนครรัฐอายุ 30 ปีขึ้นไป เพื่อให้ได้ตัวแทน 500 คน มีหน้าที่ใน
การบริหารนครรัฐให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายที่สภาประชาชนก�ำหนด ส่วนอ�ำนาจตุลาการมี
ศาลประชาชน เป็นองค์กรทีท่ ำ� หน้าทีต่ ดั สินคดีความบุคคลทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งในศาลประชาชนได้มาจาก
การจับฉลากของราษฎรชายทีเ่ ป็นพลเมืองของนครรัฐอายุ 30 ปีขนึ้ ไป ศาลประชาชน ประกอบไปด้วย
ลูกขุนประมาณ 201 คน หรือมากกว่านั้น นอกจากนี้ยังมีสภานายพล ซึ่งประกอบไปด้วยนายพล
จ�ำนวน 10 คน สภานายพลมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน และนายพล จ�ำนวน 10 คนที่ถูกเลือก
มาจากประชาชนจะเลือกผูบ้ ญ
ั ชาการทหารสูงสุดอีกคน มีหน้าทีค่ วบคุมกิจการทางทหารและทางการทูต
รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากที่ได้กล่าวไปจะเห็นได้ว่า ระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยของนครกรีกโบราณ โดยเฉพาะนครรัฐเอเธนส์ตั้งอยู่บนหลักพื้นฐาน 3 ประการ ได้แก่
การเลือกตั้งโดยกลุ่มประชาชน และการตัดสินใจโดยมวลชน รวมไปถึงการด�ำรงต�ำแหน่งต่างๆ นั้น
จะหมุนเวียนกันไป ไม่สามารถครองต�ำแหน่งได้ตลอดชีพ ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยของ
นครกรีกโบราณ โดยเฉพาะนครรัฐเอเธนส์ที่ได้กล่าวไปในข้างต้นเป็นประชาธิปไตยที่ให้สิทธิและ
เสรีภาพกับชาวนครรัฐเอเธนส์ที่เป็นผู้ชายและเป็นพลเมืองเป็นส�ำคัญ ส่วนสตรี พ่อค้าชาวต่างด้าว
รวมไปถึงทาสเป็นจ�ำนวนมาก มิได้รับสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกับราษฎรชายที่เป็นพลเมือง
ประชาธิปไตยแบบนครรัฐเอเธนส์จึงเรียกได้ว่าเป็นประชาธิปไตยแบบเชื้อชาติเผ่าพันธุ์นิยมระหว่าง
คนชัน้ กลางและคนชัน้ สูง ซึง่ จะเห็นได้วา่ แตกต่างจากประชาธิปไตยในปัจจุบนั เป็นอย่างมาก หลังจาก
การล่มสลายของกรีกโบราณ ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยไม่ได้ถูกน�ำมาใช้อีก จนกระทั่ง
ต้นศตวรรษที่ 13 แนวคิดเรื่องประชาธิปไตย ได้รับการสนใจจากสังคมโลกอีกครั้ง จนกระทั่งถูกน�ำมา
ปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมในประเทศต่างๆ และแพร่หลายออกไปทั่วทุกมุมโลก ซึ่งมีวิวัฒนาการและ
การพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่อดีตสมัยกรีกโบราณจนถึงปัจจุบนั 5 ท�ำให้มกี ารคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนมากขึ้นตามล�ำดับด้วย
				1.2.2 สาระส�ำคัญของหลักประชาธิปไตยในแง่มุมของสิทธิเสรีภาพ
หลักการประชาธิปไตยอยู่บนรากฐานหลักการที่ส�ำคัญ 5 ประการ ประการแรก
หลักการอ�ำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน ได้แก่ หลักทีก่ ำ� หนดให้ประชาชนแสดงออกซึง่ การเป็นเจ้าของ
โดยใช้อ�ำนาจที่มีตามกระบวนการเลือกตั้งอย่างอิสระและทั่วถึงในการให้ได้มาซึ่งตัวผู้ปกครองและ
ผูแ้ ทนของตน รวมทัง้ ประชาชนมีอำ� นาจในการคัดค้านและถอดถอนผูป้ กครองและผูแ้ ทนทีป่ ระชาชน
เห็นว่า มิได้บริหารประเทศในทางที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม เช่น มีพฤติกรรมร�่ำรวยผิดปกติ
หรือมีผลประโยชน์ขัดกัน หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน

5

ประภัสสร ทองยินดี, ประชาธิปไตย: แนวคิดและหลักการเบื้องต้น https://www.tci-thaijo.org/index.php/
EAUHJSocSci/article/viewFile/44684/37038

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 20 เล่มที่ 60 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2561
-18-1171(001)P3.indd 25

25
3/6/62 BE 2:16 PM

กฤษฎา เจริญพานิช

ประการที่สอง หลักความเสมอภาค อันเป็นหลักที่เปิดโอกาสให้ประชาชน
ทุกคนสามารถเข้าถึงทรัพยากรและคุณค่าต่างๆ ของสังคมที่มีอยู่จ�ำกัดอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ถูก
กีดกันด้วยสาเหตุแห่งความแตกต่างทางชั้นวรรณะทางสังคม ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม ความเป็นอยู่
ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือด้วยสาเหตุอื่นใด
ประการทีส่ าม หลักการเสียงข้างมาก (Majority Rule) ควบคูไ่ ปกับการเคารพใน
สิทธิของเสียงข้างน้อย (Minority Rights) เป็นหลักการที่ก�ำหนดว่า การตัดสินใจใดๆ ที่ส่งผลกระทบ
ต่อประชาชนหมู่มาก ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งผู้แทนของประชาชนเข้าสู่ระบบการเมือง การตัดสินใจ
ของฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายตุลาการ ย่อมต้องถือเอาเสียงข้างมากที่มีต่อเรื่องนั้นๆ เป็น
เกณฑ์ในการตัดสินทางเลือก โดยถือว่าเสียงข้างมากเป็นตัวแทนที่สะท้อนความต้องการ/ข้อเรียกร้อง
ของประชาชนหมูม่ าก หลักการนี้ ต้องควบคูไ่ ปกับการเคารพและคุม้ ครองสิทธิเสียงข้างน้อยด้วย ทัง้ นี้
ก็เพื่อเป็นหลักประกันว่า ฝ่ายเสียงข้างมากจะไม่ใช้วิธีการพวกมากลากไปตามผลประโยชน์ความเห็น
หรือกระแสความนิยมของพวกตนอย่างสุดโต่ง แต่ตอ้ งด�ำเนินการเพือ่ ประโยชน์ของประชาชนทัง้ หมด
เพือ่ สร้างสังคมทีป่ ระชาชนเสียงข้างน้อย รวมทัง้ ชนกลุม่ น้อย ผูด้ อ้ ยโอกาสต่างๆ สามารถอยูร่ ว่ มกันได้
อย่างสันติสุข โดยไม่มีการเอาเปรียบกันและสร้างความขัดแย้งในสังคมมากเกินไป ค่านิยม ทัศนคติ
ที่ส่งเสริมประชาธิปไตย ระบอบประชาธิปไตย นอกจากจะเป็นระบอบการเมืองแล้ว ยังเป็นระบอบ
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมด้วย ดังนัน้ จึงไม่ใช่อยูท่ รี่ ฐั ธรรมนูญ กฎหมาย การเลือกตัง้ และการต่อรอง
ทางการเมืองเท่านั้นหากอยู่ที่สมาชิกในสังคมจะต้องช่วยกันหล่อหลอม สร้างค่านิยม วิถีชีวิต ที่เป็น
ประชาธิปไตย มาตั้งแต่ในครอบครัว โรงเรียน ที่ท�ำงาน ชุมชน เพื่อจะน�ำไปสู่หรือการปกป้อง ระบอบ
ประชาธิปไตย ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ประการที่สี่ ได้แก่ หลักเสรีภาพ ที่มีเนื้อหาให้ประชาชนทุกคนมีความสามารถ
ในการกระท�ำหรืองดเว้นการกระท�ำอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บุคคลต้องการ ตราบเท่าที่การกระท�ำ
ของเขานัน้ ไม่ไปละเมิดลิดรอนสิทธิเสรีภาพของบุคคลอืน่ หรือละเมิดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม
และความมั่นคงของประเทศชาติ
ประการที่ส�ำคัญ คือ หลักการปกครองโดยกฎหมายหรือหลักนิติธรรม อันเป็น
การให้ความคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทั้งในเรื่องสิทธิเสรีภาพในทรัพย์สิน การแสดงออก
การด�ำรงชีพ ฯลฯ อย่างเสมอหน้ากัน โดยผู้ปกครองไม่สามารถใช้อ�ำนาจใดๆ ลิดรอนเพิกถอนสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนได้ และไม่สามารถใช้อภิสิทธิ์อยู่เหนือกฎหมาย หรือเหนือกว่าประชาชน
คนอื่นๆ ได้6

6

วิทยากร เชียงกูล จาก https://witayakornclub.wordpress.com/2007/06/26/democratic/

26
-18-1171(001)P3.indd 26

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 20 เล่มที่ 60 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2561
3/6/62 BE 2:16 PM

สิทธิการตั้งทนายความให้แก่จ�ำเลยในศาลทหารตามหลักประชาธิปไตย

กล่าวโดยสรุป หลักประชาธิปไตยมิได้เกิดขึ้นเฉพาะในรัฐที่มีการก�ำหนดให้
ประชาชนเป็นเจ้าของอ�ำนาจอธิปไตย ยึดถือหลักเสียงข้างมากหรือมีความเสมอภาคเท่านั้น แต่จะ
ต้องเป็นรัฐที่ให้เสรีภาพแก่ประชาชน และให้ความคุ้มครองต่อสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลด้วย
ซึ่งการให้ความคุ้มครองต่อสิทธิการมีทนายความย่อมเป็นการรับรองหรือให้ความคุ้มครองต่อบุคคล
ตามหลักประชาธิปไตย

2. ศาลทหาร

		2.1 วัตถุประสงค์ของการให้คดีอยู่ในอ�ำนาจของศาลทหาร
โดยที่ศาลทหารได้จัดตั้งขึ้นเพื่ อ สะดวกในการปกครองกองทั พ สยามและเกี่ ย วด้ วย
เกียรติศักดิ์ของทหารโดยเฉพาะจึงได้แยกอ�ำนาจศาลขึ้นควรจะอยู่ในกระทรวงยุติธรรมมาจัดการ
เสียเองโดยนัยนี้ จึงมีความประสงค์แต่จะพิจารณาพิพากษาคดีอาญาแก่บคุ คลทีอ่ ยูใ่ นอ�ำนาจศาลทหาร
และเกี่ยวด้วยทรัพย์สินของรัฐบาลเท่านั้น ไม่มีความมุ่งหมายที่จะเกี่ยวข้องถึงบุคคลหลักทรัพย์ทั่วไป
ฉะนัน้ การทีบ่ คุ คลซึง่ อยูใ่ นอ�ำนาจศาลทหารไปกระท�ำผิดร่วมพลเรือนทีม่ ไิ ด้อยูใ่ นอ�ำนาจศาลทหารนัน้
จึงบังคับให้ไปฟ้องร้องพิจารณาและพิพากษายังศาลพลเรือน และมีความประสงค์ที่จะไม่ให้แยกฟ้อง
แยกพิจารณายังศาลทหารบ้าง ยังศาลพลเรือนบ้าง จะกระท�ำให้ผลของข้อเท็จจริงและการพิพากษา
มูลกรณีเดียวกันนัน้ แตกต่างกันไปได้7 เป็นไปตามหลักการตัง้ ศาลทหารนัน้ ก็โดยความมุง่ หมายเกีย่ วกับ
การปกครองบังคับบัญชาทหารเพื่อรักษาระเบียบวินัย8 เพราะวินัยเป็นหลักที่ส�ำคัญที่สุดส�ำหรับ
ทหาร9 นอกจากนี้ กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคง เช่น กฎอัยการศึก พ.ศ.2457 มาตรา 7 ได้บัญญัติ
ให้อ�ำนาจแก่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดสามารถที่จะสั่งให้ศาลทหารพิจารณาพิพากษาคดีอาญาใด
ที่เกิดขึ้นในเขตที่ประกาศใช้กฎอัยการศึกมีเหตุพิเศษเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ เป็นต้น รวมทั้ง
มีการตราพระราชบัญญัติป้องกันการกระท�ำอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ.2495 บัญญัติถึงการกระท�ำ
ทีเ่ ป็นความผิดเกีย่ วกับคอมมิวนิสต์10และให้ศาลทหารมีอำ� นาจพิจารณาพิพากษาคดีเกีย่ วกับความผิด
อันเป็นคอมมิวนิสต์ ตามค�ำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 8 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2519
ตลอดจน ในอดีตบางครั้งเมื่อมีการยึดอ�ำนาจการปกครองก็ได้ก�ำหนดให้ศาลพลเรือนเป็นศาลทหาร

7
8
9
10

พ.อ.พระขจรเนติยุทธ, ค�ำสอนชั้นปริญญาโททางนิติศาสตร์ พุทธศักราช 2478 กฎหมายอาชญาพิสดาร (พระธรรมนูญ
ศาลทหาร), หน้า 13
หนังสือการสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ 15112/2497 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2497
พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช 2476 มาตรา 5
พระราชบัญญัติป้องกันการกระท�ำอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ.2495 มาตรา 5 บัญญัติว่า “ผู้ใดยุยง แนะน�ำ  เสี้ยมสอน
โฆษณาชวนเชื่อ มั่วสุม สมทบ ยินยอมตกลงกับผู้อื่น หรือตระเตรียมการที่จะให้มีการกระท�ำอันเป็นคอมมิวนิสต์ก็ดี หรือ
รู้ว่ามี หรือจะมีการกระท�ำผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ช่วยปกปิดมิได้เอาความมาร้องเรียนขึ้นก็ดี มีความผิดต้องระวางโทษ
จ�ำคุกตั้งแต่ห้าปีขึ้นไปจนถึงสิบปี แท่นพิมพ์ ตลอดจนสิ่งอันเกี่ยวข้องกับการกระท�ำผิดตามความในวรรคก่อน ให้ริบเสีย”
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เช่น ในการปฏิรูปการแผ่นดินเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 251911 หรือ ในกรณีที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้เข้าควบคุมอ�ำนาจในการปกครองประเทศ เมื่อวันที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 และเห็นว่า
เพื่อให้การรักษาความสงบและการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศให้
บรรดาคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ได้แก่ ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี
รัชทายาท และผูส้ ำ� เร็จราชการแทนพระองค์ ตัง้ แต่มาตรา 107 ถึงมาตรา 112 ความผิดต่อความมัน่ คง
ของรัฐภายในราชอาณาจักร ตัง้ แต่มาตรา 113 ถึงมาตรา 118 ยกเว้นความผิดซึง่ การกระท�ำผิดเกิดขึน้
ในเขตพื้นที่ที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551
หรือพระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และความผิดตามประกาศ
หรือค�ำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งการกระท�ำผิดเกิดขึ้นในเขตราชอาณาจักรและในระหว่าง
ที่ประกาศนี้ใช้บังคับอยู่ในอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหาร
ดังนัน้ ไม่อาจปฏิเสธได้วา่ ศาลทหารจัดตัง้ ขึน้ เพือ่ ต้องการให้ศาลทหารช่วยเหลือสนับสนุน
อ�ำนาจการปกครองของผูบ้ งั คับบัญชาให้ทหารอยูใ่ นวินยั ทหาร หรือให้ศาลทหารพิจารณาพิพากษาคดี
ที่มีลักษณะพิเศษเพื่อแก้ไขปัญหาในยามที่ประเทศอยู่ในวิกฤติดังกล่าวมาแล้ว เพื่อรักษาความมั่นคง
ของประเทศอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะหรือประชาชนโดยส่วนรวม
		2.2 คดีที่อยู่ในอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลทหาร
ศาลทหารมีอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาคดี ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา
199 ที่ก�ำหนดให้ศาลทหารมีอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่ผู้กระท�ำความผิดเป็นบุคคลซึ่งอยู่
ในอ�ำนาจศาลทหารและคดีอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร
พ.ศ. 2498 ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี12้

11

12

คณะปฏิรปู การปกครองแผ่นดินเห็นว่า เพือ่ รักษาความสงบเรียบร้อยปราศจากภัยของประชาชนทัว่ ประเทศ จึงประกาศใช้
กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2519 เวลา 19:10 นาฬิกาเป็นต้นไป และให้บรรดาคดีที่มีข้อหาใน
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาตามบัญชีท้ายประกาศนี้ ซึ่งการกระท�ำความผิดเกิดขึ้นในหรือหลังวันที่ 6 ตุลาคม
2519 เวลา 19:10 นาฬิกา ให้อยู่ในอ�ำนาจศาลทหารที่จะพิจารณาพิพากษา เว้นแต่คดีที่ต้องด�ำเนินในศาลคดีเด็กและ
เยาวชน และให้ศาลอาญาและศาลจังหวัดทุกศาลในเขตมณฑลทหารบกที่ 1 และศาลจังหวัดทุกศาลในเขตจังหวัด
ทหารบกลพบุรี เป็นศาลทหารกรุงเทพ ส่วนศาลจังหวัดนอกจากทีก่ ล่าวนีซ้ งึ่ อยูใ่ นเขตมณฑลทหารบกใด ให้เป็นศาลมณฑล
ทหารบกนั้น ๆ ด้วย ตามข้อ 1 และข้อ 2 ของค�ำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 1
พระราชบัญญัตธิ รรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 มาตรา 13 บัญญัตวิ า่ “ศาลทหารมีอำ� นาจพิจารณาพิพากษาวางบทลงโทษ
ผู้กระท�ำผิดต่อกฎหมายทหารหรือกฎหมายอื่นในทางอาญา ในคดีซึ่งผู้กระท�ำผิดเป็นบุคคลที่อยู่ในอ�ำนาจศาลทหาร
ในขณะกระท�ำผิด...”
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สิทธิการตั้งทนายความให้แก่จ�ำเลยในศาลทหารตามหลักประชาธิปไตย

				2.2.1 คดีที่มีข้อหาอาญาทหารหรืออาญา
2.2.1.1 ถูกกล่าวหาว่ากระท�ำผิดต่อกฎหมายทหารหรือกฎหมายอืน่ ในทางอาญา
แยกพิจารณาดังนี้
1) กฎหมายทหาร
ได้แก่ กฎหมายที่ฝ่ายทหารเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายว่าด้วย
การนั้นก�ำหนดการกระท�ำอย่างหนึ่งอย่างใดให้เป็นการกระท�ำความผิด เช่น ประมวลกฎหมายอาญา
ทหาร มาตรา 27 ก�ำหนดให้ผู้ที่เป็นทหาร ท�ำลายหรือละทิ้งเครื่องศาสตราวุธ กระสุนดินปืน เสบียง
ม้า หรือเครื่องยุทธนาการอย่างใดๆ หรือท�ำให้ของนั้นๆ วิปลาสบุบสลายไป โดยไม่มีเหตุอันสมควร13
เป็นต้น
2) กฎหมายอื่นในทางอาญา
ได้แก่ กฎหมายที่ไม่ใช่ฝ่ายทหารรักษาการ ซึ่งก�ำหนดให้หากมี
การกระท�ำทีฝ่ า่ ฝืนกฎหมายอืน่ นัน้ เป็นการกระท�ำความผิดและจะต้องรับโทษทางอาญา เช่น ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 358 ความผิดฐานท�ำให้เสียทรัพย์14 หรือประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 113
ถึงมาตรา 118 ก�ำหนดความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร
2.2.1.2 ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท�ำความผิดอาญาทหารหรืออาญา ต้องเป็นบุคคล
ที่อยู่ในอ�ำนาจศาลทหาร
1) บุคคลที่อยู่ในอ�ำนาจศาลทหาร ได้แก่
1.1) นายทหารชั้นสัญญาบัตรประจ�ำการ
1.2) นายทหารชั้ น สั ญ ญาบั ต รนอกประจ� ำ การ เฉพาะเมื่ อ
กระท�ำผิดต่อค�ำสั่งหรือข้อบังคับตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร
1.3) นายทหารประทวนและพลทหารกองประจ� ำ การหรื อ
ประจ�ำการ หรือบุคคลที่รับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
13

14

ประมวลกฎหมายอาญาทหาร มาตรา 27 ผู้ใดเป็นทหาร ถ้ามันมิได้มีเหตุอันสมควรที่จะกระท�ำได้และมันบังอาจท�ำลาย
หรือละทิ้งเครื่องศาสตราวุธ กระสุนดินปืน เสบียง ม้า หรือเครื่องยุทธนาการอย่างใดๆ ก็ดี หรือท�ำให้ของนั้นๆ วิปลาศ
บุบสลายไปก็ดี ท่านว่ามันมีความผิดต้องระหว่างโทษตามสมควรแก่เหตุดังจะว่าต่อไปนี้ คือ
1) ถ้ามันได้กระท�ำความผิดนั้นต่อหน้าราชศัตรู ท่านให้ลงอาญามันเป็นสามสถาน คือ สถานหนึ่งให้ประหารชีวิต
สถานหนึ่งให้จ�ำคุกจนตลอดชีวิต สถานหนึ่งให้จ�ำคุกตั้งแต่ปีหนึ่งขึ้นไปจนถึงยี่สิบปี
2) ถ้ามันมิได้กระท�ำความผิดนัน้ ต่อหน้าราชศัตรู แต่ได้กระท�ำในเวลาสงคราม หรือในเขตซึง่ อยูใ่ นอ�ำนาจกฎอัยการศึก
ท่านให้ลงอาญาจ�ำคุกมันไว้จนตลอดชีวิต หรือมิฉะนั้นให้จ�ำคุกมันตั้งแต่ปีหนึ่งขึ้นไปจนถึงยี่สิบปี
3) ถ้ามันกระท�ำความผิดนั้น ในเวลาหรือที่อื่นนอกจากที่ว่ามาแล้วท่านให้ลงอาญาจ�ำคุกมันไม่เกินกว่ายี่สิบปี
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358 บัญญัติว่า “ผู้ใดท�ำให้เสียหาย ท�ำลาย ท�ำให้เสื่อมค่าหรือท�ำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์
ของผูอ้ นื่ หรือผูอ้ นื่ เป็นเจ้าของรวมอยูด่ ว้ ย ผูน้ นั้ กระท�ำความผิดฐานท�ำให้เสียทรัพย์ ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสามปี หรือ
ปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ”
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1.4) นักเรียนทหารตามที่กระทรวงกลาโหมก�ำหนด
1.5) ทหารกองเกินทีถ่ กู เข้ากองประจ�ำการ ซึง่ เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยทหาร
ได้รับตัวไว้เพื่อให้เข้ารับราชการประจ�ำอยู่ในหน่วยทหาร
1.6) พลเรือนทีส่ งั กัดอยูใ่ นราชการทหาร เมือ่ กระท�ำผิดในหน้าที่
ราชการทหาร หรือกระท�ำผิดอย่างอืน่ เฉพาะในหรือบริเวณ อาคาร ทีต่ งั้ หน่วยทหาร ทีพ่ กั ร้อน พักแรม
เรือ อากาศยาน หรือยานพาหนะใด ๆ ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร
1.7) บุคคลซึ่งต้องขังหรืออยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ทหารโดยชอบด้วยกฎหมาย
1.8) เชลยศึกหรือชนชาติศตั รูซงึ่ อยูใ่ นความควบคุมของเจ้าหน้าที่
15
ฝ่ายทหาร
1.9) บุคคลที่ ก ระท� ำ ความผิ ด ภายใต้ ก ฎหมายอาญาอื่ น เช่ น
กรณีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 37/2557 เรื่อง ความผิดที่อยู่ในอ�ำนาจพิจารณา
พิพากษาคดีของศาลทหารก�ำหนดให้บรรดาคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ได้แก่ ความผิด
ต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผู้ส�ำเร็จราชการแทนพระองค์ ตั้งแต่มาตรา 107
ถึงมาตรา 112 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร ตั้งแต่มาตรา 113 ถึงมาตรา 118
ยกเว้นความผิดซึ่งการกระท�ำผิดเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความ
มัน่ คงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 หรือพระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน
พ.ศ. 2548 และ ความผิดตามประกาศหรือค�ำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งการกระท�ำผิด
เกิดขึน้ ในเขตราชอาณาจักรและในระหว่างทีป่ ระกาศนีใ้ ช้บงั คับอยูใ่ นอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของ
ศาลทหาร โดยไม่ค�ำนึงว่าบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระท�ำความผิดเป็นทหารหรือพลเรือนทั่วไป
2) เป็นบุคคลที่อยู่ในอ�ำนาจศาลทหารในขณะกระท�ำผิด
หากบุคคลหนึ่งบุคคลใดกระท�ำความผิดในขณะที่มีสถานะเป็น
บุคคลที่อยู่ในอ�ำนาจศาลทหาร บุคคลนั้นจะต้องถูกด�ำเนินคดีโดยศาลทหาร ถึงแม้ว่าในขณะที่มีการ
ด�ำเนินคดี บุคคลดังกล่าวจะพ้นจากการเป็นบุคคลที่อยู่ในอ�ำนาจศาลทหารแล้วก็ตาม
			 2.2.2 คดีละเมิดอ�ำนาจศาล
ศาลทหารมีอ�ำนาจสั่งลงโทษบุคคลใด ๆ ที่กระท�ำผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลตาม
ที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง16

15
16

พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 มาตรา 16
พระราชบัญญัตธิ รรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 มาตรา 13 บัญญัตวิ า่ “ศาลทหาร...มีอำ� นาจสัง่ ลงโทษบุคคลใด ๆ ทีก่ ระท�ำผิด
ฐานละเมิดอ�ำนาจศาลตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง”
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		2.3 คดีที่ไม่อยู่ในอ�ำนาจศาลทหาร
ศาลทหารเป็นศาลทีพ่ จิ ารณาพิพากษาคดีชำ� นัญพิเศษ เฉพาะบุคคลหรือคดีทอี่ ยูใ่ นอ�ำนาจ
ของศาลทหาร แตกต่างจากศาลยุตธิ รรมทีม่ อี ำ� นาจพิจารณาพิพากษาคดีอย่างกว้างขวาง ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 194 ที่ก�ำหนดให้ศาลยุติธรรมมีอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง
เว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอ�ำนาจของศาลอื่น ซึ่งพระราชบัญญัติธรรมนูญ
ศาลทหาร พ.ศ. 2498 มาตรา 14 ได้ก�ำหนดถึงคดีที่ไม่อยู่ในอ�ำนาจศาลทหาร ได้แก่
				2.3.1 คดีที่บุคคลที่อยู่ในอ�ำนาจศาลทหารกับบุคคลที่มิได้อยู่ในอ�ำนาจศาลทหาร
กระท�ำผิดด้วยกัน
การกระท�ำความผิดด้วยกัน มีความหมายกว้างกว่าค�ำว่าร่วมกัน กล่าวคือ การ
กระท�ำความผิดร่วมกันจะต้องมีเจตนาและการกระท�ำร่วมกัน แต่การกระท�ำความผิดด้วยกัน
หมายรวมถึงกรณีที่ต่างคนต่างประมาทได้ ตามค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1104/2513 (ป) ที่วางหลักว่า
ทหารและพลเรือนขับรถสวนทางกันด้วยความประมาทของทั้งสองฝ่ายท�ำให้รถเฉี่ยวและชนกัน
เป็นเหตุให้ผู้โดยสารในรถถึงแก่ความตายถือว่าเป็นเรื่องที่กระท�ำผิดด้วยกัน ต้องด�ำเนินคดีใน
ศาลพลเรือน
				2.3.2 คดีที่เกี่ยวพันกับคดีที่อยู่ในอ�ำนาจศาลพลเรือน
เป็นกรณีที่ศาลพลเรือนได้พิจารณาคดีที่มีเนื้อหาเกี่ยวโยงกับคดีที่ศาลทหาร
พิจารณา เช่น พลทหาร ก. ดูหมิ่น นาย ข. อาชีพรับจ้าง จากนั้น นาย ข. ได้ตอบโต้ในเนื้อหาเดียวกัน
โดยกล่าวดูหมิน่ ต่อพลทหาร ก. ต่อมา นาย ข. ได้ฟอ้ งต่อศาลพลเรือนเพือ่ ด�ำเนินคดีกบั พลทหาร ก. และ
ศาลพลเรือนได้พจิ ารณาคดีดงั กล่าว ต่อมา นาย ข.ได้แจ้งความร้องทุกข์ตอ่ พนักงานสอบสวน พนักงาน
สอบสวนได้สรุปความเห็นให้อัยการทหารฟ้องพลทหาร ก. ต่อศาลทหาร จะเห็นได้ว่า พลทหาร ก.
ดูหมิ่นนาย ข. และนาย ข. ได้ดูหมิ่นพลทหาร ก. อันมีมูลเหตุเดียวกัน เป็นคดีที่มีความเกี่ยวพันกัน
ไม่อยู่ในอ�ำนาจการพิจารณาพิพากษาของศาลทหาร แต่อยู่ในอ�ำนาจการพิจารณาพิพากษาของ
ศาลพลเรือน
				2.3.3 คดีที่ต้องด�ำเนินในศาลเยาวชนและครอบครัว
นักเรียนทหาร ตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 มาตรา 16(4)
บางกรณีมีอายุยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์อันอยู่ในอ�ำนาจศาลเยาวชนและครอบครัว ตามพระราชบัญญัติ
ศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว มาตรา 10(1)
				2.3.4 คดีที่ศาลทหารเห็นว่าไม่อยู่ในอ�ำนาจศาลทหาร
ทหารกับพวกที่ยังหลบหนีอยู่ ร่วมกันกระท�ำความผิด เมื่อไม่มีหลักฐานใดแสดง
ให้เห็นชัดว่าพวกที่หลบหนีอยู่นั้นเป็นบุคคลที่อยู่ในอ�ำนาจศาลทหาร คดีจึงอยู่ในอ�ำนาจศาลพลเรือน
ตามค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 191/2532
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กฤษฎา เจริญพานิช

3. แนวคิดของการคุ้มครองสิทธิการได้รับการตั้งทนายความ

ในปัจจุบนั กระบวนการยุตธิ รรมมีการเปลีย่ นแปลงจากทีเ่ ห็นว่าผูต้ อ้ งหาหรือจ�ำเลยเป็นผูก้ ระท�ำ
ความผิดซึง่ รัฐสามารถบังคับ ทรมาน หรือใช้อำ� นาจตามอ�ำเภอใจเพือ่ ให้ผตู้ อ้ งหาหรือจ�ำเลยรับสารภาพ
ซึ่งในบางครั้งผู้ต้องหาเหล่านั้นไม่ได้กระท�ำความผิดแต่กลายเป็นแพะที่ถูกบังคับได้รับความเสียหาย
เป็นสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะมีค�ำพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็น
ผู้กระท�ำความผิด การมีทนายความเพื่อช่วยเหลือทางคดีแก่ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยจึงเป็นสิ่งที่มีความ
ส�ำคัญและท�ำให้สิทธิการมีทนายความของจ�ำเลยหรือผู้ต้องหาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ส�ำคัญในรัฐเสรี
ประชาธิปไตย
ภายหลั ง สงครามโลกครั้ ง ที่ ส องสิ้ น สุ ด ลง ผู ้ น� ำ ประเทศต่ า ง ๆ ได้ ร ่ ว มกั น ก่ อ ตั้ ง องค์ ก าร
สหประชาชาติขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ส�ำคัญคือ การให้ความส�ำคัญกับสิทธิมนุษยชน เพื่อที่จะให้
มนุษย์ด�ำรงตนด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน จึงได้จัดท�ำกฎบัตรสหประชาชาติเพื่อวางมาตรฐาน
สากลส�ำหรับสิทธิต่าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็นสิทธิตามธรรมชาติของมนุษย์ หรือที่เรียกว่า สิทธิมนุษยชน และ
มี บ ทบั ญ ญั ติ ใ ห้ จั ด ท� ำ เอกสารรั บ รองสิ ท ธิ ข องบุ ค คลอย่ า งเป็ น ทางการขึ้ น 17 โดยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน (The United Nations Commission on Human Rights) ได้จดั ท�ำร่างปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ ค.ศ.1948 (Universal Declaration of Human
Rights) โดยถือว่าสิทธิมนุษยชนเป็นหลักประกันทีส่ ำ� คัญอย่างหนึง่ ของมนุษย์ทบี่ รรดาประเทศสมาชิก
สมัชชาแห่งองค์การสหประชาชาติได้มีมติและประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่
10 ธันวาคม ค.ศ.1948 (พ.ศ.2491) โดยในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 7 ได้บัญญัติว่า
ทุกคนเสมอกันตามกฎหมายและมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั ความคุม้ ครองของกฎหมายเท่าเทียมกัน โดยปราศจาก
การเลือกปฏิบัติใด ๆ ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองเท่าเทียมกันจากการเลือกปฏิบัติใด ๆ
อันเป็นการล่วงละเมิดปฏิญญา และจากการยุยงให้เลือกปฏิบัติดังกล่าว และ ข้อ 11 (1) บัญญัติว่า
ทุกคนที่ถูกกล่าวหาว่าท�ำผิดทางอาญา มีสิทธิที่จะได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์จนกว่า
จะพิสูจน์ได้ว่ามีความผิดตามกฎหมายในการพิจารณาโดยเปิดเผย ซึ่งตนได้รับหลักประกันบรรดา
ที่จ�ำเป็นส�ำหรับการต่อสู้คดี อันเท่ากับว่ามนุษย์มีความเสมอภาคในสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ซึ่ง
รัฐจะต้องด�ำเนินการคุ้มครองให้บุคคลที่เป็นผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยสามารถต่อสู้คดีได้อย่างเท่าเทียมกัน
ด้วยการจัดหาทนายความช่วยเหลือจ�ำเลยในการต่อสูค้ ดีเพือ่ พิสจู น์วา่ ตนเองเป็นผูบ้ ริสทุ ธิไ์ ด้อย่างเต็มที่
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รวมทั้ ง ในปี ค.ศ.1948 สมั ช ชาใหญ่ แ ห่ ง สหประชาชาติ ไ ด้ รั บ ปฏิ ญ ญาสากลว่ า ด้ ว ย
สิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ในฐานะที่เป็นมาตรฐานขั้นต�่ำในการ
เคารพสิทธิมนุษยชนพื้นฐานของทุกชาติในโลก หลังจากนั้น มีความพยายามในการท�ำให้การปฏิบัติ
ตามมาตรฐานขั้นต�่ำภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนั้นชัดเจนมากขึ้น ในปี ค.ศ.1966
สมั ช ชาใหญ่ แ ห่ ง สหประชาชาติ ไ ด้ รั บ รองกติ ก าระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ พ ลเมื อ งและ
สิทธิทางการเมือง (ICCPR) ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีกติกา ICCPR โดยการภาคยานุวัติ เมื่อวันที่
29 ตุลาคม พ.ศ. 2539 โดยมีผลบังคับใช้กับประเทศไทยเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 254018 ICCPR
เป็นสนธิสัญญาพหุภาคี ซึ่งสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติรับรองเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2509
และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2519 สนธิสัญญานี้ให้ค�ำมั่นสัญญาว่าภาคีจะเคารพสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมืองของบุคคล ซึ่งรวมถึงสิทธิในชีวิต เสรีภาพในศาสนา เสรีภาพในการพูด
เสรีภาพในการชุมนุม สิทธิเลือกตั้ง และสิทธิในการได้รับการพิจารณาความอย่างยุติธรรม19
ทั้งนี้ ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 14 วรรคหนึ่ง
บัญญัติว่าบุคคลทุกคนย่อมเสมอภาคในการพิจารณาของศาลและตุลาการ ในการพิจารณาคดีอาญา
อันบุคคลต้องหาว่ากระท�ำหรือการพิจารณาข้อพิพาททางสิทธิและหน้าที่ของตน ทุกคนย่อมมีสิทธิ
ได้รับการพิจารณา อย่างเป็นธรรมและเปิดเผยในศาล และ ข้อ 14 วรรคสอง บัญญัติว่า บุคคลทุกคน
ผู้ถูกหาว่ากระท�ำผิดย่อมมีสิทธิได้รับการสันนิษฐานเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ากระท�ำผิดตาม
กฎหมาย และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อ 14 วรรคสาม บัญญัติว่า ในการพิจารณาคดีอาญาซึ่งบุคคล
ถูกหาว่ากระท�ำผิด บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิที่จะได้รับหลักประกันขั้นต�่ำอย่างเสมอภาคเต็มที่ ได้แก่
สิทธิทจี่ ะมีเวลาและได้รบั ความสะดวกเพียงพอแก่การเตรียมการเพือ่ สูค้ ดีและติดต่อกับทนายความได้
ตามความประสงค์ของตน สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาต่อหน้าและสิทธิที่จะต่อสู้คดีด้วยตนเองหรือ
ผ่านทางผู้ช่วยเหลือทางกฎหมายตามที่เลือกหาเอง สิทธิที่จะได้รับการแจ้งให้ทราบถึงสิทธิในการมี
ผู้ช่วยเหลือทางกฎหมาย ถ้าไม่มีผู้ช่วยเหลือทางกฎหมายและสิทธิที่จะมีการช่วยเหลือทางกฎหมาย
ซึง่ มีการแต่งตัง้ ให้โดยไม่คดิ มูลค่า ถ้าบุคคลนัน้ ไม่อาจรับภาระ จัดการได้เอง หากจ�ำเป็นเพือ่ ประโยชน์
แห่งความยุติธรรม
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รองศาสตราจารย์ ณรงค์ ใจหาญ, เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ
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สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, หน้า 3
http://th.wikipedia.org/wiki/กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
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จากหลักการทีป่ รากฏในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และกติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ท�ำให้เห็นถึงเจตนารมณ์ว่า ประสงค์ให้ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยทุกคน
ย่อมมีความเท่าเทียมในการพิจารณาคดีอาญา เพื่อให้ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยสามารถต่อสู้คดีได้อย่าง
เต็มที่ ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยย่อมมีสิทธิที่จะมีเวลาและได้รับความสะดวกเพียงพอแก่การเตรียมการเพื่อ
สู้คดีและติดต่อกับทนายความได้ตามความประสงค์ของตน ดังนั้น รัฐเสรีประชาธิปไตยในสมัยใหม่
จะต้องปฏิบตั ติ อ่ ผูต้ อ้ งหาหรือจ�ำเลยเสมือนเป็นผูบ้ ริสทุ ธิจ์ นกว่าจะพิสจู น์ได้วา่ กระท�ำผิดตามกฎหมาย
และรัฐย่อมมีหน้าที่ด�ำเนินการแจ้งสิทธิการมีทนายความและตั้งทนายความให้จ�ำเลย โดยผู้ต้องหา
หรือจ�ำเลยไม่จ�ำเป็นต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่ทนายความหรือเป็นทนายโดยรัฐจัดหานั่นเอง เพื่อให้มี
การพิ จ ารณาคดี ที่ เ ป็ น ธรรมสอดคล้ อ งกั บ หลั ก คุ ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลตามหลั ก
ประชาธิปไตย

4. สิทธิหน้าที่ของทนายความในระหว่างการพิจารณาคดี

ทนายความมีสิทธิที่จะช่วยเหลือทางคดีแก่จ�ำเลยในระหว่างการพิจารณาคดีดังต่อไปนี้
4.1 พบและให้ค�ำปรึกษาแก่จ�ำเลยเป็นการเฉพาะตัว ตามประมวกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 8(3)
4.2 ตรวจดูส�ำนวนการไต่สวนมูลฟ้องหรือการพิจารณาคดีของศาล และคัดส�ำเนาหรือ
ขอรับส�ำเนาที่รับรองถูกต้องโดยเสียค่าธรรมเนียม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 8(5)
4.3 ตรวจหรือคัดส�ำเนาค�ำให้การของตนในชัน้ สอบสวนหรือเอกสารประกอบค�ำให้การของตน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 8(6)
4.5 แถลงข้อคัดค้านและซักถามพยาน พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการยื่นค�ำร้องต่อ
ศาลขอหมายขังผู้ต้องหานั้นไว้ ให้ศาลสอบถามผู้ต้องหาว่าจะมีข้อคัดค้านประการใดหรือไม่ และศาล
อาจเรียกพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมาชี้แจงเหตุจ�ำเป็น หรืออาจเรียกพยานหลักฐาน
มาเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้ และถ้าผู้ต้องหาไม่มีทนายความเนื่องจากยังไม่ได้มีการปฏิบัติตาม
ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา 134/1 และผูต้ อ้ งหาร้องขอ ให้ศาลตัง้ ทนายความให้
หรือกรณีพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนยืน่ ค�ำร้องต่อศาลเพือ่ ขอขังต่อไปอีกโดยอ้างเหตุจำ� เป็น
เมือ่ ศาลสัง่ ขังครบสีส่ บิ แปดวันแล้ว ศาลจะสัง่ ขังต่อไปได้กต็ อ่ เมือ่ พนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวน
ได้แสดงถึงเหตุจ�ำเป็น และน�ำพยานหลักฐานมาให้ศาลไต่สวนจนเป็นที่พอใจแก่ศาล ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87
4.6 ว่าความและด�ำเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ แทนคู่ความได้ตามที่เห็นสมควรเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของคูค่ วาม แต่ไม่มอี ำ� นาจทีจ่ ะด�ำเนินกระบวนพิจารณาใดเป็นไปในทางจ�ำหน่ายสิทธิของ
คูค่ วาม เช่น การยอมรับตามทีค่ คู่ วามอีกฝ่ายหนึง่ เรียกร้อง การถอนฟ้อง การประนีประนอมยอมความ
การสละสิทธิ หรือใช้สทิ ธิในการอุทธรณ์หรือฎีกา หรือในการขอให้พจิ ารณาคดีใหม่ โดยมิได้รบั อ�ำนาจ
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สิทธิการตั้งทนายความให้แก่จ�ำเลยในศาลทหารตามหลักประชาธิปไตย

จากตัวความโดยชัดแจ้ง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 62 ประกอบประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15
4.7 ซักค้านกรณี สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล หรือ
ญาติของผู้ตายมีสิทธิยื่นค�ำร้องต่อศาลขอเข้ามาซักถามพยาน กรณีที่พนักงานอัยการท�ำค�ำร้องขอต่อ
ศาลชัน้ ต้นแห่งท้องทีท่ ศี่ พนัน้ อยู่ เพือ่ ให้ศาลท�ำการไต่สวนและท�ำค�ำสัง่ แสดงว่าผูต้ ายคือใคร ตายทีไ่ หน
เมื่อใด และถึงเหตุและพฤติการณ์ที่ตาย ถ้าตายโดยคนท�ำร้ายให้กล่าวว่าใครเป็นผู้กระท�ำร้ายเท่าที่จะ
ทราบได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 150 วรรคแปด
4.8 ซักค้านเมื่อพนักงานอัยการโดยตนเองหรือโดยได้รับค�ำร้องขอจากผู้เสียหายหรือจาก
พนักงานสอบสวน ยื่นค�ำร้องโดยระบุการกระท�ำทั้งหลายที่อ้างว่าผู้ต้องหาได้กระท�ำผิดต่อศาลเพื่อให้
ศาลมีค�ำสั่งให้สืบพยานนั้นไว้ทันทีก็ได้ ก่อนฟ้องคดีต่อศาล เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าพยานบุคคล
จะเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง หรือเป็นบุคคลมีถิ่นที่อยู่ห่างไกล
จากศาลที่พิจารณาคดี หรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะมีการยุ่งเหยิงกับพยานนั้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม หรือมีเหตุจ�ำเป็นอื่นอันเป็นการยากแก่การน�ำพยานนั้นมาสืบในภายหน้า ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 237 ทวิ
4.9 ซักถามพยานคู่ความฝ่ายที่อ้างพยานได้ในทันใดที่พยานได้สาบานตนและแสดงตนหรือ
ถ้าศาลเป็นผู้ซักถามพยานก่อน ก็ให้คู่ความซักถามได้ต่อเมื่อศาลได้ซักถามเสร็จแล้ว และเมื่อคู่ความ
ฝ่ายที่ต้องอ้างพยานได้ซักถามพยานเสร็จแล้ว ทนายความของคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งชอบที่จะถามค้าน
พยานนั้นได้ จากนั้น เมื่อได้ถามค้านพยานเสร็จแล้ว ทนายความของคู่ความฝ่ายที่อ้างพยานชอบที่
จะถามติงได้ ห้ามมิให้คู่ความฝ่ายใดซักถามพยานอีก เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล ถ้าทนายความ
ของคูค่ วามฝ่ายใดได้รบั อนุญาตให้ถามพยานได้ดงั กล่าวนี้ ทนายความของคูค่ วามอีกฝ่ายหนึง่ ย่อมถาม
ค้านพยานได้อีกในข้อที่เกี่ยวกับค�ำถามนั้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 117
ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15

5. การตั้งทนายความในชั้นพิจารณาของศาลทหาร

การมีทนายความว่าต่างแก้ต่างเพื่อช่วยเหลือทางกฎหมายในการด�ำเนินคดีให้แก่จ�ำเลยใน
ศาลทหาร ได้แก่ การแต่งทนายมาเอง โดยจ�ำเลยจัดหาทนายความมาเอง โดยต้องเป็นทนายความ
ตามกฎหมายว่าด้วยทนายความหรือทนายความที่กระทรวงกลาโหมก�ำหนด เมื่อทนายได้รับอนุญาต
จากศาลแล้ว ให้ว่าต่างหรือแก้ต่างได้ ตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 มาตรา 55
นอกจากนี้ ยังมีการขอให้ศาลตั้งทนายความให้จ�ำเลย อันเป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ศาลจัดหา
ทนายความให้แก่จ�ำเลย มีรายละเอียดดังนี้
		5.1 ความเป็นมาของการตั้งทนายความในชั้นพิจารณาของศาลทหาร
แต่เดิม ก่อนที่จะมีพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2558 ใช้บังคับ
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 มาตรา 56 บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา 55
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(1) ในคดีทมี่ อี ตั ราโทษจ�ำคุกอย่างสูงตัง้ แต่สบิ ปีขนึ้ ไป ก่อนเริม่ พิจารณาให้ศาลถามจ�ำเลย
ว่ามีทนายหรือไม่ ถ้าไม่มีและจ�ำเลยต้องการก็ให้ศาลตั้งทนายให้
(2) ในคดีที่มีอัตราโทษจ�ำคุกอย่างสูงเกินห้าปีแต่ไม่ถึงสิบปี ถ้าจ�ำเลยแถลงต่อศาลก่อน
เริ่มพิจารณาว่าจ�ำเลยยากจนและต้องการทนาย ก็ให้ศาลตั้งทนายให้ ในการนี้ศาลอาจไต่สวนเพื่อให้
ได้ความว่าจ�ำเลยเป็นคนยากจนจริง
จะเห็นได้ว่า หากเป็นคดีท่ีมีอัตราโทษจ�ำคุกต�่ำกว่าสิบปี ศาลไม่จ�ำต้องถามก่อนการ
พิจารณาจะเริม่ ขึน้ ว่าจ�ำเลยมีทนายหรือไม่ เพราะกฎหมายก�ำหนดให้เป็นหน้าทีข่ องศาลทีจ่ ะถามจ�ำเลย
เรื่องทนายหรือคุ้มครองสิทธิการตั้งทนายให้แก่จ�ำเลย ก็ต่อเมื่อตกเป็นจ�ำเลยในคดีที่มีอัตราโทษจ�ำคุก
อย่างสูงตั้งแต่สิบปีขึ้นไปเท่านั้น
ส�ำหรับคดีที่มีอัตราโทษจ�ำคุกอย่างสูงเกินห้าปีแต่ไม่ถึงสิบปี จ�ำเลยต้องแถลงต่อศาลก่อน
เริม่ พิจารณาว่าต้องการทนาย และจ�ำเลยต้องยากจนด้วย ศาลจึงจะตัง้ ทนายให้ โดยอาจไต่สวนเพือ่ ให้
ได้ความว่าจ�ำเลยเป็นคนยากจนจริง ดังนัน้ หากอัตราโทษจ�ำคุกไม่เกินกว่าห้าปี จ�ำเลยจะไม่ได้รบั ความ
คุ้มครองเรื่องทนาย ซึ่งต่อมาได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมดังจะกล่าวต่อไป
		5.2 การตั้งทนายความในชั้นพิจารณาของศาลทหาร
				 5.2.1 หลักเกณฑ์การตั้งทนายความให้แก่จ�ำเลยในศาลทหาร
ในปัจจุบัน พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2558 ได้แก้ไข
เพิ่มเติม พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 มาตรา 56 โดยบัญญัติให้ (1) ในคดีที่มีอัตรา
โทษประหารชีวติ ก่อนเริม่ พิจารณาให้ศาลถามจ�ำเลยว่ามีทนายหรือไม่ ถ้าไม่มกี ใ็ ห้ศาลตัง้ ทนายให้ และ
(2) ในคดีที่มีอัตราโทษจ�ำคุก ก่อนเริ่มพิจารณาให้ศาลถามจ�ำเลยว่ามีทนายหรือไม่ ถ้าไม่มีและจ�ำเลย
ต้องการก็ให้ศาลตั้งทนายให้ มีหลักเกณฑ์ดังนี้
ประการแรก ในคดีทมี่ อี ตั ราโทษประหารชีวติ ก่อนเริม่ พิจารณาให้ศาลถามจ�ำเลย
ว่ามีทนายหรือไม่ ถ้าจ�ำเลยยังไม่มที นาย ศาลมีหน้าทีต่ อ้ งตัง้ ทนายให้แก่จำ� เลย โดยไม่จำ� ต้องค�ำนึงถึงว่า
จ�ำเลยจะต้องการทนายหรือไม่ หรือ
ประการทีส่ อง ในคดีทมี่ อี ตั ราโทษจ�ำคุก ไม่วา่ จะอัตราโทษเท่าใด ก่อนเริม่ พิจารณา
ให้ศาลถามจ�ำเลยว่ามีทนายหรือไม่ ถ้าจ�ำเลยไม่มที นายและจ�ำเลยต้องการ ศาลมีหน้าทีจ่ ะต้องตัง้ ทนาย
ให้แก่จ�ำเลย ดังนั้น หากจ�ำเลยแถลงว่าไม่มีทนาย และไม่ต้องการทนาย กรณีเช่นนี้ ศาลจะไม่ตั้งทนาย
ให้จ�ำเลย
				5.2.2 ประเภทของทนายความในศาลทหาร
ทนายความทีจ่ ะมีสทิ ธิวา่ ความให้แก่จำ� เลยทีเ่ ป็นทหารในศาลทหาร มี 2 ประเภท
คือ
5.2.2.1 ทนายความตามกฎหมายว่าด้วยทนายความ
ได้แก่ ผูท้ มี่ คี ณ
ุ สมบัติ (1) มีสญ
ั ชาติไทย (2) อายุไม่ตำ�่ กว่ายีส่ บิ ปีบริบรู ณ์
ในวันยื่นค�ำขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาต (3) ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรืออนุปริญญา
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ทางนิตศิ าสตร์ หรือประกาศนียบัตรในวิชานิตศิ าสตร์ซงึ่ เทียบได้ไม่ตำ�่ กว่าปริญญาตรีหรืออนุปริญญาจาก
สถาบันการศึกษาซึง่ สภาทนายความเห็นว่าสถาบันการศึกษานัน้ มีมาตรฐานการศึกษาทีผ่ ไู้ ด้รบั ปริญญาตรี
หรืออนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรควรเป็นทนายความได้ และเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา
(4) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีและไม่เป็นผู้ได้กระท�ำการใด
ซึง่ แสดงให้เห็นว่าไม่นา่ ไว้วางใจในความซือ่ สัตย์สจุ ริต (5) ไม่อยูใ่ นระหว่างต้องโทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษา
ถึงทีส่ ดุ ให้จำ� คุก (6) ไม่เคยต้องโทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้จำ� คุกในคดีทคี่ ณะกรรมการเห็นว่า
จะน�ำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ (7) ไม่เป็นบุคคลผู้ต้องค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้
ล้มละลาย (8) ไม่เป็นโรคติดต่อซึ่งเป็นที่รังเกียจแก่สังคม (9) ไม่เป็นผู้มีกายพิการหรือจิตบกพร่อง
อันเป็นเหตุให้เป็นผู้หย่อนสมรรถภาพในการประกอบอาชีพทนายความ (10) ไม่เป็นข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิน่ ซึง่ มีเงินเดือนและต�ำแหน่งประจ�ำเว้นแต่ขา้ ราชการการเมือง (11) ไม่เป็นผูต้ อ้ งห้าม
มิให้ยื่นค�ำขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาต ขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติ
ทนายความ พ.ศ. 2528 มาตรา 35 ซึ่งสภาทนายความมีอ�ำนาจในการจดทะเบียนและออกใบอนุญาต
ให้เป็นทนายความ ตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 มาตรา 4
5.2.2.2 ทนายตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยทนาย
ได้แก่ ผู้ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ คือ 1. เป็นข้าราชการประจ�ำการ
สังกัดกระทรวงกลาโหมขณะร้องขอเป็นทนาย 2. สอบความรูท้ างกฎหมายได้ปริญญาตรี หรือเทียบได้
ไม่ต�่ำกว่าปริญญาตรี และ 3. ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาต�ำแหน่งตั้งแต่ชั้นผู้บังคับกองพัน หรือ
เทียบเท่าขึ้นไปให้ว่าความได้เฉพาะคดีนั้น ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยทนาย พ.ศ. 2499

6. วิเคราะห์สิทธิการตั้งทนายความให้แก่จ�ำเลยในศาลทหารตามหลักประชาธิปไตย

ในปัจจุบัน พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2558 ได้แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 มาตรา 56 โดยบัญญัติให้ (1) ในคดีที่มีอัตราโทษ
ประหารชีวิต ก่อนเริ่มพิจารณาให้ศาลถามจ�ำเลยว่ามีทนายหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ให้ศาลตั้งทนายให้ และ
(2) ในคดีที่มีอัตราโทษจ�ำคุก ก่อนเริ่มพิจารณาให้ศาลถามจ�ำเลยว่ามีทนายหรือไม่ ถ้าไม่มีและจ�ำเลย
ต้องการก็ให้ศาลตั้งทนายให้ มีหลักเกณฑ์ดังนี้
ประการแรก ในคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต ก่อนเริ่มพิจารณาให้ศาลถามจ�ำเลยว่ามีทนาย
หรือไม่ ถ้าจ�ำเลยยังไม่มีทนาย ศาลมีหน้าที่ต้องตั้งทนายให้แก่จ�ำเลย โดยไม่จ�ำต้องค�ำนึงถึงว่า จ�ำเลย
จะต้องการทนายหรือไม่ หรือ
ประการที่สอง ในคดีที่มีอัตราโทษจ�ำคุก ไม่ว่าจะอัตราโทษเท่าใด ก่อนเริ่มพิจารณาให้ศาล
ถามจ�ำเลยว่ามีทนายหรือไม่ ถ้าจ�ำเลยไม่มีทนายและจ�ำเลยต้องการ ศาลมีหน้าที่จะต้องตั้งทนายให้
แก่จ�ำเลย ดังนั้น หากจ�ำเลยแถลงว่าไม่มีทนาย และไม่ต้องการทนาย กรณีเช่นนี้ ศาลจะไม่ตั้งทนายให้
จ�ำเลย
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กฤษฎา เจริญพานิช

เห็นได้ว่า กฎหมายก�ำหนดให้ศาลทหารมีหน้าที่ต้องตั้งทนายความให้แก่จ�ำเลยในกรณีที่
จ�ำเลยไม่มีทนายความในคดีที่จ�ำเลยถูกกล่าวหาว่ากระท�ำความผิดฐานที่มีอัตราโทษประหารชีวิต
โดยไม่ค�ำนึงว่าจ�ำเลยจะต้องการทนายความหรือไม่ เพราะเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงถึงประหารชีวิต
ขณะเดียวกัน ศาลทหารมีหน้าทีต่ อ้ งตัง้ ทนายความให้แก่จำ� เลยในกรณีทจี่ ำ� เลยไม่มที นายความ
และต้องการให้ศาลทหารตั้งทนายความให้ ในคดีที่จ�ำเลยถูกกล่าวหาว่ากระท�ำความผิดฐานที่มีอัตรา
โทษจ�ำคุก โดยไม่ค�ำนึงว่าคดีนั้นจะมีอัตราโทษจ�ำคุกเท่าใด
มีปญ
ั หาต้องพิจารณาว่า ศาลทหารจะตัง้ ทนายความประเภทใดให้แก่จำ� เลยทีเ่ ป็นบุคคลพลเรือน
พระราชบัญญัตธิ รรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 มาตรา 55 บัญญัตใิ ห้ทนายต้องเป็นทนายความ
ตามกฎหมายว่าด้วยทนายความ หรือทนายตามที่กระทรวงกลาโหมก�ำหนด20 ซึ่งกระทรวงกลาโหมได้
ออกข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยทนาย พ.ศ. 2499 ข้อ 5 ก�ำหนดให้ ในคดีที่กฎหมายบัญญัติ
ให้ศาลตั้งทนายให้จ�ำเลย ศาลทหารจะตั้งทนายความจากทนายตามที่กระทรวงกลาโหมก�ำหนด หรือ
ทนายความตามกฎหมายว่าด้วยทนายความก็ได้ เห็นว่า ข้อบังคับดังกล่าวก�ำหนดเป็นดุลพินิจของ
ศาลทหารที่จะเลือกตั้งทนายประเภททนายตามที่กระทรวงกลาโหมก�ำหนด หรือทนายความตาม
กฎหมายว่าด้วยทนายความอย่างหนึง่ อย่างใดก็ได้ ดังนัน้ ศาลทหารจะใช้ดลุ พินจิ ตัง้ ทนายให้แก่จำ� เลย
ที่เป็นบุคคลพลเรือนโดยค�ำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ท�ำให้ทนายความสามารถช่วยเหลือทางคดีแก่จ�ำเลย
ได้มากที่สุด ยกตัวอย่างเช่น หากจ�ำเลยถูกกล่าวหาในข้อหาหรือฐานความผิดตามกฎหมายทั่วไป
ทีท่ นายความตามกฎหมายว่าด้วยทนายความมีความรูค้ วามช�ำนาญหรือมีประสบการณ์ในการว่าความ
แก้ตา่ งอยูแ่ ล้ว ศาลทหารอาจใช้ดลุ พินจิ ตัง้ ทนายความดังกล่าวให้แก่จำ� เลยทีเ่ ป็นพลเรือนได้ ดังปรากฏ
ในกรณีอัยการศาลมณฑลทหารบกที่ 12 ได้ฟ้อง นาย น. (นามสมมติ) จ�ำเลยเป็นพลเรือน ถูกกล่าว
หาว่ากระท�ำความความผิดตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยเป็นความผิดซึ่งคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติประกาศให้เป็นคดีทอี่ ยูใ่ นอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลทหาร อันเป็นความผิด
ที่มีเหตุพิเศษเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศและความสงบเรียบร้อยของประชาชน ตามประกาศ
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 50/2557 เรื่อง ให้ศาลทหารมีอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาคดี
อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด ที่ใช้แต่เฉพาะการสงคราม ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557
ไม่ว่าจะมีข้อหากระท�ำความผิดอย่างอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม ที่กระท�ำตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม
พุทธศักราช 2557 เวลา 16.30 นาฬิกา เป็นต้นไป ให้เป็นคดีที่อยู่ในอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของ
20

ในปี พ.ศ.2499 พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 มาตรา 55 บัญญัติว่า “ศาลทหารในเวลาปกติ โจทก์
ซึ่งเป็นผู้เสียหายหรือจ�ำเลยจะแต่งทนายก็ได้
ทนายต้องเป็นทนายความตามกฎหมายว่าด้วยทนายความหรือทนายตามทีก่ ระทรวงกลาโหมก�ำหนด และเมือ่ ทนาย
ได้รับอนุญาตจากศาลแล้ว ก็ให้ว่าต่างหรือแก้ต่างได้
ศาลทหารในเวลาไม่ปกติหรือศาลอาญาศึกหรือศาลทีพ่ จิ ารณาพิพากษาคดีแทนศาลอาญาศึกตามความในมาตรา 40
และมาตรา 43 ห้ามมิให้แต่งทนาย”
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ศาลทหาร ในความผิดฐานมีอาวุธปืนซึง่ มิใช่ประเภท ชนิด และขนาดทีน่ ายทะเบียนจะออกใบอนุญาต
ให้ได้ไว้ในครอบครองโดยฝ่าฝืนกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด
ดอกไม้เพลิง และสิง่ เทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 55 , 78 พระราชบัญญัตอิ าวุธปืน เครือ่ งกระสุนปืน
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิง่ เทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2522 มาตรา 6 พระราชบัญญัตอิ าวุธปืน
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2530 มาตรา 3
ศาลมณฑลทหารบกที่ 12 ได้ตั้งทนายความตามกฎหมายว่าด้วยทนายความให้แก่จ�ำเลย โดยแจ้งขอ
ทนายความดังกล่าวไปยังสภาทนายความจังหวัดปราจีนบุรี และสภาทนายความจังหวัดปราจีนบุรี
ก็ได้ส่งทนายความมาช่วยเหลือทางคดีแก่จ�ำเลยเป็นที่เรียบร้อย
นอกจากนี้ มีปัญหาต้องพิจารณาว่า ศาลทหารจะตั้งทนายความประเภทใดให้แก่จ�ำเลยที่เป็น
ทหาร
แม้ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยทนาย พ.ศ. 2499 ข้อ 5 ก�ำหนดให้ ในคดีที่กฎหมาย
บัญญัตใิ ห้ศาลตัง้ ทนายให้จำ� เลย ศาลทหารจะตัง้ ทนายความจากทนายตามทีก่ ระทรวงกลาโหมก�ำหนด
หรือทนายความตามกฎหมายว่าด้วยทนายความก็ได้ แต่ในทางปฏิบัติศาลทหารมักจะใช้ดุลพินิจ
ตั้งทนายความตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยทนายดังกล่าวมาแล้วท�ำหน้าที่ช่วยเหลือทางคดี
แก่จ�ำเลยที่เป็นทหาร
ด้วยเหตุผลที่กล่าวข้างต้น ย่อมไม่อาจปฏิเสธได้ว่าในปัจจุบันกฎหมายให้อ�ำนาจศาลทหาร
ท�ำหน้าทีค่ มุ้ ครองสิทธิการตัง้ ทนายความให้แก่จำ� เลย เพือ่ ให้จำ� เลยสามารถต่อสูค้ ดีได้อย่างเต็มที่ และ
ศาลทหารได้ตระหนักและให้ความส�ำคัญแก่ภารกิจดังกล่าว ได้ด�ำเนินการตั้งทนายความให้แก่จ�ำเลย
ที่สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยที่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล

สรุป

ศาลทหารเป็นองค์กรที่ใช้อ�ำนาจตุลาการ ซึ่งได้รับรองและคุ้มครองสิทธิการตั้งทนายความ
ให้แก่จ�ำเลยปรากฏตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 มาตรา 56 ที่แก้ไขเพิ่มเติม
เป็นกฎหมายที่ก�ำหนดให้ศาลทหารมีหน้าที่ต้องตั้งทนายความให้แก่จ�ำเลยในกรณีที่จ�ำเลยไม่มี
ทนายความในคดีที่จ�ำเลยถูกกล่าวหาว่ากระท�ำความผิดฐานที่มีอัตราโทษประหารชีวิต โดยไม่ต้อง
ค�ำนึงว่าจ�ำเลยจะต้องการทนายความหรือไม่ เพราะเป็นคดีทมี่ อี ตั ราโทษสูงถึงประหารชีวติ ขณะเดียวกัน
ศาลทหารมีหน้าที่ต้องตั้งทนายความให้แก่จ�ำเลยในกรณีที่จ�ำเลยไม่มีทนายความและต้องการให้
ศาลทหารตั้งทนายความให้ ในคดีที่จ�ำเลยถูกกล่าวหาว่ากระท�ำความผิดฐานที่มีอัตราโทษจ�ำคุก
โดยไม่ค�ำนึงว่าคดีนั้นจะมีอัตราโทษจ�ำคุกเท่าใด
นอกจากนี้ ศาลทหารยังมีอ�ำนาจดุลพินิจที่จะตั้งทนายประเภททนายตามที่กระทรวงกลาโหม
ก�ำหนด หรือทนายความตามกฎหมายว่าด้วยทนายความอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ โดยค�ำนึงถึงความ
เหมาะสมในแต่ละคดี เพือ่ ให้จำ� เลยสามารถต่อสูค้ ดีได้อย่างเต็มที่ อันเป็นการคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลตามหลักประชาธิปไตย
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ความเสมอภาคที่จะเข้าถึงความยุติธรรม
ในสังคมประชาธิปไตย
เข็มชัย ชุติวงศ์*

บทคัดย่อ
ความเสมอภาคเป็นองค์ประกอบส�ำคัญประการหนึง่ ในสังคมทีป่ กครองโดยระบอบประชาธิปไตย
และความเสมอภาคที่ ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด ประการหนึ่ ง ก็ คื อ ความเสมอภาคที่ จ ะเข้ า ถึ ง ความยุ ติ ธ รรม
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งเป็นกระบวนการน�ำตัวผู้กระท�ำผิดมาลงโทษ ก็อาจก่อให้เกิดความ
ไม่เสมอภาค หรือความไม่ยตุ ธิ รรมซึง่ ท�ำให้คนยากจนทีเ่ ป็นผูบ้ ริสทุ ธิ์ แต่ตอ้ งตกเป็นผูต้ อ้ งหาหรือจ�ำเลย
อาจถูกพิพากษาลงโทษได้ เนื่องจากเขาไม่มีโอกาสเพียงพอที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ โอกาสที่ว่านั้น
ได้แก่ โอกาสทีจ่ ะได้รบั การปล่อยชัว่ คราว และโอกาสทีจ่ ะมีทนายความให้การช่วยเหลือในการต่อสูค้ ดี
ซึง่ เป็นหน้าทีข่ องรัฐทีจ่ ะต้องจัดให้คนยากจนได้มโี อกาสเหล่านี้ เพือ่ ให้เขามีความเสมอภาคในการได้รบั
ความยุติธรรม

1. บทน�ำ

สังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงเข้าสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย มาตั้งแต่ พ.ศ. 2475
เป็ น การเปลี่ ย นจากระบอบสมบู ร ณาญาสิ ท ธิ ร าช สู ่ ร ะบอบประชาธิ ป ไตยโดยคณะบุ ค คล คื อ
คณะราษฎร ค�ำว่า “ประชาธิปไตย” มาจากค�ำว่า “democracy” ซึ่งประกอบด้วยค�ำว่า “demos”
ซึ่งแปลว่า ประชาชน กับ “Kratia” ซึ่งแปลว่า เป็นใหญ่ ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่
เริ่มต้นในประเทศกรีกและโรมัน ซึ่งในสมัยนั้นประชาชนทุกคนสามารถมาประชุมร่วมกันและลงมติ
เพือ่ ออกกฎหมายหรือตัดสินใจเรือ่ งหนึง่ เรือ่ งใดร่วมกันได้เพราะคนยังมีนอ้ ยเรียกว่าเป็นประชาธิปไตย
โดยตรง1 แต่ต่อมาการปกครองระบอบนี้ก็แพร่หลายไปสู่ประเทศในภาคพื้นยุโรป สหรัฐอเมริกา และ
เอเชียเป็นล�ำดับ ในแต่ละประเทศ การปกครองระบอบประชาธิปไตยมักจะเข้าไปทดแทนการปกครอง
ระบอบเผด็จการโดยบุคคลหรือคณะบุคคลแล้วประชาชนถูกกดขี่ข่มเหงจนทนไม่ไหว จึงมีการปฏิวัติ
เปลี่ยนแปลงเอาระบอบประชาธิปไตยเข้ามา ระบอบประชาธิปไตยจึงได้ชื่อว่า เป็นการปกครองของ
* อัยการสูงสุด, ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 5 ของส�ำนักงาน
1

ศาลรัฐธรรมนูญ
สุรพล ไตรเวทย์, พระมหากษัตริย์ รัฐธรรมนูญและประชาธิปไตย (กรุงเทพมหานคร, บริษัท ส�ำนักพิมพ์วิญญูชน จ�ำกัด,
2549) หน้า 225
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เข็มชัย ชุติวงศ์

ประชาชน โดยประชาชน และเพือ่ ประชาชน แต่เมือ่ ประชากรมีเพิม่ ขึน้ จนการมีประชาธิปไตยโดยตรง
ไม่สามารถท�ำได้จึงต้องมีการเลือกตั้งตัวแทนของประชาชนเพื่อท�ำหน้าที่แทนประชาชนในการออก
กฎหมาย การปกครองจัดระเบียบสังคมต่างๆ ตลอดจนการก�ำหนดนโยบายว่าจะพัฒนาประเทศ
ไปในแนวทางใด

องค์ประกอบพื้นฐานของประชาธิปไตย

ความคิดที่เป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย คือ เสรีภาพ เสมอภาค และ
ภราดรภาพ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. เสรีภาพ คือ ความมีอิสระที่จะท�ำสิ่งใดตามใจปรารถนาแต่เนื่องจากสังคมประชาธิปไตย
มีสมาชิกอยู่จ�ำนวนมาก การท�ำอะไรโดยอิสระของบุคคลหนึ่งจึงอาจไปสร้างความเดือดร้อน ร�ำคาญ
หรือท�ำให้เกิดความเสียหายแก่อีกคนหนึ่งหรือส่วนรวมได้2 แนวคิดเรื่องเสรีภาพจึงพัฒนาไปสู่สิทธิ
และหน้าที่ สิทธิเป็นอ�ำนาจอันชอบธรรมที่กฎหมายรับรอง แต่การใช้สิทธินั้นก็มีหน้าที่ต้องระมัดระวัง
ไม่ไปก้าวล่วงสิทธิของคนอืน่ สิทธิของบุคคลซึง่ ถือว่าเป็นสิทธิพนื้ ฐานมีมาพร้อมการเกิด หรือทีเ่ รียกว่า
สิทธิมนุษยชน เช่น สิทธิในชีวิต ร่างกาย ชื่อเสียง ทรัพย์สิน เป็นต้น ในทางกฎหมายสิทธิที่เป็น
สิ่งที่คู่กับหน้าที่ การที่บุคคลหนึ่งมีสิทธิย่อมท�ำให้บุคคลอื่นมีหน้าที่ต้องไม่กระท�ำละเมิดสิทธิของเขา
เช่น บุคคลหนึ่งมีสิทธิในเนื้อตัวร่างกาย บุคคลอื่นก็จะมีหน้าที่ต้องไม่ท�ำร้าย หรือล่วงละเมิดร่างกาย
ของคนแรก เป็นต้น ผลทางกฎหมายทีส่ ำ� คัญอีกอย่างหนึง่ คือ รัฐหรือเจ้าพนักงานจะล่วงละเมิดสิทธิของ
ประชาชนโดยไม่มีกฎหมายให้อ�ำนาจไม่ได้ และกฎหมาย (พระราชบัญญัติ) จะให้อ�ำนาจเจ้าพนักงาน
ได้เท่าที่ไม่ขัดรัฐธรรมนูญเท่านั้น
2. ความเสมอภาค หมายความว่า บุคคลย่อมได้รบั ความคุม้ ครอง และรับรองสิทธิตามกฎหมาย
อย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกปฏิบัติเพราะเชื้อชาติ เพศ ศาสนา ฯลฯ3 ความเสมอภาคนี้
มักจะเน้นไปที่การใช้อ�ำนาจของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อประชาชน จะต้องเป็นไปโดยเสมอภาค
ไม่เลือกปฏิบัติ ความเสมอภาคจึงเป็นหลักพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และเป็นหลักส�ำคัญใน
การรับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และสามารถน�ำมาใช้ตรวจสอบอ�ำนาจของรัฐได้
3. ภราดรภาพ คือ การช่วยเหลือกันฉันพี่น้อง หรือ การที่มนุษย์เกิดมาอยู่ร่วมกัน มนุษย์
จ�ำต้องช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ในสังคมหนึง่ ถ้าคนหนึง่ ต้องรับทุกข์ คนอืน่ ก็จะรับทุกข์ดว้ ยไม่วา่ โดยตรง
หรือโดยอ้อมก็ตาม ฉะนั้นเพียงแต่มนุษย์มีความเป็นอิสระ และมีความเสมอภาคจึงยังไม่เพียงพอ
จ�ำต้องมีการช่วยเหลือกันฉันพี่น้องด้วย4
2
3
4

http://professorkriengsak.blogspot.com/2011/04/blog-post_5789.html
http://public-law.net/publaw/view.aspx?id=657
ปรีดี พนมยงค์ ค�ำอธิบายกฎหมายปกครอง ในกฎหมายมหาชนและเอกชนของปรีดี พนมยงค์ (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์, 2553) หน้า 60
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ความเสมอภาคในการเข้าถึงความยุติธรรม (access to justice)

ในสังคมประชาธิปไตย ความเสมอภาคในการเข้าถึงความยุติธรรมเป็นปัจจัยส�ำคัญที่สุด
อย่างหนึ่งที่จะท�ำให้พัฒนาการของการปกครองระบอบนี้เป็นไปด้วยดี ถ้าคนในสังคมบางส่วน
ไม่สามารถเข้าถึงความยุตธิ รรม หรือได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างไม่เป็นธรรม ย่อมจะท�ำให้เกิดความแตกแยก
ความน้อยเนื้อต�่ำใจและความรู้สึกเป็นปฏิปักษ์ต่อสังคม เป็นสาเหตุที่คนเหล่านี้รวมตัวกัน และ
กระท�ำการเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐบาล ท�ำให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวาย และเป็นสาเหตุฉุดรั้งความเจริญ
เติบโตของการปกครองในระบอบนี้ ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม ดังจะเห็น
ตัวอย่างจากหลายประเทศที่มีปัญหาชนกลุ่มน้อย ซึ่งปัญหาชนกลุ่มน้อยที่ส�ำคัญปัญหาหนึ่งก็คือ
การทีช่ นกลุม่ น้อยไม่ได้รบั ความยุตธิ รรมในเรือ่ งต่างๆ ปัญหาความเสมอภาคในการเข้าถึงความยุตธิ รรมนี้
มีหลายมิติ แต่บทความนี้จะกล่าวเฉพาะมิติที่มีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลมากที่สุด และ
เป็นมิตทิ อี่ าจสร้างความเดือดร้อนแก่บคุ คลได้มากทีส่ ดุ นัน่ คือการเข้าถึงความยุตธิ รรมในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา เป็นกระบวนการเพื่อน�ำตัวผู้กระท�ำความผิดอาญามาลงโทษ
เป็นมาตรการแก้ไขเยียวยาความเสียหายที่เกิดแก่สังคมเพราะมีการกระท�ำความผิดอาญาหรือ
อาชญากรรมเกิดขึ้น กระบวนการยุติธรรมทางอาญาในอุดมคติจะต้องทั้งเที่ยงตรงและรวดเร็ว ที่ว่า
เที่ยงตรง คือ สามารถน�ำตัวผู้กระท�ำผิดจริงๆ มาลงโทษได้โดยไม่ผิดตัว ส่วนที่ว่า รวดเร็ว คือ
กระบวนการทั้งหมดตั้งแต่เกิดอาชญากรรมจนถึงศาลพิพากษาเป็นที่สุดลงโทษผู้กระท�ำผิดจะต้องใช้
เวลาไม่มากนัก
อย่างไรก็ดี กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเป็นกระบวนการที่มีความละเอียดซับซ้อนมาก
ในกรณีที่เป็นการด�ำเนินคดีโดยรัฐ (Public Prosecution) กระบวนการประกอบด้วย 2 ขั้นตอนหลัก
คือ การสอบสวนฟ้องร้องซึ่งมีพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการเป็นผู้รับผิดชอบด�ำเนินการ และ
การพิจารณาพิพากษา ซึง่ มีพนักงานอัยการและศาลเป็นผูร้ บั ผิดชอบ กลไกซึง่ ใช้ในการพิสจู น์ความผิด
ของผู้ถูกกล่าวหา คือ การน�ำสืบพยานหลักฐาน การใช้พยานหลักฐานพิสูจน์การกระท�ำความผิดนี้
ตั้งอยู่บนทฤษฎีตรรกะศาสตร์ที่ว่าด้วยเหตุและผล และทฤษฎีความเป็นไปได้ (Probability Theory)
โดยพยานหลักฐานจะบ่งชีถ้ งึ ข้อเท็จจริงทีแ่ สดงความเป็นไปได้ (หรือเป็นไปไม่ได้) ทีบ่ คุ คลใดบุคคลหนึง่
หรือหลายคนจะเป็นผู้กระท�ำความผิดและข้อเท็จจริงจะบ่งชี้ไปที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมากขึ้นทุกที
จนศาลมีความมัน่ ใจ (ตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่ ฎหมายวางไว้) ว่า จ�ำเลย (ผูถ้ กู กล่าวหา) เป็นผูก้ ระท�ำผิด
จึงตัดสินใจลงโทษ
ปัจจัยที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่ง คือ กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยเป็นระบบกล่าวหา
หรือเป็นระบบการด�ำเนินคดีแบบมีคคู่ วามปรปักษ์ (Adversary System) หมายความว่าการด�ำเนินคดี
ในชั้นศาลมีลักษณะเป็นการต่อสู้กันระหว่างโจทก์และจ�ำเลย และในชั้นสอบสวน เจ้าพนักงานฝ่ายรัฐ
ก็มักท�ำตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อผู้ต้องหา แม้ในระยะหลังแนวทางการสอบสวนเปิดกว้างมากขึ้นกล่าว
คือ พนักงานสอบสวนยอมรวบรวมพยานหลักฐานจากการอ้างอิงของผู้ต้องหาเข้ามาในส�ำนวนด้วย
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แต่กย็ งั เป็นส่วนน้อย และมักจะจ�ำกัดเท่าทีผ่ ตู้ อ้ งหาอ้างอิงเท่านัน้ พนักงานสอบสวนจะไม่รเิ ริม่ รวบรวม
พยานหลักฐานที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ต้องหาเข้ามาในส�ำนวนการสอบสวนเอง เพราะเกรงข้อครหาว่า
ช่วยเหลือผู้ต้องหาเป็นการมิชอบ
จากลักษณะปัจจัยหลายประการทีก่ ล่าวมา ซึง่ ประกอบกันเป็นกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา
ของไทย จะเห็นได้ว่า โอกาสที่บุคคลที่มิได้กระท�ำผิดจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องในลักษณะที่ถูกกล่าวหา
ย่อมเกิดขึ้นได้ เพราะการสอบสวนโดยการรวบรวมพยานหลักฐานย่อมสร้างโอกาสความเป็นไป
ได้ที่บุคคลหลายคนจะเกี่ยวข้องกับการกระท�ำความผิด ยิ่งถ้าการกระท�ำความผิดมีลักษณะซับซ้อน
ประกอบด้วยการกระท�ำหลายขั้นตอน เช่น ความผิดที่เกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรม ความผิดเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการทางธุรกิจ เช่น ฉ้อโกง ยักยอก ความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่มิชอบหรือทุจริตของ
ข้าราชการ เป็นต้น โอกาสของบุคคลที่อยู่ในกระบวนการเหล่านั้นจะถูกสงสัยในความเป็นไปได้ว่า
มีส่วนร่วมในการกระท�ำผิดก็จะมีมากขึ้น
การทีบ่ คุ คลตกเป็นผูต้ อ้ งหาหรือจ�ำเลย บุคคลนัน้ จะต้องเตรียมการต่อสูค้ ดี แม้เขาเป็นผูบ้ ริสทุ ธิ์
มิได้กระท�ำผิด ทั้งนี้ เพราะการต่อสู้คดีในศาลเป็นกระบวนการที่มีความละเอียดซับซ้อน มีเทคนิค
ในการด�ำเนินคดีไม่ว่าจะเป็นการตั้งประเด็นยกข้อต่อสู้ การน�ำสืบพยานหลักฐานต่างๆ ต้องท�ำโดยมี
ผู้มีความรู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ คือ ทนายความ ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์จะนั่งรอนอนรอ
ความยุติธรรม โดยหวังว่าศาลคงจะค้นพบความจริง และทราบว่าตนเป็นผู้บริสุทธิ์ เป็นสิ่งซึ่งไม่อาจ
เกิดขึ้นได้ในโลกความจริง เพราะความยุติธรรมในระบบปัจจุบันเป็นความยุติธรรมซึ่งต้องมีการค้นหา
ผ่านระบบการสืบพยานหลักฐาน แม้แต่ศาลก็ต้องค้นหาความจริงผ่านระบบนี้ ศาลไม่สามารถค้นพบ
ความจริงโดยคิดเอาเอง หรือพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ยิ่งระบบการค้นหาความจริงในกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาของไทยเป็นระบบกล่าวหา (Accusatorial System) ซึ่งเป็นระบบที่คู่ความต่อสู้กันด้วย
พยานหลักฐาน โดยศาลวางตัวเป็นกรรมการ ยิ่งท�ำให้โอกาสที่ศาลจะเข้ามาช่วยเหลือจ�ำเลยเป็นไป
ได้ยากขึ้นไปอีก

สาเหตุที่ท�ำให้คนยากจนเข้าไม่ถึงความยุติธรรม

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยเป็นกระบวนการที่มีราคาแพง ต้องมีค่าใช้จ่าย
จ�ำนวนมาก ท�ำให้คนยากจนยากที่จะเข้าถึงความยุติธรรม ถ้าต้องตกเป็นผู้ต้องหาก็มีโอกาสสูงที่จะ
ถูกฟ้อง ถ้าเป็นจ�ำเลยก็มีโอกาสสูงที่จะถูกลงโทษ แม้เขาจะเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ตาม สาเหตุที่ท�ำให้เกิด
ภาวะการณ์เช่นนี้ อาจแยกพิจารณาได้เป็น 2 ขั้นตอน
		1. ขั้นตอนการสอบสวน
เมื่อพนักงานสอบสวนได้รับทราบว่า มีการกระท�ำความผิดเกิดขึ้น และได้สอบสวนรวบรวม
พยานหลักฐานไประยะหนึ่ง ก็อาจจะพอทราบว่าใครที่น่าสงสัยว่ากระท�ำผิด หรือบางครั้งอาจมีคน
มาแจ้งความกล่าวหาบุคคลหนึ่งบุคคลใดว่ากระท�ำผิด พนักงานสอบสวนก็จะออกหมายเรียกผู้ที่
ต้องสงสัยว่ากระท�ำผิดหรือที่เรียกว่าผู้ต้องหามาพบ ถ้าผู้ต้องหายอมมาพบพนักงานสอบสวนตาม
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หมายเรียก พนักงานสอบสวนจะแจ้งข้อหาและสอบปากค�ำ จากนัน้ ก็จะพิจารณาเรือ่ งจะควบคุมตัวหรือ
ปล่อยชัว่ คราว แต่ถา้ ผูต้ อ้ งหาไม่มาตามหมายเรียก โดยไม่มขี อ้ แก้ตวั อันควร กฎหมายจะสันนิษฐานว่า
ผู้ต้องหาผู้ต้องหานั้นจะหลบหนี อันเป็นเหตุให้พนักงานสอบสวนยื่นค�ำขอให้ศาลออกหมายจับได้5
มีเหตุที่พนักงานสอบสวนอาจขอให้ศาลออกหมายจับได้โดยไม่ต้องออกหมายเรียก คือ
1. เมือ่ มีหลักฐานตามสมควรว่า บุคคลใดน่าจะกระท�ำความผิดอาญา ซึง่ มีอตั ราโทษจ�ำคุก
อย่างสูงเกินสามปี6 ดังนั้น ข้อหาที่พนักงานสอบสวนตั้งให้ผู้ต้องหาจึงมีความส�ำคัญ เพราะถ้าตั้งข้อหา
ที่มีระวางโทษสูง คือ จ�ำคุกเกินสามปี ก็เป็นเหตุออกหมายจับได้โดยไม่ต้องออกหมายเรียก ซึ่งจะมีผล
ต่อการถูกควบคุมตัวต่อไป
2. เมือ่ มีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะได้กระท�ำความผิดอาญา และมีเหตุอนั ควร
เชื่อว่า จะหลบหนี หรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือก่อเหตุร้ายประการอื่น7
3. เมื่อผู้ต้องหาไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
การขอออกหมายจับโดยไม่มีการออกหมายเรียกนี้ ผู้ต้องหาจะไม่มีโอกาสเตรียมตัวล่วงหน้า
ว่าจะถูกจับ และอาจท�ำความเดือนร้อนแก่ผู้ต้องหาที่ถูกจับได้อย่างมาก ชีวิตส่วนตัวและชีวิตการงาน
การประกอบอาชีพของเขาจะสะดุดลง แม้ในกฎหมายปัจจุบนั จะให้ศาลเป็นผูไ้ ต่สวนค�ำขอออกหมายจับ
แต่การปฏิบัติ ศาลมักไม่ใคร่เคร่งครัดมากนัก และมักจะออกหมายจับให้ตามค�ำขอของต�ำรวจ การ
ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งเป็นเหตุที่มักจะเกิดกับคนยากจน คนหาเช้ากินค�่ำ  ท�ำให้คนเหล่านี้มีโอกาส
จะถูกออกหมายจับและจับกุมได้ง่าย ทั้งที่อาจจะยินดีให้ความร่วมมือกับพนักงานสอบสวน และมิได้
ไปขัดขวางกระบวนการยุติธรรมแต่อย่างใด
อีกกรณีหนึ่ง ซึ่งถือได้ว่าเป็นการจับที่มีผลกระทบต่อเสรีภาพของบุคคลค่อนข้างรุนแรง คือ
การจับโดยไม่ต้องมีหมายจับ ส�ำหรับความผิดซึ่งหน้า เช่น เล่นการพนัน ความผิดตามพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก หรือวิวาทท�ำร้ายกัน กรณีเช่นนี้ต�ำรวจซึ่งประสบเหตุมีอ�ำนาจจับได้ทันทีโดยไม่ต้องขอ
หมายจับจากศาล8
เมื่อผู้ต้องหาถูกจับมาส่งให้พนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวนจะพิจารณาว่าจะควบคุมตัว
หรือจะปล่อยชั่วคราว ตามปกติ พนักงานสอบสวนมีอ�ำนาจควบคุมตัวได้ 48 ชั่วโมง แล้วต้องน�ำตัว
ผู้ต้องหาไปฝากขังต่อที่ศาล แต่ถ้าผู้ต้องหาเข้าพบพนักงานสอบสวนเอง พนักงานสอบสวนจะต้อง
รีบน�ำผู้ต้องหาไปศาลเพื่อให้ศาลพิจารณาว่าจะขังผู้ต้องหาหรือไม่

5
6
7
8

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 66 วรรคท้าย
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 66 (1)
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 66 (2)
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 78
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การควบคุ ม หรื อ ขั ง ผู ้ ต ้ อ งหาในขั้ น ตอนนี้ เ ป็ น มาตรการที่ มี ค วามส� ำ คั ญ และกระทบสิ ท ธิ
มนุษยชนอย่างมาก เพราะจะท�ำให้ผตู้ อ้ งหาสิน้ อิสรภาพ ไม่สามารถไปด�ำรงชีวติ ตามปกติ หรือประกอบ
สัมมาอาชีพของตนได้ต่อไป กฎหมายจึงต้องจัดให้มีมาตรการปล่อยชั่วคราวเพื่อถ่วงดุลผลกระทบ
อันรุนแรงของการควบคุมหรือขัง เพือ่ ให้กระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาด�ำเนินต่อไปได้โดยไม่กระทบ
สิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหามากจนเกินไป
ขั้นตอนการพิจารณาปล่อยชั่วคราวนี้แหละที่ท�ำให้เกิดความไม่เสมอภาคและท�ำให้คนยากจน
ไม่สามารถเข้าถึงความยุติธรรม
กฎหมายทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษรของไทยเขียนไว้สวยหรูในเรือ่ งการปล่อยชัว่ คราว สอดคล้องกับ
หลักการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนทุกประการ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
มาตรา 29 บัญญัติว่า...การควบคุมหรือคุมขังผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยให้กระท�ำได้เพียงเท่าที่จ�ำเป็น เพื่อ
ป้องกันมิให้มีการหลบหนี... ค�ำขอประกันผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยในคดีอาญาต้องได้รับการพิจารณา และ
จะเรียกหลักประกันจนเกินควรแก่กรณีมไิ ด้ การไม่ให้ประกันต้องเป็นไปตามทีก่ ฎหมายบัญญัตปิ ระมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 107 บัญญัติให้เจ้าพนักงานหรือศาลพิจารณาค�ำขอปล่อย
ชั่วคราวอย่างรวดเร็ว และมาตรา 108 บัญญัติว่า ในการวินิจฉัยค�ำร้องขอปล่อยชั่วคราวให้พิจารณา
ข้อเหล่านี้ประกอบ
1. ความหนักเบาแห่งข้อหา
2. พยานหลักฐานที่ปรากฎแล้วมีเพียงใด
3. พฤติการณ์ต่างๆ แห่งคดี
4. เชื่อถือผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกันได้เพียงใด
5. ผู้ต้องหา หรือจ�ำเลยน่าจะหลบหนีหรือไม่
6. ภยันตราย หรือความเสียหายที่จะเกิดจากการปล่อยชั่วคราวมีเพียงใดหรือไม่
7. มีค�ำคัดค้านจากพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการหรือผู้เสียหายหรือไม่
นอกจากนี้ การสั่งไม่ให้ปล่อยชั่วคราว จะกระท�ำได้ต่อเมื่อมีเหตุผลตามมาตรา 108/1 เหตุใด
เหตุหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยจะหลบหนี
2. ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
3. ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยจะไปก่อเหตุอันตรายประการอื่น
4. ผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกันไม่น่าเชื่อถือ
5. การปล่อยชั่วคราวจะเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการสอบสวน ของ
เจ้าพนักงานหรือการด�ำเนินคดีในศาล
จากบทบัญญัติทั้งหมดที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่า รัฐธรรมนูญได้วางหลักการปล่อยชั่วคราว
เป็นหลักทั่วไป ที่รัฐพึงจะให้แก่ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลย โดยการไม่ปล่อยชั่วคราวเป็นข้อยกเว้นซึ่งจะใช้
ในวงจ�ำกัด และเจ้าพนักงานหรือที่ศาลยังมีดุลยพินิจที่จะน�ำปัจจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณา
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ความเสมอภาคที่จะเข้าถึงความยุติธรรมในสังคมประชาธิปไตย

เพื่อให้เหตุผลในการที่จะปล่อยชั่วคราวได้ แต่ทางปฏิบัติ ในสภาพความเป็นจริงการปล่อยชั่วคราว
มิได้ง่ายเช่นนั้น เพราะการปล่อยชั่วคราวยังมีเงื่อนไขส�ำคัญอีกข้อหนึ่ง คือ มีประกันหรือมีทั้งประกัน
และหลักประกัน9
การปล่อยชั่วคราวโดยมีประกัน หมายความว่า การปล่อยชั่วคราวโดยผู้ต้องหา หรือจ�ำเลยเอง
หรือบุคคลอื่น เข้าท�ำสัญญาประกันต่อเจ้าพนักงานหรือศาลว่าจะมาหรือน�ำตัวผู้ต้องหาหรือจ�ำเลย
มาส่งตามวัน เวลา ที่เจ้าพนักงานหรือศาลนัดหรือหมายเรียกมา10 ในสัญญาประกันจะระบุจ�ำนวนเงิน
ที่จะชดใช้ หากมีการผิดสัญญาประกันไว้ด้วย
การปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกันและหลักประกัน หมายความว่าการปล่อยชั่วคราว โดยมี
สัญญาประกันและมีหลักประกันวางด้วย หลักประกันที่วางได้ มี 3 ชนิด คือ มีเงินสดมาวาง
มีหลักทรัพย์อื่นมาวาง เช่น โฉนดที่ดิน พันธบัตรรัฐบาล หรือมีบุคคลเป็นหลักประกันโดยแสดง
หลักทรัพย์ เช่น นายประกันท�ำสัญญาประกันโดยวางโฉนดที่ดินด้วย
ในทางปฏิบัติ แม้กฎหมายจะให้ดุลพินิจเจ้าพนักงานและศาลอย่างเต็มที่ ในการพิจารณาเรื่อง
การปล่อยชั่วคราว ซึ่งหมายความว่า ไม่จ�ำเป็นต้องเรียกหลักประกันสูงๆ หรือถ้าสภาพความเป็นอยู่
และชีวิตการงานของผู้ต้องหาไม่มีทีท่าว่าจะหลบหนีหรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน ก็สามารถเรียก
หลักประกันต�ำ 
่ หรือไม่เรียกเลยโดยท�ำแต่สญ
ั ญาประกันก็ได้ แต่ในความเป็นจริงทางราชการทัง้ พนักงาน
สอบสวนและศาลจะมีบัญชีก�ำหนดจ�ำนวนเงินหลักประกันไว้เป็นการภายในส�ำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง
จ�ำนวนเงินนี้จะแปรผันตามความหนักเบาของข้อหา ซึ่งเท่ากับเป็นการจ�ำกัดดุลพินิจของเจ้าพนักงาน
หรือศาลค่อนข้างมาก กล่าวคือ เจ้าพนักงานแทบมิได้ใช้ปัจจัยอื่นพิจารณาการปล่อยชั่วคราวเลย
นอกจากความหนักเบาของข้อหา และจ�ำนวนเงินหลักประกัน และท�ำให้เจ้าพนักงานหรือศาลมักจะ
ไม่ก�ำหนดจ�ำนวนหลักประกันต�่ำกว่าที่ก�ำหนดไว้ในบัญชี (ไม่เป็นทางการ) ด้วยเกรงจะเกิดข้อครหาว่า
ช่วยเหลือผู้ต้องหาหรือจ�ำเลย ท�ำให้การปล่อยชั่วคราวแทบทุกกรณีต้องท�ำทั้งสัญญาประกันและ
มีหลักประกัน11 การปฏิบัตินี้น�ำไปสู่ความไม่เสมอภาคในแง่ที่ว่า บุคคลที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีย่อมมี
โอกาสที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราวดีกว่าบุคคลที่มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ด12ี ดังที่สุนีย์ มัลลิกะมาลย์
ได้กล่าวสรุปไว้ว่า
“เจตนารมณ์ ข องกฎหมายที่ บั ญ ญั ติ ไว้ ใ ห้ มี ก ารปล่ อ ยชั่ ว คราวในระหว่ า งสอบสวนก็ คื อ
การเคารพและรักษาไว้ซึ่งสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องหา เพราะการที่ผู้ต้องหาต้องถูกควบคุมตัวใน
ระหว่างการสอบสวนเป็นการท�ำให้ผู้ต้องหาต้องเสื่อมเสียต่อเสรีภาพ ชื่อเสียง อาชีพการงาน ทั้งๆ ที่
9
10
11
12

การปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกันเลย อาจท�ำได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจาราความอาญา มาตรา 111 แต่ทางปฏิบัติ
ถ้ามีเหตุจะต้องควบคุมหรือขังผู้ต้องหาแล้ว การปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกันแทบไม่มีการปฏิบัติเลย
คณิต ณ นคร, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, พิมพ์ครั้งที่ 7, (กรุงเทพมหานคร, ส�ำนักพิมพ์วิญญูชน, 2549) หน้า 373
ภายหลังมีข้อยกเว้นให้ข้าราชการใช้ต�ำแหน่งของตนเป็นหลักประกันได้โดยไม่ต้องวางหลักประกัน
คณิต ณ นคร, อ้างแล้ว, หน้า 370
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ผูต้ อ้ งหายังมิใช่ผทู้ ศี่ าลพิพากษาว่าเป็นผูก้ ระท�ำผิด ผูต้ อ้ งหาจึงไม่สมควรทีจ่ ะต้องได้รบั ความเสียหายมาก
ถึงขนาดนั้น วัตถุประสงค์ของกฎหมายในเรื่องการปล่อยชั่วคราว ก็เพื่อมิให้ผู้ต้องหาต้องถูกควบคุม
เป็นระยะเวลานานในระหว่างการสอบสวน ผู้ต้องหาจะถูกควบคุมตัวเฉพาะเพื่อที่จะถูกสอบสวน
เท่านั้น ซึ่งในระหว่างการสอบสวนถ้าไม่จ�ำเป็นที่จะต้องมีตัวผู้ต้องหาอยู่ก็ไม่สมควรที่จะต้องควบคุม
ผู้ต้องหานั้น ควรที่จะพิจารณาปล่อยชั่วคราวไป แต่เท่าที่ปฏิบัติกันมาการพิจารณาปล่อยชั่วคราว
มักจะยึดถือหลักทรัพย์ ทรัพย์สินของผู้ประกันเป็นหลัก อันเป็นการมองถึงค่าแห่งทรัพย์สินมากกว่า
ความเป็นอิสระ เสรีภาพของผู้ต้องหาซึ่งน่าจะขัดต่อวัตถุประสงค์ของกฎหมายในเรื่องนี้ โดยเฉพาะ
ถ้าผู้ต้องหานั้นเป็นผู้ยากจนไม่สามารถที่จะหาหลักประกันหรือทรัพย์สินใดมาวางประกันได้แล้ว
ผูต้ อ้ งหานัน้ ก็จะหมดอิสรภาพ เพราะไม่ได้รบั การพิจารณาปล่อยชัว่ คราว กรณีเช่นนีผ้ ตู้ อ้ งหาก็จำ� ต้องหา
หนทางแก้ไขโดยการขอเช่าหลักทรัพย์จากบุคคลอื่น อันเป็นการซ�้ำเติมผู้ต้องหาที่ยากไร้ ซึ่งไม่ต้อง
ด้วยเจตนารมณ์ของกฎหมายสมควรที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขวิธีปฏิบัติเสียใหม่โดยไม่จ�ำต้อง
พิจารณาเฉพาะราคาประกันหรือหลักทรัพย์ที่จะน�ำมาประกันเป็นหลัก13
การที่ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยต้องถูกควบคุมหรือคุมขัง จะมีผลส�ำคัญที่ท�ำให้เขาไม่สามารถ
เตรียมการต่อสู้คดี รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความจริงได้ และในกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาของไทยซึง่ เป็นระบบกล่าวหา อันเป็นระบบทีใ่ ห้คคู่ วามทัง้ สองฝ่ายต่อสูก้ นั โดยการสืบพยาน
หลักฐาน โดยศาลวางตัวเป็นกรรมการ การวางแผนต่อสู้คดียิ่งมีความจ�ำเป็นมาก การที่ผู้ต้องหาหรือ
จ�ำเลยแม้จะเป็นผูบ้ ริสทุ ธิม์ ไิ ด้กระท�ำผิดจะรอคอยให้ความยุตธิ รรมเกิดขึน้ เอง เป็นสิง่ ทีเ่ ป็นไปได้ยากยิง่
ในระบบปั จ จุ บั น ดั ง นั้ น การถู ก ควบคุ ม หรื อ คุ ม ขั ง ในขั้ น ตอนการสอบสวนจึ ง มี ผ ลกระทบอย่ า ง
ร้ายแรงต่อการแสวงหาความยุติธรรม และเมื่อเงื่อนไขการปล่อยชั่วคราวไปอ้างอิงกับจ�ำนวนเงิน
ที่เป็นหลักประกัน ซึ่งท�ำให้โอกาสที่ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยซึ่งเป็นคนยากจนจะถูกควบคุมหรือคุมขัง
ย่อมเป็นไปได้ง่าย
		2. ขั้นตอนการด�ำเนินคดีในศาล
ลักษณะส�ำคัญประการหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมของประเทศที่ใช้ระบบกล่าวหา
(Accusatorial System) หรือระบบการด�ำเนินคดีแบบมีคคู่ วามปรปักษ์ (Adversary System) ซึง่ เป็น
ระบบที่ใช้ในประเทศไทยก็คือ การที่ฝ่ายจ�ำเลยจะต้องมีทนายความช่วยว่าต่างแก่ฝ่ายตน ฝ่ายโจทก์
มักไม่มีปัญหาเพราะเป็นพนักงานอัยการหรือถ้าราษฎรเป็นโจทก์ เขาก็มักจะมีทนายความพร้อม
อยู่แล้ว จึงมาเป็นโจทก์ฟ้องคดี จ�ำเลยจะหวังให้ผู้พิพากษาผู้นั่งพิจารณาด�ำเนินคดีช่วยฝ่ายตนเอง
หาได้ไม่ เพราะผู้พิพากษาในระบบนี้จะต้องวางตนเป็นกลาง ไม่อาจช่วยเหลือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้ และ
จะเข้าไปแสวงหาข้อเท็จจริงนอกเหนือจากพยานหลักฐานที่ฝ่ายโจทก์และฝ่ายจ�ำเลยน�ำเสนอก็ไม่ได้

13

สุนยี ์ มัลลิกะมาลย์, สิทธิของผูต้ อ้ งหาในระหว่างสืบสวนและสอบสวน, วิทยานิพนธ์ หลักสูตรปริญญานิตศิ าสตร์มหาบัณฑิต
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การมีทนายความเป็นสิ่งส�ำคัญในการด�ำเนินคดีเพราะจะท�ำให้คู่ความได้รับการพิจารณาอย่าง
เป็นธรรม คู่ความไม่ว่าฝ่ายโจทก์หรือจ�ำเลยแม้จะเป็นคนเฉลียวฉลาดสักเพียงใดก็ไม่อาจเข้าใจ
กระบวนการพิจารณาได้ทงั้ หมด การด�ำเนินคดีในศาลจัดเป็นวิชาชีพส�ำคัญอย่างหนึง่ ซึง่ ในทุกประเทศ
จะต้องมีการควบคุมมาตรฐานโดยใบอนุญาต การพิจารณาว่าฟ้องของโจทก์สมบูรณ์หรือไม่ จะสืบพยาน
หลักฐานอย่างไร การซักถาม ถามค้านพยานในศาลจะท�ำอย่างไรให้เป็นประโยชน์แก่คดีของตน เหล่านี้
ล้วนแต่เป็นสิง่ ทีค่ วามสามารถของคนธรรมดาไม่อาจเข้าใจได้ ดังนัน้ ขัน้ ตอนของกระบวนการพิจารณา
ทัง้ หมดจะต้องได้รบั ความช่วยเหลือจากทนายความ แม้แต่นกั กฎหมายเองเมือ่ ตกเป็นจ�ำเลยก็ยงั ต้องขอ
ความช่วยเหลือจากทนายความ แต่การที่จะได้ทนายความที่มีความสามารถและประสบการณ์มาช่วย
แก้ตา่ งคดี ก็จำ� เป็นต้องใช้เงินจ�ำนวนมากว่าจ้าง ซึง่ คนยากจนไม่สามารถจะจ้างทนายความเช่นว่านัน้ ได้
อย่างไรก็ดี สิทธิที่จะมีทนายความ (Right to counsel) เป็นสิทธิของจ�ำเลยซึ่งกฎหมาย
บัญญัตไิ ว้ ในชัน้ สอบสวน ผูต้ อ้ งหามีสทิ ธิทจี่ ะพบและปรึกษาผูซ้ งึ่ ทีจ่ ะเป็นทนายความเป็นการเฉพาะตัว
และมีสิทธิให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากค�ำตนได้ในชั้นสอบสวน14 ส่วนสิทธิ
ที่จะมีทนายความนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134/1 บัญญัติว่าในคดีที่มี
อัตราโทษจ�ำคุก ก่อนเริ่มถามค�ำให้การให้พนักงานสอบสวนถามผู้ต้องหาว่ามีทนายความหรือไม่
ถ้าไม่มีและผู้ต้องหาต้องการทนายความให้รัฐจัดหาทนายความให้ ท�ำนองเดียวกับในชั้นศาล
มีมาตรา 173 บัญญัติไว้ท�ำนองเดียวกัน แต่ในทางปฏิบัติจ�ำเลยซึ่งเป็นคนยากจนและไม่สู้จะมี
การศึกษาสูงนัก ก็จะไม่ทราบความส�ำคัญของการมีทนายความ และมักจะตอบพนักงานสอบสวนหรือ
ศาลว่า ไม่ต้องการทนายความ
ทนายความที่ศาลตั้งให้จ�ำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 173 นี้
เรียกกันทั่วไปว่าทนายขอแรง ในทางปฏิบัติศาลจะเลือกเอาทนายที่ถึงคิวต้องเป็นทนายขอแรงจาก
บัญชีทนายความที่ได้ขึ้นทะเบียนว่าความที่ศาลนั้นๆ การที่ศาลเลือกทนายความตามคิว จึงมีผลว่า
ไม่ได้เลือกทนายความตามความพอใจของจ�ำเลย หรือจ�ำเลยไม่มีโอกาสได้เลือกทนายของตน และ
ศาลไม่ ไ ด้ เ ลื อ กทนายความตามความสามารถหรื อ ความเชี่ ย วชาญของทนายในคดี ป ระเภทใด
ประเภทหนึ่ง15 ทนายขอแรงเหล่านี้จะได้รับค่าตอบแทนจากศาลซึ่งเป็นจ�ำนวนน้อยกว่าค่าจ้าง
ทนายตามปรกติ ท�ำให้ขาดแรงจูงใจที่ทนายขอแรงจะทุ่มเทท�ำงานแก่ลูกความของตน นอกจากนี้
ในบางท้องที่ยังขาดแคลนทนายขอแรง ท�ำให้ทนายขอแรงบางคนต้องรับคดีจ�ำนวนมากเกินกว่า
ที่จะท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ย่อมส่งผลกระทบกระเทือนต่อจ�ำเลยซึ่งเป็น
คนยากจนที่จะได้รับความยุติธรรมในการต่อสู้คดี

14
15

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 7/1 (1) (2)
เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์และคณะ, สิทธิมนุษยชนและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร,
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เข็มชัย ชุติวงศ์

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

ความเสมอภาคในการเข้าถึงความยุติธรรม เป็นรากฐานที่ส�ำคัญในสังคมประชาธิปไตย ที่จะ
ช่วยรักษาความสามัคคีของคนในสังคมที่แม้จะมีความคิดเห็นแตกต่างกัน ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้
การเข้าถึงความยุติธรรมที่ส�ำคัญยิ่งกรณีหนึ่งก็คือ การที่คนบริสุทธิ์ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท�ำความผิด
จะต้องมีโอกาสเต็มที่ในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตน แต่ในสภาพของกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาในสังคมไทยปัจจุบันพบว่า การเข้าถึงความยุติธรรมในเรื่องนี้จะต้องมีค่าใช้จ่ายจ�ำนวนมาก
จนท�ำให้คนยากจนทีต่ กเป็นผูต้ อ้ งหาหรือจ�ำเลยในคดีอาญาไม่อาจเข้าถึงความยุตธิ รรมได้ ซึง่ อาจแยก
พิจารณาได้ดังนี้
1. ระบบการปล่อยชั่วคราวในชั้นสอบสวน และชั้ นศาลซึ่ ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บมู ล ค่ า ของ
หลักประกันเป็นใหญ่ เงือ่ นไขในการปล่อยชัว่ คราวนอกจากจะพิจารณาการให้ความร่วมมือกับทางการ
ในแง่ที่จะไม่หลบหนี ไม่ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและมาตามนัดหมายแล้ว เจ้าพนักงานหรือศาล
จะก�ำหนดหลักประกันตามความหนักเบาแห่งข้อหา ท�ำให้คนยากจนไม่สามารถจะหาหลักประกัน
ซึ่งต้องเป็นทรัพย์สินมีราคา เช่น เงินสด พันธบัตร หรือที่ดิน มาได้ จึงต้องถูกคุมขังสิ้นอิสรภาพ และ
ส่งผลให้ไม่สามารถเตรียมการต่อสู้คดีเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนได้
การแก้ไขปัญหานี้ อาจท�ำได้ดังนี้
1. ขยายหลักเกณฑ์การปล่อยชัว่ คราวโดยใช้ตำ� แหน่งหน้าทีก่ ารงานของผูต้ อ้ งหาหรือจ�ำเลย
หรือของนายประกันให้กว้างขวางขึ้น ปัจจุบันมีหลักเกณฑ์ให้ใช้ต�ำแหน่งของข้าราชการเป็นประกันได้
โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์เป็นหลักประกัน แต่ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยที่ยากจนไม่มีญาติมิตรเป็นข้าราชการ
ก็ไม่ได้ประโยชน์จากหลักเกณฑ์นี้ จึงควรขยายการใช้หลักเกณฑ์นี้ไปถึงต�ำแหน่งหรือหน้าที่การงาน
ของภาคเอกชนที่น่าเชื่อถือ
2. หน่วยงานภาครัฐอาจจัดให้มีระบบการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจ�ำเลย โดยจัดหา
หลักประกันให้ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยที่เป็นคนยากไร้ เช่น กองทุนยุติธรรม ของกระทรวงยุติธรรม
แต่กอ็ าจมีขอ้ ทวงติงว่า เอาเงินภาษีประชาชนไปเป็นหลักประกันให้ผตู้ อ้ งหา และถ้าระบบการประเมิน
ความเสี่ยงไม่ดีก็จะท�ำให้เกิดความเสียหายได้มาก
3. น�ำระบบประเมินความเสี่ยงและก�ำกับดูแล มาใช้ในการพิจารณาปล่อยชั่วคราว
แนวคิดนี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่า เหตุที่ระบบปล่อยชั่วคราวของไทยในปัจจุบันต้องยึดโยงอยู่กับเงิน
หรือทรัพย์สนิ ทีก่ ำ� หนดเป็นวงเงินประกันหรือหลักประกันเป็นหลักก็เพราะพนักงานสอบสวนหรือศาล
ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจ�ำเป็นเกี่ยวกับผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยเพียงพอ และไม่มีมาตรการหรือระบบใน
การก�ำกับดูแลภายหลังการปล่อยชั่วคราว เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้ต้องหาหรือจ�ำเลย จะไม่หลบหนี
หรือไปยุง่ เหยิงกับพยานหลักฐาน หรือไปก่อเหตุรา้ ย ตรงกันข้าม ผูท้ มี่ ฐี านะพอจะหาหลักประกันมาได้
ซึ่งต้องข้อหาเดียวกันและมีพฤติการณ์เช่นเดียวกันกลับได้รับการปล่อยชั่วคราว ทั้งที่อาจมีความเสี่ยง
ที่บุคคลนั้นอาจหลบหนี หรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือไปก่อเหตุร้ายก็ได้
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ระบบนี้ได้มีการศึกษาวิจัย และท�ำการทดลองในศาลของรัฐบาลกลาง (Federal Court) ของ
สหรัฐอเมริกา พบว่าเมือ่ มีการประเมินความเสีย่ งทีจ่ ะหลบหนีหรือก่อเหตุรา้ ยของผูต้ อ้ งหาหรือจ�ำเลย
เป็นรายบุคคลแล้ว การใช้ดุลพินิจว่าจะให้ขังหรือปล่อยชั่วคราวสามารถท�ำได้มีประสิทธิภาพขึ้น คือ
ศาลสามารถปล่อยบุคคลทีค่ วรปล่อย โดยไม่ตอ้ งอ้างอิงวงเงินหลักประกัน เมือ่ ไม่มกี ารเรียกหลักประกัน
ก็ท�ำให้ความเหลื่อมล�้ำระหว่างผู้มีฐานะกับผู้ยากไร้ในเรื่องนี้หมดไป
การใช้ระบบประเมินความเสีย่ งนี้ จ�ำเป็นต้องมีมาตรการเสริมอีก 2 ประการเพือ่ ช่วยให้ระบบนี้
มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้น ประการแรก ต้องมีมาตรการก�ำกับดูแลภายหลัง
การปล่อยชั่วคราวให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยง คือ ศาลจะก�ำหนดเงื่อนไขให้ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลย
ปฏิบัติ เช่น มารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่เป็นระยะ เข้ารับการปรึกษาแนะน�ำหรือบ�ำบัดรักษา การห้าม
เข้าเขตก�ำหนด หรือห้ามติดต่อผู้เสียหายหรือพยานส�ำคัญ ประการที่สอง ต้องมีมาตรการจับกุมและ
ลงโทษผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขได้อย่างรวดเร็ว16
2. ผูย้ ากไร้ไม่สามารถจ้างทนายความเพือ่ ต่อสูค้ ดีพสิ จู น์ความบริสทุ ธิข์ องตนได้ แม้จะมีกฎหมาย
ก�ำหนดเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องจัดทนายความให้ผู้ต้องหาที่ยากจน แต่ก็เป็นทนายความเพื่อให้
ค�ำปรึกษาการสอบสวนผู้ต้องหาเท่านั้น มิใช่ทนายความส�ำหรับเตรียมคดีทั้งหมด และในชั้นศาล
แม้ศาลจะแต่งตั้งทนายความที่เรียกว่า ทนายขอแรง ให้จ�ำเลยที่ยากไร้ แต่การท�ำหน้าที่ของทนาย
ขอแรงเหล่านี้ ก็ยงั ไม่มปี ระสิทธิภาพเท่าทีค่ วรเนือ่ งจากสภาพขาดแคลนทนายความในบางท้องที่ ท�ำให้
ทนายขอแรงบางคนต้องรับผิดชอบคดีจ�ำนวนมากเกินสมควร และค่าตอบแทนที่ไม่จูงใจ ไม่อาจ
เปรียบเทียบได้กับค่าจ้างทนายความตามปกติ
ทางแก้ไขในเรื่องนี้ ภาครัฐจะต้องให้ความสนใจและจัดบริการความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่
คนยากไร้ โดยจะต้องปฏิรปู ค่าตอบแทนและสิง่ จูงใจพิเศษแก่ทนายอาสา (ทนายร่วมฟังการสอบสวน)
และทนายขอแรงในชัน้ ศาล และมีสงิ่ จูงใจพิเศษเพิม่ เติม เช่น สิทธิประโยชน์ดา้ นภาษีแก่ตวั ทนายความ
หรือส�ำนักงานทนายความทีเ่ ป็นนิตบิ คุ คล นอกจากนีภ้ าครัฐอาจจะด�ำเนินการให้มที นายความภาครัฐ
(Government Defense Lawer) ท�ำนองเดียวกับพนักงานอัยการ มีคุณสมบัติได้มาตรฐานการ
ประกอบวิชาชีพ เช่น เป็นเนติบัณฑิต ผ่านการฝึกอบรมและทดสอบที่มีมาตรฐานท�ำนองเดียวกับ
การฝึกอบรมของสภาทนายความ โดยอาจจัดเป็นส่วนราชการสังกัดในกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กระทรวงยุติธรรม ก็น่าจะท�ำให้ได้ทนายความที่จะช่วยเหลือคนยากไร้ที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น

16

ดูรายละเอียดใน มุขเมธิน กลั่นนุรักษ์, ประพิณ ประดิษฐากร และธัญญนุช ตันติกุล, “เงินไม่ใช่ค�ำตอบ (อีกต่อไป)
การปล่อยชั่วคราวที่ไม่ยึดโยงกับฐานะหรือทรัพย์สิน : กรณีศึกษาของศาลในระดับท้องถิ่นและระดับสหพันธรัฐ
ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา” ดุลพาห เล่ม 2 ปีที่ 63 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2559) หน้า 38-79
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ผลผูกพันของสิทธิทางรัฐธรรมนูญในแดนของกฎหมายเอกชน
(Horizontal Effect of Constitutional Rights)
จักรกฤษณ์ มุสิกสาร*

บทน�ำ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพเอาไว้
หลายประการ แต่รัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติไว้โดยชัดแจ้งว่าสิทธิทางรัฐธรรมนูญเหล่านั้นมีผลผูกพัน
บุคคลใดบ้าง และถ้าสิทธิทางรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันบุคคลใดแล้ว สิทธิทางรัฐธรรมนูญนั้นจะมี
ผลผูกพันบุคคลนั้นอย่างไร การอธิบายว่าสิทธิทางรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันบุคคลใดบ้างนั้นเป็น
ข้อความคิดทางกฎหมายที่เรียกว่า “ผลผูกพันของสิทธิทางรัฐธรรมนูญ” โดยทั่วไป ในประเทศเสรี
ประชาธิปไตยทีม่ รี ฐั ธรรมนูญลายลักษณ์อกั ษรเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศนัน้ สิทธิทางรัฐธรรมนูญ
มีผลผูกพันรัฐโดยตรง (Vertical Effect of Constitutional Right) โดยรัฐมีหน้าที่ต้องเคารพสิทธิ
ทางรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ องค์กรฝ่ายบริหาร และองค์กรฝ่ายตุลาการ ดังนั้น
แม้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 จะไม่ได้บญ
ั ญัตถิ งึ ผลผูกพันของสิทธิทางรัฐธรรมนูญ
ไว้ก็ต้องตีความให้สิทธิทางรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันรัฐด้วยเช่นเดียวกันเพื่อให้ปัจเจกบุคคลได้รับ
การคุ้มครองสิทธิทางรัฐธรรมนูญนั่นเอง และเมื่อสิทธิทางรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันองค์กรของรัฐ
ทุกองค์กรแล้ว หากรัฐละเมิดสิทธิทางรัฐธรรมนูญของปัจเจกบุคคลเอกชน ปัจเจกบุคคลเอกชนผูท้ รงสิทธิ
ทางรัฐธรรมนูญก็สามารถยกสิทธิทางรัฐธรรมนูญขึ้นยันรัฐได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่องค์กรของรัฐใช้อ�ำนาจมหาชนก้าวล่วงแดนแห่งสิทธิของปัจเจกบุคคล
ย่อมไม่มีปัญหาที่จะต้องพิจารณามากนัก เนื่องจากปัจเจกบุคคลเอกชนย่อมมีสิทธิกล่าวอ้างสิทธิ
ทางรัฐธรรมนูญขึ้นยันรัฐได้ตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นและองค์กรของรัฐก็มีความรับผิดตามมาด้วย
แต่ในกรณีทเี่ อกชนกระท�ำการอันเป็นการก้าวล่วงสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคลเอกชนด้วยกันแล้ว
ปัจเจกบุคคลเอกชนจะมีสิทธิกล่าวอ้างสิทธิทางรัฐธรรมนูญขึ้นยันเอกชนด้วยกันได้หรือไม่ หรือกล่าว
อีกนัยหนึ่งก็คือสิทธิทางรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันเอกชนด้วยกันหรือไม่ และถ้าหากสิทธิทางรัฐธรรมนูญ

* นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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จักรกฤษณ์ มุสิกสาร

สามารถมีผลผูกพันเอกชนได้ สิทธิทางรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันเอกชนได้ด้วยวิธีการใดบ้าง และแต่ละ
วิธีนั้นสามารถปกปักรักษาแดนอิสระของเอกชน (Private Anatomy) ได้ดีเพียงใด และหากสิทธิทาง
รัฐธรรมนูญมีผลผูกพันเอกชนด้วยกันแล้วจะมีผลเป็นการท�ำลายแดนอิสระของเอกชนเสียเองหรือไม่  
ปัญหานี้เองที่จะได้น�ำมาอธิบายขยายความในบทความนี้

1. ข้อความคิดว่าด้วยสิทธิทางรัฐธรรมนูญ

“สิ ท ธิ ท างรั ฐ ธรรมนู ญ ” (Constitutional Rights) หรื อ อาจจะเรี ย กอี ก อย่ า งหนึ่ ง ว่ า
“สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐาน (Basic Rights)” หมายถึ ง สิ ท ธิ ที่ ป ั จ เจกบุ ค คลมี ต ่ อ อ� ำ นาจมหาชนแห่ ง รั ฐ
“สิทธิขั้นพื้นฐาน (Basic Rights)” หรือ “สิทธิทางรัฐธรรมนูญ (Constitutional Rights)” เป็นสิทธิ
ทีถ่ กู รับรองไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษรในรัฐธรรมนูญ และเมือ่ รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายมหาชนซึง่ ก�ำหนด
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและเอกชนอย่างหนึ่ง สิทธิขั้นพื้นฐานจึงเป็นสิทธิทางมหาชนประเภทหนึ่ง
นัน่ เอง และปัจเจกบุคคลอาจยกสิทธิขนั้ พืน้ ฐานขึน้ ยันต่อรัฐได้โดยรัฐก็มหี น้าทีเ่ คารพต่อสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน
ของปัจเจกบุคคลด้วยนั่นเอง  
ทั้งนี้ เพื่อให้สิทธิขั้นพื้นฐานได้รับการรับรองคุ้มครองจากรัฐ สิทธิขั้นพื้นฐานจึงต้องบัญญัติไว้
ในกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่มีสถานะเป็นกฎหมายสูงสุด ก็คือ รัฐธรรมนูญ เมื่อสิทธิขั้นพื้นฐาน
ถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว สิทธิข้ันพื้นฐานก็มีสถานะเป็นกฎหมายสูงสุดตามไปด้วย ดังนั้น
ประเทศที่ไม่มีหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ (Supremacy of Constitution) และ
ไม่มีรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร (Written Constitution) ย่อมไม่อาจมีข้อความคิดว่าด้วยสิทธิ
ทางรัฐธรรมนูญซึ่งมีสถานะเป็นกฎหมายสูงสุดได้ ดังนั้น ข้อความคิดว่าด้วย “สิทธิทางรัฐธรรมนูญ”
จึงพัฒนาขึน้ ได้ในประเทศทีม่ รี ฐั ธรรมนูญลายลักษณ์อกั ษรเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเท่านัน้    เช่น
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเยอรมัน ประเทศฝรั่งเศส เป็นต้น และเพื่อธ�ำรงไว้ซึ่งหลักความเป็น
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญอันเป็นการประกันว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของปัจเจกบุคคลที่รัฐธรรมนูญ
รับรองไว้นั้นจะไม่ถูกละเมิดได้โดยอ�ำนาจมหาชนแห่งรัฐ จ�ำเป็นจะต้องมีกลไกการควบคุมตรวจสอบ
การกระท�ำของรัฐไม่ให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ซึ่งในแต่ละประเทศก็จะมีกลไกในการควบคุม
ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำของรัฐที่แตกต่างกันไป

2. พัฒนาการเกีย่ วกับผูกพันของสิทธิทางรัฐธรรมนูญ: จาก “ผลผูกพันโดยตรงต่อองค์กร
ของรัฐ” ไปสู่ “ผลผูกพันต่อเอกชน” ของสิทธิทางรัฐธรรมนูญ

แนวคิดเรื่องสิทธิทางรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นจากการต่อสู้ของชนชั้นใต้ปกครองเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิทธิและเสรีภาพจากชนชั้นผู้ปกครอง และมีผลท�ำให้สิทธิทางรัฐธรรมนูญมีสถานะเป็นสิทธิป้องกัน
(Status Negativus) กล่าวคือ ปัจเจกบุคคลสามารถยกบทบัญญัตวิ า่ ด้วยสิทธิทางรัฐธรรมนูญขึน้ ยันต่อรัฐ
เพื่อไม่ให้รัฐก้าวล่วงแดนอิสระของปัจเจกบุคคลได้ หลักการดังกล่าวนี้เองที่เรียกว่า “ผลผูกพันของ
สิทธิทางรัฐธรรมนูญในความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Effect of Constitutional Right)” ในหัวข้อนี้
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ผลผูกพันของสิทธิทางรัฐธรรมนูญในแดนของกฎหมายเอกชน (Horizontal Effect of Constitutional Rights)

จะได้อธิบายถึงพัฒนาการทางความคิดเกีย่ วกับผลผูกพันของสิทธิทางรัฐธรรมนูญในแนวดิง่ โดยสังเขป
เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจในเบือ้ งต้นก่อนทีจ่ ะได้หลักกฎหมายเกีย่ วกับผลผูกพันของสิทธิทางรัฐธรรมนูญ
ในแนวระนาบต่อไป อนึ่ง เมื่อพิจารณาจากลักษณะของผลผูกพันของสิทธิทางรัฐธรรมนูญต่อองค์กร
ของรัฐเป็นเกณฑ์แล้วสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ช่วงใหญ่ ๆ ดังนี้
		2.1 ช่วงที่ 1: แนวคิดว่าบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิทางรัฐธรรมนูญไม่ผูกพันรัฐ
ในช่วงศตวรรษที่ 19 นั้น เป็นที่ยอมรับกันว่าสิทธิทางรัฐธรรมนูญไม่ได้มีสถานะเป็น
กฎเกณฑ์ทมี่ ผี ลบังคับเป็นกฎหมายทีจ่ ะมีผลผูกพันรัฐได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ไม่มผี ลผูกพันฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ
เนือ่ งจาก บทบัญญัตเิ กีย่ วกับสิทธิขนั้ พืน้ ฐานในรัฐธรรมนูญนัน้ บัญญัตไิ ว้เป็นถ้อยค�ำสัน้ ๆ และมีลกั ษณะ
เป็นนามธรรมสูง ไม่มคี วามชัดเจนเพียงพอ จึงไม่เหมาะทีจ่ ะน�ำไปใช้โดยตรง แต่จะต้องรอให้มกี ารตรา
พระราชบัญญัติอนุวัติการให้เป็นไปตามสิทธิทางรัฐธรรมนูญนั้น ๆ เสียก่อน ดังนั้น ตราบใดที่ยังไม่มี
การตราพระราชบัญญัติขึ้น บทบัญญัติว่าด้วยสิทธิทางรัฐธรรมนูญก็ไม่อาจมีผลบังคับได้โดยสิ้นเชิง1
ผลจากความคิดดังกล่าวท�ำให้พระราชบัญญัตทิ ขี่ ดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนัน้ ยังมีผลใช้บงั คับได้ตอ่ ไป
และในแง่นี้จะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญไม่มีผลบังคับให้ฝ่ายนิติบัญญัติต้องตรากฎหมายเพื่ออนุวัติการให้
เป็นไปตามสิทธิทางรัฐธรรมนูญด้วย
		2.2 ช่วงที่ 2: แนวคิดว่าบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิทางรัฐธรรมนูญผูกพันรัฐโดยตรง
ภายหลั ง สงครามโลกครั้ ง ที่ 2 เยอรมั น ได้ ป ระกาศใช้ รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ใหม่ นั่ น คื อ
รัฐธรรมนูญไวมาร์ แนวคิดที่ว่าสิทธิทางรัฐธรรมนูญไม่มีผลผูกพันฝ่ายนิติบัญญัติได้นั้นเริ่มถูกโต้แย้ง
เพิ่มมากขึ้นเมื่อเกิดปัญหาว่ากฎเกณฑ์ทางกฎหมายในพระราชบัญญัติขัดหรือแย้งต่อกฎเกณฑ์ทาง
กฎหมายที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแล้วกฎหมายใดจะมีผลใช้บังคับ การแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นก็คือ
จะต้องพิจารณาระดับความชัดเจนแน่นอนของบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ถ้าบทบัญญัติดังกล่าว
มีความชัดเจนแน่นอนก็จะมีฐานะเป็นกฎเกณฑ์ที่ต้องใช้บังคับ แต่หากยังไม่มีความชัดเจนแน่นอน
เพียงพอก็ถือว่าบทบัญญัติดังกล่าวเป็นเพียงแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเท่านั้น การพิจารณาว่า
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญว่ามีความชัดแจนแน่นอนเพียงพอหรือไม่ จะพิจารณาจากองค์ประกอบ
ของบทบัญญัติแห่งกฎหมายทั้งองค์ประกอบส่วนเหตุและองค์ประกอบส่วนผลว่าชัดเจนเพียงพอ
หรือไม่2 ซึ่ง Prof. Carl Smith ก็เคยยอมรับว่าบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิทางรัฐธรรมนูญที่มีความชัดเจน
แน่นอนนั้นคงมีจ�ำนวนไม่มากนัก3

1
2
3

บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, การยกสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาล, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ, 2549) น. 81-83.
เพิ่งอ้าง, น. 85
เพิ่งอ้าง, น. 85
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จักรกฤษณ์ มุสิกสาร

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า แต่เดิมนั้นเป็นที่ถกเถียงกันว่าบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิขั้นพื้นฐาน
หรือสิทธิทางรัฐธรรมนูญที่ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญนั้นมีสถานะเป็นอย่างไร กล่าวคือ เป็นเพียง
กฎเกณฑ์ทไี่ ม่ได้มผี ลบังคับเป็นกฎหมาย หรือเป็นกฎเกณฑ์ทมี่ ผี ลบังคับเป็นกฎหมายแล้ว แต่ปจั จุบนั นี้
ยอมรับกันเป็นที่ยุติแล้วว่าบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนั้นเป็นกฎเกณฑ์ที่มี
ผลใช้บังคับเป็นกฎหมายโดยบุคคลซึ่งเป็นผู้ทรงสิทธิทางรัฐธรรมนูญอาจยกบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิ
ทางรัฐธรรมนูญขึ้นยันต่อรัฐได้ โดยรัฐมีหน้าที่ต้องเคารพต่อสิทธิทางรัฐธรรมนูญโดยไม่ก้าวล่วงแดน
แห่งสิทธิของปัจเจกบุคคลนัน่ เอง ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในสมัยรัฐธรรมนูญไวมาร์นนั้ ยังคงเป็น
ทีถ่ กเถียงกันในเช่นเดียวกัน จนกระทัง่ มีการประกาศใช้รฐั ธรรมนูญฉบับปัจจุบนั นัน่ คือ รัฐธรรมนูญแห่ง
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ค.ศ. 1949 (Grundgesetz fuer die Bundesrepublik Deutschland)
รัฐธรรมนูญเยอรมันได้รบั รองผลผูกพันของสิทธิทางรัฐธรรมนูญต่อองค์กรของรัฐโดยตรง ท�ำให้องค์กร
ของรัฐมีหน้าที่ต้องเคารพต่อสิทธิทางรัฐธรรมนูญหรือสิทธิขั้นพื้นฐานและไม่ต้องมีการถกเถียงกัน
ต่อไปอีก4
		2.3 ช่วงที่ 3 : จากแนวคิดว่าบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิทางรัฐธรรมนูญผูกพันรัฐโดยตรง
ขายไปสู่แนวคิดว่าด้วยบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิทางรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันเอกชน
แต่เดิมที่บทบัญญัติว่าด้วยสิทธิทางรัฐธรรมนูญไม่มีผลผูกพันรัฐและได้พัฒนาต่อมาเป็น
หลักการทีว่ า่ สิทธิทางรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันรัฐ ผลจากการทีส่ ทิ ธิทางรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันรัฐนัน้ ท�ำให้
เกิดการตีความบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้มีผลผูกพันเอกชนด้วย ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนั้น
มีคดีตัวอย่างที่เกิดขึ้นและศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่าสิทธิทางรัฐธรรมนูญได้ส่งผลต่อความสัมพันธ์
ระหว่างเอกชนด้วย นัน้ คือ คดี Lüth (1958) ซึง่ จะได้อธิบายต่อไป อย่างไรก็ดี ลักษณะของผลผูกพันของ
สิทธิทางรัฐธรรมนูญนัน้ อาจมีลกั ษณะทีแ่ ตกต่างกันไปขึน้ อยูก่ บั ระบบกฎหมายของแต่ละประเทศด้วย

3. ผลผูกพันของสิทธิทางรัฐธรรมนูญในแนวดิ่ง

ก่อนที่จะได้อธิบายลักษณะผลผูกพันของสิทธิทางรัฐธรรมนูญในแดนของกฎหมายเอกชน
จะได้อธิบายผลผูกพันของสิทธิทางรัฐธรรมนูญต่อองค์กรของรัฐ หรือ ทีเ่ รียกอีกอย่างหนึง่ ว่า ผลผูกพัน
ของสิทธิทางรัฐธรรมนูญในแนวดิ่ง (Vertical Effect of Constitutional Rights) เสียก่อน กล่าวคือ
เมื่อสิทธิทางรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันองค์กรของรัฐโดยตรงแล้ว สิทธิทางรัฐธรรมนูญจะมีผลผูกพัน
องค์กรของรัฐแต่ละองค์กรอย่างไร หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ สิทธิทางรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันองค์กร
ผู้ใช้อ�ำนาจรัฐไม่ว่าจะเป็นองค์กรนิติบัญญัติ องค์กรบริหาร และองค์การตุลาการอย่างไรบ้าง

4

มาตรา 1(3) แห่งกฎหมายพื้นฐานของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี บัญญัติว่า “สิทธิขั้นพื้นฐานที่ได้รับการรับรองไว้
โดยรัฐธรรมนูญนี้ ย่อมเป็นกฎหมายที่มีผลผูกพันโดยตรงต่อฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ”
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ผลผูกพันของสิทธิทางรัฐธรรมนูญในแดนของกฎหมายเอกชน (Horizontal Effect of Constitutional Rights)

ผู้เขียนขออธิบายผลผูกพันของสิทธิทางรัฐธรรมนูญต่อองค์กรของรัฐโดยแยกพิจารณาเป็น 3 ประการ
ได้แก่ (1) ผลผูกพันของสิทธิทางรัฐธรรมนูญต่อองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ (2) ผลผูกพันของสิทธิทาง
รัฐธรรมนูญต่อองค์กรฝ่ายบริหาร และ (3) ผลผูกพันของสิทธิทางรัฐธรรมนูญต่อองค์กรฝ่ายตุลาการ
ซึ่งสามารถอธิบายได้ ดังนี้
		3.1 ผลผูกพันของสิทธิทางรัฐธรรมนูญต่อองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ
องค์กรนิติบัญญัติมีหน้าที่ต้องเคารพต่อสิทธิทางรัฐธรรมนูญโดยองค์กรนิติบัญญัติไม่อาจ
ตรากฎหมายไปละเมิดสิทธิทางรัฐธรรมนูญของบุคคลผู้ทรงสิทธิทางรัฐธรรมนูญได้ไม่ว่ากฎหมายนั้น
จะเป็นกฎหมายประเภทใดก็ตาม อย่างไรก็ดี แม้องค์กรนิตบิ ญ
ั ญัตไิ ม่อาจตรากฎหมายไปละเมิดสิทธิทาง
รัฐธรรมนูญได้ แต่กไ็ ม่ได้หมายความว่าองค์กรนิตบิ ญ
ั ญัตจิ ะตรากฎหมายไปจ�ำกัดสิทธิทางรัฐธรรมนูญ
ของบุคคลได้ องค์กรนิติบัญญัติอาจตรากฎหมายไปจ�ำกัดสิทธิทางรัฐธรรมนูญของบุคคลได้เฉพาะ
เท่าที่ยังอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดไว้โดยชัดแจ้งเท่านั้น5 หากองค์กรนิติบัญญัติตรา
กฎหมายจ�ำกัดสิทธิทางรัฐธรรมนูญโดยไม่เป็นไปตามกรอบที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดไว้ กฎหมายนั้นย่อม
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและเป็นอันใช้บังคับไม่ได้6 นอกจากนี้ องค์กรนิติบัญญัติยังมีหน้าที่ต้องตรา
กฎหมายเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิทางรัฐธรรมนูญของบุคคลด้วย หากองค์กรนิติบัญญัติละเว้นหน้าที่
โดยการไม่ตรากฎหมายเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิทางรัฐธรรมนูญของบุคคลแล้ว ย่อมถือว่าองค์กร
นิติบัญญัตินั้นละเมิดรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกัน ส�ำหรับในกรณีการตรากฎหมายในยามฉุกเฉิน องค์กร
ผูท้ รงอ�ำนาจตรากฎหมายในยามฉุกเฉินก็ตอ้ งผูกพันต่อสิทธิทางรัฐธรรมนูญด้วยเช่นเดียวกัน กล่าวคือ
องค์กรผู้ทรงอ�ำนาจตรากฎหมายในยามฉุกเฉินจะตรากฎหมายไปละเมิดสิทธิทางรัฐธรรมนูญของ
ปัจเจกบุคคลไม่ได้7 อนึ่ง ในกรณีที่องค์กรนิติบัญญัติละเมิดสิทธิทางรัฐธรรมนูญก็จะมีองค์กรที่เข้ามา
ท�ำหน้าที่ควบคุมตรวจสอบการใช้อ�ำนาจตรากฎหมายขององค์กรนิติบัญญัติว่าสอดคล้องหรือ
เป็นไปตามเงือ่ นไขทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึง่ อาจมีรปู แบบทีแ่ ตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ8
เช่น ประเทศเยอรมนีก็จะให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรที่ท�ำหน้าที่ควบคุมตรวจสอบความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของกฎหมาย ประเทศสหรัฐอเมริกาก็จะให้ศาลยุติธรรมเป็นองค์กรที่ท�ำหน้าที่ควบคุม
ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายนั่นเอง

5
6
7
8

ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์, ทฤษฎีสิทธิขั้นพื้นฐาน, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร : โครงการต�ำราและเอกสารประกอบ
การสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556) น. 153
วรเจตน์ ภาคีรัตน์, “ผลผูกพันของสิทธิทางรัฐธรรมนูญ,” วารสารนิติศาสตร์, เล่มที่ 4, ปีที่ 42, น. 968, 980 (2556).
เพิ่งอ้าง, น. 974.
ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์, ทฤษฎีสิทธิขั้นพื้นฐาน, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร : โครงการต�ำราและเอกสารประกอบ
การสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556) น. 154.
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		3.2 ผลผูกพันของสิทธิทางรัฐธรรมนูญต่อองค์กรฝ่ายบริหาร
องค์กรบริหารก็มีหน้าที่ต้องเคารพต่อสิทธิทางรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ในกรณีที่
องค์กรบริหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรฝ่ายปกครองกระท�ำการในแดนของกฎหมายเอกชน เช่น
ท�ำสัญญาจ้างแรงงาน ท�ำสัญญาซื้อขายวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น องค์กรฝ่ายปกครองก็ต้องเคารพต่อสิทธิ
ทางรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกัน เนือ่ งจากหากยอมให้องค์กรฝ่ายปกครองกระท�ำการในแดนของกฎหมาย
เอกชนโดยไม่ต้องผูกพันต่อสิทธิทางรัฐธรรมนูญแล้ว องค์กรฝ่ายปกครองอาจหลีกเลี่ยงผลผูกพันของ
สิทธิทางรัฐธรรมนูญที่มีต่อตนเองด้วยการเข้ากระท�ำการในแดนของกฎหมายเอกชนได้นั่นเอง ในทาง
กลับกันในกรณีที่เอกชนได้รับมอบหมายให้ใช้อ�ำนาจปกครอง เอกชนย่อมกลายเป็นฝ่ายปกครองและ
ต้องผูกพันต่อสิทธิทางรัฐธรรมนูญด้วยเช่นเดียวกัน ทัง้ นี้ เพราะสิทธิทางรัฐธรรมนูญย่อมมีผลผูกพันต่อ
“การใช้อำ� นาจบริหารหรืออ�ำนาจปกครอง” โดยไม่ขนึ้ อยูก่ บั ว่าบุคคลใดจะเป็นผูใ้ ช้อำ� นาจบริหารหรือ
อ�ำนาจปกครองนั้นก็ตาม9
		3.3 ผลผูกพันของสิทธิทางรัฐธรรมนูญต่อองค์กรฝ่ายตุลาการ
องค์กรตุลาการมีหน้าที่ต้องเคารพต่อสิทธิทางรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับฝ่ายบริหารและ
ฝ่ายนิติบัญญัติ โดยเฉพาะอย่างสิทธิทางรัฐธรรมนูญในกระบวนพิจารณา เช่น องค์กรตุลาการมีหน้าที่
ต้องเคารพสิทธิในการรับฟังในกระบวนพิจารณา10 เป็นต้น หากองค์กรตุลาการละเมิดสิทธิทาง
รัฐธรรมนูญย่อมถือว่าองค์กรตุลาการละเมิดรัฐธรรมนูญนัน่ เอง นอกจากนี้ องค์กรตุลาการไม่ได้มหี น้าที่
เพียงแต่งดเว้นการใช้อ�ำนาจรัฐไปล่วงละเมิดสิทธิทางรัฐธรรมนูญของปัจเจกบุคคลเท่านั้น องค์กร
ตุลาการยังมีหน้าที่ต้องคุ้มครองสิทธิทางรัฐธรรมนูญของปัจเจกบุคคลด้วย11 กล่าวคือ ในการใช้
การตีความกฎหมายขององค์กรตุลาการ องค์กรตุลาการก็ตอ้ งปรับใช้และตีความกฎหมายให้สอดคล้อง
กับสิทธิทางรัฐธรรมนูญด้วย ซึ่งในแง่นี้จะส่งผลให้บทบัญญัติว่าด้วยสิทธิทางรัฐธรรมนูญเข้ามา
มีผลกระทบต่อกฎหมายเอกชนด้วย กล่าวคือ องค์กรตุลาการมีหน้าทีต่ อ้ งปรับใช้และตีความกฎหมาย
เอกชน โดยค�ำนึงถึงคุณค่าของสิทธิทางรัฐธรรมนูญด้วยนั่นเอง บทบัญญัติว่าด้วยสิทธิทางรัฐธรรมนูญ
จึงอาจมีผลโดยอ้อมในแดนของกฎหมายเอกชนได้ซงึ่ ผูเ้ ขียนจะได้อธิบายขยายความเพิม่ เติมในบทถัดไป

9
10
11

เพิ่งอ้าง, น. 155.
วรเจตน์ ภาคีรัตน์, “ผลผูกพันของสิทธิทางรัฐธรรมนูญ,” วารสารนิติศาสตร์, เล่มที่ 4, ปีที่ 42, น. 968, 984 (2556).
ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์, ทฤษฎีสิทธิขั้นพื้นฐาน, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร : โครงการต�ำราและเอกสารประกอบ
การสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556) น. 168.
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4. ผลผูกพันของสิทธิทางรัฐธรรมนูญในแดนของกฎหมายเอกชนในต่างประเทศ:
บทเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและสหรัฐอเมริกา

ในต่ า งประเทศมี ก ารถกเถี ย งว่ า ในความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งเอกชนนั้ น สิ ท ธิ ท างรั ฐ ธรรมนู ญ
มีผลผูกพันเอกชนด้วยกันหรือไม่ ถ้าหากสิทธิทางรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันเอกชนด้วยกันแล้ว สิทธิทาง
รัฐธรรมนูญมีผลผูกพันเอกชนด้วยกันอย่างไร ข้อความคิดดังกล่าวเป็นข้อความเรือ่ งทฤษฎีผลผูกพันของ
สิทธิทางรัฐธรรมนูญในแนวระนาบนัน่ เอง โดยทัว่ ไป แนวคิดเกีย่ วกับผลผูกพันของสิทธิทางรัฐธรรมนูญ
มีอยู่หลายแนวคิด ได้แก่ (1) แนวคิดที่ว่า “สิทธิทางรัฐธรรมนูญไม่มีผลผูกพันเอกชนเลย” (2) แนวคิด
ที่ว่า “สิทธิทางรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันเอกชนโดยตรง” (3)   แนวคิดที่ว่า “สิทธิทางรัฐธรรมนูญมี
ผลผูกพันเอกชนโดยอ้อม”
		4.1 แนวคิดทีว่ า่ “สิทธิทางรัฐธรรมนูญไม่มผี ลผูกพันเอกชน (Non-Horizontal Effect)”
ส�ำหรับแนวคิดที่ว่า “สิทธิทางรัฐธรรมนูญไม่มีผลผูกพันเอกชน (Non-Horizontal
Effect)” หนึ่งในประเทศที่มีแนวคิดในท�ำนองนี้ ก็คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเป็นที่ยอมรับกัน
ในวงวิชาการกฎหมายรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาว่ารัฐธรรมนูญอเมริกาผูกพันรัฐเท่านัน้ บทบัญญัติ
เกี่ยวกับสิทธิทางรัฐธรรมนูญไม่ได้มีผลผูกพันเอกชนโดยตรง12 สถานะดังกล่าวเป็นไปตามหลักการ
ทีร่ จู้ กั กันโดยทัว่ ไปว่า “หลักการกระท�ำของรัฐ (State Action Doctrine)” ซึง่ อธิบายว่า บทบัญญัติ
ว่าด้วยสิทธิทางรัฐธรรมนูญไม่มีผลผูกพันเอกชน เว้นแต่การกระท�ำของเอกชนนั้นจะได้กระท�ำไป
ในฐานะที่เป็นการกระท�ำของรัฐ เอกชนผู้กระท�ำการในฐานะดังกล่าวย่อมต้องผูกพันต่อสิทธิทาง
รัฐธรรมนูญด้วย13 ศาลสูงสุดแห่งสหรัฐอเมริกาได้วางหลักไว้ในคดี Virginia v Rives โดยวินิจฉัยว่า
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนั้นมุ่งใช้บังคับกับการกระท�ำของรัฐโดยเฉพาะ ไม่ใช่บังคับกับการกระท�ำ
ของปัจเจกบุคคลเอกชน การละเมิดสิทธิของปัจเจกบุคคลไม่อาจเป็นวัตถุที่จะตกอยู่ภายใต้บังคับของ
รัฐธรรมนูญได้14
อย่างไรก็ดี ในบางกรณี การกระท�ำของปัจเจกบุคคลเอกชนก็อาจจัดให้เป็นการกระท�ำ
ของรัฐได้ ตัวอย่างเช่น (1) กรณีทเี่ ป็นการกระท�ำระหว่างรัฐและองค์กรทีอ่ ยูใ่ นการก�ำกับดูแลของรัฐนัน้
ถือเสมือนว่าเป็นการกระท�ำของรัฐเอง15 (2) กรณีที่เป็นการใช้อ�ำนาจบังคับโดยอาศัยอ�ำนาจรัฐหรือ
ได้รับการสนับสนุนการใช้อ�ำนาจโดยรัฐธรรมนูญไม่ว่าโดยเปิดเผยหรือโดยแอบแฝง เช่น กรณีเจ้าของ
ร้านอาหารแบ่งแยกคนผิวด�ำไม่ให้เข้ามารับประทานอาหารในร้านอาหารเพราะค�ำสัง่ ของเจ้าหน้าทีท่ สี่ งั่
ให้แยกสิง่ อ�ำนวยความสะดวกระหว่างคนผิวขาวและคนผิวด�ำ แบบนีก้ ารกระท�ำของเจ้าของร้านอาหาร
12
13
14
15

Danwood Mzikenge Chirwa, “The Horizontal Application of Constitutional Rights in a Comparative
Perspective,” Law Democracy and Development, 10, P. 21, 22 (2006)
เพิ่งอ้าง, น. 22
เพิ่งอ้าง, น. 23
คดี Jackson v Metropolitan, เพิ่งอ้าง, น. 23
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ย่อมถูกจัดให้เป็นการกระท�ำของรัฐ เป็นต้น16 (3) กรณีการกระท�ำของเอกชนแต่ได้รับการสนับสนุน
หรือได้รับความร่วมมือจากรัฐผ่านการจัดการกองทุนหรือการจัดการทรัพย์สินย่อมถูกจัดให้เป็น
การกระท�ำของรัฐด้วย เช่น กรณีเจ้าของร้านอาหารไม่ขายอาหารให้แก่คนผิวด�ำ  แต่ปรากฏว่าร้าน
อาหารนั้นตั้งอยู่ในอาคารที่จอดรัฐซึ่งรัฐเป็นเจ้าของโดยนอกจากรัฐจะได้รับค่าตอบแทนจากกิจการ
ร้านอาหารของเอกชนแล้ว ร้านอาหารนั้นยังเป็นส่วนหนึ่งของอาคารสาธารณะที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้
บริการที่จอดรถแก่ประชาชนด้วย การกระท�ำของเจ้าของร้านอาหารจึงถือว่าเป็นการกระท�ำของรัฐ17
(4)  กรณีการกระท�ำของเอกชนที่เกี่ยวพันกับหน้าที่หรืออ�ำนาจของรัฐ18 เป็นต้น
จะเห็นได้ว่า รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกามีผลผูกพันรัฐเท่านั้นไม่มีผลผูกพันเอกชน และ
หากรัฐธรรมนูญจะมีผลผูกพันเอกชนก็ต้องเป็นกรณีที่เอกชนนั้นกระท�ำการในฐานะที่เป็นการกระท�ำ
ของรัฐและถูกจ�ำกัดไว้แต่เพียงบางกรณีเท่านั้น19
		4.2 แนวคิดที่ว่า “สิทธิทางรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันเอกชนโดยตรง (Direct Horizontal
Effect)”
แนวคิดทีว่ า่ “สิทธิทางรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันเอกชนโดยตรง (Direct Horizontal Effect)”
อธิบายว่า สิทธิทางรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันเอกชนโดยตรง ดังนัน้ เมือ่ รัฐธรรมนูญบัญญัตริ บั รองสิทธิของ
เอกชนไว้ ปัจเจกบุคคลเอกชนสามารถยกสิทธิทางรัฐธรรมนูญดังกล่าวขึ้นยันต่อปัจเจกบุคคลเอกชน
ด้วยกันได้โดยตรง ทั้งนี้ สิทธิทางรัฐธรรมนูญย่อมมีผลผูกพันปัจเจกบุคคลเอกชนโดยตรงโดยไม่ต้อง
ให้ฝ่ายนิติบัญญัติตรากฎหมายเอกชนใด ๆ ขึ้นมารองรับอีก ในแง่นี้ นอกจากสิทธิทางรัฐธรรมนูญ
ยังมีสถานะเป็นสิทธิทางมหาชนแล้ว สิทธิทางรัฐธรรมนูญยังมีสถานะเป็นสิทธิทางเอกชนด้วยนั่นเอง
นักนิติศาสตร์ที่เห็นด้วยกับแนวความคิดที่ว่าสิทธิทางรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันเอกชนโดยตรงได้แก่
Hans Nipperdey และ Walter Leisner20 อย่างไรก็ดี Nipperdey เห็นว่าไม่ใช่สิทธิทางรัฐธรรมนูญ
ทุกประเภทที่จะมีผลผูกพันเอกชนโดยตรง สิทธิทางรัฐธรรมนูญบางประเภทเท่านั้นที่จะมีผลผูกพัน
เอกชนโดยตรงได้ ด้วยเหตุนี้ ทฤษฎีนี้จึงถูกเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ผลผูกพันของสิทธิทางรัฐธรรมนูญ
ในแดนของกฎหมายเอกชนโดยตรงอย่างจ�ำกัด (Limited Horizontal Effect of Constitutional
Right)”21 แต่ปัญหาที่ต้องพิจารณาต่อไปก็คือสิทธิทางรัฐธรรมนูญประเภทใดที่จะมีผลผูกพันเอกชน
โดยตรง และสิทธิทางรัฐธรรมนูญประเภทใดที่ไม่มีผลผูกพันเอกชนโดยตรง

16
17
18
19
20
21

คดี Peterson v City of Greenville, S.C., เพิ่งอ้าง, น. 23
คดี Burton v Wilmington Parking Authority, เพิ่งอ้าง, น. 23
เพิ่งอ้าง, น. 24
เพิ่งอ้าง, น. 26
เพิ่งอ้าง, น. 30-31
Justin Friedrich Krahe, “The Impact of Public law Norms on Private Law Relationships,” European Journal
of Comparative law and Governmence, No.2, P. 124,128 (2015)
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ผลผูกพันของสิทธิทางรัฐธรรมนูญในแดนของกฎหมายเอกชน (Horizontal Effect of Constitutional Rights)

ส�ำหรับระบบกฎหมายเยอรมัน รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี หรือเรียก
สัน้ ๆ ว่า “กฎหมายพืน้ ฐาน” นัน้ ก็ได้รบั รองผลผูกพันของสิทธิทางรัฐธรรมนูญต่อเอกชนโดยตรงไว้ดว้ ย
เช่นเดียวกัน แต่รับรองไว้เฉพาะเรื่องเท่านั้นไม่ได้มีผลบังคับเป็นการทั่วไป22 กล่าวคือ ในบทบัญญัติ
มาตรา 9 วรรคสาม ได้รับรองเสรีภาพในการรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นสหภาพแรงงานไว้โดยให้มี
ผลผูกพันเอกชนโดยตรงด้วยและการกระท�ำใดของเอกชนที่มีลักษณะเป็นการขัดขวางหรือแทรกแซง
การรวมกลุ่มเป็นองค์กรทางแรงงานย่อมเป็นการกระท�ำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญโดยตรง23 ดังนั้น
หากนายจ้างและลูกจ้างตกลงท�ำสัญญาจ้างแรงงานกันโดยก�ำหนดให้คสู่ ญ
ั ญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ต้องเข้าไป
เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานหรือห้ามเข้าไปเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ข้อตกลงดังกล่าวย่อมตกเป็น
โมฆะ จะเห็นได้ว่ากฎหมายพื้นฐานของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีก็ได้รับรองแนวคิดเรื่องผลผูกพัน
ของสิทธิทางรัฐธรรมนูญต่อเอกชนไว้โดยตรงเช่นเดียวกัน แต่จ�ำกัดไว้แต่เฉพาะสิทธิทางรัฐธรรมนูญ
บางประเภทเท่านั้น อย่างไรก็ดี นอกจากกฎหมายพื้นฐานจะบัญญัติรับรองผลผูกพันของสิทธิทาง
รัฐธรรมนูญต่อเอกชนไว้แค่บางเรื่องเท่านั้นแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเอง
ก็ไม่ได้ยอมรับว่าสิทธิทางรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันเอกชนโดยตรงเช่นเดียวกันด้วย24 อีกทัง้ แม้ศาลแรงงาน
ของเยอรมนีจะเคยยอมรับแนวคิดเรื่องผลผูกพันของสิทธิทางรัฐธรรมนูญต่อเอกชนโดยตรง แต่ต่อมา
ศาลแรงงานก็ได้เปลี่ยนแนวค�ำวินิจฉัยให้เป็นไปตามศาลรัฐธรรมนูญแล้ว
อนึ่ง ในบางกรณี แม้รัฐธรรมนูญจะไม่ได้บัญญัติถึงผลผูกพันของสิทธิทางรัฐธรรมนูญไว้
โดยตรง แต่สิทธิทางรัฐธรรมนูญบางประเภทก็มีผลผูกพันเอกชนโดยตรงได้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อให้
ปัจเจกบุคคลเอกชนทีถ่ กู ละเมิดสิทธิทางรัฐธรรมนูญสามารถไล่เบีย้ เอากับเอกชนผูก้ อ่ ความเสียหายได้
แนวคิดนี้ถูกยืนยันโดยศาลยุติธรรมแห่งสหพันธ์ ในเรื่องละเมิดสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เนื่องจาก
บทบัญญัติมาตรา 253 ของประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมันไม่อาจคุ้มครองผู้เสียหายได้อย่างเพียงพอ
และศาลรัฐธรรมนูญก็ได้รับรองแนวทางการตัดสินตามคดีน้ีไว้ด้วย25 ดังนั้น จะเห็นได้ว่าในระบบ
กฎหมายเยอรมันไม่ได้ยอมรับหลักการมีผลผูกพันเอกชนโดยตรงของสิทธิทางรัฐธรรมนูญเป็นการ
ทั่วไป ผลผูกพันของสิทธิทางรัฐธรรมนูญต่อเอกชนโดยตรงนั้นเป็นเพียงส่วนเสริมให้การคุ้มครองสิทธิ
ทางรัฐธรรมนูญบางประเภทมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเท่านั้น26
22
23
24
25
26

Danwood Mzikenge Chirwa, “The Horizontal Application of Constitutional Rights in a Comparative
Perspective,” Law Democracy and Development, 10, P. 21, 32 (2006).
ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์, ทฤษฎีสิทธิขั้นพื้นฐาน, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร : โครงการต�ำราและเอกสารประกอบ
การสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556) น. 166.
Danwood Mzikenge Chirwa, “The Horizontal Application of Constitutional Rights in a Comparative
Perspective,” Law Democracy and Development, 10, P. 21, 31 (2006).
Justin Friedrich Krahe, “The Impact of Public law Norms on Private Law Relationships,” European Journal
of Comparative law and Governmence, No.2, P. 124,131 (2015).
เพิ่งอ้าง, น. 131
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จักรกฤษณ์ มุสิกสาร

ผู้เขียนเห็นว่าแนวคิดนี้มีข้อดี คือ ท�ำให้ปัจเจกบุคคลเอกชนได้รับการคุ้มครองสิทธิทาง
รัฐธรรมนูญจากรัฐ ไม่ว่ารัฐหรือเอกชนจะเป็นผู้ก้าวล่วงสิทธิทางรัฐธรรมนูญก็ตาม แต่ก็มีข้อโต้แย้งว่า
การที่สิทธิทางรัฐธรรมนูญก่อตั้งสิทธิทางเอกชนของปัจเจกบุคคลเอกชนโดยตรงจะส่งผลท�ำให้การ
แบ่งแยกแดนของกฎหมายเอกชนและแดนของกฎหมายมหาชนซึ่งถือว่าแก่นความคิดที่ส�ำคัญของ
ประเทศที่มีการแบ่งแยกกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนถูกท�ำลายลงไปอย่างสิ้นเชิง27 อีกทั้ง
หากยอมรับว่าสิทธิทางรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันเอกชนเป็นการทั่วไปแล้ว ท้ายที่สุดจะท�ำให้แดนอิสระ
ของปัจเจกบุคคล (Private Anatomy) ถูกท�ำลายลงไปโดยสิ้นเชิง ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีเสรีภาพ
ในการรวมกลุ่มกันจัดตั้งสมาคม หากบุคคลใช้เสรีภาพรวมกลุ่มกันจัดตั้งสมาคมใดสมาคมหนึ่งขึ้นมา
แล้ว หากสมาคมนัน้ ต้องผูกพันต่อสิทธิทางรัฐธรรมนูญแล้วนัน่ หมายความว่าสมาคมต้องผูกพันต่อสิทธิ
ในความเสมอภาคด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้น บุคคลซึ่งเป็นสมาชิกในสมาคมจะรับสมัครบุคคลใดเข้าเป็น
สมาชิกก็ตอ้ งผูกพันต่อสิทธิในความเสมอภาคด้วยเช่นเดียวกัน ผลทีต่ ามมาก็คอื ท�ำให้บคุ คลนัน้ สูญเสีย
เสรีภาพในการรวมกลุม่ กันจัดตัง้ สมาคมนัน่ เอง เป็นต้น นอกจากนี้ การทีร่ ฐั ธรรมนูญมีผลผูกพันเอกชน
โดยตรงจะท�ำให้เสียดุลอ�ำนาจระหว่างองค์กรนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละองค์กรตุลาการ ท�ำให้ดลุ อ�ำนาจเปลีย่ นจาก
องค์กรนิติบัญญัติไปสู่องค์กรตุลาการ ท�ำให้เกิดรัฐธรรมนูญของเอกชนซึ่งสร้างขึ้นโดยฝ่ายตุลาการ28
เนื่องจาก องค์กรนิติบัญญัติไม่มีภาระหน้าที่ในการสร้างกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิทางรัฐธรรมนูญ
ของปัจเจกบุคคลเอกชนอีกต่อไป ภาระหนักในเรื่องนี้ไปอยู่ที่การปรับใช้และตีความรัฐธรรมนูญของ
องค์กรตุลาการ ท�ำให้องค์กรตุลาการมีอ�ำนาจมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยนั่นเอง
		4.3 แนวคิดทีว่ า่ “สิทธิทางรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันเอกชนโดยอ้อม (Indirect Horizontal
Effect)”
ในวงวิชาการนิติศาสตร์เยอรมัน แนวคิดที่ว่าสิทธิทางรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันเอกชน
โดยอ้อมนั้นสามารถอธิบายได้โดยทฤษฎีทางกฎหมาย 2 ประการ ได้แก่ (1) ทฤษฎีการแผ่รังสีของ
สิทธิทางรัฐธรรมนูญ (Radiation Effect) และ (2) ทฤษฎีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองสิทธิทางรัฐธรรมนูญ
โดยรัฐ (Schutzzwecktheorie)

27
28

เพิ่งอ้าง, น. 129
เพิ่งอ้าง, น. 126
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ผลผูกพันของสิทธิทางรัฐธรรมนูญในแดนของกฎหมายเอกชน (Horizontal Effect of Constitutional Rights)

				4.3.1 ทฤษฎีการแผ่รังสีของสิทธิทางรัฐธรรมนูญ (Radiation Effect)
ทฤษฎี Radiation Effect อธิบายว่า สิทธิทางรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันเอกชน
โดยอ้อม ทฤษฎีนี้ได้มุ่งเน้นแดนอิสระของกฎหมายเอกชนโดยอธิบายว่ากฎหมายเอกชนเป็นอิสระ
แยกต่างหากจากกฎหมายมหาชน แต่กฎหมายเอกชนอาจส่งผลคุ้มครองสิทธิทางรัฐธรรมนูญได้ผ่าน
บทบัญญัติแห่งกฎหมายเอกชนที่เปิดช่องให้ตีความได้ ในแง่นี้ สิทธิทางรัฐธรรมนูญจึงเปรียบเสมือน
เป็นแนวทางการปรับใช้และตีความกฎหมายเอกชนนัน่ เอง แต่สทิ ธิทางรัฐธรรมนูญโดยตัวของมันเองนัน้
ไม่ได้ก่อตั้งสิทธิทางเอกชนขึ้นมาโดยตรงแต่อย่างใด29 ปัจเจกบุคคลเอกชนจึงไม่อาจกล่าวอ้างสิทธิ
ทางรัฐธรรมนูญขึ้นยันเอกชนได้โดยตรง ส�ำหรับเหตุผลที่สิทธิทางรัฐธรรมนูญสามารถเข้ามามีผล
ต่อกฎหมายเอกชนได้นั้น เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักของสิทธิทางรัฐธรรมนูญนั้นมีขึ้นเพื่อคุ้มครอง
เสรีภาพของปัจเจกบุคคลจากการใช้อำ� นาจมหาชนแห่งรัฐ ดังนัน้ สิทธิทางรัฐธรรมนูญจึงมีสถานะเป็น
สิทธิป้องกันที่ปัจเจกบุคคลยกขึ้นยันรัฐ แต่นอกจากสิทธิทางรัฐธรรมนูญยังมีสถานะเป็นสิทธิป้องกัน
แล้ว สิทธิทางรัฐธรรมนูญยังเป็นกฎเกณฑ์แห่งคุณค่าในทางภาวะวิสยั ซึง่ แทรกซึมไปทุกระบบกฎหมาย30
สิทธิทางรัฐธรรมนูญจึงมีผลต่อการปรับใช้และตีความบทบัญญัติแห่งกฎหมายทั้งหมดที่มีล�ำดับ
ชั้นต�่ำกว่ารัฐธรรมนูญด้วย หรืออาจกล่าวได้ว่า “สิทธิทางรัฐธรรมนูญมีอิทธิพลต่อกฎหมายเอกชน
แต่ไม่ได้ปกครองกฎหมายเอกชน”31 นั่นเอง ส�ำหรับบทบัญญัติแห่งกฎหมายเอกชนที่สิทธิทาง
รัฐธรรมนูญอาจส่งผลเข้ามาในแดนของกฎหมายเอกชนได้นั้นมักเป็นบทบัญญัติทั่วไป (General
Clause) ที่เปิดช่องให้น�ำคุณค่าอื่นๆ ในสังคมเข้ามาปรับใช้และตีความกฎหมายได้ เช่น ความสงบ
เรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน เป็นต้น อย่างไรก็ดี เมื่อยึดถือตามทฤษฎีนี้ สิทธิทาง
รัฐธรรมนูญจะมีผลผูกพันเอกชนหรือไม่ย่อมขึ้นอยู่การปรับใช้และตีความกฎหมายเอกชนของศาล
หากน�ำสิทธิทางรัฐธรรมนูญไปใช้บังคับกับความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนผ่านการใช้และการตีความ
กฎหมายเอกชนก็อาจจะยังไม่มีความชัดเจนแน่นอนเพียงพอที่จะน�ำมาใช้ได้ และอาจน�ำไปสู่ปัญหา
การปะทะกันของสิทธิทางรัฐธรรมนูญซึ่งผู้เขียนจะได้อธิบายในหัวข้อถัดไป
ในระบบกฎหมายเยอรมัน ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ได้ยอมรับแนวคิดเรื่อง
ผลผูกพันของสิทธิทางรัฐธรรมนูญต่อเอกชนโดยอ้อมผ่านทฤษฎีการแผ่รังสีของสิทธิทางรัฐธรรมนูญ
เช่นเดียวกัน โดยคดีส�ำคัญของประเทศเยอรมนีที่แสดงให้เห็นว่าสิทธิทางรัฐธรรมนูญส่งผลเข้ามา
ในแดนของกฎหมายเอกชนนัน้ นัน่ คือ ค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ในคดี Lüth (1958)32 ส�ำหรับเนื้อหาของคดีนี้มีว่า นาย Erich Lüth ซึ่งเป็นประธานชมรม
29
30
31
32

เพิ่งอ้าง, น. 129.
Martin  Kment. “Comparative Analysis of the Horizontal Effect of the Human Rights Act,” German Y.B., 45,
P. 363, 367 (2002).
เพิ่งอ้าง, น. 367.
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ได้ยนื ยันซ�ำ้ ถึง Indirect Horizontal Effect ในอีกหลายคดี ได้แก่ BVerfGE, vol 14, 263, 277
et seq.; BVerfGE, vol 24, 278, 282.; BVerfGE, vol 34, 269, 280 BVerfGE, vol 60, 234, 241 et seq.
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สื่อสารมวลชน เมืองฮัมบูร์ก ได้เรียกร้องให้บอยคอตภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่ก�ำกับโดยนาย Veit Harlan
เนื่องจากนาย Harlan เคยเขียนบทและก�ำกับภาพยนตร์เรื่อง “Jus Süß” ซึ่งมีเนื้อหาต่อต้านชาวยิว
บริษทั ทีอ่ ำ� นวยการสร้างภาพยนตร์เรียกร้องให้นาย Lüth หยุดป่าวประกาศการบอยคอตภาพยนตร์33
นาย Lüth โต้ตอบว่า นาย Harlan ถือเป็นผู้ก�ำกับภาพยนตร์หมายเลขหนึ่งของพวกนาซี และถือเป็น
บุคคลหนึ่งที่มีส่วนท�ำให้เกิดความเกลียดชังและต่อต้านชาวยิว ด้วยเหตุนี้ ชาวเยอรมันที่มีจิตส�ำนึก
จึงไม่ได้มีแต่เพียงสิทธิในการต่อสู้ขัดขวางบุคคลอย่างนาย Harlan ในการเผยแพร่ภาพยนตร์ของ
เขาเท่านั้น แต่ต้องถือว่าเป็นหน้าที่ของชาวเยอรมันเลยทีเดียว34 ศาลยุติธรรมเห็นว่าการกระท�ำของ
นาย Lüth เป็ น การจงใจกระท� ำ ละเมิ ด อั น มี ลั ก ษณะเป็ น การกระท� ำ ที่ ขั ด ต่ อ ศี ล ธรรมอั น ดี
ครบองค์ประกอบความของการกระท�ำละเมิดตามมาตรา 826 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน35
ต่อมานาย Lüth ได้ร้องทุกข์ไปยังศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารรัฐเยอรมนีโดยอ้างว่าการกระท�ำ
ของตนเป็นการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอันเป็นสิทธิทางรัฐธรรมนูญที่ได้รับการรับรอง
และคุ้มครองไว้โดยกฎหมายพื้นฐาน มาตรา 5 วรรค 136 คดีดังกล่าวจึงมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่า
การกระท�ำของนาย Lüth เป็นการใช้เสรีภาพภายในกรอบของรัฐธรรมนูญหรือไม่ ศาลรัฐธรรมนูญ
เห็นว่ารัฐธรรมนูญเป็นระบบแห่งคุณค่าซึ่งมุ่งประสงค์ให้ศักยภาพของมนุษย์สามารถได้รับการพัฒนา
และเปล่งประกายออกมาได้อย่างเต็มที่ในการอยู่ร่วมกันในสังคม ด้วยเหตุนี้ สิทธิขั้นพื้นฐานหรือ
สิทธิทางรัฐธรรมนูญซึ่งได้รับการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญจึงมีผลใช้บังคับในแดนแห่งกฎหมายทุกแดน
ดังนั้น นอกจากสิทธิทางรัฐธรรมนูญจะผูกพันองค์กรของรัฐโดยตรงแล้ว ยังมีอิทธิพลเข้าไปในแดน
ของกฎหมายเอกชนอีกด้วย ในการปรับใช้กฎหมายเอกชน องค์กรตุลาการจึงจะต้องน�ำเอาคุณค่าของ
สิทธิทางรัฐธรรมนูญไปใช้ประกอบการตีความ และไม่อาจตีความบทบัญญัติในระบบกฎหมายเอกชน
ให้ขัดหรือแย้งกับสิทธิทางรัฐธรรมนูญได้37 เมื่อได้วินิจฉัยว่าสิทธิทางรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันเอกชน
โดยอ้อมแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันจึงวินิจฉัยต่อไปว่า การตีความค�ำว่า “ศีลธรรมอันดี” ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน มาตรา 826 ซึ่งเกี่ยวข้องกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนั้น
ศาลยุติธรรมจะต้องค�ำนึงถึงคุณค่าของสิทธิทางรัฐธรรมนูญในเรื่องดังกล่าวด้วย และเมื่อการกระท�ำ
ของนาย Lüth เป็นการแสดงออกให้เห็นว่าชาวเยอรมันปฏิเสธแนวคิดแบบนาซี และการกระท�ำ
ของนาย Lüth ก็ไม่ปรากฏว่านาย Lüth ขูว่ า่ จะใช้กำ� ลัง การกระท�ำของนาย Lüth จึงเป็นการใช้เสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็นภายในกรอบของรัฐธรรมนูญและไม่ถือว่าเป็นการกระท�ำที่ขัดต่อศีลธรรม
อันดีตามความหมายของประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน มาตรา 82638
33
34
35
36
37
38

วรเจตน์ ภาคีรัตน์, “ผลผูกพันของสิทธิทางรัฐธรรมนูญ,” วารสารนิติศาสตร์, เล่มที่ 4, ปีที่ 42, น. 968, 986 (2556).
เพิ่งอ้าง, น. 986.
เพิ่งอ้าง, น. 986.
เพิ่งอ้าง, น. 986.
เพิ่งอ้าง, น. 986.
เพิ่งอ้าง, น. 989-990.
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ผลผูกพันของสิทธิทางรัฐธรรมนูญในแดนของกฎหมายเอกชน (Horizontal Effect of Constitutional Rights)

				4.3.2 ทฤษฎีหน้าทีป่ กป้องคุม้ ครองสิทธิทางรัฐธรรมนูญโดยรัฐ (Schutzzwecktheorie)
ทฤษฎี Schutzzwecktheorie อธิบายว่า สิทธิรัฐธรรมนูญไม่ได้ก่อตั้งสิทธิ
ทางเอกชนให้แก่ปัจเจกบุคคลเอกชนโดยตรง สิทธิทางรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันองค์กรของรัฐโดยตรง
เท่านัน้ ไม่มผี ลผูกพันเอกชนโดยตรง แต่สทิ ธิทางรัฐธรรมนูญไม่ได้กอ่ หน้าทีใ่ ห้แก่รฐั ทีจ่ ะต้องไม่กา้ วล่วง
สิทธิทางรัฐธรรมนูญของปัจเจกบุคคลเอกชนเท่านั้น สิทธิทางรัฐธรรมนูญยังก่อหน้าที่ให้แก่รัฐใน
การปกป้องคุ้มครองสิทธิทางรัฐธรรมนูญไม่ให้ถูกล่วงละเมิดจากปัจเจกบุคคลเอกชนคนอื่นด้วย
เมือ่ ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตเิ ห็นว่าบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีม่ ผี ลใช้บงั คับอยูไ่ ม่อาจคุม้ ครองสิทธิทางรัฐธรรมนูญ
ของปัจเจกบุคคลได้จนระดับการคุ้มครองสิทธิทางรัฐธรรมนูญลดต�่ำลง ฝ่ายนิติบัญญัติจึงมีหน้าที่
ปกป้องคุ้มครองสิทธิทางรัฐธรรมนูญจากการถูกล่วงละเมิดไม่ว่าโดยรัฐหรือปัจเจกบุคคลเอกชน
ก็ตามโดยการตรากฎหมายนั่นเอง และหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองสิทธิทางรัฐธรรมนูญที่กล่าวมานี้
ไม่ได้หมายความเฉพาะหน้าทีข่ ององค์กรนิตบิ ญ
ั ญัตใิ นการตรากฎหมายอาญาก�ำหนดความผิดและโทษ
ทางอาญาเท่านัน้ แต่ยงั หมายถึงการตรากฎหมายเอกชนด้วยเช่นกัน39 เมือ่ ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตติ รากฎหมาย
ไปก�ำหนดหน้าทีข่ องปัจเจกบุคคลเอกชนเพือ่ ไปคุม้ ครองสิทธิทางรัฐธรรมนูญของปัจเจกบุคคลเอกชน
อื่นแล้ว เท่ากับว่าสิทธิทางรัฐธรรมนูญก็เข้ามามีผลผูกพันเอกชนโดยอ้อมอีกรูปแบบหนึ่งนั่นเอง ทั้งนี้
ในการตรากฎหมายขององค์กรฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตเิ พือ่ ปกป้องคุม้ ครองสิทธิทางรัฐธรรมนูญนัน้ องค์กรฝ่าย
นิติบัญญัติมีหน้าที่ต้องชั่งน�้ำหนักระหว่างสิทธิทางรัฐธรรมนูญหรือประโยชน์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องให้
เป็นธรรมด้วย40 แม้กระนั้นก็ตาม จะเห็นได้ว่าองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติก็มีดุลยพินิจในการเลือกวิธีการ
ปกป้องคุ้มครองสิทธิทางรัฐธรรมนูญได้อย่างกว้างขวางยิ่งกว่าองค์กรตุลาการ
ผู้เขียนเห็นว่า แนวคิดที่ว่าสิทธิทางรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันเอกชนโดยอ้อม
ผ่านทฤษฎีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองสิทธิทางรัฐธรรมนูญของรัฐนี้ไม่ได้ส่งผลเป็นการท�ำลายแนวคิด
การแบ่งแยกแดนแห่งกฎหมายมหาชนและแดนแห่งกฎหมายเอกชน เพียงแต่กฎหมายมหาชนเข้าไป
มีผลกระทบหรือมีอิทธิพลต่อกฎหมายเอกชนเท่านั้น แดนของกฎหมายเอกชนยังคงมีอยู่ อย่างไรก็ดี
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เพิ่งอ้าง, น. 991.
Martin  Kment. “Comparative Analysis of the Horizontal Effect of the Human Rights Act,” German Y.B., 45,
P. 363, 369 (2002).
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การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานในแดนของกฎหมายเอกชนตามทฤษฎีนี้อาจไม่เกิดขึ้นจริง ตราบใดที่
ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตยิ งั ไม่ได้ทำ� หน้าทีต่ รากฎหมายขึน้ ใช้บงั คับเพือ่ ปกป้องคุม้ ครองสิทธิทางรัฐธรรมนูญของ
ปัจเจกบุคคลเอกชน ท�ำให้สิทธิทางรัฐธรรมนูญจะได้รับความคุ้มครองในแดนของกฎหมายเอกชน
ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายบัญญัติหน้าที่ให้เอกชนด้วยกันมีหน้าที่คุ้มครองสิทธิทางรัฐธรรมนูญด้วยกันด้วย
นอกจากนี้ ผู้เขียนยังเห็นว่าเมื่อรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าที่ต้องปกป้อง
คุม้ ครองสิทธิทางรัฐธรรมนูญแล้วก็มปี ญ
ั หาทีต่ อ้ งพิจารณาต่อมาว่า หากองค์กรนิตบิ ญ
ั ญัตไิ ม่ทำ� หน้าที่
ตรากฎหมายขึน้ มาปกป้องคุม้ ครองสิทธิของปัจเจกบุคคลเอกชนแล้ว องค์กรนิตบิ ญ
ั ญัตจิ ะมีความรับผิด
หรือไม่อย่างไร และถ้าหากองค์กรฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตไิ ม่ได้ทำ� หน้าทีป่ กป้องคุม้ ครองสิทธิทางรัฐธรรมนูญของ
ปัจเจกบุคคลเอกชนแล้ว การปกป้องคุม้ ครองสิทธิทางรัฐธรรมนูญย่อมตกเป็นภาระขององค์กรตุลาการ
เพียงองค์กรเดียวเท่านัน้ ซึง่ หมายความว่าจะต้องมีการล่วงละเมิดสิทธิทางรัฐธรรมนูญของปัจเจกบุคคล
เอกชนจนกระทัง่ มีคดีขนึ้ มาสูก่ ารพิจารณาขององค์กรตุลาการเสียก่อน ปัจเจกบุคคลเอกชนจึงจะได้รบั
ความคุ้มครองสิทธิทางรัฐธรรมนูญ ปัญหานี้ผู้เขียนจะได้วิเคราะห์อย่างละเอียดอีกครั้งในบทถัดไป

5. ผลผูกพันของสิทธิทางรัฐธรรมนูญในแดนของกฎหมายเอกชนในระบบกฎหมายไทย

ที่ ผ ่ า นมารั ฐ ธรรมนู ญ ไทยไม่ เ คยบั ญ ญั ติ รั บ รองหลั ก การเรื่ อ งผลผู ก พั น ของสิ ท ธิ ท าง
รัฐธรรมนูญไทยไว้จนกระทั่งในรัฐธรรมนูญ 2540 ได้มีการบัญญัติรับรองผลผูกพันของสิทธิทาง
รัฐธรรมนูญในแนวดิ่งไว้เป็นครั้งแรกในมาตรา 27 โดยบัญญัติว่า “สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้
รับรองไว้โดยชัดแจ้ง โดยปริยาย หรือโดยค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ย่อมได้รับความคุ้มครอง
และผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอื่นของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใช้บังคับ
กฎหมายและการตีความกฎหมายทั้งปวง” แสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่าระบบกฎหมายไทยยอมรับ
ผลผูกพันของสิทธิทางรัฐธรรมนูญต่อองค์กรของรัฐโดยตรงนั่นเอง
ต่อมาภายหลังมีการยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว)  พ.ศ. 2549 ในรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวก็ไม่ปรากฏ
บทบัญญัติดังกล่าวจนกระทั่งมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ก็ได้
บัญญัติหลักการเรื่องผลผูกพันของสิทธิทางรัฐธรรมนูญต่อองค์กรของรัฐโดยตรงอีกครั้งในบทบัญญัติ
มาตรา 27 โดยมีขอ้ ความเหมือนกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 แสดงให้เห็นว่าระบบ
กฎหมายไทยยังยอมรับหลักการดังกล่าวเรือ่ ยมา จนกระทัง่ เกิดรัฐประหารขึน้ เมือ่ วันที่ 22 พฤษภาคม
พ.ศ. 2557 ยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
ฉบับชั่วคราว นั่นคือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 รัฐธรรมนูญ
ฉบับดังกล่าวก็ไม่ปรากฏหลักการดังกล่าวอีกแล้ว
อย่างไรก็ดี แม้ต่อมาจะมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวร นั่นคือ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 แล้ว หลักการเรื่องผลผูกพันของสิทธิทางรัฐธรรมนูญในแนวดิ่ง
ก็ไม่ปรากฏชัดแจ้งในรัฐธรรมนูญอยู่เช่นเดิม ดังนั้น รัฐธรรมนูญไทยที่ปรากฏหลักการเรื่องผลผูกพัน
66
-18-1171(001)P3.indd 66

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 20 เล่มที่ 60 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2561
3/6/62 BE 2:16 PM

ผลผูกพันของสิทธิทางรัฐธรรมนูญในแดนของกฎหมายเอกชน (Horizontal Effect of Constitutional Rights)

ของสิทธิทางรัฐธรรมนูญต่อองค์กรของรัฐโดยตรงไว้อย่างชัดแจ้งจึงมีอยู่เพียง 2 ฉบับเท่านั้น นั่นคือ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
นั่นเอง ส่วนหลักการเรื่องผลผูกพันของสิทธิทางรัฐธรรมนูญในแนวระนาบนั้น รัฐธรรมนูญไทยไม่เคย
มีการบัญญัติรับรองว่าสิทธิทางรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันเอกชนโดยตรงหรือโดยอ้อมแต่อย่างใด ดังนั้น
การที่สิทธิทางรัฐธรรมนูญจะมีผลผูกพันเอกชนด้วยกันได้นั้นจึงต้องอาศัยการปรับใช้และตีความ
รัฐธรรมนูญของบรรดาองค์กรของรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับใช้และตีความรัฐธรรมนูญของ
องค์กรตุลาการไม่ว่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรมและศาลปกครองนั่นเอง
		5.1 แนวค�ำพิพากษาของศาลไทยเกีย่ วกับผลผูกพันของสิทธิทางรัฐธรรมนูญในแนวระนาบ
ผู้เขียนขอยกตัวอย่างค�ำพิพากษาเพื่อวิเคราะห์ถึงแนวค�ำวินิจฉัยของศาลไทยเกี่ยวกับ
ผลผูกพันของสิทธิทางรัฐธรรมนูญในแนวระนาบ ดังต่อไปนี้
				(1) วิเคราะห์ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9480/2559 ค�ำพิพากษานี้เป็นค�ำพิพากษาในคดี
ระหว่างโจทก์ซงึ่ เป็นลูกจ้างกับจ�ำเลยซึง่ เป็นนายจ้าง นายจ้างได้ออกค�ำสัง่ ก�ำหนดแนวทางการปฏิบตั ติ วั
ในเรื่องการแต่งกายของลูกจ้างซึ่งมีประเด็นว่าค�ำสั่งดังกล่าวจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
เกินสมควรหรือไม่ เท่ากับว่าจ�ำเลยก�ำลังกล่าวอ้างว่าโจทก์ละเมิดสิทธิทางรัฐธรรมนูญของจ�ำเลย
แม้ในคดีนี้ศาลจะพิพากษาว่าค�ำสั่งดังกล่าวไม่ได้จ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกินสมควร
อันเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญก็ตาม แต่การที่ศาลพิพากษาเช่นนี้ย่อมแสดงให้เห็นว่าศาลยอมรับว่า
สิทธิทางรัฐธรรมนูญอาจมีผลผูกพันเอกชนด้วยกันได้หากนายจ้างซึง่ เป็นปัจเจกบุคคลเอกชนกระท�ำการ
อันเป็นการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของลูกจ้างเกินสมควร อย่างไรก็ดี มีข้อสังเกตว่าศาลก็ไม่ได้อธิบาย
ว่าสิทธิทางรัฐธรรมนูญเข้ามามีผลผูกพันเอกชนได้อย่างไร
				(2) วิเคราะห์ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4893/2558 ค�ำพิพากษาฎีกาฉบับนี้มีนัยยะ
แสดงให้เห็นว่าสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติรับรองไว้ไม่ได้มีผลผูกพันเอกชน
ด้วยกันโดยตรง และการปกป้องคุม้ ครองสิทธิในความเป็นอยูส่ ว่ นตัวนัน้ ย่อมเป็นไปตามกฎหมายเฉพาะ
เท่านั้น การพิจารณาว่าการกระท�ำใดเป็นการละเมิดสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวหรือไม่นั้นจึงต้องไป
พิจารณาตามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดไว้ในกฎหมายเฉพาะ ดังนัน้ ถ้ามีกฎหมายเฉพาะก�ำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในปกป้องคุ้มครองสิทธิทางรัฐธรรมนูญแล้วก็ต้องพิจารณาตามกฎหมายเฉพาะ
ไม่น�ำรัฐธรรมนูญมาใช้บังคับ จากค�ำพิพากษาดังกล่าวจึงมีปัญหาที่ต้องพิจารณาตามมาว่าในกรณีที่
องค์กรนิติบัญญัติยังไม่ได้ตรากฎหมายเฉพาะขึ้นมาก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการคุ้มครองสิทธิ
ทางรัฐธรรมนูญดังกล่าวจะท�ำอย่างไร ปัจเจกบุคคลเอกชนจะสามารถกล่าวอ้างสิทธิทางรัฐธรรมนูญ
ได้โดยตรงหรือไม่
				(3) วิเคราะห์ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 14701/2557 ในคดีนี้เป็นคดีพิพาทระหว่าง
เอกชนด้วยกัน แต่จ�ำเลยกล่าวอ้างว่าศาลอุทธรณ์ที่พิจารณาคดีของโจทก์และจ�ำเลยนั้นละเมิดสิทธิ
ทางรัฐธรรมนูญของจ�ำเลย แม้ศาลจะพิพากษาว่าการกระท�ำของศาลอุทธรณ์ไม่เป็นการละเมิดสิทธิ
ทางรัฐธรรมนูญ แต่ก็มีนัยยะแสดงให้เห็นว่าองค์กรตุลาการก็อาจละเมิดสิทธิทางรัฐธรรมนูญได้
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เช่นเดียวกันโดยศาลในล�ำดับชั้นที่สูงกว่าก็มีอ�ำนาจเข้าไปควบคุมตรวจสอบการใช้อ�ำนาจของศาล
ในล�ำดับชั้นที่ต�่ำกว่าได้ หากศาลในล�ำดับชั้นที่สูงกว่าเห็นว่าศาลในล�ำดับชั้นต�่ำกว่าละเมิดสิทธิทาง
รัฐธรรมนูญของเอกชน ศาลในล�ำดับสูงกว่าย่อมมีอ�ำนาจกลับหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงค�ำพิพากษา
ได้ซึ่งส่งผลท�ำให้สิทธิและหน้าที่ระหว่างเอกชนด้วยกันต้องเปลี่ยนแปลงไป กรณีดังกล่าวจึงสะท้อน
แนวคิดของทฤษฎีหน้าทีป่ กป้องคุม้ ครองสิทธิทางรัฐธรรมนูญโดยรัฐซึง่ ท�ำให้เกิดผลผูกพันของสิทธิทาง
รัฐธรรมนูญต่อเอกชนโดยอ้อมนั่นเอง
				(4) วิเคราะห์คำ� พิพากษาศาลฎีกาที่ 5983/2548 ในคดีดงั กล่าวได้ยนื ยันว่าการใช้สทิ ธิ
ในการเลือกคูค่ รองของปัจเจกบุคคลเอกชนนัน้ จะต้องเป็นไปตามเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดไว้ในกฎหมายเฉพาะ
ปัจเจกบุคคลเอกชนไม่อาจกล่าวอ้างสิทธิทางรัฐธรรมนูญขึน้ ต่อสูป้ จั เจกบุคคลเอกชนด้วยกันโดยตรงได้
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าแนวทางการตีความของศาลฎีกาในเรื่องนี้เองก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนแน่นอน
เท่าใดนัก บางเรือ่ งศาลฎีกาก็วนิ จิ ฉัยคดีไปโดยแสดงให้เห็นว่าสิทธิทางรัฐธรรมนูญอาจเข้ามามีผลผูกพัน
เอกชนได้ ดังปรากฏในค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9480/2559  แต่ศาลก็ไม่ได้ตงั้ ประเด็นหรือไม่ได้อธิบาย
ว่าสิทธิทางรัฐธรรมนูญเข้ามามีผลกระทบในความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนได้อย่างไร ในขณะทีบ่ างเรือ่ ง
ศาลฎีกาก็วนิ จิ ฉัยไปในทางทีว่ า่ สิทธิทางรัฐธรรมนูญยังไม่มผี ลผูกพันเอกชนได้ แต่กไ็ ม่ได้อธิบายโดยตัง้
ฐานจากแนวคิดเรื่องสิทธิทางรัฐธรรมนูญเป็นสิทธิทางกฎหมายมหาชน เพียงแต่อธิบายไปในท�ำนอง
ว่าสิทธิทางรัฐธรรมนูญไม่ได้มีผลผูกพันเอกชนโดยตรงและต้องมีกฎหมายเข้ามาก�ำหนดหลักเกณฑ์
ในรายละเอียดเท่านั้น
		5.2		 แนวทางการน�ำผลผูกพันของสิทธิทางรัฐธรรมนูญในแนวระนาบมาใช้ในระบบกฎหมายไทย
เมื่อวิเคราะห์จากระบบกฎหมายของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกายอมรับกันโดยทั่วไปว่า
สิทธิทางรัฐธรรมนูญไม่มีผลผูกพันเอกชนด้วยกัน สิทธิทางรัฐธรรมนูญจะมีผลผูกพันเอกชนก็ต่อเมื่อ
ปัจเจกบุคคลเอกชนนัน้ ได้กระท�ำการในฐานะทีก่ ารกระท�ำนัน้ เป็นการกระท�ำของรัฐ ซึง่ เมือ่ เปรียบเทียบ
กับระบบกฎหมายเยอรมันแล้ว กรณีที่บุคคลเอกชนกระท�ำการในฐานะที่เป็นการกระท�ำของรัฐก็คือ
กรณีที่บุคคลเอกชนกระท�ำการในแดนของกฎหมายมหาชนนั่นเอง เมื่อบุคคลเอกชนได้รับมอบหมาย
จากรัฐให้เข้ากระท�ำการในแดนของกฎหมายเอกชนแล้ว บุคคลเอกชนนั้นก็ย่อมผูกพันต่อสิทธิทาง
รัฐธรรมนูญเช่นเดียวกัน ในแง่นี้ ระบบกฎหมายเยอรมันและระบบกฎหมายสหรัฐอเมริกาจึงมีลกั ษณะ
ที่คล้ายคลึงกัน แต่อย่างไรก็ดี ระบบกฎหมายสหรัฐอเมริกาไม่ได้มีค�ำอธิบายว่าในกรณีที่เอกชนด้วย
กระท�ำการในแดนของกฎหมายเอกชนแล้วเอกชนจะต้องผูกพันต่อสิทธิทางรัฐธรรมนูญโดยตรง
โดยถือว่าสิทธิรฐั ธรรมนูญนัน้ ไปก่อตัง้ สิทธิทางเอกชนแต่อย่างใด ในระบบกฎหมายเยอรมัน แม้กฎหมาย
พื้นฐานของเยอรมันก�ำหนดให้สิทธิทางรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันเอกชนโดยตรงในบางเรื่อง แต่ระบบ
กฎหมายเยอรมันก็ไม่ได้ยอมรับเป็นการทั่วไปว่าสิทธิทางรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันเอกชนโดยตรง
ส�ำหรับระบบกฎหมายไทยนั้น เมื่อพิจารณาจากแนวค�ำพิพากษาของศาล ศาลได้ยอมรับ
หลักการเรื่องผลผูกพันของสิทธิทางรัฐธรรมนูญต่อองค์กรของรัฐโดยตรง แต่ค�ำพิพากษาเหล่านั้น
เป็นค�ำพิพากษาในช่วงก่อนที่จะมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซึ่ง
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ผลผูกพันของสิทธิทางรัฐธรรมนูญในแดนของกฎหมายเอกชน (Horizontal Effect of Constitutional Rights)

รัฐธรรมนูญไทยไม่ได้บัญญัติรับรองผลผูกพันของสิทธิทางรัฐธรรมนูญไว้ไม่ว่าจะเป็นผลผูกพันของ
สิทธิทางรัฐธรรมนูญในแนวดิ่งหรือในแนวระนาบไว้ ปัญหาที่จะต้องพิจารณาต่อมาก็คือเราควรน�ำ
หลักการเรือ่ งผลผูกพันของสิทธิทางรัฐธรรมนูญต่อเอกชนเข้ามาใช้ในระบบกฎหมายไทยหรือไม่ ส�ำหรับ
ปัญหานีผ้ เู้ ขียนเห็นว่า แม้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ไม่ได้บญ
ั ญัตริ บั รองผลผูกพัน
ของสิทธิทางรัฐธรรมนูญไว้ไม่วา่ จะเป็นผลผูกพันของสิทธิทางรัฐธรรมนูญในแนวดิง่ และในแนวระนาบ
แต่เมื่อรัฐธรรมนูญได้รับรองสิทธิทางรัฐธรรมนูญไว้ในรัฐธรรมนูญแล้วเท่ากับว่ารัฐธรรมนูญได้เปิด
ช่องให้ตีความบทบัญญัติดังกล่าวให้สอดคล้องกับหลักผลผูกพันของสิทธิทางรัฐธรรมนูญได้ กล่าวคือ
เมื่อรัฐธรรมนูญได้บัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพประเภทใดไว้ในรัฐธรรมนูญ สิทธิและเสรีภาพนั้น
ย่อมมีสถานะเป็นสิทธิทางรัฐธรรมนูญและมีผลผูกพันองค์กรของรัฐและปัจเจกบุคคลเอกชนได้ แม้ว่า
รัฐธรรมนูญจะไม่ได้บัญญัติถึงหลักการผลผูกพันของสิทธิทางรัฐธรรมนูญต่อองค์กรของรัฐโดยตรงไว้
อย่างชัดแจ้งก็ตาม ส่วนในความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนด้วยกันนั้น สิทธิทางรัฐธรรมนูญจะมีผลผูกพัน
เอกชนแค่ไหนเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับการตีความว่าเราจะน�ำทฤษฎีผลผูกพันของสิทธิทางรัฐธรรมนูญ
ต่อเอกชนแบบใดมาใช้ ดังนั้น จึงมีปัญหาว่าเราจะน�ำทฤษฎีใดมาใช้อธิบายผลผูกพันของสิทธิทาง
รัฐธรรมนูญต่อเอกชนในระบบกฎหมายไทยเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของระบบกฎหมายไทยและ
เพื่อคุ้มครองสิทธิทางรัฐธรรมนูญของปัจเจกบุคคลเอกชนได้มากที่สุด
เมื่อพิจารณาจากพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของหลักการเรื่องผลผูกพันของสิทธิทาง
รัฐธรรมนูญแล้ว แต่เดิมสิทธิรัฐธรรมนูญไม่มีผลผูกพันแม้แต่องค์กรของรัฐโดยสิทธิทางรัฐธรรมนูญ
มีสถานะเป็นเพียงแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่ไม่ได้มีสภาพบังคับเป็นกฎหมายแต่อย่างใด แต่
บทบัญญัติว่าด้วยสิทธิทางรัฐธรรมนูญได้มีพัฒนาการมาเป็นล�ำดับประกอบกับบทบัญญัติว่าด้วย
สิทธิทางรัฐธรรมนูญเองก็มเี นือ้ หาทีล่ ะเอียดมากขึน้ จนกระทัง่ สิทธิทางรัฐธรรมนูญได้พฒ
ั นากลายเป็น
กฎเกณฑ์ที่มีสภาพบังคับเป็นกฎหมายและมีผลผูกพันองค์กรของรัฐ องค์กรของรัฐจึงมีหน้าที่ต้อง
เคารพสิทธิทางรัฐธรรมนูญด้วย อย่างไรก็ดี สิทธิทางรัฐธรรมนูญก็ยังมีพัฒนาการไปอย่างต่อเนื่อง
บทบัญญัติว่าด้วยสิทธิทางรัฐธรรมนูญก็มีความละเอียดมากขึ้น สิทธิทางรัฐธรรมนูญจึงเข้ามา
มีบทบาทกับปัจเจกบุคคลเอกชนมากขึ้นทั้งในมิติทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม และ
ด้วยเหตุนเี้ องจึงเริม่ มีแนวคิดว่าสิทธิทางรัฐธรรมนูญควรจะมีผลผูกพันปัจเจกบุคคลเอกชนด้วยกันเอง
ด้วยนั่นเอง
แต่อย่างไรก็ดี ผู้เขียนเห็นว่าหากสิทธิทางรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันเอกชนโดยตรงแล้ว
ย่อมท�ำให้บทบัญญัตวิ า่ ด้วยสิทธิทางรัฐธรรมนูญมีสถานะเป็นกฎหมายเอกชนทีม่ ผี ลใช้บงั คับกับเอกชน
โดยตรง การทีส่ ทิ ธิทางรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันเอกชนโดยตรงนัน้ ย่อมเป็นผลดีทจี่ ะท�ำให้ระบบกฎหมาย
สามารถธ�ำรงไว้ซึ่งคุณค่าแห่งสิทธิทางรัฐธรรมนูญอันเป็นคุณค่าที่ส�ำคัญที่สุดประการหนึ่งในระบบ
กฎหมายได้แม้แต่ในความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนด้วยกันเอง แต่ว่าในบางกรณีก็เป็นที่เห็นได้ว่าหาก
สิทธิทางรัฐธรรมนูญบางประเภทมีผลใช้บังคับกับเอกชนด้วยกันแล้วย่อมเป็นการท�ำลายแดนอิสระ
ของปัจเจกบุคคลเสียเอง เช่น สิทธิในความเสมอภาค เป็นต้น นอกจากนี้ การยอมรับผลผูกพันของสิทธิ
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ทางรัฐธรรมนูญต่อเอกชนโดยตรงนัน้ จะเกิดผลทีต่ ามมาก็คอื แม้บทบัญญัตวิ า่ ด้วยสิทธิทางรัฐธรรมนูญ
จะได้ก�ำหนดรายละเอียดมากว่าบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิทางรัฐธรรมนูญในอดีต แต่บทบัญญัติว่าด้วย
สิทธิทางรัฐธรรมนูญในรัฐธรรมนูญนัน้ ก็ยงั เป็นบทบัญญัตทิ ไี่ ม่ได้กำ� หนดรายละเอียดไว้โดยชัดแจ้งและ
เป็นรูปธรรมเพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ปัจเจกบุคคลเอกชน
ด้วยกันต่างกล่าวอ้างสิทธิทางรัฐธรรมนูญขึ้นยันคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง เมื่อเกิดสถานการณ์ดังกล่าวขึ้น
จ�ำเป็นจะต้องวินจิ ฉัยว่าสิทธิทางรัฐธรรมนูญทัง้ สองประเภททีข่ ดั แย้งกันนัน้ สิทธิทางรัฐธรรมนูญใดจะมี
ผลใช้บงั คับเหนือกว่าสิทธิทางรัฐธรรมนูญอีกประเภทหนึง่ และท�ำให้ศาลมีอำ� นาจทีจ่ ะตีความบทบัญญัติ
เหล่านัน้ โดยศาลจ�ำเป็นจะต้องชัง่ น�ำ้ หนักว่าสิทธิทางรัฐธรรมนูญประเภทใดควรจะได้รบั ความคุม้ ครอง
มากกว่า ทั้งนี้ การจะวินิจฉัยปัญหาดังกล่าวได้นั้นเป็นเรื่องความยุติธรรมเฉพาะกรณีที่เราไม่สามารถ
ระบุได้อย่างชัดเจนแน่นอนว่าในกรณีที่สิทธิทางรัฐธรรมนูญขัดแย้งกันแล้วสิทธิทางรัฐธรรมนูญใด
จะมีสถานะเหนือกว่าสิทธิทางรัฐธรรมนูญอีกประเภทหนึ่งและท�ำให้สิทธิทางรัฐธรรมนูญอันนั้น
สิ้นผลบังคับไป การจะวินิจฉัยว่ากรณีใดควรคุ้มครองสิทธิทางรัฐธรรมนูญประเภทใดมากกว่ากันนั้น
จึงต้องอาศัยข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติเป็นจ�ำนวนมากพอและอาศัยความละเอียดทางความคิดใน
การพิจารณาแบ่งแยก เพื่อที่จะสามารถค้นหากฎเกณฑ์ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ว่าเมื่อสิทธิ
ทางรัฐธรรมนูญสองประเภทขัดแย้งกัน ในกรณีใดควรคุ้มครองสิทธิทางรัฐธรรมนูญประเภทแรก และ
กรณีใดควรคุ้มครองสิทธิทางรัฐธรรมนูญประเภทหลัง
ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนจึงเห็นว่าหากเรายอมรับว่าสิทธิทางรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันเอกชน
โดยตรงแล้ว ย่อมเป็นการเปิดช่องให้บรรดาปัจเจกบุคคลเอกชนกล่าวอ้างสิทธิทางรัฐธรรมนูญขึน้ ต่อสู้
เอกชนด้วยกันและท�ำให้บรรดาปัจเจกบุคคลเอกชนก็กล่าวอ้างสิทธิทางรัฐธรรมนูญขึน้ เป็นข้อต่อสูก้ นั
ในชั้นศาลเป็นจ�ำนวนมาก  ทั้งๆ ที่รัฐธรรมนูญก็ไม่ได้บัญญัติกฎเกณฑ์ในรายละเอียดได้อย่างครบถ้วน
ทุกกรณี จึงจ�ำเป็นต้องอาศัยการปรับใช้และตีความกฎหมายเข้าช่วยแก้ไขปัญหา องค์กรที่ต้องเข้ามา
รับภาระหน้าที่นี้ก็คือองค์กรตุลาการ ภาระที่ส�ำคัญในการชั่งน�้ำหนักสิทธิทางรัฐธรรมนูญจึงตกอยู่ที่
องค์กรตุลาการทีจ่ ะต้องพิจารณาว่ามีกฎหมายทีก่ ำ� หนดรายละเอียดในเรือ่ งนัน้ หรือไม่ และกฎหมายนัน้
ได้รักษาไว้ซึ่งสมดุลระหว่างสิทธิทางรัฐธรรมนูญที่ขัดแย้งกันนั้นได้แค่ไหนเพียงใด ท้ายที่สุดจึง
ท�ำให้องค์กรตุลาการมีอ�ำนาจเหนือองค์กรนิติบัญญัติทั้งที่องค์กรตุลาการก็มีความชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตยทีต่ ำ�่ กว่าด้วย และท�ำให้ดลุ ยภาพของการใช้อำ� นาจขององค์กรผูใ้ ช้อำ� นาจรัฐเสียสมดุลไป
ผูเ้ ขียนจึงเห็นว่าในเรือ่ งผลผูกพันของสิทธิทางรัฐธรรมนูญในแดนของกฎหมายเอกชนนัน้
เรายังไม่ควรยอมรับว่าสิทธิทางรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันเอกชนโดยตรง แต่ควรปล่อยให้เป็นเรื่องทาง
การเมืองโดยให้ทั้งองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติและองค์กรฝ่ายตุลาการต่างมีดุลยพินิจในการเลือกวิธีการ
รักษาไว้ซงึ่ สมดุลของสิทธิทางรัฐธรรมนูญนัน้ ได้ และเมือ่ วิชานิตศิ าสตร์ได้พฒ
ั นาก้าวหน้าไปจนกระทัง่
เราสามารถค้นหากฎเกณฑ์ในการรักษาสมดุลของบรรดาสิทธิทางรัฐธรรมนูญทีข่ ดั แย้งกันได้มากพอแล้ว
จนกระทัง่ มีการแก้ไขเพิม่ เติมบทบัญญัตวิ า่ ด้วยสิทธิทางรัฐธรรมนูญให้มคี วามละเอียดลึกซึง้ มีแนวทาง
การแก้ไขปัญหาส�ำหรับกรณีที่สิทธิทางรัฐธรรมนูญขัดแย้งกันชัดเจนมากขึ้น เมื่อสิทธิทางรัฐธรรมนูญ
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ผลผูกพันของสิทธิทางรัฐธรรมนูญในแดนของกฎหมายเอกชน (Horizontal Effect of Constitutional Rights)

มีพัฒนาการไปถึงขั้นนั้นได้ การยอมรับว่าสิทธิทางรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันเอกชนโดยตรงย่อมเป็น
แนวคิดทีน่ า่ สนใจ เพราะเมือ่ พัฒนาการของสิทธิทางรัฐธรรมนูญไปถึงขัน้ นัน้ แล้วย่อมช่วยลดการปรับใช้
และตีความกฎหมายขององค์กรตุลาการซึง่ อาจน�ำไปสูก่ ารใช้อำ� นาจตามอ�ำเภอใจได้ และท�ำให้สามารถ
รักษาสมดุลของอ�ำนาจระหว่างองค์กรนิติบัญญัติและองค์กรตุลาการไม่ให้เปลี่ยนแปลงไปได้ด้วย
ส�ำหรับข้อโต้แย้งว่าสิทธิทางรัฐธรรมนูญไม่ควรมีผลผูกพันเอกชนโดยตรงเพราะว่าเป็น
การท�ำลายแดนของกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนนัน้ ผูเ้ ขียนมีความเห็นว่าแม้การแบ่งแยกแดน
ของกฎหมายเอกชนและแดนของกฎหมายมหาชนจะเป็นแก่นความคิดที่ส�ำคัญในประเทศภาคพื้น
ทวีปยุโรปซึ่งประเทศไทยก็ได้รับเอาแนวความคิดดังกล่าวมาด้วยก็ตาม แต่การที่สิทธิทางรัฐธรรมนูญ
มีผลผูกพันเอกชนโดยตรงด้วยก็ไม่ได้ท�ำให้แดนแห่งกฎหมายเอกชนและแดนแห่งกฎหมายมหาชน
ถูกท�ำลายไปโดยสิน้ เชิงแต่อย่างใด เนือ่ งจากการก�ำหนดกฎเกณฑ์ในนิตสิ มั พันธ์ระหว่างรัฐและเอกชน
ในบางกรณีก็จ�ำเป็นจะต้องมีความแตกต่างจากนิติสัมพันธ์ระหว่างเอกชนด้วยกันอยู่เพื่อรักษาไว้
ซึง่ ประโยชน์มหาชนหรือประโยชน์สาธารณะ เช่น รัฐย่อมสามารถบังคับให้เอกชนเสียภาษีได้เพือ่ ให้รฐั
มีงบประมาณในการจัดท�ำภารกิจของรัฐ รัฐย่อมก�ำหนดหน้าทีใ่ นการเกณฑ์ทหารให้แก่บคุ คลเพือ่ รักษา
ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในรัฐ เป็นต้น แนวคิดการแบ่งแยกแดนของกฎหมายมหาชน
และแดนของกฎหมายเอกชนจึงยังคงเป็นประโยชน์ในอยูน่ นั่ เอง เพียงแต่วา่ ถ้าเป็นการก�ำหนดกฎเกณฑ์
เกี่ยวกับเรื่องสิทธิทางรัฐธรรมนูญนั้น สิทธิทางรัฐธรรมนูญย่อมมีผลผูกพันเอกชนได้โดยตรงด้วย
แค่นั้นเอง ดังนั้น ผู้เขียนจึงเห็นว่า แนวคิดเรื่องผลผูกพันของสิทธิทางรัฐธรรมนูญของเอกชนโดยตรงนี้
ย่อมเป็นแนวคิดทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้และไม่ได้ถงึ ขนาดจะต้องยกเลิกแนวคิดในการแบ่งแยกกฎหมายเอกชน
และกฎหมายมหาชนแต่อย่างใด เพียงแต่วา่ ในตอนนีผ้ เู้ ขียนเห็นว่าระบบกฎหมายไทยยังไม่พร้อมทีจ่ ะ
ยอมรับแนวคิดเรื่องผลผูกพันของสิทธิทางรัฐธรรมนูญต่อเอกชนโดยตรงเท่านั้น
อย่างไรก็ดี หากเราไม่ยอมรับว่าสิทธิทางรัฐธรรมนูญไม่อาจมีผลผูกพันเอกชนได้เลย ไม่วา่
จะเป็นผลผูกพันเอกชนโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม ย่อมเกิดปัญหาตามมา กล่าวคือ ในบางกรณีสถานะ
ของเอกชนในนิตสิ มั พันธ์ระหว่างเอกชนด้วยกันนัน้ อาจมีความไม่เท่าเทียมกัน เช่น ในเรือ่ งความสัมพันธ์
ในสัญญาจ้างแรงงาน นายจ้างมักเป็นผูม้ ฐี านะทางเศรษฐกิจดีกว่าย่อมเอาเปรียบลูกจ้างซึง่ เป็นผูม้ ฐี านะ
ทางเศรษฐกิจด้อยกว่าโดยลูกจ้างต้องยอมท�ำสัญญาจ้างแรงงานในลักษณะที่เสียเปรียบฝ่ายนายจ้าง
ดังนี้ การบัญญัติรับรองสิทธิทางรัฐธรรมนูญของฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว
ให้มีผลผูกพันนายจ้างและลูกจ้างโดยตรงย่อมสามารถคุ้มครองคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ดีกว่า เป็นต้น
ด้วยเหตุนี้ จึงจ�ำเป็นต้องรับรองให้สิทธิทางรัฐธรรมนูญบางประเภทมีผลผูกพันเอกชนโดยตรงด้วย
ส�ำหรับปัญหาว่าสิทธิทางรัฐธรรมนูญควรมีผลผูกพันเอกชนโดยอ้อมหรือไม่นั้น จากที่ได้
กล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้ว่าสิทธิทางรัฐธรรมนูญอาจมีผลผูกพันเอกชนโดยอ้อมได้ 2 วิธี ได้แก่ สิทธิทาง
รัฐธรรมนูญมีผลผูกพันเอกชนโดยอ้อมผ่านการปรับใช้และตีความกฎหมายเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บทบัญญัติแห่งกฎหมายเอกชนที่มีลักษณะเป็นข้อความคิดทั่วไป และสิทธิทางรัฐธรรมนูญอาจมี
ผลผูกพันเอกชนโดยอ้อมผ่านการก�ำหนดหน้าที่ให้แก่รัฐในการปกป้องคุ้มครองสิทธิทางรัฐธรรมนูญ
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ทั้งสองวิธีการนี้ผู้เขียนเห็นว่าเป็นเรื่องการปรับใช้และตีความกฎหมายทั้งสิ้น กล่าวคือ วิธีแรกเป็นการ
ปรับใช้และตีความกฎหมายเอกชนเพื่อให้สิทธิทางรัฐธรรมนูญเข้าไปมีผลในแดนของกฎหมายเอกชน
แต่วธิ ที สี่ องเป็นการปรับใช้และตีความรัฐธรรมนูญเพือ่ ก�ำหนดหน้าทีใ่ ห้แก่รฐั โดยเฉพาะอย่างยิง่ องค์กร
นิตบิ ญ
ั ญัตใิ นการตรากฎหมายขึน้ มาปกป้องคุม้ ครองสิทธิทางรัฐธรรมนูญของปัจเจกบุคคลเอกชนจาก
การละเมิดของปัจเจกบุคคลเอกชนด้วยกัน
หากเราใช้วิธีแรก ผู้ที่ท�ำหน้าที่ในการตีความกฎหมายเอกชนเพื่อคุ้มครองสิทธิทาง
รัฐธรรมนูญในความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนก็คือองค์กรตุลาการนั่นเอง ในแง่นี้ อ�ำนาจขององค์กร
ตุลาการในการปรับใช้และตีความกฎหมายให้สิทธิทางรัฐธรรมนูญเข้ามามีผลในแดนของกฎหมาย
เอกชนนั้นย่อมถูกจ�ำกัดลงเพียงเท่าที่บทบัญญัติแห่งกฎหมายเอกชนนั้นจะเปิดช่องให้กระท�ำได้ และ
ท�ำให้ปัญหาว่าด้วยการขัดแย้งกันของสิทธิทางรัฐธรรมนูญลดน้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับการให้สิทธิ
ทางรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันเอกชนโดยตรง แต่การเปิดช่องไว้เช่นนั้นมีประโยชน์ในแง่ที่ว่าท�ำให้วิชา
นิติศาสตร์เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาหลักกฎหมายในเรื่องนี้ต่อไปในอนาคตได้
หากเราปรับใช้วธิ ที สี่ องแล้วก็อาจเป็นไปได้วา่ เมือ่ มีคดีเกิดขึน้ ในศาล ปัจเจกบุคคลเอกชน
จ�ำนวนมากอาจกล่าวอ้างว่าองค์กรนิตบิ ญ
ั ญัตไิ ม่ได้ทำ� หน้าทีป่ กป้องคุม้ ครองสิทธิทางรัฐธรรมนูญของเขา
ได้อย่างเพียงพอด้วยการกล่าวอ้างว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีอยู่นั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
เมื่อมีการกล่าวอ้างเช่นนี้แล้วภาระในการวินิจฉัยปัญหาดังกล่าวย่อมตกเป็นขององค์กรที่ท�ำหน้าที่
พิทักษ์รัฐธรรมนูญซึ่งมีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาจะให้
ศาลยุตธิ รรมเป็นองค์กรทีท่ ำ� หน้าทีด่ งั กล่าว ประเทศเยอรมันจะให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรทีม่ หี น้าที่
ดังกล่าว เป็นต้น ส�ำหรับประเทศไทยภาระดังกล่าวย่อมตกเป็นหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่
องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติไม่ได้ท�ำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองสิทธิทางรัฐธรรมนูญของปัจเจกบุคคลเอกชน
ศาลรัฐธรรมนูญก็จะวินิจฉัยว่ากฎหมายนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแล้วมีผลท�ำให้กฎหมายนั้น
ไม่มีผลใช้บังคับอีกต่อไป แต่โดยทั่วไป ผลผูกพันของสิทธิทางรัฐธรรมนูญต่อองค์กรนิติบัญญัตินั้น
ไม่ได้ก่อให้เกิดความรับผิดแก่องค์กรผู้ใช้อำ� นาจนิติบัญญัติแต่อย่างใด ดังนั้น หากองค์กรนิติบัญญัติ
ไม่ได้ทำ� หน้าทีด่ งั กล่าวแล้วไม่มบี คุ คลใดน�ำคดีมาฟ้องต่อศาล กฎหมายทีข่ ดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนัน้
ก็ยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ต่อไปเสมือนว่ากฎหมายนั้นไม่ได้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญโดยที่ไม่ได้ก่อให้
เกิดสภาพบังคับหรือก่อความรับผิดแก่องค์กรผู้ใช้อ�ำนาจนิติบัญญัตินั่นเอง ในทางปฏิบัติการปกป้อง
คุ้มครองสิทธิทางรัฐธรรมนูญในความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนด้วยวิธีการนี้จึงไม่อาจคุ้มครองสิทธิทาง
รัฐธรรมนูญของปัจเจกบุคคลเอกชนได้ตั้งแต่แรก แต่ต้องรอให้มีคดีเกิดขึ้นในศาลเสียก่อน ด้วยเหตุนี้
หากต้องการให้สิทธิทางรัฐธรรมนูญของปัจเจกบุคคลเอกชนได้รับความคุ้มครองผ่านวิธีการดังกล่าว
จึงจ�ำเป็นต้องพัฒนาข้อความคิดเรื่องความรับผิดขององค์กรผู้ใช้อ�ำนาจนิติบัญญัติตามมาด้วยหรือไม่
ปัญหานีเ้ ป็นปัญหาทีค่ วรจะต้องศึกษากันต่อไป แต่อย่างไรก็ดี ไม่ได้หมายความว่าการปกป้องคุม้ ครอง
สิทธิทางรัฐธรรมนูญในความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนผ่านวิธีการนี้ไม่อาจเป็นไปได้เลย การปกป้อง
คุ้มครองสิทธิทางรัฐธรรมนูญผ่านวิธีการนี้ย่อมเป็นการปกป้องคุ้มครองสิทธิทางรัฐธรรมนูญภายหลัง
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ผลผูกพันของสิทธิทางรัฐธรรมนูญในแดนของกฎหมายเอกชน (Horizontal Effect of Constitutional Rights)

จากที่มีการละเมิดสิทธิทางรัฐธรรมนูญไปแล้วและเกิดขึ้นเฉพาะในกรณีที่มีคดีขึ้นมาสู่การพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญเท่านัน้ ซึง่ การปกป้องคุม้ ครองสิทธิทางรัฐธรรมนูญในความสัมพันธ์ระหว่างเอกชน
โดยอ้อมด้วยวิธีการดังกล่าวย่อมส่งผลดีต่อพัฒนาการของวิชานิติศาสตร์ในเรื่องนี้ท�ำให้นักกฎหมาย
มีโอกาสพัฒนาหลักการเรื่องผลผูกพันของสิทธิทางรัฐธรรมนูญในแดนของกฎหมายเอกชนและ
ค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องความขัดแย้งกันของสิทธิทางรัฐธรรมนูญได้นั่นเอง จากที่กล่าวไป
ข้างต้นนี้ ผูเ้ ขียนจึงมีความเห็นว่าแนวคิดเรือ่ งผลผูกพันของสิทธิทางรัฐธรรมนูญต่อเอกชนโดยอ้อมนัน้
จึงมีความเหมาะสมทีจ่ ะน�ำมาใช้เป็นหลักการทัว่ ไปในระบบกฎหมายไทยยิง่ กว่าการยอมรับว่าสิทธิทาง
รัฐธรรมนูญมีผลผูกพันเอกชนโดยตรงนั่นเอง

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

		6.1 บทสรุป
สิทธิทางรัฐธรรมนูญจะมีผลผูกพันเอกชนโดยตรงได้จะต้องเป็นกรณีที่บทบัญญัติว่าด้วย
สิทธิและเสรีภาพในรัฐธรรมนูญนั้นมีลักษณะเป็นกฎเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรมมากเพียงพอที่จะสามารถ
วินิจฉัยได้ว่าในกรณีที่สิทธิทางรัฐธรรมนูญขัดหรือแย้งกันนั้น สิทธิทางรัฐธรรมนูญใดควรได้รับ
ความคุ้มครองมากกว่า มิฉะนั้นแล้วองค์กรที่จะท�ำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองสิทธิทางรัฐธรรมนูญจะตก
อยู่ที่องค์กรตุลาการเพียงองค์กรเดียว ท�ำให้องค์กรตุลาการมีอ�ำนาจมากยิ่งกว่าองค์กรนิติบัญญัติ
และอาจน�ำไปสู่การใช้อ�ำนาจตามอ�ำเภอใจขององค์กรตุลาการได้ ด้วยเหตุนี้ เมื่อบทบัญญัติว่าด้วย
สิทธิทางรัฐธรรมนูญยังไม่มีลักษณะเป็นรูปธรรมมากพอ สิทธิทางรัฐธรรมนูญจึงไม่ควรมีผลผูกพัน
เอกชนโดยตรง เว้นแต่ในกรณีที่เป็นสิทธิทางรัฐธรรมนูญที่จ�ำเป็นต้องมีผลผูกพันเอกชนโดยตรง
เพื่อคุ้มครองคู่กรณีในนิติสัมพันธ์ที่เสียเปรียบกว่า เช่น สิทธิของลูกจ้างในสัญญาจ้างแรงงาน เป็นต้น
อย่างไรก็ดี สิทธิทางรัฐธรรมนูญอาจมีผลผูกพันเอกชนโดยอ้อมผ่านการปรับใช้และตีความกฎหมาย
เอกชน และผ่านการตีความสิทธิทางรัฐธรรมนูญให้องค์กรของรัฐมีหน้าที่ต้องปกป้องคุ้มครองสิทธิ
ทางรัฐธรรมนูญของปัจเจกบุคคลจากการล่วงละเมิดโดยปัจเจกบุคคลเอกชนด้วยกันด้วย ทั้งนี้
แม้การตีความให้สิทธิทางรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันเอกชนโดยอ้อมนั้นอาจเกิดปัญหาความขัดแย้งกัน
สิทธิทางรัฐธรรมนูญได้เช่นเดียวกับการที่สิทธิทางรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันเอกชนโดยตรง แต่โอกาส
ที่จะเกิดขึ้นย่อมมีน้อยกว่าเนื่องจากสิทธิทางรัฐธรรมนูญจะเข้ามามีผลในแดนของกฎหมายมหาชน
ได้ก็ต่อเมื่อกฎหมายเอกชนเองเปิดช่องให้ศาลตีความเช่นนั้นได้หรือจะต้องมีคดีขึ้นมาสู่การพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญเท่านั้น แม้การก�ำหนดให้สิทธิทางรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันเอกชนโดยอ้อมจะท�ำให้
ไม่สามารถปกป้องคุม้ ครองสิทธิทางรัฐธรรมนูญได้เท่ากับการก�ำหนดให้สทิ ธิทางรัฐธรรมนูญมีผลผูกพัน
เอกชนโดยตรง แต่กย็ อ่ มเป็นผลดียงิ่ กว่าการไม่ยอมรับว่าสิทธิทางรัฐธรรมนูญไม่มผี ลผูกพันเอกชนเลย
ทัง้ ยังช่วยลดการใช้อำ� นาจขององค์กรตุลาการได้และไม่ทำ� ให้ดลุ ยภาพของอ�ำนาจขององค์กรนิตบิ ญ
ั ญัติ
เปลีย่ นแปลงไปสูอ่ งค์กรตุลาการมากเกินไป และยังเป็นการเปิดช่องให้มกี ารพัฒนาหลักกฎหมายเรือ่ ง
ผลผูกพันของสิทธิทางรัฐธรรมนูญผ่านการปรับใช้และตีความกฎหมายขององค์กรตุลาการได้ด้วย
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จักรกฤษณ์ มุสิกสาร

		6.2 ข้อเสนอแนะ
(1) ควรจะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
โดยก�ำหนดให้สิทธิทางรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันองค์กรนิติบัญญัติ องค์กรบริหาร องค์กรตุลาการและ
องค์กรอื่นของรัฐโดยตรง
(2) ควรจะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
รับรองหลักการมีผลผูกพันของสิทธิทางรัฐธรรมนูญในแดนของกฎหมายเอกชนโดยอ้อมโดยก�ำหนดไว้
อย่างชัดแจ้งให้ศาลมีหน้าที่ตีความกฎหมายโดยค�ำนึงถึงคุณค่าเรื่องสิทธิทางรัฐธรรมนูญด้วย และ
ในกรณีที่ยังไม่มีกฎหมายเฉพาะก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปกป้องคุ้มครองสิทธิทาง
รัฐธรรมนูญในความสัมพันธ์ระหว่างเอกชน เอกชนก็อาจจะกล่าวอ้างสิทธิทางรัฐธรรมนูญขึ้นต่อสู้
ในชัน้ ศาลได้เพราะจะท�ำให้ศาลปรับใช้และตีความกฎหมายโดยค�ำนึงถึงคุณค่าของสิทธิทางรัฐธรรมนูญ
และจะเป็นชี้แนะแนวทางให้ประชาชนสามารถยกบทบัญญัติเรื่องสิทธิทางรัฐธรรมนูญขึ้นต่อสู้ในศาล
ได้อันจะส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาหลักกฎหมายเรื่องสิทธิทางรัฐธรรมนูญได้ต่อไป
(3) ควรจะต้องมีการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ก�ำหนด
ให้สิทธิทางรัฐธรรมนูญบางประเภทมีผลผูกพันปัจเจกบุคคลเอกชนโดยตรง เช่น สิทธิของลูกจ้าง
ในสัญญาจ้างแรงงานที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เป็นต้น
(4) ควรจะท�ำการศึกษาต่อไปในเรื่องความรับผิดขององค์กรนิติบัญญัติว่าสามารถมีได้
หรือไม่ ในกรณีที่องค์กรนิติบัญญัติไม่ได้ท�ำหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดไว้
(5) ควรจะท�ำการศึกษาต่อไปในเรื่องการแก้ไขปัญหาในกรณีที่สิทธิทางรัฐธรรมนูญ
ขัดแย้งกัน
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสาธารณภัย
ตามหลักพื้นฐานประชาธิปไตย
ฉัตรชัย พรหมเลิศ*

บทคัดย่อ
บทคัดย่อหรือสาระสังเขป

การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นหลักการหนึ่งของหลักพื้นฐานประชาธิปไตย และเป็นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยประเภทหนึ่ง โดยที่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
(Participatory Democracy) นั้น จะเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมและมีบทบาทใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารหรือพัฒนาประเทศ ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของการร่วมคิด ร่วมท�ำ 
ร่วมตัดสินใจ หรือร่วมรับผิดชอบในการด�ำเนินกิจการต่าง ๆ เช่น การให้ข้อมูลข่าวสาร การเปิดรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานหรือ
ร่วมเสนอแนะแนวทางทีน่ ำ� ไปสูก่ ารตัดสินใจ หรือการลงประชามติในประเด็นสาธารณะต่าง ๆ เป็นต้น
การจัดการสาธารณภัย เป็นสิ่งหนึ่งที่มีความส�ำคัญ เนื่องจากในปัจจุบันสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนไป
เกิดการเปลีย่ นแปลงทางสภาพภูมอิ ากาศ อันจะก่อให้เกิดสาธารณภัยทีม่ ขี นาดใหญ่และรุนแรงมากขึน้
ส่งผลกระทบ และเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจ�ำนวนมหาศาล ดังนั้น
การจัดการสาธารณภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เป็นประเด็นที่ส�ำคัญ
ที่ประชาชนทุกคนควรรับรู้และตระหนักถึง เพราะประชาชนทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัย
ในชีวิต และทรัพย์สินของตนเอง และสาธารณภัยเป็นเรื่องที่ใกล้ชิดกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนโดยตรง ประชาชนทุกคนจึงต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการด�ำเนินกิจการต่าง ๆ ของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องกับการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยอย่างยั่งยืน
ค�ำส�ำคัญ หลักพื้นฐานประชาธิปไตย
การมีส่วนร่วมของประชาชน
การจัดการสาธารณภัย

* ปลัดกระทรวงมหาดไทย, รัฐศาสตรบัณฑิตและรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ผู้เข้ารับ
การอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 5 ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

76
-18-1171(001)P3.indd 76

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 20 เล่มที่ 60 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2561
3/6/62 BE 2:16 PM

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสาธารณภัย ตามหลักพื้นฐานประชาธิปไตย

ความน�ำ บทน�ำ หรือเกริ่นน�ำ

ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองรูปแบบหนึ่ง ที่อ�ำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน
ประชาชนทุกคนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันและมีสิทธิเสรีภาพในการด�ำเนินชีวิต อันอาจกล่าว
ได้ว่า “ประชาธิปไตย เป็นการปกครองโดยประชาชน เพื่อประชาชน” โดยที่การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อาจเป็นการที่ประชาชนทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจโดยตรงหรือกระท�ำโดย
การที่ประชาชนเลือกผู้แทนให้เข้าไปท�ำหน้าที่แทนตนในการตัดสินใจด�ำเนินกิจการต่าง ๆ นอกจากนี้
ยังมีประชาธิปไตยอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่า “ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ซึ่งมีหลักการส�ำคัญ คือ
การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเมืองและการบริหารของประเทศ เป็นการกระจายโอกาสให้
ประชาชนมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจเรือ่ งต่าง ๆ ทีเ่ ป็นการด�ำเนินกิจการของรัฐ ตัง้ แต่การให้ประชาชน
สามารถให้ข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นหรือให้ค�ำปรึกษาเสนอแนะแนวทางที่น�ำไปสู่การตัดสินใจ
ในการวางแผนเตรียมโครงการหรือร่วมด�ำเนินโครงการต่าง ๆ โดยเป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐ ตลอดจน
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการตัดสินใจโดยตรงหรือประชาชนสามารถตรวจสอบ
การด�ำเนินกิจการของรัฐได้ ซึง่ ในปัจจุบนั ประเทศไทยได้เริม่ พัฒนาเข้าสู่ “ประชาธิปไตยแบบมีสว่ นร่วม”
โดยจะเห็นได้จากการที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ให้ความส�ำคัญ
กับการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ โดยใช้แนวทางการมี
ส่วนร่วมตามหลักประชารัฐ ทีเ่ ป็นการรวมพลังจากทุกภาคส่วนทัง้ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐ
ซึ่งถือเป็นพลังอ�ำนาจที่ส�ำคัญในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลง การปฏิรูป และการพัฒนาประเทศ
ในทุกมิตแิ ละทุกด้าน ซึง่ ประชาชนทุกคนต้องมีสว่ นร่วมในการร่วมคิด ร่วมท�ำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบ
โดยถือเสมือนว่าเป็นเรื่องของตนเอง เพื่อให้การด�ำเนินกิจการต่าง ๆ ของประเทศ เกิดความยั่งยืน
การจัดการสาธารณภัย ถือเป็นกิจการของรัฐอย่างหนึง่ ทีส่ ำ� คัญ ซึง่ ประชาชนทุกคนควรตระหนักรู้
และเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศอย่างรวดเร็วและการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
ส่งผลให้แนวโน้มสถานการณ์สาธารณภัยของโลกทวีความรุนแรงมากขึ้นและถือเป็นภัยร้ายแรง
ที่คุกคามต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในทุกประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยมีการจัดการ
สาธารณภัยในเชิงรับ กล่าวคือ เป็นการตอบโต้ในสถานการณ์ฉุกเฉินและการบรรเทาทุกข์ให้ความ
ช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ต่อมาการจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยได้มีการพัฒนาให้ดีขึ้น
โดยมุ่งเน้นการจัดการสาธารณภัยในเชิงรุก ซึ่งเป็นการให้ความส�ำคัญกับการป้องกันและเตรียมความ
พร้อมรับมือกับสาธารณภัย จนกระทั่งเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นแผนแม่บทใน
การจัดการสาธารณภัยของประเทศ โดยยึดแนวคิดการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk
Reduction : DRR) และแนวทางการฟื้นฟูที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and
Safer) ภายใต้การพัฒนาศักยภาพและการส่งเสริมให้ทอ้ งถิน่ และชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดการ
สาธารณภัยอย่างยั่งยืน ตามหลักสากล “รู้รับ – ปรับตัว – ฟื้นเร็วทั่ว – อย่างยั่งยืน” (Resilience)
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ฉัตรชัย พรหมเลิศ

1. ความเป็นมาของหลักประชาธิปไตย

ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองรูปแบบหนึง่ ซึง่ การบริหารอ�ำนาจรัฐมาจากเสียงข้างมาก
ของพลเมือง ผู้เป็นเจ้าของอ�ำนาจอธิปไตย โดยพลเมืองอาจใช้อ�ำนาจของตนด้วยตนเองหรือผ่านทาง
ผู้แทน ที่เลือกให้ไปใช้อ�ำนาจแทนก็ได้ ประชาธิปไตยยังเป็นอุดมคติที่ว่าพลเมืองทุกคนในชาติร่วมกัน
พิจารณากฎหมายและการปฏิบตั ขิ องรัฐ และก�ำหนดให้พลเมืองทุกคนมีโอกาสแสดงความยินยอม และ
เจตนาของตนอย่างเท่าเทียมกัน1
การปกครองระบอบประชาธิปไตยนัน้ มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าเกิดขึน้ ตัง้ แต่ในสมัยกรีกโบราณ
รัฐในกรีกโบราณมีลักษณะเป็นนครรัฐซึ่งมีรูปแบบการปกครองที่แตกต่างกัน นครรัฐที่ใช้การปกครอง
โดยประชาชนโดยตรงคือ นครรัฐเอเธนส์ ซึง่ เป็นหลักฐานชิน้ ส�ำคัญทีแ่ สดงให้เห็นว่าระบอบการปกครอง
แบบประชาธิปไตยเกิดขึ้นตั้งแต่อดีตและมีวิวัฒนาการและการพัฒนาจนถึงปัจจุบัน การปกครอง
โดยประชาชนโดยตรงของนครรัฐเอเธนส์มกี ารตัง้ สภาประชาชนซึง่ ก็คอื อ�ำนาจนิติบญ
ั ญัติ โดยสมาชิก
ของสภาประชาชนมาจากราษฎรชายทุกคนที่มีสถานภาพเป็นพลเมืองของนครรัฐอายุ 20 ปีขึ้นไป
มีหน้าที่ในการออกกฎหมายและควบคุมการท�ำงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งเรียกว่า “คณะมนตรีห้าร้อย”
มาจากการจับฉลากจากราษฎรชายทุกคนที่เป็นพลเมืองของนครรัฐอายุ 30 ปีข้ึนไป มีหน้าที่ใน
การบริหารนครรัฐให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายที่สภาประชาชนก�ำหนด ส่วนอ�ำนาจตุลาการ
มีศาลประชาชนเป็นองค์กรท�ำหน้าที่ตัดสินคดีความ ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในศาลประชาชนมาจากการ
จับฉลากของราษฎรชายที่เป็นพลเมืองนครรัฐอายุ 30 ปีขึ้นไป ประกอบด้วยลูกขุนประมาณ 201 คน
หรือมากกว่านั้น จะเห็นได้ว่าระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยของนครรัฐเอเธนส์ตั้งอยู่บน
หลักพื้นฐาน 3 ประการ ได้แก่ การเลือกตั้งโดยกลุ่มประชาชน การตัดสินใจโดยมวลชน และการด�ำรง
ต�ำแหน่งต่าง ๆ จะมีการหมุนเวียนกันไปไม่สามารถด�ำรงต�ำแหน่งได้ตลอดชีพ หลังจากการล่มสลายของ
กรีกโบราณ การปกครองระบอบประชาธิปไตยไม่ได้ถูกน�ำมาใช้อีก จนกระทั่งศตวรรษที่ 13 แนวคิด
เรื่องประชาธิปไตยจึงได้รับการสนใจจากประชาคมโลกอีกครั้ง และได้ถูกน�ำมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม
ในประเทศต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย2

1
2

ประชาธิปไตย, Available: http://th.wikipedia.org/wiki/ประชาธิปไตย[2017, June 7].
ประภัสสร ทองยินดี, 2558, “ประชาธิปไตย: แนวคิดและหลักการเบือ้ งต้น”, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิรน์ เอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ประจ�ำเดือน กันยายน-ธันวาคม 2558, หน้า 12-13.
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2. ความหมายและหลักการของระบอบประชาธิปไตย

		 2.1 ความหมายของประชาธิปไตย
ค� ำ ว่ า “ประชาธิ ป ไตย” (Democracy) มี ร ากศั พ ท์ ม าจากภาษากรี ก โบราณ คื อ
“demos” แปลว่า ประชาชน และ “kratos” แปลว่า ปกครอง เมื่อรวมแล้วเรียกว่า “Demokratia”
แปลว่า การปกครองโดยประชาชน3 และมีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2554 ว่า “ระบอบการปกครองทีถ่ อื มติปวงชนเป็นใหญ่, การถือเสียงข้างมากเป็นใหญ่ นอกจากนี้
ยังมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้อย่างหลากหลายขึ้นอยู่กับมุมมอง แนวคิด และทัศนคติ
ของนักวิชาการแต่ละท่าน ซึ่งสามารถสรุปความหมายของค�ำว่า “ประชาธิปไตย” ได้ดังนี4้
(1) อ�ำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนหรือประชาชนมีอ�ำนาจสูงสุดในรัฐ
(2) ประชาชนในสังคมมีความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
(3) ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพในการด�ำเนินชีวิตโดยอยู่ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมาย
ก�ำหนด
(4) ประชาชนแสดงอ�ำนาจในการปกครองผ่านทางกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นและอ�ำนวย
ความสะดวกโดยรัฐบาล
		2.2 หลักการของระบอบประชาธิปไตย5 สรุปได้ดังนี้
(1) หลักการอ�ำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน อ�ำนาจอธิปไตยหรืออ�ำนาจสูงสุดในการ
ปกครองประเทศ ได้แก่ อ�ำนาจนิตบิ ญ
ั ญัติ อ�ำนาจบริหาร และอ�ำนาจตุลากร เป็นอ�ำนาจทีม่ าจากปวงชน
และผู้ที่จะได้อ�ำนาจปกครองจะต้องได้รับความยินยอมจากประชาชนส่วนใหญ่
(2) หลักเสรีภาพ ประชาชนทุกคนมีความสามารถในการกระท�ำหรืองดเว้นการกระท�ำ
อย่างใดอย่างหนึง่ ตามทีบ่ คุ คลต้องการ เท่าทีก่ ารกระท�ำนัน้ ไม่ไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอืน่ หรือ
ละเมิดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมและความมั่นคงของประเทศ
(3) หลักความเสมอภาค เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงทรัพยากร
และคุณค่าต่าง ๆ ของสังคมที่มีอยู่อย่างจ�ำกัดอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ถูกกีดกันด้วยสาเหตุแห่ง
ความแตกต่างทางชั้นวรรณะทางสังคม ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือ
ด้วยสาเหตุอื่น

3
4
5

ส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2555, วิถีประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง, หน้า 21.
ประภัสสร ทองยินดี, 2558, “ประชาธิปไตย: แนวคิดและหลักการเบือ้ งต้น”, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิรน์ เอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ประจ�ำเดือน กันยายน-ธันวาคม 2558, หน้า 14-15.
วิทยากร เชียงกูล, 2007, หลักการของระบอบประชาธิปไตย [Online], Available: http://witayakornclub.wordpress.
com/2007/06/26/democratic/ [2017, May 19].
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(4) หลักการปกครองโดยกฎหมายหรือหลักนิติธรรม เป็นการให้ความคุ้มครองสิทธิ
ขั้นพื้นฐานของประชาชนทั้งในเรื่องสิทธิเสรีภาพในทรัพย์สิน การแสดงออก การด�ำรงชีพ ฯลฯ อย่าง
เสมอกัน โดยผูป้ กครองไม่สามารถใช้อำ� นาจลิดรอนเพิกถอนสิทธิเสรีภาพได้โดยไม่มกี ฎหมายให้อำ� นาจ
และไม่สามารถใช้อภิสิทธิ์อยู่เหนือกฎหมาย หรือเหนือกว่าประชาชนคนอื่น ๆ ได้
(5) หลักการเสียงข้างมากควบคู่ไปกับการเคารพในสิทธิของเสียงข้างน้อย การตัดสินใจ
ใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนหมู่มาก ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจของฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร
หรือฝ่ายตุลาการ จะต้องถือเอาเสียงข้างมากที่มีต่อเรื่องนั้น ๆ เป็นเกณฑ์ในการตัดสินทางเลือก โดย
ถือว่าเสียงข้างมากเป็นตัวแทนที่สะท้อนความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชาชนหมู่มาก แต่จะ
ต้องมีการค�ำนึงถึงการเคารพและคุ้มครองสิทธิเสียงข้างน้อยด้วย

3. ประเภทของระบอบประชาธิปไตย

ระบอบประชาธิปไตยอาจจ�ำแนกได้เป็นหลายประเภท โดยบางประเภทให้เสรีภาพและ
ความมีสิทธิ แก่พลเมืองมากกว่ารูปแบบอื่น ประเภทของประชาธิปไตย สามารถแบ่งได้ดังนี้
		3.1 ประชาธิปไตยทางตรง (Direct Democracy) เป็นระบอบประชาธิปไตยทีใ่ ห้ประชาชน
ทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการเมืองได้โดยตรง รวมไปถึงการร่างกฎหมาย
การลงประชามติในระดับประเทศ และการก�ำหนดนโยบายของรัฐบาล
		3.2 ประชาธิปไตยแบบมีผู้แทน (Representative Democracy) หรือที่เรียกกันว่า
ประชาธิปไตยทางอ้อม (Indirect Democracy) เป็นการปกครองที่ประชาชนจะเลือกผู้แทนเข้าไป
ท�ำหน้าทีแ่ ทนตนในการร่วมตัดสินใจทางการเมือง ซึง่ เป็นรูปแบบทีใ่ ช้กนั อย่างแพร่หลายทีส่ ดุ ในปัจจุบนั
		3.3 ประชาธิปไตยแบบมีสว่ นร่วม (Participatory Democracy) เป็นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยที่ผสมผสานระหว่าง 2 แบบแรก โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ที่มากกว่าเพียง
การเลือกตัง้ แต่ยงั ให้ประชาชนปกครองตนเองได้ในระดับท้องถิน่ มีองค์กรอิสระ ทีร่ กั ษาผลประโยชน์
ของประชาชน ประชาชนมีบทบาทในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารประเทศค่อนข้างมาก

4. การมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย

		4.1 ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน6
“การมีสว่ นร่วมของประชาชน” หมายถึง การทีก่ ลุม่ ประชาชน หรือขบวนการทีส่ มาชิกของ
ชุมชนทีก่ ระท�ำการออกมาในลักษณะของการท�ำงานร่วมกัน ทีจ่ ะแสดงให้เห็นถึงความต้องการร่วมกัน
ความสนใจร่วมกัน มีความต้องการที่จะบรรลุถึงเป้าหมายร่วมทางเศรษฐกิจและสังคมหรือการเมือง

6

นางสาวเรณุมาศ รักษาแก้ว, สถาบันพระปกเกล้า, การมีส่วนร่วมของประชาชน [Online], Available: http://wiki.kpi.
ac.th [2017, June 21].
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสาธารณภัย ตามหลักพื้นฐานประชาธิปไตย

หรือการด�ำเนินการร่วมกันเพื่อให้เกิดอิทธิพลต่อรองอ�ำนาจ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม หรือ
การด�ำเนินการเพื่อให้เกิดอิทธิพลต่อรองอ�ำนาจทางการเมือง เศรษฐกิจ การปรับปรุงสถานภาพทาง
สังคมในกลุ่มชุมชน
นอกจากนี้ ยังมีนกั วิชาการอีกหลายท่านทีใ่ ห้คำ� นิยามค�ำว่า “การมีสว่ นร่วมของประชาชน”
ไว้ อาทิ
ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และ ดร. ถวิลวดี บุรีกุล ได้ให้นิยามไว้หมายถึง การที่อ�ำนาจ
ในการตัดสินใจไม่ควรเป็นของกลุม่ คนจ�ำนวนน้อย แต่อำ� นาจควรได้รบั การจัดสรรในระหว่างประชาชน
เพื่อทุก ๆ คนได้มีโอกาสที่จะมีอิทธิพลต่อกิจกรรมส่วนรวม
คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม และคณะ ได้ให้ความหมายว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ
การกระจายโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง และการบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจใน
เรื่องต่าง ๆ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชน โดยการให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น ให้ค�ำแนะน�ำปรึกษา ร่วมวางแผน
ร่วมปฏิบัติ ตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากประชาชน
ปัทมา สูบก�ำปัง ได้สรุปความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า หมายถึง การ
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีสทิ ธิในกระบวนการนโยบายสาธารณะทัง้ ในด้านการให้และรับรูข้ อ้ มูลข่าวสาร
การให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การร่วมตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ เช่น การริเริ่มนโยบาย การจัดท�ำ
แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมทีอ่ าจมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ และสิง่ แวดล้อม การวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น
		4.2 เงื่อนไขพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชน7 มี 3 ประการ คือ
(1) การมีอิสรภาพในการเข้าร่วม หมายถึง การเข้าร่วมต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ
(2) ความเสมอภาคในการเข้าร่วมกิจกรรม หมายถึง ทุกคนทีเ่ ข้าร่วมต้องมีสทิ ธิเท่าเทียมกัน
(3) ผู้เข้าร่วมต้องมีความสามารถพอที่จะเข้าร่วมกิจกรรม หมายถึง มีความเข้าใจใน
เรื่องนั้น ๆ แต่หากกิจกรรมที่ก�ำหนดไว้มีความซับซ้อนเกินความสามารถของกลุ่มเป้าหมาย ก็จะต้องมี
การพัฒนาศักยภาพให้พวกเขาสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้
4.3 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน8
หลักการส�ำคัญของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม คือ การให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การเมืองและการบริหาร มีการกระจายอ�ำนาจในการตัดสินใจและการจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ใน
ระหว่างประชาชนให้เท่าเทียมกัน มีการเพิ่มการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน มีโครงสร้าง

7
8

เพิ่งอ้าง.
นางสาวเรณุมาศ รักษาแก้ว, สถาบันพระปกเกล้า, การมีส่วนร่วมของประชาชน [Online], Available: http://wiki.kpi.
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การท�ำงานที่สามารถตรวจสอบได้ มีความโปร่งใส และค�ำนึงถึงความต้องการทรัพยากรของผู้มี
ส่วนร่วม การมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร กระบวนการทางนโยบาย และกระบวนการยุตธิ รรมได้ ซึง่ การมีสว่ นร่วมของประชาชนนัน้
นับว่ามีความส�ำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยให้มีการตรวจสอบการท�ำงานของผู้บริหาร ท�ำให้ผู้บริหาร
เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น และเป็นการสร้างความมั่นใจได้ว่าความต้องการของประชาชน
จะได้รับการตอบสนอง จะเห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการกระจายโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการเมือง การบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ การจัดสรร
ทรั พ ยากรของชุ ม ชนและของชาติ โดยการให้ ข ้ อ มู ล แสดงความคิ ด เห็ น ให้ ค� ำ แนะน� ำ ปรึ ก ษา
ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากประชาชน9 โดยอาจแบ่งระดับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนได้ดังนี้
(1) ระดับการให้ข้อมูลข่าวสาร (Inform) เป็นระดับต�่ำสุด แต่เป็นระดับที่ส�ำคัญที่สุด
เพราะเป็นก้าวแรกของการทีภ่ าครัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าสูก่ ระบวนการมีสว่ นร่วมในเรือ่ งต่าง ๆ
และเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดของการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้วางแผนโครงการกับประชาชน โดยมีวิธีการ
ต่าง ๆ เช่น เอกสารสิง่ พิมพ์ การแถลงข่าว การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ การจัดนิทรรศการ
การติดประกาศ การให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น
(2) ระดับการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน การรับฟังความคิดเห็น (Consult)
เป็ น กระบวนการที่ เ ปิ ด ให้ ป ระชาชนมี ส ่ ว นร่ ว มในการให้ ข ้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง และความคิ ด เห็ น
เพื่อประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การจัดท�ำแบบสอบถาม การรับฟัง
ความคิดเห็น การส�ำรวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ หรือการแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์
เป็นต้น
(3) ระดับการปรึกษาหารือ หรือ การเกีย่ วข้อง (Involve) เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานหรือร่วมเสนอแนะแนวทางที่น�ำไปสู่การตัดสินใจ เพื่อสร้างความมั่นใจให้
ประชาชนว่าข้อมูล ความคิดเห็น และความต้องการของประชาชนจะถูกน�ำไปพิจารณา เป็นทางเลือก
ในการบริหารงานของภาครัฐ เช่น การจัดประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ พิจารณาประเด็นนโยบาย
สาธารณะ การท�ำประชาพิจารณ์ การจัดตั้งคณะท�ำงานเพื่อเสนอแนะประเด็นนโยบาย เป็นต้น
(4) ระดับการร่วมมือ (Collaboration) เป็นการให้กลุ่มประชาชน ผู้แทนภาคสาธารณะ
มีส่วนร่วมในการวางแผนเตรียมโครงการ หรือร่วมกันด�ำเนินโครงการ โดยเป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐ
ในทุ ก ขั้ น ตอนของการตั ด สิ น ใจ และมี ก ารด� ำ เนิ น กิ จ กรรมร่ ว มกั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เช่ น การตั้ ง
คณะกรรมการที่มีฝ่ายประชาชนร่วมเป็นกรรมการ เป็นต้น
(5) ระดับการควบคุมโดยประชาชน หรือ การเสริมอ�ำนาจแก่ประชาชน (Empower)
เป็นระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วมของประชาชน เพราะเป็นการให้บทบาทประชาชนอย่างเต็มที่
โดยให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ เช่น การลงประชามติในประเด็นสาธารณะต่าง ๆ โครงการกองทุน
หมู่บ้านที่มอบอ�ำนาจให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจทั้งหมด เป็นต้น
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การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอาจท�ำได้หลายระดับ หลายวิธีดังที่กล่าวมาแล้ว
ซึ่งบางวิธีสามารถท�ำได้ทันที แต่บางวิธีอาจต้องใช้เวลา ขึ้นอยู่กับความต้องการเข้ามามีส่วนร่วม
ของประชาชน อีกทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจึงต้องมีการพัฒนาความรู้
ความเข้าใจในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชน การรับฟังความคิดเห็น การเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วม รวมทัง้ พัฒนาทักษะและศักยภาพของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในทุกระดับ
ควบคู่กันไปด้วย
การมีส่วนร่วมในการรับรู้
สามารถให้ความคิดเห็น/เสนอแนะ
การมีส่วนร่วมในการด�ำเนินงาน
ติดตาม ตรวจสอบ

การมีส่วนร่วมรับประโยชน์
และเป็นเจ้าของนโยบาย

การมีส่วนร่วมในการเลือก
และเสนอเพื่อการตัดสินใจ

การมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจ

ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่น�ำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน10
		4.4 รูปแบบและลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชน
องค์การสหประชาชาติ11 ได้จ�ำแนกลักษณะการมีส่วนร่วมไว้ดังนี้
(1) การมีสว่ นร่วมแบบเป็นไปเอง โดยการเป็นอาสาสมัครหรือการรวมตัวกันเองเพือ่ แก้ไข
ปัญหาของตนเอง โดยเป็นการกระท�ำที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากภายนอก

9

Law222, 2550, การมีส่วนร่วมของประชาชน [Online], Available: http://oknation.nationtv.tv/blog/print.
php?id=76066 [2017, June 9].
10
อนุเชนทร์ เรืองฤทธิ์, 2559, ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชน เทศบาลต�ำบลเกาะคา
แม่ยาว ต�ำบลเกาะคา อ�ำเภอเกาะคา จังหวัดล�ำปาง, รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น.
11
สิรพิ ฒ
ั น์ ลาภจิตร, 2550, ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจมีสว่ นร่วมของประชาชนในการสนับสนุนการบริหารงานองค์การ
บริหารส่วนต�ำบล อ�ำเภอวารินช�ำราบ จังหวัดอุบลราชธานี, วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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(2) การมีส่วนร่วมแบบชักน�ำ  เป็นการเข้าร่วมโดยความต้องการความเห็นชอบหรือ
สนับสนุนโดยรัฐบาล
(3) การมีส่วนร่วมแบบบังคับ เป็นการเข้าร่วมโดยความต้องการความเห็นชอบหรือ
สนับสนุนโดยรัฐบาล ภายใต้การจัดการโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือโดยการบังคับโดยตรง
นิรันดร์ จงวุฒิเวศน์12 ได้สรุปรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ดังนี้
(1) การที่ประชาชนมีส่วนร่วมโดยตรง (Direct Participation) โดยผ่านองค์กรที่จัดตั้ง
โดยประชาชน (Inclusive Organization) เช่น การรวมกลุ่มเยาวชนต่าง ๆ เป็นต้น
(2) การทีป่ ระชาชนมีสว่ นร่วมทางอ้อม (Indirect Participation) โดยผ่านองค์กรผูแ้ ทน
ของประชาชน (Representative Organization) เช่น กรรมการของกลุ่มหรือชุมชน เป็นต้น
(3) การทีป่ ระชาชนมีสว่ นร่วมโดยเปิดโอกาสให้ (Open Participation) โดยผ่านองค์กร
ที่ไม่ใช่ผู้แทนของประชาชน (Non-Representative Organization) เช่น สถาบันหรือหน่วยงานที่
เชิญชวนหรือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้ตลอดเวลา
		4.5 การมีส่วนร่วมของประชาชนในประเทศไทย
ประเทศไทยเริ่ ม พั ฒ นาสู ่ “ประชาธิ ป ไตยแบบมี ส ่ ว นร่ ว ม” ตั้ ง แต่ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ทีม่ เี จตนารมณ์อย่างชัดเจนในการคุม้ ครองศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์
สิทธิเสรีภาพ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนการสร้างระบบการตรวจสอบ
อ�ำนาจรัฐ และก่อให้เกิดเสถียรภาพทางการเมือง ประชาชนสามารถตรวจสอบและเรียกร้องให้
ผู้มีอ�ำนาจปฏิบัติตามนโยบายต่าง ๆ ได้
จนกระทัง่ ในปัจจุบนั รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ให้ความส�ำคัญ
กับการส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ อาทิ
(1) ก�ำหนดให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์เป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยการจัดท�ำ การก�ำหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย และสาระ
ในยุทธศาสตร์ชาติ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธกี ารทีก่ ฎหมายบัญญัตซิ งึ่ ต้องมีบทบัญญัตทิ เี่ กีย่ วกับ
การมีส่วนร่วมและการรับฟังของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง13
(2) ก�ำหนดให้รัฐส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้าน
ต่าง ๆ การจัดท�ำบริการสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น การตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐ
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งการตัดสินใจทางการเมือง และการอื่นใดที่อาจมี
ผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชน14

12

นิรันดร์ จงวุฒิเวศน์, 2527, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา, ศักดิ์โสภณการพิมพ์, หน้า 179.
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65.
14
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 78.
13

84
-18-1171(001)P3.indd 84

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 20 เล่มที่ 60 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2561
3/6/62 BE 2:16 PM

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสาธารณภัย ตามหลักพื้นฐานประชาธิปไตย

(3) กรณีที่ประชาชนเข้าชื่อกันเสนอต่อหน่วยงานของรัฐให้ด�ำเนินการใดอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนหรือชุมชน หรืองดเว้นการด�ำเนินการใดอันจะกระทบต่อความเป็นอยู่อย่าง
สงบสุข ของประชาชนหรือชุมชน หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาข้อเสนอแนะนั้นโดยให้ประชาชน
ที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วย15
(4) ในการจัดท�ำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะใด ทีเ่ ป็นหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ถ้าการร่วมด�ำเนินการกับเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ หรือการมอบหมาย
ให้เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐด�ำเนินการ จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นมากกว่า องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะร่วมหรือมอบหมายให้เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐด�ำเนินการนั้นก็ได้16
(5) ในการด�ำเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น
เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด�ำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมทัง้ มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิน่
มีส่วนร่วมด้วย17
(6) ในการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยต้องให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมในการ
ด�ำเนินกิจกรรมทางการเมือง รวมทั้งการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐ18
(7) ในการปฏิรปู ประเทศ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแผนและขัน้ ตอนการด�ำเนินการ
ปฏิรูปประเทศ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีวิธีการจัดท�ำแผน การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง ขัน้ ตอนในการด�ำเนินการปฏิรปู ประเทศ การวัดผลการด�ำเนินการ และระยะเวลาด�ำเนินการ
ปฏิรูปประเทศทุกด้าน19
(8) ก�ำหนดหน้าที่ของปวงชนชาวไทยในการป้องกันประเทศ พิทักษ์รักษาเกียรติภูมิ
ผลประโยชน์ของชาติ และสาธารณสมบัติของแผ่นดิน รวมทั้งให้ความร่วมมือในการป้องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย20

15

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 43 (3).
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 250 วรรค 3.
17
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253.
18
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 258 ก. (1).
19
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 259.
20
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 50 (2).
16
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(9) ก�ำหนดหน้าที่ของรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงาม รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน
ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ใช้สิทธิและมีส่วนร่วมในการด�ำเนินการด้วย นอกจากนี้
ยังก�ำหนดให้รัฐมีหน้าที่ต้องอนุรักษ์ คุ้มครอง บ�ำรุงรักษา ฟื้นฟู บริหารจัดการ และใช้หรือจัดให้มี
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิด
ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ด�ำเนินการและได้รับประโยชน์จากการด�ำเนินการดังกล่าวด้วย21
		4.6 การมีส่วนร่วมตามหลักประชารัฐ22
ค�ำว่า “ประชารัฐ” มีปรากฏอยู่ในเนื้อเพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทย
รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน...” ซึ่งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีได้นำ� มาก�ำหนดเป็นยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” เพือ่ ให้สว่ นราชการต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทาง
ในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เกิดความสงบเรียบร้อย เกิดความสามัคคี และสร้างการพัฒนา
ประเทศไทยให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นการร่วมมือกันในการสร้างสรรค์
สร้างพลังในการท�ำความดี ให้ประเทศชาติ เพื่อประชาชนทุกคน
ยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” คือ การรวมเอาพลังทุกภาคส่วนทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจ
และภาครัฐ มาใช้บนพืน้ ฐานว่า “คนไทยทุกคน คือ ประชาชนของชาติ” ซึง่ ถือเป็นพลังอ�ำนาจทีส่ ำ� คัญ
ในการแก้ไขปัญหาในการเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิรูปและการพัฒนาประเทศในทุกมิติและทุกด้าน
อย่างยั่งยืน ซึ่งเมื่อประชาชนกับรัฐได้ท�ำงานร่วมกันแล้ว จะก่อให้เกิดความเข้มแข็งและความมั่นคง
ของประเทศในด้านต่าง ๆ โดยการด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” แบ่งได้เป็น 2 ยุทธศาสตร์
ย่อย คือ
(1) “รัฐบาล” กับ “ประชาชน” โดยรัฐหรือรัฐบาลจะเป็นผูอ้ ำ� นวยความสะดวก สนับสนุน
และเปิดช่องทางให้ภาคเอกชนหรือประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมตามกระบวนการประชาธิปไตย
เพื่อให้ประชาชนเข้าใจการบริหารงานของรัฐบาลในเรื่องต่าง ๆ และไม่สร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้น
ระหว่างประชาชน
(2) “ประชาชน” กับ “เจ้าหน้าทีร่ ฐั ” คือ การท�ำงานร่วมกันของประชาชนและเจ้าหน้าทีร่ ฐั
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยการสร้าง “เครือข่ายประชารัฐ” ในทุกด้าน ซึ่งจะเป็นกลไกส�ำคัญ
ทีเ่ ชือ่ มโยง และเสริมเสร้างการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน เพือ่ ไม่ให้เกิดปัญหาความเหลือ่ มล�ำ้
ในสังคม

21
22

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 57.
ปิยะธิดา ขิตนาคินทร์, 2560, นโยบายส�ำคัญที่ควรรู้ของรัฐบาล, Available : www.planning.kmutnb.ac.th/data/
report_Nayoby_60.pdf [2017, July 3].
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หัวใจส�ำคัญของยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” คือ การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
ทุกคน โดยรัฐบาลสนับสนุนให้ประชาชนด�ำเนินการด้วยตนเองบนพื้นฐานความพอเพียง โครงการ
ต่าง ๆ จะเป็นไปตามความต้องการของประชาชน และที่ส�ำคัญประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอ
ความคิดเห็นต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ จึงอาจกล่าวได้วา่ หลักประชารัฐเป็นรูปแบบหนึง่ ของการมีสว่ นร่วม
ที่เปิดโอกาส ให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามาร่วมคิด ร่วมท�ำ  ร่วมรับผิดชอบ ในการด�ำเนินกิจการต่าง ๆ
ของรัฐ เพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคน
5. การจัดการสาธารณภัยในประเทศไทย
		 5.1 การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทย
ในอดีตที่ผ่านประเทศไทยมีการจัดการสาธารณภัยเป็นการจัดการในเชิงรับ ได้แก่ การ
ตอบโต้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน และการบรรเทาทุกข์ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบซึ่งต้องใช้
ทรัพยากรด้านงบประมาณ บุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ และเวลาเป็นจ�ำนวนมากในการด�ำเนินการ
ดังกล่าว ต่อมาการจัดการสาธารณภัยได้พัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้นโดยมุ่งเน้นเป็นการจัดการ
สาธารณภัยเชิงรุกโดยให้ความส�ำคัญกับการป้องกันและเตรียมความพร้อมจากสาธารณภัยซึ่งท�ำให้
การจัดการสาธารณภัย มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น แต่ในความเป็นจริงสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจ�ำเป็นต้อง
ได้รับการจัดการอย่างครบวงจรตั้งแต่ช่วงก่อนเกิด ขณะเกิด และหลังจากเกิดสาธารณภัย แนวคิด
การจัดการสาธารณภัยแนวใหม่ จึงเกิดขึ้นเพื่อลดความสูญเสียและความเสียหายจากสาธารณภัย
ให้ได้มากที่สุด โดยพิจารณา ให้ความส�ำคัญกับทุกช่วงเหตุการณ์ของสาธารณภัยที่เกิดขึ้นซึ่งเป็น
การจัดการสาธารณภัยแบบองค์รวมเรียกว่า “การจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัย” ซึง่ ประกอบด้วย
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction : DRR) และการจัดการสาธารณภัย
(Disaster Management : DM) ซึ่งเป็นการป้องกันเชิงรุกโดยลดปัจจัยที่เป็นเหตุให้เกิดสาธารณภัย
และสร้างระบบการจัดการภัย ในภาวะฉุกเฉินและการฟื้นฟูที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักความยั่งยืน
(Sustainable) โดยใช้หลักการสร้างคืนใหม่ให้ดีกว่าเดิม (build back better)
นอกจากนี้ การจัดการสาธารณภัยยังใช้หลัก การรับรู้ ปรับตัว ฟื้นคืนกลับ (Resilience)
มาผสมผสานการการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยโดยใช้เป็นหลักการในการสร้างความสามารถ
ของระบบชุมชน สังคมทีม่ คี วามเสีย่ งต่อสาธารณภัย ในการเรียนรูเ้ กีย่ วกับสภาพความเสีย่ งภัยของตน
รวมทั้งรู้จัดวางมาตรการและการปฏิบัติตัวเพื่อช่วยลดหรือถ่ายโอนความเสี่ยงภัยดังกล่าว และหาก
ต้องประสบกับภัยนั้นก็จะมีความสามารถในการฟื้นตัวจากผลกระทบจากภัยที่เกิดขึ้นในระยะเวลา
ที่เหมาะสม
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ฉัตรชัย พรหมเลิศ

การประเมินความเสี่ยง
(Risk Assessment)
การฟื้นฟู
(Recovery)

หลังเกิดภัย

การป้องกันและลดผลกระทบ
(Prevention & Mitigation)

ก่อนเกิดภัย

ระหว่างเกิดภัย
การเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉิน
(Response)

การเตรียมความพร้อม
ก่อนเกิดสาธารณภัย
(Prepartdness)

เกิดสาธารณภัย
(Disater Impact)

วงจรการบริหารจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย23
ระยะก่อนเกิดภัย
		การป้องกันและลดผลกระทบ (Prevention and mitigation) คือการด�ำเนินงานเพือ่ ลดโอกาส
ที่สาธารณภัยจะสร้างผลกระทบทางลบต่อบุคคล ชุมชน หรือสังคม โดยใช้มาตรการทางโครงสร้าง
และไม่ใช้โครงสร้าง เช่น การสร้างเขือ่ นเก็บน�ำ 
้ การสร้างก�ำแพงกัน้ น�ำ้ ริมตลิง่ การสร้างระบบระบายน�ำ 
้
การใช้กฎหมายควบคุมก่อสร้างอาคาร การจัดสรรการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นต้น
		การเตรียมความพร้อม (Preparedness) คือการด�ำเนินงานเพื่อให้ประชาชน ชุมชน มีความรู้
และทักษะต่าง ๆ พร้อมที่จะเผชิญกับภัย เช่น การพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัย การวางแผนเผชิญเหตุ
การฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดเตรียมเครือ่ งมืออุปกรณ์ งบประมาณ บุคลากร
ให้มีความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น
ระยะระหว่างเกิดภัย
		การเผชิญเหตุ (Response) เป็นขั้นตอนที่ให้ความส�ำคัญกับการรักษาชีวิตของผู้ประสบภัย
ขณะเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยใช้รับการตอบโต้รับสถานการณ์ที่เป็นมาตรฐานและเป็นเอกภาพ
มีความยืดหยุน่ ต่อสถานการณ์ เพือ่ ให้สามารถรับมือกับสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
รวมถึงบรรเทาทุกข์ผปู้ ระสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ การสัง่ การ
การกูช้ พี กูภ้ ยั การพยาบาล การช่วยเหลือ เช่น การแจกสิง่ ของช่วยเหลือ การจัดการศูนย์อพยพ เป็นต้น
23

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, กระทรวงมหาดไทย, 2559.
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ระยะหลังเกิดภัย
		การฟืน้ ฟู (Recovery) มุง่ เน้นการจัดการหลังเกิดสาธารณภัยเพือ่ ให้บคุ คล ชุมชน หรือสังคมให้
ฟืน้ สภาพมาเป็นปกติดงั เดิมและดีกว่าเดิม (Build back Better) โดยมักจะใช้การฟืน้ ฟูในเชิงโครงสร้าง
ด้วยการซ่อมสร้าง (Reconstruction) เช่น การซ่อมแซมอาคารบ้านเรือน โครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังใช้การฟืน้ ฟูเชิงสังคม ชุมชน โดยการฟืน้ สภาพ (rehabilitation) เช่น การดูแลสิง่ แวดล้อม
สภาพจิตใจ การเยียวยาทางการเงิน เป็นต้น
จากระบบการจัดการสาธารณภัยทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปท�ำให้นานาชาติตา่ งให้ความส�ำคัญในการท�ำ
ข้อตกลงร่วมกันเพื่อน�ำกรอบแนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยมาพิจารณาประกอบการ
จัดท�ำนโยบายเพือ่ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมในระดับสากลทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ เป้าหมายการพัฒนา
ทีย่ งั่ ยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) กรอบการด�ำเนินงานเซนไดเพือ่ การลดความเสีย่ ง
จากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 – 2573 เป็นต้น
ส�ำหรับประเทศไทยได้น�ำกรอบการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยมาพิจารณาจัดท�ำ
นโยบายแผน/ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ส�ำคัญ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นอกจากนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี ได้ร่วมกับผู้น�ำ  187 ประเทศให้การรับรองกรอบการด�ำเนินงานเซนไดเพื่อการลด
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 – 2573 ในการประชุมสหประชาชาติระดับโลกว่าด้วยการลด
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 14 – 18 มีนาคม 2558 ณ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งรัฐบาลไทย
ได้นำ� กรอบดังกล่าวมาด�ำเนินการโดยบรรจุเข้าวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 31 มีนาคม 2558
มีมติเห็นชอบให้น�ำหลักการและแนวคิดของกรอบเซนไดแปลงไปสู่การปฏิบัติภายใต้แผนการป้องกัน
ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย
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แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 เป็นกลไกที่ส�ำคัญที่ใช้จัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นแผนแม่บท
ในการจัดการสาธารณภัย มีลกั ษณะเป็นแนวคิดการปฏิบตั ใิ นการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศ
โดยยึดแนวคิดการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction) และแนวทางการฟื้นฟู
ที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer) ภายใต้การพัฒนาศักยภาพและ
ส่งเสริม ให้ท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน ตามหลักสากล
“รู้รับ-ปรับตัว-ฟื้นเร็วทั่ว-อย่างยั่งยืน” (Resilience) ซึ่งสอดคล้องกับกรอบการด�ำเนินงานเซนได
เพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 – 2573 (Sendai Framework for Disaster Risk
Reduction 2015 – 2030)
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
		ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เป็นการเน้นการป้องกัน
การลดผลกระทบ และการเตรียมความพร้อม ซึ่งเป็นแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการลดโอกาสที่จะได้รับ
ผลกระทบจากสาธารณภัย ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมมือด�ำเนินการในกิจกรรมลดความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย โดยวิธีการใช้โครงสร้างและไม่ใช้โครงสร้าง รวมถึงการเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากร
เครื่องมือ อุปกรณ์ และงบประมาณ โดยมีหลักการดังนี้
(1) สร้างความเข้าใจถึงการลดความเสีย่ งจากสาธารณภัย เช่น การให้ความรู้ การเผยแพร่ขอ้ มูล
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงประชาชนให้เข้าใจถึง
ความส�ำคัญของการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
(2) การพัฒนาศักยภาพในการเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุและการฟื้นสภาพและ
ซ่อมสร้างให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม เป็นการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรที่มีอยู่เดิม ให้สามารถ
ด�ำเนินการป้องกันและลดผลกระทบ รวมถึงการจัดการในภาวะฉุกเฉิน และการฟืน้ ฟูให้มปี ระสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
(3) การลงทุนด้านการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันในการเตรียมความ
พร้อมรับมือและฟื้นกลับได้อย่างรวดเร็ว
		ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบูรณาการจัดการในภาวะฉุกเฉิน เป็นการเผชิญเหตุ การบัญชาการเหตุการณ์
และการบรรเทาทุกข์ โดยเน้นเรื่องมาตรฐาน เอกภาพ และความยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์กรใน
ภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งเป็นการก�ำหนดแนวทางของการจัดตั้งองค์กรปฏิบัติในการจัดการภาวะฉุกเฉิน
ตลอดจนการก�ำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน
		ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน เป็นการฟื้นฟูสภาพ การซ่อมสร้าง
และการพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม ซึ่งเป็นการด�ำเนินงานภายหลังจากที่ภาวะฉุกเฉิน
จากสาธารณภัยได้บรรเทาลงหรือได้ผ่านพ้นไปแล้ว เพื่อด�ำเนินการฟื้นฟูโดยการปรับสภาพระบบ
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสาธารณภัย ตามหลักพื้นฐานประชาธิปไตย

สาธารณูปโภค การด�ำรงชีวิต สภาวะแวดล้อม และวิถีความเป็นอยู่ของชุมชนที่ประสบภัยให้กลับสู่
สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม
		ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการสาธารณภัย เป็นการ
พัฒนาศักยภาพการจัดการสาธารณภัยตามหลักสากล การประสานความช่วยเหลือ และการปฏิบตั งิ าน
ด้านมนุษยธรรม ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งเสริมบทบาทของประเทศในฐานะแกนน�ำ 
ด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
		5.2 การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย “ความเสี่ยง” คือโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่งจะเกิดขึ้นและน�ำมาซึ่งผลกระทบต่าง ๆ ดังนั้น ในบริบท “ความเสี่ยงจากสาธารณภัย”
จึงหมายถึง “โอกาสหรือความเป็นไปได้ ที่เหตุการณ์ภัยใด ๆ จะเกิดขึ้นและสร้างผลกระทบต่อ
การด�ำรงชีวิตในสังคม รวมถึงระบบเศรษฐกิจต่าง ๆ” จากความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงเช่นนี้
จึงท�ำให้สามารถอธิบายได้ว่า ความเสี่ยงจากสาธารณภัยมิได้เป็นผลมาจากการเกิดภัยขึ้นเท่านั้น
หากแต่เป็นผลจากปัจจัยด้านภัยผสมผสานกับบริบทของสังคมหนึ่ง ๆ ซึ่งท�ำให้สังคมนั้น ๆ มีโอกาส
ได้รับผลกระทบมากขึ้น ในการศึกษาด้านความเสี่ยงจากสาธารณภัยได้อธิบายบริบทของสังคมไว้
ผ่านปัจจัยหลายประการ ได้แก่
				■ ภัย คือ เหตุการณ์หรืออันตรายที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติหรือจากการกระท�ำของมนุษย์
ที่อาจน�ำมาซึ่งความสูญเสียต่อทรัพย์สิน ตลอดจนท�ำให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม
				■ ความล่อแหลม (Exposure) คือ การทีส่ ง่ิ ใด ๆ ก็ตามมีสถานทีต่ งั้ อยูภ่ ายในอาณาบริเวณ
พื้นที่ที่อาจจะเกิดภัยและมีโอกาสได้รับความเสียหายจากภัยนั้น ๆ ได้ เช่น ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่
เสี่ยงภัย ทรัพย์สิน อาคารบ้านเรือน กิจการร้านค้า หรือสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจจะ
เกิดภัย
				■ ความเปราะปราง (Vulnerability) คือ ปัจจัยหรือสภาวะใด ๆ ที่ท�ำให้ชุมชนหรือ
สังคมขาดความสามารถในการป้องกันตนเอง หรือไม่สามารถรับมือกับภัยอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น
หรือกระทั่งไม่สามารถรับมือกับภัยอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งไม่สามารถฟื้นฟูชีวิต สังคม
และสภาพแวดล้อมได้อย่างรวดเร็วจากความเสียหายที่เกิดขึ้นได้เช่น โครงสร้างอาคารไม่แข็งแรง ไม่มี
ความรู้ในการรับมือกับภัยความขัดแย้งในชุมชน ฯลฯ
				■ ศักยภาพ (Capacity) คือ ความรู้ ทักษะ และทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชน สังคม
หรือหน่วยงานใด ๆ ทีส่ ามารถน�ำมาใช้เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ เช่น ชุมชนมีความรูใ้ นการช่วยเหลือ
ตนเองและสามารถรับมือกับภัยต่าง ๆ ได้ ความพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ เป็นต้น
จากปัจจัย “ความล่อแหลม (Exposure)” ผสมผสานกับ “ความเปราะบาง (Vulnerability)”
ในพื้นที่ซึ่งจะท�ำให้ได้รับผลกระทบจากภัยมาก ตัวอย่างเช่น
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พื้นที่

ภัย

ความล่อแหลม

ความเปราะบาง

ศักยภาพ

ชุมชน ก. อุทกภัย ตั้ ง อยู ่ พื้ น ที่ ลุ ่ ม ต�่ ำ ใกล้ - ประชากรอาศัย ในชุมชน ชุมชนไม่มีการฝึกซ้อม
แม่นำ�้ เกิดปัญหาอุทกภัย อย่างแออัด
การป้องกันและบรรเทา
- การสร้างบ้านทีไ่ ม่แข็งแรง อุทกภัย
ชุมชน ข. อุทกภัย ตั้ ง อยู ่ พื้ น ที่ ลุ ่ ม ต�่ ำ ใกล้ - ประชากรอาศัย ในชุมชน
แม่นำ�้ เกิดปัญหาอุทกภัย อย่างบางเบา
- สร้างบ้านด้วยคอนกรีต
และยกพื้นบ้านสูง

- ชุ ม ชนมี ก ารฝึ ก ซ้ อ ม
การป้องกันและบรรเทา
อุทกภัย
- หน่วยงานในพืน้ ทีม่ เี รือ
ท้องแบนประจ�ำในพืน้ ที่

จากกรณีเช่นนี้ หากทั้งชุมชน ก. และ ข. เกิดอุทกภัยที่มีรูปแบบเหมือนกันแล้ว โอกาส
ที่ชุมชน ก. จะได้รับความเสียหายนั้นมีมากกว่าชุมชน ข. เนื่องจากมีการอยู่อาศัยกันอย่างแออัด
ในบ้านที่ไม่แข็งแรง จึงสรุปได้ว่าระดับความเสี่ยงต่ออุทกภัยในชุมชน ก. นั้นมีระดับสูงกกว่าชุมชน ข.
นอกจากนี้ ถ้าชุมชนและสังคมมี “ศักยภาพ (Capacity)” คือ มีความรู้และมีการเตรียมพร้อมรับมือ
กับสาธารณภัย ด้วยการปลูกสร้างบ้านที่แข็งแรงทนต่ออุทกภัย (ชุมชน ข.) มีการจัดท�ำแผนเตรียม
ความพร้อมของชุมชน มีการปรับวิถีชีวิตให้เหมาะสม ก็จะช่วยลดความเปราะบางและลดความเสี่ยง
ที่จะได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยได้
ดังนั้น การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction: DRR) จึงเป็น
การด�ำเนินการที่มุ่งเน้นลดปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงก่อนที่ภัยจะเกิดขึ้น ได้แก่ ความล่อแหลม และ
ความเปราะบาง โดยใช้มาตรการทั้งเชิงโครงสร้างและไม่ใช้โครงสร้าง รวมถึงการเตรียมความพร้อม
เพื่อให้มีศักยภาพในการรับมือจากสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ เช่น
				■ มาตรการเชิงโครงสร้าง ได้แก่ การก่อสร้างอาคาร การเสริมความแข็งแรงของตลิ่ง
การก่อสร้างเขื่อน อ่างเก็บน�้ำ การสร้างพนังกั้นน�้ำ การเสริมความแข็งแรงของพื้นที่เชิงเขา การขยาย
พื้นที่เส้นทางการไหลของน�้ำ 
				■ มาตรการไม่ใช้โครงสร้าง ได้แก่ การฝึกอบรม การสร้างความตระหนักความรูค้ วามเข้าใจ
ของชุมชน การออกกฎหมาย ระเบียบ การวางผังเมืองการใช้ประโยชน์ที่ดิน
นอกจากนี้ การเตรียมความพร้อมในการรับมือจากสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นก็เป็น
การแนวทาง การด�ำเนินการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เช่น การพัฒนาระบบการพยากรณ์และ
การแจ้งเตือนภัย การจัดท�ำแผนเตรียมรับมือ การฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดหา
เส้นทาง และสถานที่อพยพที่ปลอดภัย การจัดระเบียบการบัญชาการเหตุการณ์ เป็นต้น
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6. การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการจัดการสาธารณภัยตามหลักพืน้ ฐานประชาธิปไตย

		 6.1 แนวทางการมีส่วนร่วมในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
การน� ำ แนวคิ ด การจั ด การความเสี่ ย งจากสาธารณภั ย น� ำ ไปสู ่ ค วามร่ ว มมื อ ของ
ทุกภาคส่วน ไม่เพียงแต่การสร้างความร่วมมือกับประชาชนแล้วยังให้ความส�ำคัญกับหน่วยงานภาคี
เครือข่าย ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งเป็นไปตามนโยบายหลักประชารัฐเพื่อให้ส่วนราชการ
ภาคธุรกิจ ภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและปฏิรูปการพัฒนาประเทศทุกมิติอย่าง
ยัง่ ยืน โดยเฉพาะการเสริมสร้างความร่วมมือของประชาชนให้ดำ� เนินการได้ดว้ ยตนเองบนพืน้ ฐานความ
พอเพียงและเป็นไปตามความต้องการของประชาชนโดยแท้จริง
การมีสว่ นร่วมในการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัยจึงเป็นบริบทหนึง่ ทีจ่ ะสนับสนุนใน
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยชุมชน ภาคีเครือข่าย มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความ
ส�ำคัญในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยให้มีบทบาทและส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท�ำ 
ร่วมวางแผนในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ตั้งแต่ระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และ
หลังเกิดภัย ได้แก่ การแจ้งเตือนภัย การอพยพที่เป็นระบบ การฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เป็นต้น โดยมีแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมตามหลักประชาธิปไตย ดังนี้
6.1.1 การสร้างการรับรู้เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม
การสร้างการรับรูเ้ ป็นกระบวนการหนึง่ ทีท่ ำ� ให้ทกุ ภาคส่วนรับทราบการด�ำเนินการ
หรือกิจกรรมใด ๆ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการมีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนรับทราบ
ความเป็นมา วัตถุประสงค์ วิธีการด�ำเนินงาน ประโยชน์ที่ได้รับของการด�ำเนินงานนั้น ๆ ซึ่งสอดคล้อง
กับระดับการมีส่วนร่วมการให้ข้อมูลข่าวสาร (Inform) ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้าถึง
และรับรูข้ า่ วสารข้อมูลของการด�ำเนินการ รวมถึงการติดต่อสือ่ สารแลกเปลีย่ นข้อมูล ตัวอย่างการสร้าง
การรับรู้เพื่อท�ำให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย มีดังนี้
(1) การสร้างจิตส�ำนึกและวัฒนธรรมความปลอดภัย
ปัจจุบันประเทศไทยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และจิตส�ำนึก
ในวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) ซึ่งรัฐบาลโดยการน�ำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี ได้ก�ำหนดนโยบายประเทศไทยปลอดภัย (Safety Thailand) ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบ
แนวคิดในการพัฒนาประเทศให้มีความปลอดภัยในทุกพื้นที่ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนใน
การลดความเสีย่ งและสร้างภูมคิ มุ้ กัน ท�ำให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยในทุกด้าน (ภัยจากธรรมชาติ
และภัยอันเกิด จากการกระท�ำของมนุษย์) โดยเร่งยกระดับมาตรฐานการจัดการสาธารณภัยเพือ่ พร้อม
รับมือกับภัยต่าง ๆ โดยการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยประกอบกับการสร้างจิตส�ำนึกและวัฒนธรรม
ความปลอดภัย
การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเป็นการสร้างพฤติกรรมของคนในสังคม
ที่แสดงถึงลักษณะความเชื่อ ความคิด ค่านิยม ความรู้สึก หรือทัศนคติเกี่ยวกับความปลอดภัย เพื่อให้
เกิดความตระหนักถึงความส�ำคัญของสาธารณภัยและความเข้าใจถึงภัย ตลอดจนวิธีการป้องกันและ
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ลดผลกระทบ ตลอดจนการรับมือเมื่อเกิดภัยขึ้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ตนเอง และบุคคล
รอบข้าง ตัวอย่างของกิจกรรมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย เช่น การรณรงค์การสวมนิรภัย
เมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ 100 % การประกวดโรงเรียนดีเด่นเรื่องความปลอดภัย การให้ความรู้
เกี่ยวกับภัย ในพื้นที่เสี่ยงภัยในระดับชุมชน เป็นต้น
(2) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ มุ่งเน้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (ภาครัฐ
ภาคเอกชน ประชาชน) มีความรู้และได้ทราบถึงกรอบนโยบาย แผน ทิศทาง ในการด�ำเนินงานเพื่อให้
เกิด ความเข้ า ใจ ที่ถูกต้องตรงกัน สอดคล้องกับความต้อ งการของทุ กฝ่ า ย โดยใช้ห ลั กการคื อ
การประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วม มาใช้ด�ำเนินกิจกรรมให้เกิดความเชื่อมโยง
เหมาะสมมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้าง
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในการเผยแพร่ขอ้ มูลและน�ำเสนอข่าวสารทีถ่ กู ต้อง
เป็นประโยชน์ ทันต่อการแก้ไขปัญหาในแต่ละสถานการณ์ สนับสนุนให้สื่อประชาสัมพันธ์ทุกแขนง
มีบทบาทในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกฝังจิตส�ำนึกด้านความปลอดภัย (Safety Mind) ของ
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ เช่น วิทยุ โทรทัศน์
และอินเตอร์เน็ต เป็นต้น เผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในชีวิตประจ�ำวัน เช่น การใช้ถนนอย่างปลอดภัย การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เป็นต้น
โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจนเข้าใจง่าย พัฒนารูปแบบและเนื้อหาให้เหมาะสม เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม เป็นที่น่าสนใจ
(3) การวางรากฐานการศึกษา การจัดให้มีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษาเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยจะเป็นการปลูกฝังจิตส�ำนึกและพฤติกรรม
ความปลอดภัย ตัง้ แต่เด็กจนเติบโตเป็นผูใ้ หญ่ซงึ่ มีผลกับการด�ำเนินชีวติ ในสังคมในอนาคต ดังนัน้ ระบบ
การศึกษา จึงจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องพัฒนาหลักสูตรในแต่ระดับชัน้ ตัง้ แต่ระดับประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา
ให้มีบริบทเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับวัยและระดับ
การศึกษา ตัวอย่างกิจกรรม เช่น โรงเรียนปลอดภัยจากภัยพิบัติส�ำหรับเด็กและเยาวชนที่ได้รับ
ผลกระทบ จากสึนามิในภาคใต้ การจัดค่ายอบรมลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในชุมชนเมือง เป็นต้น
6.1.2 การสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดการร่วมเสนอความคิดเห็น
เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับฟังและแสดงความคิดเห็น (Consult)
จากมุมมอง ข้อมูล ข้อเท็จจริง รวมถึงการบอกเล่าถึงปัญหา ข้อเสนอแนะ และการสะท้อนข้อจ�ำกัด
อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ และยังเป็นช่องทางที่ท�ำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยตรงจาก
การโต้ตอบ อภิปราย และน�ำไปสูแ่ นวทางการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ได้ ตัวอย่าง
กิจกรรมการสร้างการมีส่วนร่วมโดยการร่วมเสนอความคิดเห็น มีดังนี้
(1) การจัดเวทีสาธารณะ เช่น การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร การเสวนา
เป็นต้น เพือ่ เปิดโอกาสให้เกิดกระบวนการการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาการลดความเสีย่ งจากสาธารณภัย
จึงเป็นกลไกหนึง่ ทีใ่ ช้ในการขับเคลือ่ นการมีสว่ นร่วมทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยการจัดเวทีสาธารณะควรจัด
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ในหลายระดับเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทในการลดความเสี่ยง เช่น ระดับนโยบายควรจัดเป็น
เวทีระดับชาติโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง จากทุกภาคส่วน
เป็นผูเ้ ข้าร่วมเวทีดงั กล่าว หรือในระดับพืน้ ทีจ่ ำ� เป็นต้องให้ผนู้ ำ� ชุมชน ตัวแทนประชาชนในพืน้ ที่ หน่วยงาน
ในระดับพื้นที่ เข้าร่วมเวทีดังกล่าว เป็นต้น จึงจะท�ำให้เกิดการมีส่วนร่วม โดยการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จากเวทีสาธารณะจะถูกรวบรวมและน�ำไปวิเคราะห์
หาผลสรุปเพื่อหาทางออกหรือแนวทางที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งที่ผ่านมีการจัดเวทีสาธารณะ เพื่อลด
ความเสีย่ งจากสาธารณภัย เช่น การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร “สานพลังประชารัฐ สูป่ ระเทศไทยปลอดภัย”
ในหัวข้อ Fire Safety for all, 2016 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพด้านอุบัติภัย
ให้ปลอดภัยอย่างยั่งยืนเพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 เป็นต้น
(2) การร่วมวางแผน วางกรอบแนวทาง นโยบายในการลดความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยไม่สามารถด�ำเนินการแค่หน่วยงานเดียวอย่างเป็น
เอกเทศได้ เนื่องจากการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยมีความเกี่ยวข้องในเชิงสังคม เศรษฐกิจ และ
การปกครอง จึงจ�ำเป็นต้องใช้การบูรณการจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องมาร่วมวางแผนหรือจัดท�ำนโยบาย
ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกิดจากการด�ำเนินการลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัยก็เป็นปัจจัยประการหนึง่ ทีจ่ ำ� เป็นต้องเข้ามามีสว่ นร่วมในกระบวนการวางแผนดังกล่าว
ซึง่ จะลดแรงต่อต้านและเพิม่ แรงการสนับสนุนการด�ำเนินการดังกล่าวได้ นอกจากนี้ การร่วมวางกรอบ
นโยบายยังจ�ำเป็นต้องใช้เวทีสาธารณะเพื่อกลั่นกรองกรอบแนวทางหรือนโยบายที่ร่วมกันจัดท�ำขึ้น
เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ถูกต้องและสอดคล้องกับความต้องการอย่างแท้จริง เช่น การประชุมคณะท�ำงาน
เพื่อจัดท�ำแผนแม่บทสาธารณภัย การแต่งตั้งคณะท�ำงานผู้ประสานงานหลักการลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัยระดับกระทรวงและระดับพืน้ ที/่ ชุมชน การวางแผนการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ในชุมชนเมือง
เป็นต้น
(3) การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการการรับรู้
เกี่ยวกับการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ซึ่งการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัยจ�ำเป็นต้องใช้ความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับ
นโยบายจนถึงระดับพืน้ ทีร่ วมถึงประชาชน เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีจ่ ำ� เป็นและน�ำมารวบรวมและวิเคราะห์ใช้
ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เช่น การประชุมหารือเพื่อติดตามสถานการณ์สาธารณภัย
การแจ้งเตือนภัย การส�ำรวจพื้นที่เสี่ยงจากสาธารณภัย การจัดท�ำคลังข้อมูลสาธารณภัย เป็นต้น
นอกจากนี้ การแลกเปลี่ยนข้อมูลอาจอยู่ในรูปแบบกลไกลคณะท�ำงานหรือคณะกรรมการอันจะท�ำให้
เกิดการมีส่วนร่วมและเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.1.3 การร่วมตัดสินใจและร่วมด�ำเนินการ
เป็นกระบวนการที่ท�ำให้ทุกภาคส่วนร่วมคิดและร่วมตัดสินใจในการด�ำเนิน
กิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ (Involve and Collaboration) ตัวอย่างกิจกรรมที่น�ำไปสู่การร่วม
ตัดสินใจ และร่วมด�ำเนินการ มีดังนี้
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(1) การด�ำเนินการตามบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding :
MOU) เป็นการท�ำบันทึกความเข้าใจ หรือบันทึกช่วยจ�ำระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อท�ำข้อตกลง
ในการด�ำเนินการแก้ปญ
ั หาอย่างใดอย่างหนึง่ ร่วมกัน โดยอาจเป็นข้อตกลงเพือ่ สนับสนุนซึง่ กันและกัน
ด้านทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อเสริมศักยภาพให้การด�ำเนินการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น
งบประมาณ บุคลากร องค์ความรู้ เป็นต้น MOU สามารถท�ำได้ระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง
รัฐกับเอกชน หรือ รัฐกับองค์กรระหว่างประเทศ ส�ำหรับการใช้ MOU ในการเสริมสร้างความร่วมมือ
ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยส่วนใหญ่เป็นการสนับสนุนทางด้านข้อมูล องค์ความรู้ เพื่อน�ำมา
พัฒนากระบวนการลดความเสีย่ งจากสาธารณภัย เช่น กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีรว่ มกันท�ำ MOU เรือ่ งการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งด้วยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพื่อเป็นการสนับสนุนและแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ แผนที่ และภาพถ่ายจาก
ดาวเทียม และร่วมวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี ส�ำหรับประยุกต์ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
และภัยแล้ง เป็นต้น MOU จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งในการสร้างความร่วมมือในการลดความเสี่ยงจาก
สาธารภัยที่มีประสิทธิภาพ และมีความชัดเจนในการด�ำเนินการร่วมกัน
(2) ความร่วมมือภาครัฐ – ประชาชน
ประชาชนเป็นกลุม่ เป้าหมายหลักในการท�ำงานของภาครัฐโดยให้ประชาชน
มีความเป็นอยู่ที่ดี มีความมั่นคงและปลอดภัย อย่างไรก็ดี หากเกิดความร่วมมือและความสามัคคี
ของประชาชน จะก่อให้เกิดพลังที่ส�ำคัญในการพัฒนาของประเทศ ซึ่งหากสามารถน�ำพลังประชาชน
เข้ามามีสว่ นร่วมในการบริหารงานร่วมกับภาครัฐได้จะท�ำให้การบริหารงานของภาครัฐมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามหลักการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Governance) และ
หลักประชารัฐ โดยให้ประชาชนมีสว่ นร่วมตั้งแต่กระบวนการรับรูข้ อ้ มูล การปฏิบตั ิงาน การร่วมแสดง
ความคิดเห็น การเสนอปัญหาและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น แนวทางการแก้ไขปัญหา
การตั ด สิ น ใจและด�ำเนินการ และการร่วมติดตามประเมิ นผล ในบริ บทการลดความเสี่ ย งจาก
สาธารณภัยก็เช่นกัน หากท�ำให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมในกระบวนการลดความเสีย่ งจากสาธารณภัย
จะท�ำให้การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยสามารถด�ำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยให้เข้ามามี
ส่วนร่วมตัง้ แต่ระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย ดังตัวอย่างโครงการทีส่ ำ� คัญ เช่น การฝึก
การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน การจัดการภัยพิบตั โิ ดยอาศัย
ชุมชนเป็นฐาน การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยโดยการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน เป็นต้น
โดยมีภาครัฐเป็นผู้ให้การสนับสนุนด้านทรัพยากรต่าง ๆ เช่น งบประมาณ องค์ความรู้ เครื่องมือ
อุปกรณ์ เป็นต้น
(3) ความร่วมมือภาครัฐ - ภาคเอกชน
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ – ภาคเอกชน เป็นการสร้างกรอบแนวทาง
ด�ำเนินการร่วมกันในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ทั้งด้านการใช้โครงสร้างและไม่ใช้โครงสร้าง
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น การโอนความเสี่ยง (การท�ำประกันภัย)
96
-18-1171(001)P3.indd 96

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 20 เล่มที่ 60 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2561
3/6/62 BE 2:16 PM

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสาธารณภัย ตามหลักพื้นฐานประชาธิปไตย

การสร้างแรงจูงใจให้เอื้อต่อการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อลด
ความเสีย่ งจากสาธารณภัย การจัดท�ำข้อตกลงความร่วมมือล่วงหน้าในการให้ความช่วยเหลือเมือ่ เกิดภัย
เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน – เอกชน เป็นแนวคิดใหม่ภายใต้การลด
ความเสีย่ งจากสาธารณภัย ทีค่ วรน�ำมาด�ำเนินการ เนือ่ งจากองค์กรเอกชนไม่อาจรักษาความต่อเนือ่ งของ
การด�ำเนินธุรกิจได้เพียงล�ำพัง การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคเอกชนจะสามารถลด
ความเสีย่ งรวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือเหตุการณ์สาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้
ทั้งนี้ ภาคเอกชนสามาถใช้ความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือกันในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เช่น
การจัดตั้งเครือข่ายธุรกิจ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาธารณภัยเพื่อประกอบการตัดสินใจ
ในการลงทุน การด�ำเนินการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยร่วมกันกรณีตั้งอยู่บนพื้นที่เดียวกันหรือ
ใกล้เคียงกัน เป็นต้น
(4) การสร้างการมีสว่ นร่วมผ่านกลไกคณะท�ำงาน/คณะกรรมการ การด�ำเนินการ
โดยใช้รูปแบบกลุ่ม/คณะ เพื่อด�ำเนินการด้านนโยบาย การอ�ำนวยการ การสั่งการ และการปฏิบัติการ
เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามอ�ำนาจหน้าทีท่ กี่ ำ� หนดไว้ โดยใช้การมีสว่ นร่วมในการชีแ้ จง การอภิปราย
การเสนอความคิดเห็น และพิจารณาตัดสินใจจากสมาชิกทุกคนภายในคณะ เพือ่ ค้นหาบทสรุปทีด่ ที สี่ ดุ
ตามเงื่ อ นไขที่ ก� ำ หนดไว้ การด� ำ เนิ น การลดความเสี่ ย งจากสาธารณภั ย ผ่ า นกลไกคณะท� ำ งาน/
คณะกรรมการ ปัจจุบันมีหลายคณะ ได้แก่ คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
(กปภ.ช.) และคณะอนุกรรมการย่อยที่รับผิดชอบสาธารณภัยในแต่ละประเภทภายใต้ กปภ.ช.
คณะกรรมการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน�้ ำ แห่ ง ชาติ คณะกรรมการเตื อ นภั ย แห่ ง ชาติ ส� ำ หรั บ
คณะกรรมการในระดับพื้นที่ เช่น กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อ�ำเภอ/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการหมู่บ้านในการสร้างความเข้มแข็งในการจัดการ
สาธารณภัย เป็นต้น กลไกคณะกรรมการ/คณะท�ำงานในการสร้างความร่วมมือนี้มีจุดแข็ง คือ
การร่วมบูรณาการจากทุกภาคส่วนมาอยู่ในคณะและร่วมพิจารณากลั่นกรองตลอดจนปฏิบัติงาน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก�ำหนดไว้ ร่วมคิดร่วมด�ำเนินการและร่วมรับผิดชอบการด�ำเนินงาน
ตั้งแต่เริ่มต้น จนจบกระบวนการท�ำงาน
6.1.4 การร่วมกันติดตามตรวจสอบและประเมินผล
เป็นกระบวนการทีใ่ ห้ทกุ ภาคส่วนเข้ามามีสว่ นร่วมในการควบคุม ก�ำกับ ตรวจสอบ
การด�ำเนินกิจการของรัฐและให้บทบาททุกภาคส่วนอย่างเต็มทีใ่ นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
ของการท�ำงาน ซึง่ การมีสว่ นร่วมดังกล่าวจะน�ำไปสูค่ วามโปร่งใส เป็นธรรม และรับทราบปัญหาอุปสรรค
อย่างแท้จริง เกิดแนวทางการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ตัวอย่างแนวทางการร่วมกัน
ควบคุมโดยการติดตามตรวจสอบและประเมินผล มีดังนี้
(1) ด�ำเนินการในรูปแบบองค์กร คณะกรรมการ/คณะท�ำงานติดตามและ
ประเมินผล เช่น คณะกรรมติดตามตรวจสอบผลการด�ำเนินการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ระดับจังหวัด คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนแห่งชาติ (ระดับนโยบาย)
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 20 เล่มที่ 60 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2561
-18-1171(001)P3.indd 97

97
3/6/62 BE 2:16 PM

ฉัตรชัย พรหมเลิศ

เป็นต้น นอกจากนี้ การติดตามประเมินผลจากองค์กรภายนอกที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ในการติดตามประเมินผล เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ
ประเมินผล การด�ำเนินงานโดยมีฉันทามติเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน โดยการประเมินผลเริ่ม
ตั้งแต่การประเมินเชิงบริบท การประเมินกระบวนการ การประเมินผลผลิต-ผลลัพธ์และผลกระทบ
โดยด�ำเนินการตามหลักวิชาการที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่น�ำไปปรับปรุงกรอบในการวางแนวทาง
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยต่อไป
(2) การถอดบทเรียนสาธารณภัยที่ส�ำคัญ เป็นการตรวจสอบและประเมินผล
ที่ ไ ด้ จ ากการมี ส ่ ว นร่ ว มโดยออกแบบให้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ เพื่ อ สร้ า งการเรี ย นรู ้ แ ละจั ด การความรู ้
เป็นกระบวนการดึงเอาความรู้จากการท�ำงานออกมาใช้เป็นทุนในการท�ำงานเพื่อยกระดับให้ดีย่ิงขึ้น
ซึ่งผลที่ได้จากการถอดบทเรียน ท�ำให้ได้บทเรียนที่เป็นความรู้เป็นรูปธรรมและเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
ของผูเ้ ข้าร่วมกระบวนการ น�ำมาซึง่ การปรับวิธคี ดิ และเปลีย่ นแปลงวิธกี ารด�ำเนินงานทีส่ ร้างสรรค์และ
มีคุณภาพยิ่งขึ้น ส�ำหรับการถอดบทเรียนเพื่อใช้ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยในประเทศไทย
ที่ส�ำคัญ เช่น การถอดบทเรียนมหาอุทกภัย ปี พ.ศ. 2554 การถอดบทเรียนแผ่นดินไหว จ.เชียงราย
พ.ศ. 2557 ทีจ่ ดั ท�ำขึน้ โดยเชิญนักวิชาการ ผูเ้ ชีย่ วชาญ บุคลากรในพืน้ ทีท่ ไี่ ด้รบั ผลกระทบ มาร่วมหารือ
และให้ขอ้ มูล เป็นต้น ซึง่ ผลจากการถอดบทเรียนนีจ้ ะน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์ในประเด็นปัญหา อุปสรรค
สิง่ ทีเ่ ป็นตัวอย่างทีด่ มี าพัฒนาต่อยอดให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ และน�ำมาจัดท�ำมาตรการ แนวทางปฏิบตั ิ
เพื่อป้องกันและลดผลกระทบ รวมถึงเตรียมความพร้อมรับสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป
		6.2 การด�ำเนินการสร้างการมีสว่ นร่วมในการลดความเสีย่ งจากสาธารณภัยในประเทศไทย
				 ประเทศไทยมีการด�ำเนินการโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย โดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมเป็นกลไกในการขับเคลื่อนมากมาย ในบทความนี้
ขอน�ำเสนอตัวอย่างโครงการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่ส�ำคัญและมีส่วนช่วยในการผลักดันให้
ประเทศไทยเกิดความปลอดภัย จ�ำนวน 3 โครงการ ดังนี้
6.2.1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(Community Based Disaster Risk Management : CBDRM) โดยกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
สาธารณภัยที่เกิดขึ้นสร้างผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ระบบ
เศรษฐกิจและสังคมเกิดความเสียหายทางด้านชีวิตและทรัพย์สิน ภาครัฐต้องเข้าช่วยเหลือบรรเทา
อย่างฉุกเฉิน เพื่อด�ำเนินการในสถานการณ์ในพื้นที่ประสบภัยให้คืนสู่สภาวะปกติ และพบว่าใช้
งบประมาณ เป็นจ�ำนวนมากเพื่อแก้ปัญหาและบรรเทาทุกข์ ซึ่งงบประมาณเหล่านี้ถูกน�ำมาใช้ใน
การพัฒนา การป้องกันภัยแก่ประชาชนที่มีความทั่วถึง จะสามารถลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้
นอกจากนี้ การจัดการสาธารณภัยมิใช่หน้าทีข่ องหน่วยงานใดหน่วยงานหนึง่ หรือของบุคคลใดบุคคลหนึง่
แต่เป็นเรื่องของทุกคนทุกหน่วยงานที่จะต้องมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในการจัดการ
สาธารณภัยทุกขั้นตอน และเมื่อมองไปยังพื้นที่เสี่ยงภัย ชุมชนที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติ จึงเป็น
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสาธารณภัย ตามหลักพื้นฐานประชาธิปไตย

กลุ่มแรกที่อาจจะได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ฉะนั้น ท�ำอย่างไรจึงจะท�ำให้ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัย
มีสว่ นร่วมในการจัดการ ภัยพิบตั ใิ นชุมชนของตนเอง จึงเป็นทีม่ าของแนวคิดในการเสริมสร้างศักยภาพ
ชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยใช้จัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน
(Community Based Disaster Risk Management หรือ CBDRM) เพื่อจัดการสาธารณภัยภายใน
ชุมชนด้วยตนเอง
การจัดการภัยพิบตั โิ ดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน หมายถึง การให้ชมุ ชนเป็นศูนย์กลาง
ในการด�ำเนินการป้องกัน แก้ไข บรรเทา ฟื้นฟู ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โดยชุมชนมีส่วนร่วมใน
การวางแผน ตัดสินใจ ก�ำหนดแนวทาง แก้ปัญหาและบริหารจัดการภัย โดยใช้ทรัพยากรและบุคลากร
ในชุมชน โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อลดความเสี่ยงภัยของชุมชน และเพิ่มขีดความสามารถให้คนในชุมชน
จัดการกับภัยได้ ก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ โดยด�ำเนินกิจกรรมที่ส�ำคัญ
ภายใต้โครงการ ดังนี้
(1) การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องให้ความส�ำคัญเป็น
อันดับแรก
(2) ชุมชนรู้ถึงความเสี่ยงและวิธีจัดการกับความเสี่ยง
(3) มีการสร้างความเข้าใจและการตระหนักถึงภัยแก่ประชาชนในชุมชน
(4) ชุมชนมีแผนการด�ำเนินการเพื่อลดความเสี่ยง
(5) น�ำไปสูก่ ารเตรียมความพร้อม ทีส่ ามารถน�ำไปปฏิบตั ไิ ด้ทนั ที กล่าวคือ เสริมสร้าง
ศักยภาพให้ชมุ ชนและท้องถิน่ เข้มแข็งและสร้างเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แข็งแรง
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เป็นการพัฒนาศักยภาพชุมชน/หมู่บ้าน ให้มีความพร้อมที่จะรับมือกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็น
การช่วยลดผลกระทบและความสูญเสียจากภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างยั่งยืน และท�ำให้
สามารถอยูใ่ นชุมชนเสีย่ งภัย ซึง่ เป็นทัง้ ถิน่ ทีเ่ กิด ทีอ่ ยูอ่ าศัย ทีท่ ำ� กินเลีย้ งชีพ และเป็นสถานทีจ่ ะใช้ชวี ติ
อย่างปลอดภัย ซึ่งปัจจุบันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ด�ำเนินการโครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพชุมชน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างต่อเนื่อง โดยการฝึกอบรมประชาชน
ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ให้มีความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง
6.2.2 โครงการพัฒนาระบบการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยเป็นกระบวนการหนึ่งที่ส�ำคัญในการ
ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยซึ่งเวทีสากลต่างให้การยอมรับ เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ช่วย
ตรวจสอบระดับของความเสีย่ งจากสาธารณภัย โดยการวิเคราะห์ปจั จัยเสีย่ งทีเ่ กีย่ วกับความล่อแหลม
และความเปราะบาง ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ซึ่งผลจากการประเมินความเสี่ยงจะน�ำไปใช้ใน
การตัดสินใจ การวางแผน การวางกรอบแนวทางการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ดังนั้น เพื่อ
เป็นการพัฒนาการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศให้เป็นระบบและมีมาตรฐาน
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 20 เล่มที่ 60 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2561
-18-1171(001)P3.indd 99

99
3/6/62 BE 2:16 PM

ฉัตรชัย พรหมเลิศ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะเป็นหน่วยงานกลางของรัฐในการด�ำเนินการเกี่ยวกับ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ จึงมีแนวคิดในการเสริมสร้างศักยภาพด้านการ
ประเมินความเสีย่ งจากสาธารณภัยให้แก่บคุ ลากร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงาน
ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยได้ร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนี (German
International Cooperation : GIZ) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการประเมิน
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ ในการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ที่เป็นสากล รวมถึงเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
โดยน�ำไปสู่การสร้างสังคมที่เข้มแข็งมีความปลอดภัยอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ มีการด�ำเนินกิจกรรมที่ส�ำคัญ ๆ
อาทิ
							■ การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ พั ฒ นาระบบการประเมิ น ความเสี่ ย งจาก
สาธารณภัย ซึ่งประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่
(1) การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย
โดยผูเ้ ชีย่ วชาญจากภาครัฐและเอกชนทัง้ ในและต่างประเทศ อาทิ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ
ของเยอรมัน ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย เป็นต้น
(2) การแบ่งกลุ่มปฏิบัติการเพื่อฝึกการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย
โดยมีขั้นตอนการประเมินภัย การวิเคราะห์ผลกระทบที่ตามมา และการประเมินความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย
							■ การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ
ของเยอรมันได้จัดพิธีลงนามและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจ (MOU) หุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการ
พัฒนาศักยภาพการประเมินความเสีย่ งจากสาธารณภัยทีย่ งั่ ยืนของประเทศไทย เมือ่ วันที่ 30 มกราคม
2560 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมีกิจกรรมที่ได้ด�ำเนินการ เช่น การสนับสนุน
ผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงมหาดไทยของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อให้ความรู้การจัดท�ำแนวทาง
การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย เป็นต้น
							■ การจัดตั้งกลไกการบริหารจัดการ
ค�ำสัง่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ 1007/2559 ลงวันที่ 19 ธันวาคม
2559 แต่งตั้งคณะกรรมการก�ำกับการท�ำงาน (Steering Committee) หุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อ
การพัฒนาศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่ยั่งยืนของประเทศไทย เพื่อเป็นกลไก
การบริหารจัดการโครงการพัฒนาศักยภาพการประเมินความเสีย่ งจากสาธารณภัยแบบบูรณาการ โดยมี
รองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
เป็นกรรมการ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักวิจยั และความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นเลขานุการ และผูอ้ ำ� นวยการ
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นเลขานุการร่วม
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสาธารณภัย ตามหลักพื้นฐานประชาธิปไตย

							■ การจัดท�ำคู่มือ “แนวทางการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย”
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จดั ท�ำ “แนวทางการประเมินความเสีย่ ง
จากสาธารณภัย” เพื่อเป็นแนวทางการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยในระดับพื้นที่อย่างง่าย
ส�ำหรับหน่วยงานระดับพืน้ ทีส่ ามารถน�ำไปประยุตใ์ ช้ในการประเมินพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยโดยสามารถระบุพนื้ ที่
ความล่อแหลม ความเปราะบางในพื้นที่และน�ำมาวิเคราะห์หาระดับความเสี่ยงของพื้นที่ว่า ภัยอะไร
ที่ต้องให้ความส�ำคัญ มีความรุนแรงและสร้างผลกระทบมากน้อยเพียงใด ใครได้รับผลกระทบ ซึ่ง
ข้อมูลจากการประเมินความเสี่ยงจะน�ำไปสู่มาตรการแนวทาง หรือวิธีการป้องกันและลดผลกระทบ
การเตรียมความพร้อมรับมือ เพื่อลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นให้น้อยที่สุด
							■ การจัดท�ำคู่มือและวีดิทัศน์การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับส�ำนักงานโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ (United Nation Development Programme : UNDP) จัดท�ำคู่มือการประเมิน
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการมาตรฐานในการประเมินความเสี่ยงและการจัดท�ำ
แผนที่เสี่ยงภัย เพื่อใช้ในการวางแผนในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ประกอบด้วย
กระบวนการประเมินความเสีย่ ง การระบุความเสีย่ ง การวิเคราะห์ความเสีย่ ง การประเมินผลความเสีย่ ง
การจัดการความเสี่ยง และการส่งเสริมให้มีการประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
ในประเทศไทย สามารถน�ำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในกลุ่มเป้าหมายทุกภาคส่วน อันได้แก่ ภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคีเครือข่าย และเพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมโดยการสร้าง
การรับรู้จากคู่มือดังกล่าว กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้จัดท�ำวีดิทัศน์โดยน�ำเนื้อหา
จากคู่มือฯ มาน�ำเสนอด้วยภาพกราฟฟิกดีไซน์ที่น่าสนใจ เพื่อท�ำให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย ชัดเจน
มีภาพประกอบ และน�ำไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม สามารถเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์และ
เว็บไซต์ต่าง ๆ ได้ ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้เกิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยแบบมีส่วนร่วม
มากยิ่งขึ้น
6.2.3 การสร้างการมีสว่ นร่วมโดยการพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เนื่องจากสาธารณภัยมีแนวโน้มทวีความรุนแรงและเกิดบ่อยครั้งมากขึ้นการ
เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยถือเป็นแนวทางส�ำคัญในการเตรียม
พร้อมรับมือและลดผลกระทบจากสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย จึงได้พฒ
ั นาเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยใช้หลักการมีสว่ นร่วม
ภาครัฐและประชาชน และภาคประชาสังคมเข้ามามีบทบาทโดยให้ประชาชนมีความสามารถ
ในการท�ำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ ในด้านต่าง ๆ ทั้งการเฝ้าระวังสถานการณ์ การแจ้ง
เตือนภัย การเผชิญเหตุ การกู้ชีพกู้ภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยในระดับพื้นที่ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างรวดเร็วทัน
ต่อสถานการณ์ ก่อนที่ภาครัฐจะเข้าด�ำเนินการช่วยเหลือเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน
โดยภาครัฐจะสนับสนุนองค์ความรู้ เครื่องมือ อุปกรณ์ โดยฝึกอบรมประชาชน ผู้น�ำชุมชน บุคลากร
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ฉัตรชัย พรหมเลิศ

ภาคีเครือข่าย ให้มคี วามสามารถปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้องตามหลักสากล ตัวอย่างการสร้างการมีสว่ นร่วม
โดยการพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีดังนี้
(1) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ท�ำหน้าที่สนับสนุนภาครัฐ
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัย
ซึง่ ครอบคลุมทัง้ การปฏิบตั กิ ารการเผชิญเหตุ การกูช้ พี กูภ้ ยั การอพยพประชาชน การให้ความช่วยเหลือ
และการบรรเทาทุกข์ แก่ผู้ประสบภัย โดยการฝึกอบอบรมประชาชน ผู้น�ำชุมชนให้เป็นอาสามสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เช่น โครงการสัมมนาผู้น�ำ  อปพร. โครงการประกวดศูนย์ อปพร. ดีเด่น
โครงการเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ พัฒนางาน อปพร. และการฝึกอบรม อปพร. ในกลุม่ ผูน้ ำ� ทางสังคม เป็นต้น
ปัจจุบันมี อปพร. ทั้งสิ้น 1,247,123 คน (มิถุนายน 2560)
(2) ทีมกู้ชีพกู้ภัยประจ�ำต�ำบล (OTOS) เป็นหน่วยเผชิญเหตุเบื้องต้นใน
ระดับพื้นที่ ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน ให้ท�ำหน้าที่เป็นทีมกู้ชีพกู้ภัยประจ�ำต�ำบล (One Tambon One Search and Rescue
Team : OTOS) เป็นชุดปฏิบัติการกู้ชีพ กู้ภัย ค้นหา และช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ จุดเกิดเหตุ
ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมถึงมีศักยภาพในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน พร้อมทั้งมุ่งส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับมีทีมกู้ชีพกู้ภัย
ครบทุกแห่ง ซึ่งปัจจุบันมีผู้ผ่านการฝึกอบรม 77,479 คน (พฤษภาคม 2560)
(3) เครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัย (มิสเตอร์เตือนภัย) เป็นเครือข่ายแจ้งเตือนภัย
ในระดับพื้นที่ ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ฝึกอบรมชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงภัย หมู่บ้านละ
2 คน ให้เป็นมิสเตอร์เตือนภัย ท�ำหน้าที่เฝ้าระวัง แจ้งเตือนภัย และประสานการอพยพประชาชน
ในพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อให้ประชาชนได้รับการแจ้งเตือนภัยอย่างรวดเร็วและอพยพหนีภัยได้ทันท่วงที
ซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากภัยพิบัติได้ในระดับหนึ่ง ปัจจุบันมีมิสเตอร์เตือนภัย
ทั้งสิ้น 29,281 คน (ธันวาคม 2559)
(4) การจัดตั้งทีมกู้ภัยในเขตเมือง (Urban Search and Rescue Team:
USAR) เป็นการด�ำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
เพื่อปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกลุ่มประเทศอาเซียน มุ่งเน้นการค้นหาและกู้ภัยสถานการณ์
อาคารถล่ม มีสมรรถนะและเทคนิคสูง สามารถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยได้ทุกรูปแบบ ฯลฯ ซึ่ง
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รว่ มมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย เช่น สถาบันการแพทย์ฉกุ เฉิน
แห่งชาติ กระทรวงกลาโหม สภาวิศวกร มูลนิธิ เป็นต้น มาร่วมฝึกอบรมให้ความรู้ สอนเทคนิค
การกูช้ พี กูภ้ ยั ขัน้ สูง และคัดเลือกเป็นทีมกูภ้ ยั ในเขตเมืองเพือ่ พร้อมรับสถานการณ์ภยั ขนาดใหญ่ตอ่ ไป
		6.3 วิเคราะห์ผลการด�ำเนินการตามโครงการสร้างการมีสว่ นร่วมในการลดความเสีย่ งจาก
สาธารณภัย
กระบวนการมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชนเป็ น การสื่ อ สารสองทางที่ มี ผ ลในทางปฏิ บั ติ
ต่อเป้าหมายโดยรวม เพื่อที่จะให้เกิดการตัดสินใจที่ยอมรับกันได้ทุกระดับ กระบวนการดังกล่าว
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสาธารณภัย ตามหลักพื้นฐานประชาธิปไตย

นอกจากจะสอดคล้องกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
และระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 แล้ว
ยังเป็นการด�ำเนินโครงการอย่างโปร่งใส ซึ่งจะท�ำให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ในเชิงสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ อันจะน�ำไปสู่การยอมรับและยินดีที่มีส่วนร่วมในการด�ำเนินงาน
หลักการมีสว่ นร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย คือให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในทางการเมืองและการบริหาร มีการกระจายอ�ำนาจในการตัดสินใจและการจัดการ
ทรัพยากร เพื่อบรรลุวัตุประสงค์ร่วมกันด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงสถานภาพ
ทางสังคมด้วย
				ส�ำหรับกรอบแนวคิดการสร้างการมีสว่ นร่วมจะค�ำนึงถึงการเข้าไปมีสว่ นรับรู้ การตัดสินใจ
การให้ค�ำแนะน�ำ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ โดยแบ่งระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนี้
				 (1) การให้ข้อมูลข่าวสาร
				 (2) การร่วมแสดงความคิดเห็น
				 (3) การมีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือ
				 (4) การร่วมมือในการด�ำเนินการ
				 (5) การควบคุมและตรวจสอบโดยประชาชน
ทัง้ นี้ สามารถสรุปได้วา่ การท�ำให้เกิดการมีสว่ นร่วมของประชาชนได้ จ�ำเป็นต้องท�ำให้เกิด
การร่วมรับรู้รับทราบ ร่วมคิดวางแผนและร่วมรับผิดชอบในการด�ำเนินการร่วมกัน จนเกิดความรู้สึก
ถึงความเป็นเจ้าของที่ต้องมีส่วนรับผิดชอบตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ
การด�ำเนินโครงการลดความเสีย่ งจากสาธารณภัยของประเทศทีไ่ ด้นำ� เสนอของกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เป็นการด�ำเนินการตามกรอบภารกิจในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ โดยสร้างมาตรการ แนวทางการป้องกันและลดผลกระทบ
จากสาธารณภัย โดยมีเป้าหมายลดความสูญเสียทัง้ ทางด้านชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชน เอกชน และ
ภาครัฐให้นอ้ ยทีส่ ดุ โดยใช้กระบวนการการมีสว่ นร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
ในการผลักดันให้โครงการประสบความส�ำเร็จและมีความยัง่ ยืน โดยโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งใช้วิธีการจัดการภัยพิบัติ โดยอาศัยชุมชนเป็นฐานเป็น
การมุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมในระดับชุมชนในการลดความเสี่ยง จากสาธารณภัยให้เกิดความ
ตระหนักถึงความส�ำคัญของภัย เรียนรูใ้ นการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบตั ทิ จี่ ะเกิดขึน้ และหาก
เกิดขึ้นแล้วก็สามารถจัดการสาธารณภัยในเบื้องต้นด้วยตนเองได้ โดยไม่จ�ำเป็น ต้องรอคอยแต่ความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐเพียงอย่างเดียว และยังลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้ภัยที่เกิดขึ้นไม่สร้างผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนได้มากและ
สามารถฟืน้ ฟูสภาพแวดล้อมในชุมชนได้อย่างรวดเร็ว ท�ำให้ชมุ ชนเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง ส่งผลต่อ
ระบบเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน และความเป็นอยูม่ คี ณ
ุ ภาพทีด่ ขี นึ้ ซีง่ จากการด�ำเนินโครงการจัดการ
ภัยพิบตั โิ ดยอาศัยชุมชนเป็นฐานนัน้ เป็นการสร้างการมีสว่ นร่วมโดยตรง (Direct Participation)
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และโดยอ้อม (Indirect Participation) โดยภาครัฐเป็นผู้สนับสนุนโครงการและประชาชนใน
ชุมชนเป็นผู้ตัดสินใจในการวางแผนด้วยตนเอง
ส�ำหรับโครงการพัฒนาระบบการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยเป็นการมุ่งเน้น
การมีส่วนร่วมด้านการสร้างการรับรู้เรื่องการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่ รวมถึงใช้กระบวนการสร้างความร่วมมือกับองค์กร
ระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุนความรู้ทางวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย เพื่อร่วมกันบูรณาการวางแผนกรอบแนงวทางการสร้างระบบประเมินความเสี่ยงจาก
สาธารณภัยของประเทศไทย นอกจากนี้ หน่วยงานทีไ่ ด้รบั การฝึกอบรมให้ความรูโ้ ดยเฉพาะหน่วยงาน
ในระดับพื้นที่จะต้องน�ำความรู้ ที่ได้รับไปด�ำเนินการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่ในเขตพื้นที่
ที่ตนเองรับผิดชอบโดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่และประชาชนในการประเมิน
ความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่เขตรับผิดชอบต่อไปซึ่งสอดคล้องกับหลักการ
มีส่วนร่วมโดยการสร้าง การรับรู้ การเสนอข้อคิดเห็น และร่วมด�ำเนินการกิจกรรม เพื่อการพัฒนา
ระบบประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพต่อไป
การสร้างการมีส่วนร่วมในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยในระดับพื้นที่มีเป้าหมาย
ที่ส�ำคัญ คือ เพื่อประชาชนเกิดความปลอดภัย ทั้งนี้ ต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างเป็น
ระบบและมีแบบแผน โดยท�ำให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยตั้งแต่ขั้นตอนก่อนที่สาธารณภัยจะเกิด ไปจนถึงการฟื้นฟูหลังจากสาธารณภัยผ่านพ้น
ไปแล้ว ดังนัน้ โครงการสร้างการมีสว่ นร่วมโดยการพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถส่งเสริมการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยได้เป็นอย่างดี เนื่องจาก
ประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจ
เกิดขึน้ จากสาธารณภัย นอกจากนี้ กรณีเมือ่ เกิดภัยแล้วประชาชนยังมีความสามารถปฏิบตั กิ ารช่วยเหลือ
โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในพื้นที่เพื่อปฏิบัติการช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว ลดความสูญเสีย
ที่เกิดขึ้นได้ ปัจจัยที่ท�ำให้เกิดความส�ำเร็จในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยและการปฏิบัติ
การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยระหว่างประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนในพืน้ ที่ คือ การท�ำให้ประชาชน
รับรูร้ บั ทราบถึงความส�ำคัญของภัยทีเ่ กิดขึน้ ว่ามีผลกระทบอย่างไร มีวธิ หี รือแนวทาง มาตรการป้องกัน
ลดผลกระทบหรือบรรเทาความสูญเสียที่มีประสิทธิภาพอย่างไร ซึ่งผลลัพธ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้
โดยสมบูรณ์ จากกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานในระดับพื้นที่ โดยการสร้าง
เครือข่ายและความร่วมมือในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่ ได้แก่ ให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมรับรู้ถึงภัยและอันตรายที่เกิดขึ้นและร่วมด�ำเนินการเสริมสร้างศักยภาพของตนเองให้มี
ความสามารถเตรียมความพร้อมรับมือและร่วมท�ำงานกับหน่วยงานในพื้นที่ รวมถึงร่วมติดตาม
ตรวจสอบและประเมิ น ผลจากการด� ำ เนิ น งานที่ มี ส ่ ว นร่ ว มตั้ ง แต่ ขั้ น ตอนเริ่ ม ต้ น จนสิ้ น สุ ด
กระบวนการปฏิบตั กิ าร จากทีก่ ล่าวมาแล้วกระบวนการการมีสว่ นร่วมได้ถกู ดึงเข้ามาใช้เป็นเครือ่ งมือ
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสาธารณภัย ตามหลักพื้นฐานประชาธิปไตย

ในการสร้างฐานรากทีม่ นั่ คงในการลดความเสีย่ งจากสาธารณภัย ทีม่ ปี ระสิทธิภาพในระดับพืน้ ที่ เพือ่ ให้
เกิดการพัฒนาต่อยอดและมีความยั่งยืนในการป้องกัน บรรเทา และลดผลกระทบจากสาธารณภัยได้
ดังนั้น ถึงแม้ว่าจะมีองค์ความรู้ งบประมาณ หรือทรัพยากรที่จ�ำเป็นเพื่อกิจกรรมลด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยครบถ้วนหรือมากมายเพียงใด แต่หากขาดความร่วมมือของหน่วยงาน
ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชนก็ไม่สามารถด�ำเนินการให้ประสบความส�ำเร็จได้ การสร้างการมี
ส่วนร่วมจึงเป็นประเด็นที่ต้องให้ความส�ำคัญเพื่อใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการลดความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย แนวทางการด�ำเนินโครงการดังกล่าวจึงน�ำหลักการมีส่วนร่วมและการลดความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย มาผสมผสานกัน กล่าวคือ การสร้างการรับรู้ การรับฟังความคิดเห็น การร่วมวางแผน
ด�ำเนินการ และร่วมรับผิดชอบเป็นเจ้าของโครงการหรือแผนงาน ท�ำให้เกิดความเข้าใจถึงความส�ำคัญ
และหน้าที่ของตนเองในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยภายใต้โครงการดังกล่าว และส่งผลให้การ
ด�ำเนินการของโครงการเป็นไปอย่างเหมาะสมเกิดความร่วมมือการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เกิดเป็นสังคมที่เข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน
ต่อการเกิดสาธารณภัย และเกิดการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนต่อไป

สรุป

การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเป็นประเด็นที่เวทีระดับนานาชาติให้ความส�ำคัญ ซึ่งเห็น
ได้จากเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เป็นกรอบทิศทาง
การพัฒนาของโลกที่องค์การสหประชาชาติให้ความส�ำคัญ และกรอบการด�ำเนินงานเซนไดเพื่อการ
ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 – 2573 หรือกรอบเซนได ได้น�ำเรื่องการลดความเสี่ยงจาก
สาธารณภัยมาพิจารณาเพือ่ ป้องกันความสูญเสียทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ทางด้านชีวติ และทรัพย์สนิ และเพือ่ ด�ำรง
ความเป็นอยู่ของระบบเศรษฐกิจและสังคมให้เป็นปกติและน�ำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งประเทศไทย
ได้ให้ความส�ำคัญ กับนโยบายการลดความเสีย่ งจากสาธารณภัยโดยก�ำหนดบริบทการลดความสูญเสีย
จากสาธารณภัย ไว้ในนโยบายที่ส�ำคัญของประเทศ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และมีแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 เป็นกรอบแนวทางในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศ ทั้งนี้
การด�ำเนินการลดความเสีย่ ง จากสาธารณภัยจ�ำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อันได้แก่
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เพือ่ ร่วมกันขับเคลือ่ นนโยบายการลดความเสีย่ ง
จากสาธารณภัยดังกล่าวจึงจะเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้น�ำหลักประชารัฐมาก�ำหนดเป็นยุทธศาสตร์เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้
เข้ามามีส่วนร่วม มีความเป็นเจ้าของหรือเป็นหุ้นส่วนในการแก้ไขปัญหา ช่วยลดปัญหาความขัดแย้ง
และยังเป็นการพัฒนาประเทศทีส่ อดคล้องตรงตามความต้องการของประชาชนโดยมีภาครัฐสนับสนุน
ซึ่งการสร้างการมีส่วนร่วมในร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมด�ำเนินการ และร่วมรับผิดชอบ เป็นการเปิดโอกาส
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ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศ ซึ่งหากทุกภาคส่วน
ให้ความร่วมมือในการด�ำเนินการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย จะเปรียบเสมือนฟันเฟืองที่ท�ำหน้าที่
ขับเคลือ่ นกิจกรรมการลดความเสีย่ งจากสาธารณภัยในแต่ละด้าน ตัง้ แต่การป้องกัน การลดผลกระทบ
และการเตรียมความพร้อม ให้เกิดเป็นรูปธรรมได้อย่างแท้จริง
สิ่งที่ต้องให้ความส�ำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
อันเป็นไปตามหลักประชาธิปไตย กล่าวคือ ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท�ำ และ
ร่วมรับผิดชอบ โดยมุ่งเน้นสร้างการรับรู้ให้เกิดความตระหนักถึงความส�ำคัญของสาธารณภัยควบคู่
ไปกับการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยว่าจะต้องด�ำเนินการอย่างไร การศึกษา ท�ำความเข้าใจและ
การลดปัจจัยล่อแหลมที่ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การสร้างความตระหนักรับรู้ถึงปัจจัย
ที่ก่อให้เกิดภัยและผลกระทบจากสาธารณภัยต่าง ๆ การเตรียมความพร้อมป้องกันภัย การจัดการ
เมือ่ เกิดภัย และการจัดการหลังจากภัยได้ผา่ นพ้นไปแล้ว เป็นเรือ่ งทีส่ ำ� คัญทีจ่ ะต้องเรียนรูโ้ ดยการกระท�ำ
ร่วมกัน ซึ่งอาจเน้นกลยุทธ์แบบเชิงรุก การท�ำงานแบบพหุภาคี อาศัยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
ทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่น ระดับภูมิภาคและระดับชาติ การป้องกันภัยร่วมกันทั้งในระดับ
นโยบายและระดับภาคประชาชน/ท้องถิน่ โดยเน้นวิธกี ารลดความเสีย่ งจากสาธารณภัยบนพืน้ ฐานทาง
วิถีชีวิตที่เหมาะสม ทั้งการใช้มาตรการในเชิงโครงสร้าง และไม่ใช้โครงสร้างที่เหมาะสมในแต่ละบริบท
ของชุมชนเพือ่ ลดความเสีย่ งจากสาธารณภัยทีม่ อี ยูเ่ ดิมและป้องกันการเกิดความเสีย่ งจากสาธารณภัย
ใหม่ที่อาจเกิดขึ้น จึงอาจกล่าวได้ว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยไม่ใช่ การตอบโต้ต่อ
สาธารณภัย แต่เป็นการวางแผนร่วมกันของหน่วยงานทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับชุมชน โดยเน้นวิธกี าร
สื่อสาร และการหารือร่วมกัน เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริง
การมีสว่ นร่วมจึงเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญทีจ่ ะช่วยให้การขับเคลือ่ นการลดความเสีย่ งจากสาธารณภัย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการลดความเสี่ยงดังกล่าวไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง
โดยเฉพาะ แต่เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วม จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
และภาคประชาชน โดยเป็นการบูรณาการด้านความรู้ ความช�ำนาญ เทคโนโลยี ประสบการณ์
ภูมิปัญญา และทรัพยากรต่าง ๆ จากทุกภาคส่วนเพื่อเติมเต็มซึ่งกันและกัน และหากประชานทุกคน
และหน่วยงาน ทุกภาคส่วนในทุกระดับ ร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการลดความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย โดยเริม่ จากกิจกรรมของตนเองทีร่ บั ผิดชอบและขยายผลไปยังกิจกรรมและการด�ำเนินการ
พัฒนาของชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน
ย่อมจะช่วยให้สงั คมบรรลุเป้าหมายบนพืน้ ฐานของประชาธิปไตยในการสร้างสังคมทีม่ คี วามปลอดภัย
และมีภูมิคุ้มกันจากสาธารณภัย ซึ่งจะเป็นสิ่งที่มาช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาสังคมของประเทศ
เกิดประโยชน์กับประชาชนทุกกลุ่มได้อย่างยั่งยืน
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การก�ำกับดูแลกันเองของสื่อมวลชนตามหลักประชาธิปไตย
ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี*

บทน�ำ
จากหลักการแนวคิดในประเทศทีป่ กครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบเสรีนยิ มทีว่ า่ “เสรีภาพ
ของประชาชน” หมายความเชื่อมโยงถึง “เสรีภาพของสื่อมวลชน” และเป็นเสรีภาพที่มีความเป็นเนื้อ
เดียวกัน ด้วยเหตุนี้ การจ�ำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนต้องกระท�ำอย่างจ�ำกัด
และมีความจ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน
พร้อมกันไปด้วย
ดังนั้น แนวคิดในการสร้างกลไกก�ำกับดูแลสื่อมวลชนจึงมีความจ�ำเป็นต้องตั้งอยู่บนหลักการ
พื้นฐานที่จะต้องรักษาความสมดุลระหว่างเสรีภาพในการน�ำเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชนควบคู่
ไปกับเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนประการหนึ่ง และหลักของการใช้เสรีภาพบน
ความรับผิดชอบที่สื่อมวลชนพึงมีต่อประโยชน์สาธารณะเป็นส�ำคัญอีกประการหนึ่ง อีกทั้งการก�ำกับ
ดูแลกันเองของสื่อมวลชนในประเทศไทยได้เกิดขึ้นและมีพัฒนาการอยู่ในสังคมไทยมาแล้วในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง
การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและการก�ำกับดูแลกันเองในด้านจริยธรรมของวิชาชีพ
สื่อมวลชนนี้ จึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้องประมวลแนวคิดสถานการณ์แวดล้อมและบริบทต่างๆ ในด้าน
การส่งเสริมและการก�ำกับดูแลสือ่ มวลชนทีเ่ กิดขึน้ มาแล้วและทิศทางทีก่ ำ� ลังด�ำเนินไปทัง้ ในประเทศไทย
และประเทศต่างๆ ทั่วโลกมาปรับใช้ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและ
สามารถน�ำไปเชื่อมต่อกับอนาคตได้ ตลอดจนต้องค�ำนึงถึงการน�ำเสนอที่เป็นรูปธรรมสามารถจับต้อง
ได้เพื่อให้เกิดข้อเสนอแนะที่ได้รับการยอมรับและน�ำไปสู่ผลในทางปฏิบัติได้ในที่สุด
ที่ผ่านมา พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มาตรา 27(18) บัญญัติให้
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
มีอ�ำนาจหน้าที่ ในการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการและผู้ประกอบวิชาชีพ

* ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 4
ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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สื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นองค์กรในรูปแบบต่างๆ เพื่อ
ท�ำหน้าทีจ่ ดั ท�ำมาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและการควบคุมการประกอบ
อาชีพหรือวิชาชีพกันเองภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรม ประกอบกับพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 39 ที่บญ
ั ญัติให้ กสทช. มีอำ� นาจหน้าทีใ่ น
ด�ำเนินการส่งเสริมการรวมกลุม่ ของผูร้ บั ใบอนุญาต ผูผ้ ลิตรายการ และผูป้ ระกอบวิชาชีพสือ่ สารมวลชน
ที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นองค์กรในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อท�ำหน้าที่จัดท�ำ
มาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ
กันเองภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรมที่ต้องค�ำนึงถึงการคุ้มครองการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ
ของประชาชน และการคุ้มครองผู้บริโภคจากการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
รวมทั้งการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ประกอบอาชีพและวิชาชีพขององค์กร โดยให้แต่ละองค์กร
จัดตัง้ คณะกรรมการควบคุมจริยธรรมขึน้ โดยมีองค์ประกอบและให้คำ� นึงถึงสัดส่วนทีเ่ หมาะสมระหว่าง
ผู้ประกอบอาชีพและวิชาชีพ นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
นอกจากนี้ ในมาตรา 40 ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ยังบัญญัติให้ ผู้ที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากรายการที่ออกอากาศเป็นเท็จหรือ
ละเมิดสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัว หรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอาจ
ร้องเรียนต่อ กสทช. ได้ โดยให้ กสทช. ส่งเรือ่ งพร้อมความเห็นให้องค์กรควบคุมการประกอบอาชีพหรือ
วิชาชีพ เพือ่ ให้ดำ� เนินการเยียวยาให้แก่ผเู้ สียหายโดยเร็ว และให้ กสทช. ติดตามผลการด�ำเนินการของ
องค์กรฯ เมื่อองค์กรฯ ได้แจ้งผลการด�ำเนินการทราบแล้ว ให้แจ้งผู้ร้องเรียนทราบผลการด�ำเนินการ
โดยเร็ว
แม้พระราชบัญญัติทั้งสองฉบับดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้มานานถึง 6 ปีและ 8 ปีตามล�ำดับ
แต่ในทางปฏิบัติกลับพบว่า กสทช. ยังไม่สามารถส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้ประกอบวิชาชีพ
ขึ้นเป็นองค์กรเพื่อการก�ำกับดูแลกันเองภายใต้มาตรฐานจริยธรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการคุ้มครอง
ประโยชน์สาธารณะได้จริงจัง อีกทั้งยังไม่พบการเกิดขึ้นขององค์กรใดเพื่อจัดท�ำแนวทางให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพสือ่ มวลชนได้รบั การส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพไปพร้อมๆ กับการสร้างกลไกในการก�ำกับ
ดูแลด้านจริยธรรมเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ประกอบกับเมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ประกาศใช้และ
ก�ำหนดให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติขึ้นนั้น สภาปฏิรูปแห่งชาติได้ก�ำหนดวาระการปฏิรูปสื่อ โดยให้พัฒนา
โครงสร้างและกลไกก�ำกับดูแลให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ทัง้ การก�ำกับดูแลกันเองด้านจริยธรรมของ
สือ่ วิชาชีพ การก�ำกับดูแลโดยภาคประชาชน และการก�ำกับดูแลโดยหน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจทางกฎหมาย
ดังนั้นเพื่อเป็นการศึกษาถึงกลไกการก�ำกับดูแลจริยธรรมสื่อมวลชนของไทยที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2559 ที่ผ่านการเห็นชอบจากการเปิด
ให้ประชาชนออกเสียงประชามติเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา จึงเห็นสมควรมีการศึกษาถึง
รูปแบบการส่งเสริมและการก�ำกับดูแลจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อสารมวลชนต่อไป
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ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี

แนวคิดเรื่องหลักประชาธิปไตย

อาจารย์วทิ ยากร เชียงกูล คณบดีคณะนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ให้นยิ ามของระบอบ
ประชาธิปไตยไว้ว่า หมายถึง ระบอบการปกครองตนเองของประชาชน ตรงกันข้ามกับระบอบ
อ�ำนาจนิยม (เช่น ระบอบราชาธิปไตย, ระบอบเผด็จการทหาร, ระบอบอ�ำมาตยาธิปไตย) ซึ่งเป็น
ระบอบปกครองโดยคนเดียว หรือโดยคนกลุ่มน้อย ผู้มีอ�ำนาจมากกว่าประชาชนทั่วไป (เรียกว่า
พวกอภิสิทธิชน) ในโลกยุคเศรษฐกิจตลาดเสรีสมัยใหม่ คนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นพลเมือง ผู้เสียภาษี
(ทั้งทางตรงและทางอ้อม) และเป็นเจ้าของสาธารณสมบัติร่วมกัน เชื่อว่าระบอบประชาธิปไตย เป็น
ระบอบที่จะสร้างความมีประสิทธิภาพ (ในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ) และความเป็นธรรม
ได้มากกว่าระบอบอ�ำนาจนิยม ในบางสถานการณ์ ในระบอบอ�ำนาจนิยม อาจจะมีผู้ปกครองที่เป็น
คนดีหรือคนเก่งอยู่บ้าง แต่ก็ไม่มีหลักประกันว่า เขาหรือลูกหลาน หรือพรรคพวกเขา ที่ได้ต�ำแหน่ง
จากการสืบเชื้อสาย หรือการแต่งตั้ง จะปกครองประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมส�ำหรับ
คนส่วนใหญ่เสมอไป เพราะระบบสืบเชื้อสายและแต่งตั้งเป็นระบบที่ไม่แน่นอนและไม่มีประสิทธิภาพ
และเพราะว่ า การให้ ค นสื บ ทอดอ� ำ นาจโดยไม่ มี ก ารตรวจสอบถ่ ว งดุ ล มั ก น� ำ ไปสู ่ ก ารฉ้ อ ฉลเพื่ อ
ประโยชน์ส่วนตน ระบอบประชาธิปไตยดีกว่าระบอบอ�ำนาจนิยมในแง่ที่ว่า มีระบบคัดเลือกผู้บริหาร
ที่มีประสิทธิภาพกว่า และมีระบบการตรวจสอบถ่วงดุลอ�ำนาจเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ปกครองมีอ�ำนาจ
มากจนเกินไปได้ดีกว่า แต่ทั้งนี้ต้องเป็นระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชน มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
ไม่ใช่สักแค่มีการเลือกตั้ง แต่ยังมีการซื้อเสียงขายเสียง การโกง การใช้อ�ำนาจและระบบอุปถัมภ์
ขณะที่รูปแบบของระบอบประชาธิปไตย อาจารย์วิทยากรเสนอว่า น่าจะแบ่งเป็นดังนี้คือ
1. ประชาธิปไตยโดยตรง – ประชาชนมาประชุมกัน อภิปรายและลงคะแนนกันในเรื่องส�ำคัญ
เช่น การประชุมเรื่องงบประมาณ กฎหมาย ในระดับท้องถิ่น หรือการลงประชามติในระดับประเทศ
เช่น การจะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
2. ประชาธิปไตยโดยระบบผู้แทน เนื่องจากประเทศส่วนใหญ่มีประชาชนมาก มีความซับซ้อน
ต้องแบ่งงานกันท�ำ จึงมักใช้วิธีเลือกผู้แทนขึ้นไปเป็นฝ่ายบริหารและฝ่ายออกกฎหมาย
3. ประชาธิปไตยแบบประชาชนมีส่วนร่วม การผสมผสานทั้ง 2 แบบแรก รวมทั้งการให้
ประชาชนมีการปกครองตนเองในระดับท้องถิ่น มีองค์กรอิสระที่รักษาผลประโยชน์ฝ่ายประชาชน
มีสอื่ มวลชนและองค์กรประชาชนทีเ่ ข้มแข็ง ภาคประชาชนหรือสังคมพลเมืองมีบทบาทในการตัดสินใจ
เรื่องการบริหารประเทศค่อนข้างมาก ไม่ได้ปล่อยให้ผู้แทนท�ำทุกอย่างโดยประชาชนให้ใช้สิทธิแค่
เลือกตั้งผู้แทนนานๆ ครั้ง เท่านั้น ตั้งแต่ปี 2475 ประเทศไทย ใช้ประชาธิปไตยแบบที่ 2 เป็นบางช่วง
(บางช่วงเป็นเผด็จการทหาร)
อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญฉบับทีผ่ า่ นมา ไม่ได้เปิดช่องทางและไม่มกี ารให้การศึกษาและข่าวสาร
แก่ประชาชนว่า ประชาชนมีสิทธิในการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ซึ่งประชาชนไม่ได้เลือกผู้แทนไปเป็น
เจ้านายในระบอบอ�ำนาจนิยมซึ่งเป็นระบอบเก่า แต่วัฒนธรรมแบบอ�ำนาจนิยม (หรือยกย่องเกรงกลัว
คนมีอ�ำนาจ) ยังคงตกค้างมาจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะในประเทศไทยและประเทศก�ำลังพัฒนาอื่นๆ
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การก�ำกับดูแลกันเองของสื่อมวลชนตามหลักประชาธิปไตย

ทีป่ ระชาชนได้รบั การศึกษาและข่าวสารน้อยและหรือได้รบั แบบคุณภาพต�ำ 
่ ท�ำให้เป็นประชาธิปไตยแค่
รูปแบบ หรือเป็นประชาธิปไตยเพียงบางส่วน ยังไม่ใช่การปกครองตนเองของประชาชน ทีป่ ระชาชนมี
ส่วนร่วมอย่างแท้จริง ระบอบประชาธิปไตย ไม่ใช่หมายถึงแค่ ประชาธิปไตยทางการเมือง (ประชาชน
มีสิทธิเสรีภาพเลือกตั้ง คัดค้าน ถอดถอน ผู้แทนได้) เท่านั้น หากต้องเป็นประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ
(มีการกระจายทรัพย์สนิ และรายได้ทเี่ ป็นธรรม มีการแข่งขันทีเ่ ป็นธรรม) และประชาธิปไตยทางสังคม
(ประชาชนมีการศึกษา รับรู้ข้อมูลข่าวสาร มีสิทธิเสรีภาพ และโอกาสการเข้าถึง ศาสนา ความเชื่อ
ศิลปวัฒนธรรมอย่างเสมอภาคกัน) ด้วย ประชาธิปไตย 2 อย่างหลังนี้ ประเทศไทยยังมีน้อย รวมทั้ง
ไม่มีการให้การศึกษาให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสารประชาชนในเรื่องนี้มากพอ เป็นเหตุให้ประชาธิปไตย
การเมือง พัฒนาไปได้ช้ามาก
นอกจากนี้ ระบอบประชาธิปไตยย่อมไม่ได้หมายถึงแค่ระบบการเลือกตั้ง หากต้องประกอบไป
ด้วยสภาวะความเป็นประชาธิปไตย อย่างน้อย 6 ข้อ คือ
1. การเลือกตั้งผู้แทนจะต้องเป็นอิสระและยุติธรรม ไม่มีการใช้อ�ำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ
เพื่อทุจริตการเลือกตั้ง ไม่มีการซื้อเสียงขายเสียง และการที่กลุ่มอภิสิทธิชนใช้อ�ำนาจอิทธิพลระบอบ
อุปถัมภ์ให้คนต้องเลือกเฉพาะพวกเขาบางคน
2. จะต้องมีระบบการตรวจสอบถ่วงดุลอ�ำนาจทีด่ ี เช่น ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ
องค์กรประชาชนสามารถตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหารได้ และต่างฝ่ายต่างตรวจสอบถ่วงดุลซึง่ กันและกัน
รวมทั้งภาคประชาชนสามารถถอดถอนผู้แทนที่มีพฤติกรรมไม่ชอบธรรมได้
3. การบริหารบ้านเมืองจะต้องโปร่งใส มีเหตุผลอธิบายได้ เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ไม่มีการคอรัปชั่น การหาผลประโยชน์ทับซ้อน การเล่นพรรคพวก หาประโยชน์ส่วนตัว
4. มีรัฐธรรมนูญและกฏหมาย ขนบธรรมเนียม ที่มุ่งประโยชน์คนส่วนใหญ่ อย่างมีเหตุผล
มีความคงเส้นคงวา คนส่วนใหญ่ยอมรับ และรัฐธรรมนูญ กฎหมาย เหล่านั้นมีผลบังคับใช้ด้วย
5. สื่อมวลชนและองค์กรประชาชนมิสิทธิเสรีภาพ เป็นอิสระ มีศักดิ์ศรี และเข้มแข็ง ประชาชน
มีจติ ส�ำนึกความเป็นพลเมือง และมีสว่ นร่วมในการไปใช้สทิ ธิเลือกตัง้ การแสดงความคิดเห็น การสมาคม
การชุมนุม การท�ำประชาพิจารณ์ (เปิดอภิปรายความคิดเห็นประชาชนเรื่องกฏหมายและโครงการ
ต่างๆ) และการลงประชามติว่า ประชาชนจะรับหรือไม่ในเรื่องส�ำคัญๆ
6. มีการกระจายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สูป่ ระชาชน ท�ำให้เกิดประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ
และสังคม และการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่มั่นคง สม�่ำเสมอ
ดังนั้น แม้จะมีการเลือกตั้งและมีผู้สมัคร สส. จากพรรคการเมืองพรรคหนึ่ง ได้รับการเลือกตั้ง
เข้ามาด้วยเสียงข้างมาก แต่ถ้าไม่ได้เกิดสภาวะความเป็นประชาธิปไตยตามแนวทาง 6 ข้อนี้ เช่น
เป็นรัฐบาลที่ใช้อ�ำนาจผูกขาดแทรกแซงองค์กรอิสระ ปิดปากสื่อมวลชนและประชาชน คอรัปชั่น
หาผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง เช่นนี้ ควรถือว่าระบอบการปกครองแบบนี้ เป็นระบอบ
ประชาธิปไตยเพียงเปลือกนอก หรือเป็นประชาธิปไตยจอมปลอม ไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยที่
ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
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หากในบางช่วง เช่น หลัง พ.ศ. 2475-2490 และ พ.ศ. 2516-2519 ฯลฯ เรามีสภาวะ
ความเป็นประชาธิปไตยบางข้อ มากบ้างน้อยบ้าง ก็อาจถือว่ามีความเป็นระบอบประชาธิปไตยใน
เชิงเปรียบเทียบ (กับประเทศอื่น, กับประวัติศาสตร์ช่วงอื่น) ได้ระดับหนึ่ง ประเด็นที่ส�ำคัญคือ
ประเทศใดจะเป็นประชาธิปไตยในแง่เนื้อหามากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับความตื่นตัวและความเข้มแข็ง
ของภาคประชาชน ในแต่ ล ะประเทศในแต่ ล ะช่ ว งตอนของประวั ติ ศ าสตร์ เ ป็ น ส� ำ คั ญ หลั ก การ
ประชาธิปไตยระบอบประชาธิปไตย อยู่บนรากฐานหลักการที่ส�ำคัญ 5 ประการ คือ
1. หลักการอ�ำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน ประชาชนแสดงออกซึง่ การเป็นเจ้าของโดยใช้อำ� นาจ
ที่มีตามกระบวนการเลือกตั้งอย่างอิสระและทั่วถึงในการให้ได้มาซึ่งตัวผู้ปกครองและผู้แทนของตน
รวมทั้งประชาชนมีอ�ำนาจในการคัดค้านและถอดถอนผู้ปกครองและผู้แทนที่ประชาชนเห็นว่า มิได้
บริหารประเทศในทางที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม เช่น มีพฤติกรรมร�่ำรวยผิดปกติ
2. หลักเสรีภาพ ประชาชนทุกคนมีความสามารถในการกระท�ำหรืองดเว้นการกระท�ำอย่างใด
อย่างหนึง่ ตามทีบ่ คุ คลต้องการ ตราบเท่าทีก่ ารกระท�ำของเขานัน้ ไม่ไปละเมิดลิดรอนสิทธิเสรีภาพของ
บุคคลอื่น หรือละเมิดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมและความมั่นคงของประเทศชาติ
3. หลักความเสมอภาค การเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงทรัพยากรและคุณค่า
ต่างๆ ของสังคมที่มีอยู่จ�ำกัดอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ถูกกีดกันด้วยสาเหตุแห่งความแตกต่าง
ทางชั้นวรรณะ ทางสังคม ชาติพันธุ์ วัฒนธรรมความเป็นอยู่ ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือด้วยสาเหตุอื่น
4. หลักการปกครองโดยกฏหมายหรือหลักนิติธรรม การให้ความคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของ
ประชาชนทั้งในเรื่องสิทธิเสรีภาพในทรัพย์สิน การแสดงออก การด�ำรงชีพ ฯลฯ อย่างเสมอหน้ากัน
โดยผูป้ กครองไม่สามารถใช้อำ� นาจใดๆ ลิดรอนเพิกถอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ และไม่สามารถ
ใช้อภิสิทธิอยู่เหนือกฏหมาย 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
การเคารพและคุม้ ครองสิทธิเสียงข้างน้อยด้วย ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ เป็นหลักประกันว่า ฝ่ายเสียงข้างมากจะไม่ใช้
วิธีการพวกมากลากไปตามผลประโยชน์ความเห็นหรือกระแสความนิยมของพวกตนอย่างสุดโต่ง
แต่ตอ้ งด�ำเนินการเพือ่ ประโยชน์ของประชาชนทัง้ หมด เพือ่ สร้างสังคมทีป่ ระชาชนเสียงข้างน้อย รวมทัง้
ชนกลุม่ น้อย ผูด้ อ้ ยโอกาสต่างๆ สามารถอยูร่ ว่ มกันได้อย่างสันติสขุ โดยไม่มกี ารเอาเปรียบกันและสร้าง
ความขัดแย้งในสังคมมากเกินไป ค่านิยม ทัศนคติ ที่ส่งเสริมประชาธิปไตย
ระบอบประชาธิปไตย นอกจากจะเป็นระบอบการเมืองแล้ว ยังเป็นระบอบเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรมด้วย ดังนั้น จึงความเป็นประชาธิปไตย ไม่ใช่อยู่ที่รัฐธรรมนูญ กฏหมาย การเลือกตั้ง และ
การต่อรองทางการเมืองเท่านั้น หากอยู่ที่สมาชิกในสังคมจะต้องช่วยกันหล่อหลอม สร้างค่านิยม
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การก�ำกับดูแลกันเองของสื่อมวลชนตามหลักประชาธิปไตย

วิถีชีวิต ที่เป็นประชาธิปไตย มาตั้งแต่ในครอบครัว โรงเรียน ที่ท�ำงาน ชุมชน เพื่อจะน�ำไปสู่หรือ
การปกป้อง ระบอบประชาธิปไตย1 ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

แนวคิดเรื่องการก�ำกับดูแลกันเองของสื่อมวลชน

จากการศึกษาพบว่ารูปแบบการก�ำกับดูแลด้านจริยธรรมของสือ่ ในต่างประเทศ แบ่งออกได้เป็น
3 ประเภท คือ
		ประเภทที่ 1 การก�ำกับดูแลกันเอง (Self – Regulation) ซึ่งมีทั้งแบบบังคับ คือ มีกฎหมาย
บังคับให้เข้าเป็นสมาชิกขององค์กรก�ำกับดูแล ได้แก่ ลักเซมเบิร์ก และแบบสมัครใจ ได้แก่ เยอรมนี
สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ ฟินแลนด์ ไอร์แลนด์ ซึ่งมีทั้งประเภทที่สภาวิชาชีพมีเฉพาะ
ตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพในการก�ำกับดูแล กับสภาวิชาชีพที่มีภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนใน
การก�ำกับดูแลด้วย เช่น ฟินแลนด์ Council of Media ก�ำกับดูแลทั้งสื่อวิทยุโทรทัศน์และสิ่งพิมพ์
ไอร์แลนด์ Irish Press Council มีกฎหมาย Defamation Act 2009 (Schedule2) รับรองความ
เป็นอิสระ ลักเซมเบอร์กภายใต้กฎหมาย Freedom of Expression in Media Law of 8 June 2004
นักข่าวต้องมีบัตรประจ�ำตัว ทั้งนี้ ปัจจัยที่ท�ำให้ยอมรับการก�ำกับดูแลกันเอง ได้แก่ แรงกดดันภายใน
สหภาพแรงงานสื่อ ความน่าเชื่อถือของสภาวิชาชีพ (มีตัวแทนจากหลายฝ่าย ท�ำให้ไม่มีภาพลักษณ์
ของการปกป้องพวกเดียวกัน) โดยข้อดีของการก�ำกับดูแลกันเอง คือ การลดการครอบง�ำของรัฐ ท�ำให้
สื่อยอมรับการก�ำกับดูแลและบทลงโทษ ส่วนข้อด้อย คือ การก�ำกับดูแลและบทลงโทษไม่ศักดิ์สิทธิ์
ไม่มีผลทางกฎหมาย
		ประเภทที่ 2 การก�ำกับดูแลร่วม (Co – Regulation) มีทั้งสภาวิชาชีพที่มีเฉพาะรัฐเข้ามา
มีส่วนในการก�ำกับดูแล กับ สภาวิชาชีพที่มีทั้งรัฐและภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนในการก�ำกับดูแล
เช่น ประเทศสวีเดน มีสมาคมวิชาชีพสื่อออกจรรยาบรรณวิชาชีพให้ ในขณะที่มีผู้ตรวจการแผ่นดิน
ด้านสื่อสิ่งพิมพ์ (Press Ombudsman) และสภาการหนังสือพิมพ์บังคับใช้องค์ประกอบของ
คณะกรรมการสภาวิชาชีพ มาจากทั้งตัวแทนภาควิชาชีพ ภาครัฐและภาคประชาสังคม ส่วนประเทศ
เดนมาร์ก รัฐเป็นผู้ร่างจรรยาบรรณวิชาชีพให้สภาการหนังสือพิมพ์บังคับใช้ และสภาการหนังสือพิมพ์
ได้รับการแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบของสื่อ
(Media Liability Act 1991)

1

วิทยากร เชียงกูล, รศ.วิทยากร เชียงกูล, หลักการของระบอบประชาธิปไตย, เว็บไซต์ชมรมศึกษาผลงาน วิทยากร เชียงกูล,
https://witayakornclub.wordpress.com
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		ประเภทที่ 3 คือ การก�ำกับดูแลโดยรัฐ (Legal Regulation) คือเน้นการก�ำกับดูและ
เน้นกฎหมายที่มีสภาพบังคับโดยรัฐ เช่น ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทีใ่ ช้วธิ กี ารก�ำกับดูแลโดยสมาคมวิชาชีพสือ่ ทีม่ ี
สถานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีอ�ำนาจตามกฎหมายและได้รับงบประมาณในการด�ำเนินงานจากรัฐ
หรือสามารถประกอบกิจการเพื่อให้มีรายได้มาบริหารจัดการองค์กรได้
จากการศึกษาปัญหาด้านโครงสร้างขององค์กรวิชาชีพของไทย ได้แก่ สภาการหนังสือพิมพ์
แห่งชาติ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยและ
สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ทุกองค์กรวิชาชีพ มีคณะกรรมการบริหารที่มาจากผู้ประกอบ
วิชาชีพและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการสื่อ (เจ้าของ) โดยไม่พบว่า องค์กรวิชาชีพใดมีองค์ประกอบของ
คณะกรรมการบริหารทีม่ าจากภาคประชาสังคม ยกเว้นสภาการหนังสือพิมพ์และสภาวิชาชีพข่าววิทยุ
และโทรทัศน์ไทย ที่มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย (ซึ่งไม่ได้ระบุว่า
ต้องเป็นภาคประชาสังคม) ในขณะที่ทุกองค์กร นอกจากคณะกรรมการที่มาจากการเลือกกันเองของ
สมาชิกแล้วจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ท�ำหน้าที่ควบคุมจริยธรรมขึ้นรับผิดชอบและต้องรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริหารทุกองค์กร
		ด้านรูปแบบการก�ำกับดูแล สรุปได้ว่า ทุกองค์กรเป็นรูปการก�ำกับดูแลกันเองแบบสมัครใจ
		ด้านเนื้อหาจริยธรรม เมื่อศึกษาเปรียบเทียบเนื้อหาจรรยาบรรณของไทยกับประเทศต่างๆ
ได้แก่ เยอรมนี สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ ฟินแลนด์ ลักเซมเบอร์ก สวีเดน เดนมาร์ก ไอร์แลนด์
พบว่า บางประเทศไม่มีเนื้อหาจริยธรรมในบางด้าน เช่น เยอรมนี และไอร์แลน์ ไม่มีข้อก�ำหนดใน
เรื่องความเป็นกลางในการน�ำเสนอข้อมูล บางประเทศเช่น เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ ฟินแลนด์ ไม่มีบท
ก�ำหนดโทษสือ่ ทีล่ ะเมิดจริยธรรม ในขณะทีป่ ระเทศไทยกลับมีเนือ้ หาจริยธรรมทีค่ รอบคลุมประเด็นที่
เปรียบเทียบในทุกด้าน ได้แก่ ความถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร ความเป็นกลางในการน�ำเสนอข้อมูล
การรับของรางวัล การแยกข้อเท็จจริงออกจากความเห็น และการลงโทษสื่อที่ท�ำผิดจริยธรรมวิชาชีพ
		ด้านการบังคับใช้จริยธรรม หรือบทลงโทษ พบว่าประเทศที่ใช้รูปแบบก�ำกับดูแลร่วม ได้แก่
สวีเดนและเดนมาร์ก ใช้สภาพบังคับที่มีโทษปรับ หรือทั้งปรับและจ�ำคุก ประเทศที่ใช้รูปแบบก�ำกับ2
ดูแลกันเองภาคสมัครใจ ได้แก่ สหราชอาณาจักร และไทย ใช้สภาพบังคับทางสังคมเป็นหลัก คือ
ตักเตือน ต�ำหนิและเผยแพร่ต่อสาธารณะ ในขณะที่ประเทศลักเซมเบอร์ มีสภาพบังคับ คือ การถอน
บัตรประจ�ำตัวผู้ประกอบวิชาชีพด้วย (การประกอบวิชาชีพโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษปรับ และปรับ
หนักขึ้นเมื่อมีการฝ่าฝืนซ�้ำ เป็นต้น)

2

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ ทีดีอาร์ไอ. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ 9 มกราคม 2558
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รูปแบบการก�ำกับดูแลกันเองของสื่อมวลชนที่เหมาะสมส�ำหรับประเทศไทย

จากการศึกษาแนวคิดเรื่องหลักประชาธิปไตยที่เน้นให้สื่อมวลชนและองค์กรประชาชนต้องมี
สิทธิเสรีภาพ และความเป็นอิสระ เพื่อเป็นหลักประกันพื้นฐานว่า ประชาชนจะได้รับข้อมูลข่าวสาร
ที่ครบถ้วนรอบด้าน โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลทางการเมืองผ่านกฎหมายใดๆ ที่จะเข้ามาแทรกแซง
การท�ำหน้าที่อย่างอิสระของสื่อมวลชน
การสิน้ สภาพของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทีจ่ ดั ท�ำขึน้ โดยคณะกรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญ จากการลงมติ “ไม่เห็นชอบ” โดยสมาชิกปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เสียงข้างมาก ท�ำให้
กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญต้องมาเริ่มนับหนึ่งกันใหม่อีกครั้ง
ส�ำหรับในแวดวงวิชาชีพสื่อมวลชนแล้ว การตกไปของร่างรัฐธรรมนูญ ท�ำให้บทบัญญัติในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพของสื่อมวลชน ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 49 ของร่างฯ ต้องตกไปด้วย นั่นคือ...
“ให้มกี ฎหมายว่าด้วยองค์การวิชาชีพสือ่ มวลชนซึง่ ประกอบด้วยบุคคลในวิชาชีพสือ่ มวลชนและ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งผู้แทนองค์การภาคประชาสังคมและผู้บริโภค เพื่อปกป้อง
เสรีภาพและความเป็นอิสระตามมาตรา 48 ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานแห่งวิชาชีพ พิจารณาค�ำร้อง
ขอความเป็นธรรมของผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการใช้เสรีภาพตามมาตรา 48 และคุ้มครองสวัสดิภาพ
ของบุคคลตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง”
จากบทบัญญัติในร่างนี้ สปช. ได้ด�ำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติการปกป้องสิทธิเสรีภาพ
ส่งเสริมจริยธรรมคุ้มครองสวัสดิภาพ และสวัสดิการของสื่อมวลชน พ.ศ. ... พร้อมทั้งส่งให้รัฐบาลไป
แล้วตามขั้นตอน แต่ร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายแม่มีอันตกเป็นไปเสียก่อน
อย่างไรก็ตาม เมือ่ กฎหมายฉบับนีไ้ ปอยูใ่ นมือของรัฐบาลแล้ว โอกาสทีจ่ ะถูกหยิบยกมาพิจารณา
แล้วส่งต่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาออกเป็นกฎหมายย่อมเกิดขึ้นได้ โดยไม่จ�ำเป็น
ต้องมีกฎหมายรัฐธรรมนูญรองรับไว้
หากร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ ผ่านออกมาเป็นกฎหมาย ประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกในโลก
ที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาและมีพรรคการเมืองหลายพรรค ที่มีสภาวิชาชีพ
สื่อมวลชนซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายเข้ามาควบคุมก�ำกับการท�ำงานของสื่อมวลชนด้วยกันเอง เพราะจาก
การศึกษาข้างต้นในประเทศแถบยุโรป เช่น สหราชอาณาจักร สวีเดน เยอรมนี นอร์เวย์ ฯลฯ หรือ
แม้กระทั่งในเอเชีย เช่น ศรีลังกา และอินโดนีเซีย ต่างมีสภาวิชาชีพที่ควบคุมกันเอง โดยไม่ต้อง
มีกฎหมายมาบังคับ
การมีสภาวิชาชีพสื่อมวลชนที่มีกฎหมายบังคับนี้ ก็เท่ากับเราเอาอ�ำนาจรัฐ ไม่ว่าจะเป็นอ�ำนาจ
ตามกฎหมายอาญาหรือกฎหมายปกครองมาใส่ให้สภาวิชาชีพสื่อมวลชน ด้วยเหตุผลง่ายๆ ว่า
สภาวิชาชีพสื่อมวลชนที่มีอยู่และไม่มีอ�ำนาจตามกฎหมายไม่สามารถท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลกันเอง
ทางด้านจริยธรรมได้
เมื่อเราเปิดช่องให้ภาครัฐและนักการเมืองเข้ามาแทรกแซงได้ ย่อมหมายความว่า เสรีภาพของ
สือ่ มวลชนไทยก�ำลังตกอยูใ่ นความเสีย่ งทีจ่ ะถูกแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายเจ้าหน้าทีข่ องรัฐได้
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ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี

โดยง่าย ซึ่งแน่นอนว่า การแทรกแซงเสรีภาพในการท�ำหน้าที่ของสื่อมวลชน ย่อมกระทบต่อเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็นและสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของประชาชนคนไทยด้วย จริงอยู่ว่า ที่ผ่านมา
องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนที่ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลกันเอง อาทิ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ หรือ
สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ยังไม่สามารถก�ำกับดูแลกันเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
ยังมีปญ
ั หาว่า ไม่สามารถเข้าไปก�ำกับดูแลสือ่ ทีไ่ ม่ได้เป็นสมาชิกหรือเป็นสมาชิกแล้วลาออกไปได้ ท�ำให้
การก�ำกับดูแลไม่สามารถครอบคลุมได้ทั้งหมด
แต่สำ� หรับสือ่ วิทยุและโทรทัศน์นนั้ พระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ.2551 ได้กำ� หนดให้มกี ลไก “ก�ำกับดูแลร่วม” ไว้แล้ว ซึง่ หมายความว่า ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาต
ประกอบกิจการทุกราย จะต้องเป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพที่ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลกันเอง หากรายใด
ไม่เป็นสมาชิกก็จะถูกก�ำกับดูแลโดยตรงจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) รวมทัง้ กสทช.สามารถเข้าไปก�ำกับดูแลการท�ำหน้าทีข่ ององค์กร
วิชาชีพที่ควบคุมกันเองอย่างไม่มีประสิทธิภาพได้อีกทางหนึ่ง
ดังนั้น จึงเหลือเพียงสื่อหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์เท่านั้น ที่ยังไม่มีกลไกก�ำกับดูแลร่วม
โดยองค์กรภาครัฐ ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า เหตุที่สื่อวิทยุและโทรทัศน์ต้องมีองค์กรของรัฐเข้ามา
ก�ำกับดูแลร่วมเพราะเป็นสื่อที่ต้องใช้ทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ ซึ่งก็คือ
คลื่นความถี่ทั้งคลื่นความถี่วิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคม ในขณะที่สื่อหนังสือพิมพ์ไม่ได้ใช้ทรัพยากร
เหล่านี้ ผู้ประกอบกิจการต้องลงทุนเองทั้งหมด จึงใช้ระบบก�ำกับดูแลกันเองโดยไม่มีภาครัฐเข้ามา
เกี่ยวข้อง
ประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงคือ เรามีความจ�ำเป็นที่จะต้องเอาเสรีภาพของสื่อมวลชน ซึ่งก็คือ
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและสิทธิในการรับรูข้ า่ วสารของประชาชนไปเสีย่ งกับถูกอ�ำนาจทาง
การเมืองเข้ามาแทรกแซงด้วยการออกกฎหมายตัง้ สภาวิชาชีพสือ่ มวลชนหรือไม่ และเราไม่มมี าตรการอืน่
แล้วหรือที่จะน�ำมาใช้จัดการกับสื่อมวลชนที่ละเมิดจริยธรรม อาทิ กระแสกดดันจากผู้บริโภค
ในประเทศที่สังคมพัฒนาไปถึงระดับหนึ่งที่ภาคประชาสังคมมีความเข้มแข็งและท�ำหน้าที่
ตรวจสอบสื่อมวลชนอย่างเข้มข้น เช่น ในสหรัฐอเมริกา จึงไม่จ�ำเป็นต้องมีสภาวิชาชีพสื่อมวลชน
มาก�ำกับดูแลกันเองด้วยซ�้ำ  แต่ในระบบยุโรปใช้ทั้งสองส่วนควบคู่กันระหว่างภาคประชาสังคมและ
องค์กรวิชาชีพ จึงมีค�ำถามว่า สังคมไทยเรายังด้อยพัฒนาจนถึงขั้นต้องออกกฎหมายตั้งองค์กร
มาควบคุมจริยธรรมสื่อหรือไม่
ค�ำตอบคือ ความจริงแล้ว ประเด็นการละเมิดจริยธรรมหลายเรือ่ ง เช่นการละเมิดสิทธิเด็ก หรือ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้ตกเป็นข่าว เป็นเรื่องที่คาบเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายที่มีอยู่แล้ว
แต่ที่ผ่านมายังไม่ได้มีการบังคับใช้กฎหมายเหล่านั้นอย่างจริงจัง จึงท�ำให้สื่อมวลชนบางส่วนละเลย
การปฏิบัติตามกฎหมาย ทางออกคือ ต้องได้รับความร่วมมือจากองค์กรผู้บริโภคสื่อและหน่วยงาน
ของรัฐที่บังคับใช้กฎหมายร่วมกันบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
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ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบกิจการสื่อมวลชนทั้งหลาย ก็ต้องปรับตัว เพื่อช่วยกันสร้างระบบการ
ก�ำกับกันเองให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ โดยเริม่ จากกระบวนการมีคณะกรรมการตรวจสอบจริยธรรมใน
องค์กร หรือทีใ่ นยุโรปเรียกว่า Ombudsman ท�ำหน้าทีร่ บั และพิจารณาเรือ่ งร้องเรียนเกีย่ วกับจริยธรรม
ในองค์กรสื่อของตัวเองในชั้นหนึ่งก่อนที่จะปล่อยให้เรื่องร้องเรียนไปสู่สภาวิชาชีพ
ในส่วนของสภาวิชาชีพทีม่ อี ยูแ่ ล้ว เช่น สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ก็ตอ้ งปรับปรุงระบบการรับ
และพิจารณาเรื่องร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ โดยสมาชิกต้องร่วมมือร่วมใจกันเสียสละทั้งเรื่องเงินทุน
และให้ความร่วมมือในทุกๆ ด้านอย่างจริงจังมากขึ้น เพื่อสร้างหลักประกันให้สาธารณชนมั่นใจว่า
กระบวนการก�ำกับดูแลกันเองของสื่อมวลชนมีประสิทธิภาพเพียงพอ
อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สื่อมวลชนตกเป็นจ�ำเลยของสังคมมา
โดยตลอดและสภาวิชาชีพสื่อมวลชนก็ตกเป็นแพะรับบาปว่า ไม่สามารถก�ำกับดูแลกันเองได้ จนท�ำให้
มีแรงกดดันจากภาคส่วนต่างๆ เช่น ภาคราชการและภาควิชาการ ว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องท�ำให้
สภาวิชาชีพสื่อมวลชนมีอ�ำนาจตามกฎหมาย โดยไม่สนใจว่า กระบวนการเช่นนี้ จะมีผลกระทบต่อ
เสรีภาพของสื่อมวลชนและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นรวมทั้งสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของ
ประชาชนอย่างไรบ้าง
บทเรียนทีเ่ กิดขึน้ จากความพยายามในการผลักดันให้มกี ฎหมายจัดตัง้ วิชาชีพดังกล่าว จึงสะท้อน
ให้เห็นถึงความเปราะบางของเสรีภาพสื่อมวลชนในประเทศไทย ที่ง่ายต่อการถูกละเมิด เพียงเพราะ
เราขาดองค์ความรู้และขาดการศึกษาอย่างจริงจังถึงความส�ำคัญของสิทธิเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็น ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ถึงเวลาแล้ว ที่จะต้องมีกระบวนการให้ความรู้กับสังคมไทยอย่างจริงจังเสียทีว่า การจ�ำกัด
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น กับการจ�ำกัดเสรีภาพของสื่อมวลชนนั้น เป็นเรื่องเดียวกัน เมื่อใด
ก็ตามที่มีการจ�ำกัดเสรีภาพของสื่อมวลชน ก็เท่ากับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน
ตามระบอบประชาธิปไตยถูกจ�ำกัดไปด้วยเช่นกัน ดังนัน้ โดยสรุปแล้ว การก�ำกับดูแลกันเองของวิชาชีพ
สื่อมวลชนในระบอบประชาธิปไตย ยังมีความจ�ำเป็นที่จะต้องไม่ออกกฎหมายใดๆ มาเพิ่มเติมจาก
สิ่งที่มีอยู่แล้ว จนท�ำให้เกิดช่องว่างที่ผู้มีอ�ำนาจทางการเมืองจะเข้ามาแทรกแซงได้
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“หลักประชาธิปไตย” สิทธิและเสรีภาพในสังคมพหุลักษณ์
ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์*

บทคัดย่อ
บทคัดย่อหรือสาระสังเขป

ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองโดยประชาชน ซึ่งถูกน�ำไปใช้อย่างแพร่หลายในประเทศ
ต่าง ๆ ทั่วทุกมุมโลกเป็นระบอบการปกครองที่มีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนาน และได้พัฒนามาจน
ถึงปัจจุบนั ในด้านหลักประชาธิปไตยเป็นหลักการทีม่ งุ่ เน้นการมีสว่ นร่วมของประชาชน ในการปกครอง
โดยการด�ำเนินการต่าง ๆ ทีต่ อ้ งการการมีสว่ นร่วมและการตัดสินใจของประชาชน ตามการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย อย่างไรก็ตามการยึดมัน่ ในหลักการตลอดจนการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตามแนวทาง
ประชาธิปไตยตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เป็นบทบาทหนึง่ ทีเ่ กิดจากการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาล
และสังคม และในความแตกต่างหลากหลายที่ด�ำรงอยู่ภายในระบบใดระบบหนึ่ง เกิดการแบ่งแยก
แนวทางทางความคิดหรือทัศนคติที่แตกต่างกัน ประการหนึ่งคือ เป้าหมายและผลประโยชน์ ซึ่งเป็น
ปัจจัยที่บ่งชี้ถึงความต้องการ และเป็นไปตามแนวคิดของกลุ่มผลประโยชน์ ดังนั้นแล้ว การที่จะใช้
หลักประชาธิปไตยได้อย่างดีนนั้ ต้องน�ำเอาปัจจัยรวมมาท�ำการวิเคราะห์ความแตกต่างบนพืน้ ฐานของ
ประชาธิปไตยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความเท่าเทียมกันในสังคม
ค�ำส�ำคัญ : หลักประชาธิปไตย, สังคมพหุลักษณ์

ความน�ำ

มนุษย์ได้เริ่มสร้างระเบียบและกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติร่วมกันในสังคม
ในขณะที่การท�ำความเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อการด�ำเนินชีวิต
ของบุคคลในสังคมเช่นกัน ภายใต้ความเป็นประชาธิปไตยนั้นยังพบว่าความเชื่อและความเข้าใจผิด
เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยยังมีอยู่มาก กล่าวได้ว่าตามระบอบประชาธิปไตย มิได้หมายความ
เพียงการยึดหลักเสียงข้างมากเท่านั้น จะต้องมีหลักประกันส�ำหรับเสียงข้างน้อยด้วย หลักประกันนั้น
หมายถึง การที่สิทธิขั้นพื้นฐานของเสียงข้างน้อยจะต้องได้รับการเคารพ เสียงข้างมากจะละเมิดหรือ
* ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย, ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 5
ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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หลักประชาธิปไตย “สิทธิและเสรีภาพในสังคมพหุลักษณ์”

ก้าวก่ายสิทธิของเสียงข้างน้อยไม่ได้ นอกจากนี้ความเห็นหรือทรรศนะของเสียงข้างน้อยจะต้องได้รับ
การรับฟัง เพราะในระบอบประชาธิปไตยนัน้ ต้องเปิดโอกาสให้ทกุ ฝ่ายหรือผูม้ คี วามคิดเห็นแตกต่างได้
เผยแพร่ทรรศนะหรือแนวความคิดของเขา เพราะการลงมติเพื่อหาทรรศนะที่เสียงข้างมากสนับสนุน
นั้นจะยุติธรรมและเชื่อถือได้ว่าถูกต้อง ก็ต่อเมื่อทุกฝ่ายได้รับโอกาสในการเสนอทรรศนะและเหตุผล
ของตนสู่การรับฟังของผู้ที่จะใช้วิจารณญาณตัดสินใจแล้ว

ความเป็นมาของหลักประชาธิปไตย

ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองโดยประชาชนซึ่งถูกน�ำไปใช้อย่างแพร่หลายในประเทศ
ต่างๆ ทั่วทุกมุมโลกเป็นระบอบการปกครองที่มีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนาน และได้พัฒนามาจนถึง
ปัจจุบัน ในด้านหลักประชาธิปไตยเป็นหลักการที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครอง
โดยการด�ำเนินการต่าง ๆ ที่ต้องการการมีส่วนร่วมและการตัดสินใจของประชาชนตามการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย ดังนั้น การปกครองระบอบประชาธิปไตยจึงเป็นการปกครองระบอบเดียว
ที่ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
โดยลักษณะส�ำคัญของประชาธิปไตย1 ประกอบด้วย
(1) ประชาชนเป็นเจ้าของอ�ำนาจอธิปไตย รัฐบาลได้อำ� นาจมาจากประชาชนหรือโดยความ
ยินยอมของประชาชน
(2) การเลือกผู้แทนในสังคมสมัยใหม่ที่เป็นประชาธิปไตยแบบมีผู้แทนต้องเป็นการเลือก
ที่บริสุทธิ์ยุติธรรมโดยประชาชนสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้อย่างอิสระ
(3) ให้ความส�ำคัญแก่แนวคิดที่แตกต่าง ร่วมกันแก้ไขปัญหาและตัดสินใจทางการเมือง
ร่วมกัน
(4) เชื่อในความเป็นอิสระและเสรีภาพของมนุษย์ การแสดงความคิดเห็น การออกเสียง
การเลือกตั้ง เป็นต้น
(5) ไม่เลือกปฏิบัติ บังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม
(6) มีการตรวจสอบการถ่วงดุลอ�ำนาจซึ่งกันและกัน
(7) ตัดสินใจหรือปฏิบัติตามเสียงข้างมาก
(8) ประชาชนมีความเสมอภาคโดยเฉพาะด้านกฎหมาย และมีโอกาสเท่าเทียมกันในด้าน
ต่างๆ
(9) ประชาธิปไตยอยู่บนพื้นฐานและหลักการของเสรีนิยม

1

อมร รักษาสัตย์ และคณะ, 2539, ประชาธิปไตย : อุดมการณ์ หลักการ และแบบอย่างการปกครองหลายประเทศ,
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หน้า 33.
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ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์

(10) ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง โดยทีร่ ัฐบาลเป็นผู้ให้หลักประกันและ
คุ้มครองการใช้สิทธิเสรีภาพ
(11) รัฐบาลให้หลักการปกครองโดยกฎหมายหรือหลักนิติธรรมไม่ใช้อ�ำนาจตามอ�ำเภอใจ
(12) ประชาชนต้องมีสว่ นร่วมในการปกครองประเทศผ่านกลไกต่าง ๆ หรือใช้สทิ ธิท์ จี่ ะแสดง
บทบาทต่าง ๆ ได้โดยตรง และ
(13) รัฐบาลต้องรับผิดชอบต่อประชาชนที่จะแสดงความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ ต่อรัฐบาล
รวมถึงมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรัฐบาลตามวิธีการที่ก�ำหนดได้
จะเห็นได้ว่าลักษณะดังกล่าวจะเป็นลักษณะส�ำคัญที่ประชาชนในสังคมประชาธิปไตยพึงได้รับ
และเป็นสิง่ ทีท่ กุ คนในสังคมจ�ำเป็นต้องรับรูแ้ ละท�ำความเข้าใจเพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตั แิ ละอยู่
รวมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
การยึดมั่นในหลักการ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตามแนวทางประชาธิปไตยตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน เป็นบทบาทหนึ่งที่เกิดจากการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลและสังคม โดยที่การ
แสดงความเป็นอิสระโดยอ�ำนาจจะก่อให้เกิดมุมมองที่แตกต่างกันออกไป ประการหนึ่งคือ เป้าหมาย
และผลประโยชน์ ซึ่งเป็นปัจจัยที่บ่งชี้ถึงความต้องการ และเป็นไปตามแนวคิดของกลุ่มผลประโยชน์
ด้วยเหตุนี้ ในการผลักดันให้เป้าหมายบรรลุผลส�ำเร็จย่อมส่งผลกระทบต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ทั้งเชิงบวก
และเชิงลบ ส่วนหนึง่ คือการแบ่งแยกทางสังคมย่อยทีแ่ สดงออกถึงเป้าหมายและผลประโยชน์ทตี่ า่ งกัน
ปัจจัยด้านการเพิ่มขึ้นของประชากร ก็เป็นตัวแปรหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดปัญหาและความขัดแย้ง
ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น มีการแบ่งแยกแนวทางทางความคิดหรือทัศนคติที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังรวมถึง
สังคมไทยมีความหลากหลายของกลุ่มชน มีการกระจายอ�ำนาจภายในรัฐให้กับผู้น�ำกลุ่มในสังกัดกรม
กองต่างๆ แม้จะเปลี่ยนแปลงการปกครองไปสู่ระบอบประชาธิปไตยใน ค.ศ. 1932 แต่ความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐและสังคมไทยก็ยังอยู่ในลักษณะของรัฐเข้มแข็งแต่สังคมอ่อนแอ กล่าวได้ว่าการอยู่รวมกัน
ภายใต้ความคิดทีแ่ ตกต่างกันอย่างหลากหลายอาจก่อให้เกิดปัญหาความแตกแยกทางความคิดทีส่ ง่ ผล
ถึงการกระท�ำต่างๆ ในเชิงลบได้โดยง่าย2

หลักการพื้นฐานของหลักประชาธิปไตย

1. อ�ำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน (Popular Sovereignty)
ประชาธิปไตยนั้นถือว่าเป็นอ�ำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ หรืออ�ำนาจอธิปไตยนั้น
เป็นของประชาชนทุกคนร่วมกันและประชาชนผู้เป็นเจ้าของอ�ำนาจเป็นผู้ร่วมกันใช้อ�ำนาจนี้ไม่ว่าจะ
โดยตรง หรือโดยอ้อมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเอง3
2
3

อดินันท์ พรหมพันธ์ใจ, 2558, ความปรองดองในสังคมพหุลักษณ์ของไทย, การจัดการบ้านเมืองที่ดี/นโยบาย (Good
Governance / Policy), 5(2), หน้า 20.
ส�ำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2554, จุลสาร เรื่อง “พัฒนาการเมืองไทย… พัฒนาประชาธิปไตย” หน้า 12 – 15.
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การปกครองที่สามารถท�ำให้ทุกคนในสังคมสามารถแสดงออกถึงความต้องการของตนได้
อีกทัง้ ต้องจัดการให้มกี ารปกครองเพือ่ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทกุ คนในสังคมด้วยเช่นกัน หรือกล่าวได้วา่
เป็นประชาธิปไตยทางตรง (Direct Democracy) อย่างไรก็ตามด้วยข้อจ�ำกัดหลายประการในสังคม
ปัจจุบัน เช่น จ�ำนวนประชากรที่มีมากจนท�ำให้ไม่สามารถใช้รูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตย
ทางตรงได้ ปัจจุบนั จึงใช้การปกครองระบอบประชาธิปไตยทางอ้อม (Indirect Democracy) ผ่านการ
เลือกตัวแทนเข้าไปท�ำหน้าที่ในการปกครองแทน เช่น การเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมทางการเมืองใน
รูปแบบอื่น ๆ4
2. หลักเสรีภาพ (Liberty)
หลักการว่าด้วยสิทธิเสรีภาพเป็นหลักการทีส่ ำ� คัญมากอย่างหนึง่ ของประชาธิปไตย คือ สิทธิ
(rights) เสรีภาพ (liberty) และอิสรภาพ (freedom) สิทธิ หมายถึง ประโยชน์ที่กฎหมายรับรองและ
คุม้ ครองให้ เสรีภาพ หมายถึง โอกาสทีจ่ ะเลือกท�ำหรือไม่ทำ� ระหว่างทางเลือกหลายทางตามปรารถนา
ของตนโดยปราศจากข้อบังคับหรือข้อจ�ำกัด จะจ�ำกัดได้ก็แต่โดยกฎหมายเท่านั้น ส่วนอิสรภาพ
หมายถึง การท�ำหรืองดเว้นที่จะท�ำสิ่งใด ๆ ก็ได้ที่ไม่ละเมิดผู้อื่น5
เสรีภาพในระบอบประชาธิปไตย หมายถึง ความสามารถของคนที่จะกระท�ำหรืองดเว้น
กระท�ำสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได้ภายในขอบเขตข้อก�ำหนดของกฎหมาย เสรีภาพในระบอบประชาธิปไตย
จึงไม่ใช่การท�ำอะไรก็ได้ตามใจตนเองเนื่องจากการท�ำตามใจตนเองโดยไม่ค�ำนึงถึงจิตใจคนอื่น ๆ นั้น
เป็นลักษณะของเผด็จการ
โดยระบอบประชาธิปไตยได้ก�ำหนดเสรีภาพขั้นพื้นฐานไว้โดยไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน
เสียหายหรือละเมิดบุคคลอื่น ดังนี้
1) เสรีภาพในการคิดและการแสดงออก (Freedom of Thought and Expresstion)
ทั้งที่จะต้องควบคู่ไปกับการยอมรับฟังความคิดและการแสดงออกของบุคคลอื่น แม้ว่าความคิดและ
การแสดงออกนั้นจะแตกต่างไปจากสิ่งที่ตนเองยึดถือ
2) เสรีภาพในการเลือกตั้ง (Freedom of Voting) คือ การที่บุคคลสามารถไปใช้สิทธิใน
การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้แทนของตนได้อย่างเสรี โดยมิได้ถูกอ�ำนาจอื่นบังคับ และบุคคลย่อมมี
เสรีภาพที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งโดยไม่ถูกอ�ำนาจอื่นลิดรอนเช่นกัน
3) เสรีภาพจากการถูกรัฐหรือบุคคลอื่นกระท�ำต่อตนโดยปราศจากสิทธิอ�ำนาจที่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย (Freedom from Arbitrary by the State or Other People) จะเป็นหลักประกัน
ว่าประชาชนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติต่อตนภายในขอบเขตอ�ำนาจตามที่กฎหมายอนุญาตเท่านั้น

4
5

ดร.ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ, 2546, รายงานผลการวิจัย เรื่อง ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, หน้า 6 – 10.
ส�ำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2554, เรื่องเดิม, หน้า 11.
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ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์

4) เสรีภาพในการนับถือศาสนา (Freedom of Religion) บุคคลมีเสรีภาพอย่างเต็มที่ใน
การนับถือศาสนาตราบเท่าที่ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน เสียหาย หรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น
5) เสรีภาพในการย้ายที่อยู่ (Freedom of Movement) โดยอยู่บนพื้นฐานของการ
ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน เสียหาย และละเมิดสิทธิของผู้อื่น
6) เสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบโดยปราศจากอาวุธและเสรีภาพในการรวมตัวกัน
เป็นสมาคม (Freedom of and Association) เพราะการชุมนุมหรือการรวมตัวกันเพื่อแสดงบทบาท
อันเป็นจุดยืนของตนเองนั้นถือเป็นช่องทางหนึ่งของการมีส่วนร่วมทางการเมือง
7) เสรีภาพในเรื่องส่วนตัวอื่น ๆ (Personal Freedom) เป็นหลักประกันในการตัดสินใจ
ของบุคคลในเรื่องส่วนตัวว่าจะสามารถกระท�ำได้อย่างเสรี
3. หลักความเสมอภาค (Equality)
ความเสมอภาพในระบอบประชาธิปไตย หมายความว่า การที่ราษฎรทุกคนในประเทศ
มีความเสมอภาคหรือความเท่าเทียมกัน พืน้ ฐานในเรือ่ งส�ำคัญ ๆ ทีเ่ ป็นไปได้ในฐานะทีเ่ ป็นมนุษย์ปถุ ชุ น
อันจะท�ำให้ทุกคนมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์และก่อให้เกิดความยุติธรรมในสังคม6 โดยหลักความ
เสมอภาคสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ด้าน หลัก ๆ ดังนี้
1) ความเสมอภาคทางการเมือง (Political Equality) คือ ทุกคนมีสิทธิในทางการเมือง
เท่าเทียมกัน ทั้งในส่วนของผู้ลงคะแนนเสียงและผู้สมัครรับเลือกตั้ง
2) ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ (Economic Equality) คือ การมีหลักประกันความมัน่ คง
ทางเศรษฐกิจ ในระดับทีอ่ ย่างน้อยต้องสามารถด�ำเนินชีวติ อยูไ่ ด้ในฐานะเป็นสมาชิกคนหนึง่ ของสังคม
และเปิดโอกาสให้กบั บุคคลทุกคนทีม่ คี วามสามารถในการสร้างความมัน่ คงให้กบั ตนเอง ความเสมอภาค
ทางเศรษฐกิจ มิได้หมายถึง การที่คนทุกคนจะต้องมีรายได้เท่าเทียมกันแต่หมายถึง สภาพความ
ใกล้เคียงกันในฐานะทางเศรษฐกิจ โดยจะต้อง7
2.1) มีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม เพื่อมิให้เกิดช่องว่างระหว่างชนชั้นมากนัก เช่น
การเก็บภาษาในอัตราก้าวหน้า เป็นต้น
2.2) บุ ค คลควรมี ค วามมั่ น คงทางเศรษฐกิ จ พอสมควร คื อ มี ร ายได้ เ พี ย งพอใน
การด�ำรงชีพ เช่น การก�ำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำ  การให้สิทธิคนยากจนรับการรักษาพยาบาลฟรีและ
สวัสดิการต่าง ๆ เป็นต้น

6
7

ส�ำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2554, เรื่องเดิม, หน้า 12.
http://article-spadmc.blogspot.com/2010/10/blog-post_18.html คลังบทความ สภานักพัฒนาเพือ่ ประชาธิปไตย :
อุดมการณ์ประชาธิปไตยจะเน้นในเรือ่ งสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคควบคูก่ นั ไป, เข้าถึงข้อมูลเมือ่ วันที่ 31 พฤษภาคม
2560
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3) ความเสมอภาคทางสังคม (Social Equality) คือ ทุกคนในสังคมที่ไม่ว่าจะมีฐานะ
ทางสังคม เศรษฐกิจ หรือวัฒนธรรมแตกต่างกันอย่างไรก็ตาม ก็สามารถใช้ชวี ติ ในสังคมได้โดยปราศจาก
การแบ่งชนชั้นวรรณะ การดูหมิ่นเหยียดหยาม และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติบนพื้นฐานการให้
ความเคารพซึ่งกันและกัน
4) ความเสมอภาคทางกฎหมาย (Equality of the Law) หมายถึง กฎหมายที่ตรา
ออกมาจะต้องมีผลบังคับใช้กับประชาชนทุกคนอย่างเสมอกัน ไม่มีข้อยกเว้นที่เอื้อประโยชน์ให้แก่
บุคคลกลุ่มใด กลุ่มหนึ่งหรือมีผลบังคับใช้กับบุคคลเฉพาะบางกลุ่มบางพวกในสังคม ดังนั้น การสร้าง
ความเสมอภาคทางกฎหมายจึงเป็นการคุ้มครองบุคคลจากกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ท�ำให้
บุคคลสามารถป้องกันสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของตนได้อย่างเสมอภาค
5) ความเสมอภาคในโอกาส (Equality of Opportunity) คือ การให้โอกาสทุกคนใน
การใช้ความสามารถที่ตนมีอยู่ไปในทางที่สุจริตได้อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อพัฒนาความสามารถของตน
ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้อย่างเสมอภาค โดยไม่ก่อความเดือดร้อนและละเมิดสิทธิ
ของผู้อื่น
4. หลักการปกครองโดยเสียงข้างมากที่เคารพเสียงข้างน้อย (The Majority Rule with
Respect to Minority Rights)
ในกรณีทตี่ อ้ งมีการตัดสินใจเพือ่ เลือกกระท�ำในสิง่ ใดสิง่ หนึง่ บนสถานการณ์ทมี่ คี วามคิดเห็น
ที่แตกต่างหลากหลายทางออกที่ดีที่สุดคือการเลือกปฏิบัติตามมติเอกฉันท์ (Unanimity) แต่หาก
ไม่สามารถหาข้อสรุปทีเ่ ป็นเอกฉันท์ได้ ในระบอบประชาธิปไตยจะต้องยึดหลักการตัดสินความขัดแย้ง
ด้วยวิธีการลงคะแนนเสียงและเลือกที่จะปฏิบัติตามมติของเสียงข้างมาก (Majority Decision –
Making) โดยให้ความเคารพต่อสิทธิของเสียงข้างน้อย (Fundamental Rights of Minority) เพราะ
การยอมปฏิบตั ติ ามมติเสียงข้างมากโดยละเลยสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของเสียงข้างน้อย จะท�ำให้การปกครอง
กลายเป็นเผด็จการของเสียงข้างมาก ซึ่งผิดไปจากหลักการของประชาธิปไตย
การปกครองโดยเสียงข้างมากที่เคารพเสียงข้างน้อยจึงมีลักษณะของการยอมปฏิบัติตาม
ข้อสรุปทีเ่ กิดจากเสียงข้างมาก แม้บคุ คลนัน้ จะไม่เห็นฟ้องกับมติทเี่ กิดขึน้ ในขณะทีก่ ลุม่ ของเสียงข้างมาก
ก็จะต้องไม่กระท�ำการอันใดที่เป็นการลิดรอนหรือท�ำลายกลุ่มของผู้ที่มีแนวคิดแตกต่างไปจากตน
ทั้งนี้ มิได้หมายความว่า แนวทางตามมติของเสียงข้างมากจะต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้อง หรือ
แนวทางตามทีเ่ สียงข้างน้อยยึดถือจะเป็นสิง่ ทีไ่ ม่ถกู ต้อง เพราะมติของคนในสังคมกับความถูกต้องของ
แนวทางเป็นสองสิ่งที่เป็นอิสระต่อกันจนไม่สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผลระหว่างกันได้
แต่เพราะในสภาวะของความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ นัน้ ไม่มที างเลือกใดทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ เท่ากับการเลือกทีจ่ ะ
ด�ำเนินการไปตามมติของเสียงข้างมาก เพราะน่าเชื่อถือได้ว่าการตัดสินโดยหมู่มากน่าจะมีการใช้
วิจารณญาณที่รอบคอบมากกว่าการตัดสินใจจากคนส่วนน้อยและผลของการตัดสินใจจากคนหมู่มาก
ก็น่าจะเป็นการตัดสินใจที่มีความผิดพลาดน้อยกว่าการตัดสินใจจากคนหมู่น้อย เนื่องจากได้ผ่าน
กระบวนการโต้เถียงและใช้เหตุผลจากคนจ�ำนวนที่มากกว่า
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ดังนั้น การที่ระบอบประชาธิปไตยเลือกใช้หลักการปฏิบัติตามเสียงข้างมากจึงเป็นเพียง
การปฏิบตั ไิ ปพลางก่อนจนกว่าจะมีทางเลือกอืน่ ทีด่ กี ว่ามากกว่าทีจ่ ะบอกว่าแนวทางทีไ่ ด้รบั การยอมรับ
จากคนส่วนมากเป็นแนวทางที่ถูกต้อง
5. หลักนิติธรรม (Rule of Law)
การยึดถือกฎหมายเป็นเกณฑ์ในการด�ำเนินกิจกรรมถือว่าเป็นนโยบายและความต้องการของ
ประชาชน เพราะกฎหมายที่ใช้บังคับได้ถูกก�ำหนดขึ้นโดยผู้แทนของประชาชน จึงถือได้ว่า กฎหมาย
มาจากประชาชนนั่นเอง นอกจากนี้ ยังถือว่ากฎหมายเป็นหลักประกันที่ส�ำคัญเพราะกฎหมายมีการ
บัญญัตอิ ย่างชัดแจ้งเปิดเผยและใช้กระบวนการพิสจู น์ทมี่ เี หตุผลทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะกระท�ำได้ จึงสามารถน�ำ
ไปใช้เพื่อก่อให้เกิดความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล

สังคมประชาธิปไตย

การเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยโดยคณะราษฎร เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475
เป็นการเปลี่ยนแปลงจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข เป็นการเริม่ ต้นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน
ของประเทศไทยเป็นครั้งแรก รูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบไทย ๆ อ�ำนาจรัฐ
อ�ำนาจสูงสุด อ�ำนาจอธิปไตย ตามหลักการและปรัชญาการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ถูกครอบง�ำและถมอยู่ในหมู่คณะราษฎร คณะบุคคล และคณะกลุ่มองค์กรต่าง ๆ มาโดยตลอด
ท�ำให้หลายครั้งการเมืองในประเทศไทยกลายเป็นเผด็จการในรูปแบบต่าง ๆ มากมายเช่น เผด็จการ
กลุ่มบุคคล เผด็จการขุนนาง เผด็จการทหาร เป็นต้น
รัฐบาลสร้างคะแนนนิยมให้พรรคการเมืองของตนเองโดยใช้นโยบายประชานิยมส่งเสริม
การบริโภคนิยมจนลืมพื้นฐานเดิมของชีวิต ท�ำให้เกิดการเหลื่อมล�้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคมใน
ประเทศไทยในอัตราทีส่ งู มากขึน้ เรือ่ ยๆ ภาวะรวยกระจุกจนกระจายมีให้เห็นอย่างชัดเจน ชนชัน้ นายทุน
และชนชัน้ สูงของประเทศไทย มีเงินนับแสนล้านและหลายคนทีต่ ดิ อันดับการเป็นมหาเศรษฐีระดับโลก
แต่ในขณะเดียวกันคนยากจนที่ไม่มีบ้านอยู่ไม่มีอาหารประทังชีวิตกลับมีเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน
เกษตรกรและคนในชนบทมากมายไม่มีที่ดินท�ำกินแต่คนอีกกลุ่มหนึ่งกลับมีโฉนดที่ดินจนนับไม่ถ้วน
สาเหตุทั้งหมดที่กล่าวมาล้วนเกิดจากนโยบายการเมืองการปกครองของประเทศไทยที่ก�ำหนดให้
สินทรัพย์และเศรษฐกิจของคนในประเทศขึน้ อยูก่ บั กลไกตลาดและทุนนิยมเสรี คนรวยและผูม้ อี ำ� นาจ
เท่านัน้ ทีจ่ ะมีสทิ ธิในการอยูด่ กี นิ ดี เพราะกฎหมายและนโยบายทางเศรษฐกิจถูกร่างมาโดยเจ้าของทุน
และผูป้ ระกอบการ เพือ่ เอือ้ ประโยชน์ตอ่ ชนชัน้ และพวกพ้องของตนเองมาอย่างยาวนานและต่อเนือ่ ง
ก่อให้เกิดสังคมแบบพหุนิยม กล่าวคือ ในสังคมมีความเหลื่อมล�้ำแตกต่างกันมาก
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะเป็นจริงได้ จะต้องเกิดมาจากจิตส�ำนึกทีด่ ขี อง
ประชาชนในประเทศเท่านั้น นอกจากนี้แล้ว ประชาชนจะต้องพร้อมและยินดีที่จะใช้สิทธิของตนเอง
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หลักประชาธิปไตย “สิทธิและเสรีภาพในสังคมพหุลักษณ์”

ตามรัฐธรรมนูญมาปกป้องดูแลบ้านเมืองอย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ ทุกคนในสังคมยอมรับใน
ความแตกต่างของตัวบุคคลให้ความส�ำคัญกับหลักสิทธิมนุษยชนมากกว่าทุนนิยมเสรี
รัฐประชาธิปไตยทุกรัฐในโลกล้วนเกิดขึ้นมาจากแนวคิดในการให้สิทธิและความเสมอภาคแก่
ประชาชนได้เข้ามามีสว่ นร่วมในทางการเมือง เพราะถือว่าประชาชนทุกคน คือเจ้าของอ�ำนาจอธิปไตย
โดยการใช้อ�ำนาจหน้าที่ขององค์กรการเมืองในรูปแบบต่าง ๆ ประชาธิปไตยถือว่าประชาชนคือ
เสียงสวรรค์ สามารถตัดสินใจเลือกบุคคลเข้ามาท�ำหน้าที่แทนตนเองในการบริหารประเทศให้มีความ
เจริญก้าวหน้า ความเสมอภาคในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของรัฐ ประชาธิปไตยจึงมีหลายรูปแบบ
ด้วยกัน เช่น การเข้าร่วมทางการเมืองในทางอ้อมโดยผ่านกระบวนการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
เข้าไปท�ำหน้าที่กระบอกเสียงแทนคนส่วนใหญ่ในสภาหรือการมีส่วนร่วมในทางตรง เช่น การประท้วง
เพือ่ เรียกร้องสิทธิความชอบธรรมต่าง ๆ เป็นต้น แต่ทงั้ นีค้ วามเสมอภาคในการมีสว่ นร่วมทางการเมือง
ในรัฐประชาธิปไตยทั้ง 2 แนวคิดก็ยังมีความแตกต่างกันอยู่ตรงที่ ประชาธิปไตยเสรีนิยม การเข้ามา
มีอ�ำนาจในทางการเมืองส่วนใหญ่แล้วเป็นชนชั้นสูงในสังคมหรือไม่ก็เป็นมหาเศรษฐี เพราะแนวคิด
ของประชาธิปไตยเสรีนิยมให้คุณค่าและการแข่งขันอย่างเสรีและให้คุณค่ากับเงินมากกว่าศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ แม้กระทั่งการเลือกตั้งภายในประเทศก็เป็นการเลือกตั้งผู้แทนที่มาจากชนชั้น
นายทุน และมีเงินมากพอในการทุ่มทุนลงสมัคร ส่วนชนชั้นล่างจะมีโอกาสเข้าไปเป็นปากเสียงให้
กับชนชั้นของตนเองได้น้อยมาก เนื่องจากการไม่มีเงินและทรัพยากรมากพอในการลงสนามแข่งขัน
ส่วนสังคมประชาธิปไตยซึง่ ภาคพลเมืองมีความเข้มแข็ง การเปิดโอกาสทางชนชัน้ ให้เข้ามามีสว่ นร่วมใน
ทางการเมืองจึงเป็นเรื่องส�ำคัญและเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในประเทศเหล่านี้ ปรากฏให้เห็น
ชัดเจน โดยที่ประเทศที่มีแนวคิดสังคมประชาธิปไตยจะมีตัวแทนพรรคการเมืองที่มาจากชนชั้นและ
อาชีพต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย รวมทัง้ การรวมกลุม่ ของภาคพลเมืองมากมายในสังคมประชาธิปไตยเพือ่
เรียกร้องสิทธิให้ชนชั้นของตนเองก็เป็นที่ยอมรับกันในสังคม

ความเป็นสังคมพหุลักษณ์

หัวใจส�ำคัญของพหุวัฒนธรรมนิยมคือ การเรียกร้องให้มีการยอมรับอัตลักษณ์ที่ถูกเบียดขับ
โดยเฉพาะอัตลักษณ์ทางเชือ้ ชาติ ชาติพนั ธุ์ และวัฒนธรรม การเรียกร้องและการให้สทิ ธิทางวัฒนธรรม
ในหลายประเทศในตะวันตกเกิดจากการยอมรับว่าอัตลักษณ์เป็นสิ่งส�ำคัญยิ่งยวดส�ำหรับบุคคล และ
บุคคลจะทนทุกข์หากอัตลักษณ์ต้องสูญเสียไปหรือไม่ได้รับการยอมรับ8

8

Charles Taylor, 1994, Multiculturalism Expanded Paperback Edition, Authenticity, Survival.
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ความเป็นสังคมพหุลกั ษณ์เกิดจากความแตกต่างหลากหลายของเชือ้ ชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม
ที่มีการผสมผสานของการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมไทย เป็นสังคมรัฐชาติที่มีระบบเศรษฐกิจและ
การเมืองระบบเดียวกัน แต่มีกลุ่มสังคมย่อยที่มีวัฒนธรรมแตกต่างหลากหลาย โดยที่แต่ละกลุ่มต่าง
ก็ด�ำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของตน นักวิชาการหลายท่านเชื่อว่ากระบวนการประชาธิปไตยจะสามารถ
น�ำความเป็นสังคมพหุลักษณ์ไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ อีกทั้งปัจจุบันยังให้ความส�ำคัญกับ
ภาคประชาสังคมที่เป็นความหวังในการแก้ไขปัญหาความแตกต่างในสังคมมากกว่าบทบาทของ
นักการเมือง ดังนั้นแล้ว การอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่าง สมาชิกในสังคมควรเปิดใจให้กว้าง
เพือ่ ยอมรับความแตกต่างทีเ่ กิดขึน้ และพยายามปรับตัวให้เข้ากับคนทุกเชือ้ ชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม
มีความระมัดระวังในการกระท�ำและค�ำพูด ที่อาจน�ำมาซึ่งความแตกแยกขัดแย้ง ตลอดจนเคารพใน
หน้าที่ สิทธิเสรีภาพของกันและกัน การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมไทย
กล่าวได้ว่า ความแตกต่างหลากหลายนั้นมีหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างหลากหลาย
ด้านชาติพันธุ์ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ศาสนา ความคิดความเชื่อ การเมือง เศรษฐกิจ เพศสภาพ
นอกจากนี้ สังคมควรท�ำความเข้าใจความแตกต่างหลากหลายทีด่ ำ� รงอยูภ่ ายในระบบใดระบบหนึง่ ด้วย
ยกตัวอย่างเช่น ระบบการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน ที่มีทั้งความเป็นประชาธิปไตย ความเป็น
เผด็จการหรือกึ่งเผด็จการ หรือความไม่ชัดเจนของระบบการเมืองที่มีลักษณะผสมผสาน สลับซับซ้อน
ไม่มเี ส้นแบ่งทีช่ ดั เจน เพราะประเทศไทยอยูภ่ ายใต้การควบคุมขององค์กรพิเศษทีเ่ รียกว่า “คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ” (คสช.) แต่ในภาวะดังกล่าวนี้ กลับมีโอกาสในการปฏิรปู ระบบประชาธิปไตย/ระบบ
โครงสร้างการบริหารประเทศ ซึ่งเป็นภารกิจที่ต้องการการมีส่วนร่วมของสังคม ซึ่ง “การมีส่วนร่วม”
นี้ถือเป็นลักษณะที่ส�ำคัญประการหนึ่งของความเป็นประชาธิปไตยของสังคมเป็นต้น9
ในประเทศไทย การเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องความเป็นพหุลักษณ์หรือ พหุวัฒนธรรมนิยมใน
บางครั้งมีการถูกรวบรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของวาทกรรมท้องถิ่นนิยม ซึ่งในปัจจุบันได้ขยายออกเป็น
วงกว้าง ซึ่งในบ้างครั้งมีการยอมรับและส่งเสริมความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม แต่ใน
บางครั้งกลับไม่เห็นด้วยและตอกย�้ำว่าความผิดพลาด ตลอดจนความแตกแยกต่าง ๆ ล้วนแล้วมาจาก
ความนิยมต่อความหลายทางเชื้อชาติและสังคม ดังนั้น ประเทศไทยจึงถูกมองว่าให้ความส�ำคัญกับ
วัฒนธรรมมากไปกว่าสิทธิและความเท่าเทียมภายใต้ความหลากหลายทางสังคม ดังนั้นแล้ว การที่จะ
ใช้หลักประชาธิปไตยได้อย่างดีนั้น ต้องน�ำเอาปัจจัยรวมมาท�ำการวิเคราะห์ความแตกต่างบนพื้นฐาน
ของประชาธิปไตยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความเท่าเทียมกันในสังคม

9

ฉันท์หทัย (อรทัย) อาจอ�่ำ, 2558, ความแตกต่างหลากหลายในอาเซียน : ข้อเสนอห้าแนวคิดส�ำคัญในการพัฒนา
ประชาคมอาเซียน, มหาวิทยาลัยมหิดล, หน้า 68.
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กลุม่ ชนใหญ่ ๆ ทีม่ บี ทบาทมากในสังคมไทยมีสามกลุม่ คือ กลุม่ แรกคือชาวจีนทีม่ ที งั้ รับราชการ
และท�ำการค้า ซึ่งต่อมาส่วนใหญ่ได้กลายเป็นชนชั้นนายทุนที่พัฒนาตัวมาจากการเป็นพ่อค้า เจ้าภาษี
นายอากร และคอมปราโดร์ กลุม่ ทีส่ องคือมอญทีส่ ว่ นใหญ่มฐี านเดิมมาจากการเป็นขุนศึก และขุนนาง
ที่มีพัฒนาการจนกลายเป็นกลุ่มนายทุน ข้าราชการที่มีฐานจากการรับราชการสนับสนุนสองกลุ่มแรก
นัน้ ได้แบ่งปันอ�ำนาจและมีบทบาททางเศรษฐกิจและการเมืองไทยเป็นอย่างมากมาโดยตลอด ส่วนกลุม่
ที่สามคือกลุ่มแขกมลายูในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังคงมีความพยายามก่อความไม่สงบเพื่อขอ
แยกตัวออกไปจากการครอบง�ำของอ�ำนาจจากส่วนกลาง อีกทั้งยังมีชาวต่างชาติที่เข้ามาตั้งถิ่นฐาน
รกรากในไทย เพราะยังมีชุมชนของชาวต่างชาติที่อยู่ในพระนคร เช่น ย่านพาหุรัดที่ชาวอินเดียอยู่
บ้านลาวที่ถูกเทครัวมาครั้งศึกเจ้าอนุวงศ์ และบ้านเขมร เป็นต้น ส่วนข้างนอกพระนคร เช่น ชาวเขมร
ที่ติดตามเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ์) มาตั้งรกรากอยู่ที่เมืองปราจีนบุรี แต่การอยู่ร่วมกัน
ของคนหลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรมในสังคมไทยในอดีตไม่มีปัญหา เพราะบทบาทการก�ำหนด
กลไกอ�ำนาจรัฐในอดีตในสมัยก่อนสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในรัชกาลที่ 5 ขึ้นอยู่กับตัวแทนของกลุ่มชน
ต่างๆ ที่เข้ามาทาราชการและมีต�ำแหน่งและบรรดาศักดิ์ในการควบคุมคนในบังคับของตนให้อยู่ใน
ความสงบเรียบร้อย ขณะเดียวกันก็มีการคานอ�ำนาจซึ่งกันและกันของคนกลุ่มต่างๆ เพื่อไม่ให้
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีอ�ำนาจมากจนเกินไป ด้วยการมอบต�ำแหน่งและบรรดาศักดิ์ให้ ซึ่งไม่เพียงแต่เป็น
การท�ำคุณประโยชน์แก่ราชส�ำนักยังช่วยในเรื่องการสร้างสมดุลทางการเมืองแบบรัฐโบราณอีกด้วย
เมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยแล้วรูปแบบการแย่งชิงอ�ำนาจก็เกิดขึ้น
ระหว่ า งชนชั้ น น� ำ  โดยที่ มี ก ลุ ่ ม พลั ง อ� ำ นาจต่ า งๆ ในสั ง คมที่ มี ฐ านและเครื อ ข่ า ยสนั บ สนุ น จาก
กลุ่มพลังอ�ำนาจเดิม จึงกล่าวได้ว่าสังคมไทยมีความเป็นพหุลักษณ์ที่หลอมรวมกันของกลุ่มต่างๆ
ทีเ่ ข้ามาอยู่ จึงเห็นได้วา่ ในความเป็นไทยทีม่ กั จะเรียกว่า “อัตลักษณ์” นัน้ ล้วนประกอบไปด้วยวัฒนธรรม
ของกลุ่มชนต่างๆ ที่มาหลอมรวมกัน10

การน�ำหลักประชาธิปไตยมาสร้างความสัมพันธ์รัฐและสังคมแบบพหุนิยม

แนวคิดแบบพหุนิยม (pluralism) มองว่าในสังคมสมัยใหม่นั้น อ�ำนาจกระจายอยู่ในกลุ่มและ
สถาบันทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองต่าง ๆ สถาบันเหล่านั้นรวมทั้งกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมที่มีความ
หลากหลายควรที่จะมีส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบาย แนวทางการพัฒนาทิศทางการขับเคลื่อนทาง
สังคม รวมทั้งตรวจสอบและควบคุมการท�ำงานของรัฐ บทความนี้ขอยกตัวอย่างการแก้ปัญหาความ
มัน่ คงของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ซึง่ ทัศนคติและค่านิยมของสังคมไทยในการแก้ปญ
ั หาคอมมิวนิสต์

10

อดินันท์ พรหมพันธ์ใจ, 2558, ความปรองดองในสังคมพหุลักษณ์ของไทย, การจัดการบ้านเมืองที่ดี/นโยบาย (Good
Governance / Policy), 5(2), หน้า 19.
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ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์

เปลี่ยนแปลงไปภายหลังการปราบปรามคอมมิวนิสต์ประสบความล้มเหลวของรัฐบาลขวาจัดและ
ได้ถูกปรับเปลี่ยนการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
ทางการเมืองด้วยนโยบายที่ใช้การมีส่วนร่วมของภาคสังคมเพื่อท�ำความเข้าใจ ร่วมกับแนวทางใน
การพัฒนาทางเศรษฐกิจทีช่ ว่ ยแก้ปญ
ั หาความยากจนและสร้างความผาสุกให้แก่ประชาชน ก็จะสามารถ
ลดแนวร่วมของคอมมิวนิสต์ ส่วนการแก้ไขปัญหาขบวนการแบ่งแยกดินแดนและขบวนการก่อการร้าย
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการจัดตั้งศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
ตามค�ำสั่งส�ำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 8/2524 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อขจัดปัญหาที่สะสมมาในอดีตที่มี
ความขัดแย้งในแนวคิดทางศาสนาและวัฒนธรรม โดยใช้ภาษาไทยและภาษามลายูในการสือ่ สารความ
เข้าใจใช้หลักการจิตวิทยาในการเรียนรูแ้ ละลดความหวาดระแวงซึง่ กันและกันระหว่างเจ้าหน้าทีร่ ฐั และ
ประชาชนชาวมุสลิม เร่งพัฒนาสาธารณูปโภค อาชีพและการศึกษาของคนในท้องถิ่นให้ทัดเทียมกับ
จังหวัดอื่น ๆ และรักษาความเป็นธรรมในสังคมมุสลิม
การสร้างความปรองดองในสังคมไทยจะเกิดขึ้นได้จ�ำเป็นต้องก�ำหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ
และสังคมเป็นแบบพหุนิยม และมีการส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นพลเมืองที่สามารถใช้สถาบัน
เศรษฐกิจและการเมืองท�ำงานให้ ภายใต้โครงสร้างระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็น
ประมุขได้อย่างแท้จริง เลิกการยึดติดตัวบุคคลแต่ให้หันมายึดถือระบบตามระบอบประชาธิปไตยที่
ส่งเสริมให้สถาบันทางการเมืองเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่าง
ปรองดองด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ การยึดมั่นในหลักการและการแก้ไขปัญหาตามระบอบและ
แนวทางประชาธิปไตย เพื่อการพัฒนารัฐไทยที่มั่นคงและยั่งยืน

สรุป

การท�ำความเข้าใจทิศทางของสังคมพหุลักษณ์ ต้องศึกษาให้ลึกซึ้งแล้วน�ำไปใช้เป็นนโยบาย
ที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขภายใต้ความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม และความคิด
เพื่อให้สัมพันธ์กับหลักการประชาธิปไตยที่มุ่งเน้นความเสมอภาคของประชาชน ส่งเสริมให้เกิด
ความรัก ความสามัคคีในประเทศชาติ
ดังนัน้ การสร้างความปรองดองในสังคมไทยทีจ่ ะเกิดขึน้ ได้จำ� เป็นทีจ่ ะต้องก�ำหนดความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐและสังคมเป็นแบบพหุนยิ ม และมีการส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นพลเมืองทีส่ ามารถใช้
สถาบันทางเศรษฐกิจและการเมืองท�ำงานให้ภายใต้โครงสร้างระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขได้อย่างแท้จริง เลิกการยึดถือตัวบุคคลแต่ให้หันมายึดถือระบบตาม
ระบอบประชาธิปไตยที่ส่งเสริมให้สถาบันทางการเมืองเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาและส่งเสริม
การอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง
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การเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในสถานศึกษา
ด้วยเทคนิคกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
ตวง อันทะไชย*

บทคัดย่อ
ปัญหาของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยนั้นยังมีทัศนคติและความ
เข้าใจในระบอบประชาธิปไตยที่เหมาะส�ำหรับสังคมไทยคลาดเคลื่อนไปจากหลักการและอุดมการณ์
ของประชาธิปไตยและขาดการน�ำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสังคมที่เป็นประชาธิปไตย และเป็น
แบบเฉพาะตัวของไทย ซึ่งลิขิต ธีรเวคิน1 ได้กล่าวถึงอุปสรรคที่ส�ำคัญที่สุดของการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยของไทยสาเหตุที่แท้จริงส�ำคัญที่สุดนั่นคือสังคมไทยเป็นสังคมที่มีระบบอุปถัมภ์ (the
patient-client system) เป็นแกนมาตั้งแต่โบราณโดยเชื่อว่าคนไม่เท่ากัน มีภูมิหลังไม่เหมือนกัน
นอกจากนีก้ ระบวนการเรียนรูแ้ ละปลูกฝังอุดมการณ์ หลักการและวัฒนธรรมของระบอบประชาธิปไตย
ในอดีตนัน้ ยังเป็นเรื่องเฉพาะผูท้ มี่ สี ิทธิเลือกตั้งหรือไปลงคะแนน ส่วนเด็กและเยาวชนยังขาดหลักสูตร
การเรียนการสอนที่เป็นกระบวนการเรียนรู้ ปฏิบัติการ ให้ซึมลึกในวิถีชีวิตตั้งยังเยาว์วัย
บทเรียนอดีตประชาธิปไตยของประเทศไทยจึงเป็นเรือ่ งของผูใ้ หญ่ทมี่ สี ทิ ธิลงคะแนนเสียงเท่านัน้
ทีจ่ ะสนใจเรียนรูว้ า่ ประชาธิปไตยคืออะไร เพราะฉะนัน้ การเรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ และวัฒนธรรมประชาธิปไตย
ของสังคมไทยจึงขาดพืน้ ฐานการปลูกฝังไว้ในวิธคี ดิ วิถกี ารด�ำเนินชีวติ ให้เป็นกระบวนการประชาธิปไตย
ปฏิบัติการแบบประชาธิปไตย ส่วนการเรียนรู้ในระบอบประชาธิปไตยเป็นการเรียนรูปแบบสมมุติใน
ห้องเรียน การอ่านจากหนังสือหรือต�ำรา การฟังการเล่าจากผู้มีประสบการณ์เท่านั้น

* ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา ปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัย
1

ราชภัฏร้อยเอ็ด, ผูเ้ ข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิตธิ รรมเพือ่ ประชาธิปไตย” (นธป.) รุน่ ที่ 5 ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ลิขิต ธีรเวคิน, 2559, “ประชาธิปไตยไทยในทศวรรษที่ 21:ทางตัน ทางออกและแนวทางแก้ไข, สถาบันพระปกเกล้า, 14
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การเสริมสร้างวัฒนธรรมระชาธิปไตยในสถานศึกษาด้วยเทคนิคกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

หากจะท�ำให้สงั คมไทยเป็นสังคมประชาธิปไตยทีส่ มบูรณ์แบบตามสไตล์หรือแบบไทย วัฒนธรรม
ประชาธิปไตยจึงจ�ำเป็นที่จะต้องได้รับการปลูกฝังให้เริ่มเรียนรู้ ปฏิบัติการ ให้เป็นวิถีชีวิตซึมลึกใน
วิธคี ดิ และการกระท�ำตัง้ แต่ปฐมวัยไปจนถึงระดับอุดมศึกษา ควรทีจ่ ะต้องได้รบั การปลูกฝังในหลักสูตร
การเรียนการสอนในเชิงปฏิบัติการมากกว่าการเรียนการสอนในห้องเรียน มีการวัดผลประเมินจาก
พฤติกรรมทีแ่ สดงออกของผูเ้ รียนมากกว่าการทดสอบด้วยข้อเขียน เช่น วัฒนธรรมการเข้าแถว เป็นการ
ฝึกวัฒนธรรมความซื่อสัตย์ ฝึกให้เคารพคนอื่นในความแตกต่างหลากหลาย ฝึกปฏิบัติการอยู่ร่วมกัน
อย่างพี่น้องดุจญาติเดียวกัน เป็นต้น กระบวนการเรียนรู้แบบปฏิบัติการดังกล่าว จะพัฒนาไปเป็น
แบบแผนในการด�ำรงชีวติ ของสังคมนัน่ คือพัฒนาเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ในที่สุด
ค�ำส�ำคัญ ประชาธิปไตย วัฒนธรรมประชาธิปไตย การเรียนรู้แบบปฏิบัติการ

ความน�ำ

“...ข้าพเจ้ามีความเต็มใจทีจ่ ะสละอ�ำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยูเ่ ดิมให้ราษฎรทัว่ ไป แต่ขา้ พเจ้า
ไม่ยินยอมยกอ�ำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใด คณะใด โดยเฉพาะเพื่อใช้อ�ำนาจนั้นโดยสิทธิขาด
และไม่ฟงั เสียอันแท้จริงของประชาราษฎร...” อยากจะเริม่ ต้นด้วยพระราชหัตถเลขาสละราชสมบัตใิ น
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่ที่ทรงพระราชทานไว้เมื่อปี พ.ศ. 2475 ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทยจนถึงปัจจุบันถ้าเทียบกับอายุคนประชาธิปไตยของไทย
ก็ก�ำลังจะเข้าสู่วัยชราภาพอายุจะเข้าสู่หลัก 90 ปีแล้วแต่พฤติกรรมและการกระท�ำในระบอบ
ประชาธิปไตยยังเป็นระดับปฐมวัยอยู่
บทเรียนประชาธิปไตยของประเทศไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมาไปสามารถถ่ายทอดไปซึมใน
จิตวิญญาณของคนไทยเลย จะเป็นวาทะกรรมทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ บุคคลทีเ่ ข้ามาใช้อำ� นาจดังกล่าวเป็นข้ออ้าง
ในการบริหารราชการแผ่นดินที่บอกว่าเป็นของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน ค�ำถาม
ก็คือคนไทยจากวันนั้นถึงวันนี้ได้เรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยผ่านกระบวนการปฏิบัติการจริง เป็น
วิถีชีวิตจริงจากรุ่นสู่รุ่นหรือไม่อย่างไร
ค�ำตอบที่ทุกคนเห็นสอดคล้องกันก็คือเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยเป็นเพียงทฤษฎี เรียนรู้
เพียงบทบาทสมมุติ เรียนรู้อยู่ในต�ำราและในห้องเรียนคงเป็นค�ำตอบว่าท�ำไมประชาธิปไตยของ
ประเทศไทยจึงไม่ก้าวหน้าและพัฒนาเท่าที่ควรจะเป็น
โจทก์ก็คือท�ำอย่างไร จะท�ำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ในวัฒนธรรม
ของประชาธิปไตยได้ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ผู้เรียน
สามารถปฏิบตั เิ องได้ สรุปเป็นหลักการได้หรือเป็นชุดความรูท้ อี่ ยูจ่ ติ วิญญาณของตนเองได้โดยไม่ตอ้ งมี
การบังคับหรือสอนอีกต่อไป เช่น วัฒนธรรมการแสดงความคิดเห็นที่จะต้องเคารพความแตกต่าง
หลากหลาย น้อมรับฟังด้วยสติปัญญาและตัดสินใจด้วยเหตุผล เปิดโอกาสและเปิดพื้นที่ให้ทุกคน
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ตวง อันทะไชย

ได้แสดงออกได้ด้วยเหตุผลและเคารพความแตกต่างหลากหลายทุกความคิดมีค่าอย่าฆ่าทิ้ง เป็นต้น
พัฒนาแนวคิดและความเชื่อดังกล่าวเป็นกติกาและแนวปฏิบัติของสังคมต่อไป
ค�ำตอบก็คือจะต้องส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมของประชาธิปไตยแบบ
ปฏิบัติการเองของผู้เรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงระดับอุดมศึกษา ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน
สังคมประชาธิปไตยใหม่จากต�ำรา ในห้องเรียน ไปสู่การปฏิบัติการจริงและการวัดผลประเมินผล
ก็จะต้องวัดและประเมินจากพฤติกรรมของเรียนที่เปลี่ยนแปลงไปแทนท�ำข้อสอบกาข้อที่ถูกที่สุด
รูปแบบการเรียนการสอนแบบนี้จึงจะท�ำให้เกิดวัฒนธรรมประชาธิปไตยในผู้เรียนและจะด�ำรงอยู่กับ
ผูเ้ รียนตลอดไปไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงเพราะผูเ้ รียนได้ลงมือปฏิบตั กิ ารเอง เห็นผลเอง สรุปผลส�ำเร็จเอง
ประนึ่งสอนปั่นจักรยานให้เป็นโดยลงมือปฏิบัติการเมื่อผู้เรียนปั่นจักรยานเป็นแล้วจะติดตัวผู้เรียน
ตลอดไป

กรอบแนวคิดประชาธิปไตยและหลักการของประชาธิปไตย

แนวคิดทฤษฎีในระบอบประชาธิปไตยนั้นมีหลายส�ำนักคิดในที่นี้จะกล่าวถึงเพียง 3 ทฤษฎี
ดังที่ นิยม รัฐอมฤต2 ได้กล่าวไว้ดังต่อไปนี้ 1) ทฤษฎีพหุนิยมเป็นแนวคิดในระบอบประชาธิปไตย
ว่า เป็นกิจกรรมในลักษณะของการแข่งขันและความร่วมมือกันของกลุ่มพลังต่างๆ ในสังคมทุกฝ่าย
จะต้องเล่นหรือด�ำเนินกิจกรรมทางการเมืองตามกติกาที่ทุกฝ่ายต้องเคารพและต้องปฏิบัติตาม
หากละเมิดจะถูกตักเตือนหรือถูกตัดสิทธิ์ในการแข่งขัน สังคมที่ยึดแนวทางตามทฤษฎีนี้จะเป็นสังคม
ที่ปกครองด้วยเสียงส่วนใหญ่ แต่เคารพเสียงส่วนน้อย รูปแบบทางการเมืองตามทฤษฎีนี้จะมีตัวแสดง
ทางการเมืองประกอบด้วย กลุ่มหรือชมรม สมาคม สหภาพ สหกรณ์ที่มีความหลากหลายเป็นไปตาม
เศรษฐกิจ สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม 2) ทฤษฎีมาร์กซิสต์ มองการเมืองเป็นเรื่องของความสัมพันธ์
ระหว่างอ�ำนาจของ 2 ชนชัน้ ทีไ่ ม่เท่าเทียมกัน ขัดแย้งกัน ฝ่ายหนึง่ เป็นเจ้าของทุนการผลิตและฝ่ายเป็น
ผูข้ ายแรงาน 3) ทฤษฎีฟาสซิสต์ เจ้าทฤษฎีกค็ อื มุสโซลีนซี งึ่ ถือว่าลัทธินเี้ ป็นทัง้ ระบอบการปกครองและ
ปฏิเสธความเป็นไปได้และความน่าพึงปราถนาของสันติภาพสงครามเท่านั้นที่จะท�ำให้มนุษย์มีความ
ตื่นตัวและมีพลังสูงสุด ลัทธินี้จึงเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์และความกล้าหาญแบบวีรบุรุษ ประการส�ำคัญ
ปฏิ เ สธหลั ก การพื้ น ฐานพื้ น ฐานของลั ท ธิ ม าร์ ก ซิ ส ต์ แ ละหลั ก การพื้ น ฐานของเสรี นิ ย มตลอดจน
ลัทธิประชาธิปไตย ปฏิเสธหลักความเสมอภาค หลักการปกครองโดยเสียงข้างมาก

2

นิยม รัฐอมฤต, 2558, การปกครองในระบอบประชาธิปไตยในนานาประเทศ, กรุงเทพฯ, 55-59.
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กล่าวโดยสรุปแล้ว แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยทั้งใน
แนวคิดที่เห็นตรงกันและมองเห็นตรงกันข้ามกันล้วนจะท�ำให้เข้าใจและเข้าถึงระบอบประชาธิปไตย
อย่างถึงแก่นแท้ ทฤษฎีพหุนิยมคือพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ในขณะที่ทฤษฎี
มาร์กซิสต์นนั้ เห็นว่าสังคมนัน้ เป็นเรือ่ งของความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจระหว่างฝ่ายเจ้าของทีด่ นิ และเจ้าทุน
กับฝ่ายผูข้ ายแรงงานหรือผูอ้ อกแรง เป็นความสัมพันธ์เชิงขัดแย้งกันอยูใ่ นทีและสุดท้ายทฤษฎีฟาสซิสต์
เป็นแนวคิดที่ปฏิเสธทั้งทฤษฎีพหุนิยมและทฤษฎีมาร์กซิสต์ เพราะฉะนั้นการที่เรียนรู้และส่งเสริม
วัฒนธรรมในระบอบประชาธิปไตยจ�ำเป็นที่จะต้องเรียนรู้และเข้าใจในกรอบแนวคิดและทฤษฏีของ
ระบอบการปกครองแบบอื่นด้วยเพื่อท�ำความเข้าใจและเปรียบเทียบให้เห็นแก่นแท้

ความหมายของประชาธิปไตย

ประชาธิปไตยความหมายทีแ่ ท้จริงคืออะไร มาจากรากเหง้าใด นิยม รัฐอมฤต3 ได้ให้ความหมาย
ของประชาธิปไตยไว้ว่า ประชาธิปไตยเป็นภาษากรีกมาจากค�ำว่า demokratia แปลว่าการปกครอง
โดยประชาชน สอดคล้องกับบวรศักดิ์ อุวรรณโณและถวิลวดี บุรีกุล4 ได้กล่าวถึงความหมายของ
ประชาธิปไตยไว้ว่าประชาธิปไตย (democracy) มาจากภาษากรีก ค�ำว่า demos หมายถึงประชาชน
(people) และ kratos หมายถึงอ�ำนาจ (authority) ประชาธิปไตยเป็นเรื่องของการจัดการรัฐหรือ
ประเทศด้วยตนเอง
ส่วน Robert A.Dahl (1997:3) ได้ให้ความหมายของประชาธิปไตยว่าคือระบบการเมือง
ระบอบหนึง่ ทีม่ รี ฐั บาลต้องตอบสนองความชอบของประชาชน เช่นเดียวกับ Etzioni –Halevy (1997)
ก็ได้ให้คำ� จ�ำกัดความว่าเป็นระบบการปกครองทีอ่ ำ� นาจการปกครองมาจากการยินยอมของประชาชน
ส่วนใหญ่
ปริญญา เทวานฤมิตรกุล (2541:64) ได้กล่าวถึงความหมายของประชาธิปไตยว่า ประชาชนเป็น
ผู้ริ่เริ่ม ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจครั้งสุดท้าย เป็นองค์ประกอบส�ำคัญที่สุด
คนสุดท้ายทีใ่ ห้คำ� นิยามของระบอบประชาธิปไตยเป็นทีโ่ ดนใจคนทัว่ โลกก็คอื อับราฮัม ลินคอล์น
ประธานาธิบดีคนที่ 16 ของสหรัฐอเมริกาไว้ว่า เป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชนและ
เพื่อประชาชน
อาจจะกล่าวได้วา่ ประชาธิปไตยนัน้ เป็นการปกครองทีไ่ ด้อำ� นาจมาจากประชาชนส่วนใหญ่และ
ไปตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนทั้งส่วนใหญ่และส่วนน้อยนั่นเอง

4
5

นิยม รัฐอมฤต, 2558, การปกครองในระบอบประชาธิปไตยในนานาประเทศ, กรุงเทพฯ, 6
อุวรรณโณและถวิลวดี บุรีกุล, 2548, ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม, สถาบันพระปกเกล้า, กรุงเทพฯ, 8
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หลักการส�ำคัญของประชาธิปไตย

อุดมการณ์หรือหลักการของประชาธิปไตยนัน้ มีผใู้ ห้ความหมายไว้หลายคนเช่น วิสทุ ธิ์ โพธิแ์ ทน
(2554:49-78) ได้กล่าวถึงหลักการส�ำคัญของประชาธิปไตย (principles of democracy) ไว้ว่ามี
4 หลักการกล่าวคือ 1) หลักว่าอ�ำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน หมายถึงอ�ำนาจสูงสุดในการปกครอง
ประเทศเป็นของประชาชนทุกคนร่วมกันใช้อำ� นาจร่วมกันไม่วา่ จะโดยตรงหรือโดยอ้อม เช่น การเลือกตัง้
(election) การร่วมตัวกันเป็นพรรคการเมือง หรือการเคารพในส่วนส่วนน้อย เป็นต้น 2) หลักสิทธิ
เสรีภาพ เป็นหลักการส�ำคัญที่ประกอบด้วยค�ำ 3 ค�ำคือสิทธิ (rights) เสรีภาพ (liberty) และอิสรภาพ
(freedom) 3) หลักความเสมอภาค จะต้องมีเท่าเทียมกันทางการเมืองทั้งในการเลือกตั้ง การสมัคร
รับเลือกตั้งตลอดจนความเสมอภาคตามกฎหมายและโอกาสและ 4) หลักภราดรภาพ เป็นหลักการ
ทีเ่ คารพซึง่ กันและกัน ปรารถนาดีตอ่ กันเปรียบประดุจญาติพนี่ อ้ ง หลักของเหตุและผลในการหาข้อยุติ
นิยม รัฐอมฤต (2553:9) ก็ได้กล่าวเช่นกันว่าอุดมการณ์หรือหลักการของระบอบประชาธิปไตย
ประกอบด้วย 1) เสรีภาพคือสภาวะทีป่ ลอดจากการถูกควบคุม มีสทิ ธิในการเลือกทีอ่ ยูอ่ าศัยหรืออาชีพ
2) หลักแห่งความเสมอภาคคือความเท่าเทียมกันหรือไม่เลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุผลของชาติ ก�ำเนิด ศาสนา
อาชีพ การศึกษา โอกาส เศรษฐกิจและสังคม 3) ภราดรภาพ หมายถึงความรู้สึกเอื้ออาทรต่อกัน
ความรู้สึกเป็นพี่น้องกัน
อาจจะกล่ า วได้ ว ่ า หลั ก การหรื อ อุ ด มการณ์ ข องประชาธิ ป ไตยจะต้ อ งมี สิ ท ธิ เ สรี ภ าพ
มีความเสมอภาคและมีภราดรภาพในสังคมทีป่ กครองในระบอบประชาธิปไตยทีม่ องเห็นได้ในลักษณะ
ประเพณีวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมของสังคมนั้น

บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ

		 วัฒนธรรมประชาธิปไตยในสังคมไทย
วัฒนธรรมคือวิถีชีวิตของผู้คนในการด�ำเนินชีวิตหรือเป็นแบบแผนการด�ำเนินในชีวิตของผู้คน
ปรากฎให้เห็นเป็นแนวคิด ความเชือ่ ค่านิยม กติกาและการด�ำเนินชีวติ ทีแ่ ตกต่างกันไป วิสทุ ธิ์ โพธิแท่น
(2554:152) ได้ให้ความหมายของวัฒนธรรมไว้ว่า วัฒนธรรมมาจากค�ำว่า culture ในภาษาอังกฤษ
มีความหมายได้หลายอย่าง เช่น การพรวนดิน การเพาะพันธุส์ ตั ว์หรือการปลูกพืช การก่อรูปทางปัญญา
และสังคม ตลอดจนพฤติกรรม ศิลปะ ความเชื่อ เป็นต้น ส่วนค�ำนิยามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2485 ก็ให้ความหมายว่า ลักษณะที่แสดงออกถึงความเจริญงอกงาม ความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย ความกลมเกลียวก้าวหน้าของชาติและศีลธรรมอันดีของประชาชน
วัฒนธรรมประชาธิปไตยคือพฤติกรรมทางประชาธิปไตยของสังคมในการด�ำเนินวิถีชีวิต
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมทางการเมือง กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (2557:1) ได้ให้ความหมายของ
วัฒนธรรมประชาธิปไตยว่า คือแนวทางการประพฤติปฏิบัติในการด�ำเนินชีวิตของคนในชุมชนและ
สังคมที่สอดคล้องกับหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
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การเสริมสร้างวัฒนธรรมระชาธิปไตยในสถานศึกษาด้วยเทคนิคกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

ส่วนวัฒนธรรมทางการเมือง บวรศักดิ์ อุวรรณโนและถวิลวดี บุรีกุล (2548:53) ได้กล่าวว่า
วัฒนธรรมทางการเมืองเป็นกรอบหรือแนวทางของพฤติกรรมทางการเมืองในสังคมหรืออีกนัยหนึ่ง
คือจารีตทางการเมืองหรือประเพณีทางการเมืองที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนฝังรากลึกในสังคมเป็น
พฤติกรรมทางการเมืองของคนในสังคม
ส่วนสายชล สัตยานุรักษ์5 ได้ให้ความหมายวัฒนธรรมทางการเมืองว่าคือระบบความสัมพันธ์
เชิงอ�ำนาจที่คลี่คลายเปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนระบบคุณค่าและ
อุดมการณ์ที่เป็นระเบียบแบบแผนทางการเมืองของสังคม
โดยสรุปวัฒนธรรมประชาธิปไตยก็คือวัฒนธรรมทางการเมืองที่แสดงออกมาในรูปแบบวิถีชีวิต
พฤติกรรมที่แสดงออกของคนในสังคมประชาธิปไตยนั่นเอง

ข้อเสนอกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของวัฒนธรรมประชาธิปไตย
ในสถานศึกษา

กระบวนการเรียนรูแ้ บบปฏิบตั กิ าร (Active Learning) คือกระบวนการจัดการเรียนรูโ้ ดยผูเ้ รียน
ลงมือกระท�ำเอง คิดเอง แก้ปญ
ั หาเองและน�ำสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูไ้ ปใช้ได้ ซึง่ มีผใู้ ห้เรียกวิธกี ารเรียนรูแ้ บบนีว้ า่
เป็นการเรียนรู้เชิงรุกบ้าง เป็นการเรียนรู้วิธีการเรียนบ้าง (Learning How to Learn) เป็นการเรียนรู้
ในระดับลึก ผู้เรียนสามารถสร้างเข้าใจและค้นหาและสร้างความรู้เองได้
การเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในสถานศึกษาจะต้องเป็นวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตดังนั้นการที่จะท�ำให้เกิดวัฒนธรรมประชาธิปไตยเกิดขึ้นในคนไทย สังคมไทยได้จะต้อง
เสริมสร้างตั้งแต่ปฐมวัยจนพัฒนาเป็นวิถีชีวิตและความเชื่อกลายเป็นนิสัยในชีวิตประจ�ำวันนั่นเอง
ตัวอย่างวัฒนธรรมการเข้าแถวหรือเข้าคิวของชาวญี่ปุ่นที่เป็นแบบอย่างเป็นวิถีชีวิตอย่างน่าสนใจมาก
แม้จะเกิดภัยพิบตั ริ า้ ยแรงหรือเผชิญวิกฤติอย่างไรก็ตามวัฒนธรรมการเรียงล�ำดับของชาวญีป่ นุ่ จะด�ำรง
อยู่อย่างมั่นคงเสมอสะท้อนให้เห็นความเสมอภาคและเท่าเทียมกันและเคารพซึ่งกันและกัน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้จัดท�ำข้อเสนอว่าด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยใน
สถานศึกษาไว้อย่างน่าสนใจ6 และจะได้อธิบายรายละเอียดประกอบกับเป็นข้อเสนอแนะดังนี้
		สถานศึกษาที่มีวัฒนธรรมประชาธิปไตยมีแนวทางประพฤติปฏิบัติดังนี้
1) ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งและสนับสนุนกิจกรรมของสภานักเรียน นิสิตและนักศึกษา
2) สอนและฝึกหัดให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา รู้จักการท�ำงานเป็นกลุ่มและการรับฟังความเห็น
และเหตุผลของผู้อื่น

5
6

สายชล สัตยานุรักษ์, 2558, วัฒนธรรมการเมืองไทยกับหลักนิติธรรม, สถาบันพระปกเกล้า, กรุงเทพฯ, 96
กรมวัฒนธรรม, 2559, พิมพ์ครั้งที่ 3, การเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในสังคมไทย, พิมพ์ครั้งที่ 3, โรงพิมพ์
การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์, กรุงเทพฯ, 5-6.
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3) เสริมสร้างให้ครูอาจารย์ นักเรียน นิสิตและนักศึกษามีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่
4) ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลและรักใคร่ปรองดอง
กันในสถานศึกษา
5) กระตุ้นและเปิดโอกาสให้นักเรียนกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ เช่น กิจกรรม
ในชั้นเรียน กิจกรรมของสภานักเรียน นิสิต และนักศึกษา กิจกรรมของสถานศึกษาและกิจกรรมของ
ชุมชน
ข้อเสนอของกรมวัฒนธรรมนั้นหากพิจารณาเพียงเนื้อหาและประเด็นการส่งเสริมให้เกิด
วัฒนธรรมประชาธิปไตยทุกคนจะตอบตรงกันว่าท�ำแล้ว ท�ำอยู่แล้วและท�ำทุกประเด็นแล้วซึ่งก็ไม่ผิด
แต่ก็ไม่ถูกต้องตามกระบวนการเรียนรู้วัฒนธรรมประชาธิปไตยแบบปฏิบัติการกล่าวคือกิจกรรม
หรือรูปแบบการเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษาที่ผ่านมานั้น เป็นเพียงพิธีกรรมและ
รูปแบบเรียนเพียงให้รหู้ รือเรียนเพียงให้ผา่ นไม่สนใจว่าหัวใจของกิจกรรมดังกล่าวคืออะไร ถูกปลูกฝังใน
ตัวผู้เรียนหรือไม่ แสดงออกเป็นเชิงพฤติกรรมต่อสาธารณะและเป็นนิสัยอย่างไร พัฒนาไปเป็นกติกา
ของครอบครัว สังคม ชุมชนและประเทศอย่างไร ไม่มีการวัดผลและประเมินผลตลอดจนการติดตาม
ผลดังกล่าวในระดับผู้เรียน ระดับสถานศึกษาและระดับประเทศแต่อย่างใด
ผลผลิตของการเรียนรู้วัฒนธรรมประชาธิปไตยของไทยที่ผ่านจึงเป็นประชาธิปไตยจากต�ำรา
จากห้องเรียน จากรับฟังต่อ ๆ กันมาเป็นประชาธิปไตยท่องจ�ำมากกว่าประชาธิปไตยในจิตวิญญาณ
แล้วจะท�ำอย่างไร
ข้อเสนอเชิงนโยบายมีดังต่อไปนี้
1) ต้องเป็นแกนหลักของหลักสูตรการเรียนการสอนตัง้ แต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงระดับอุดมศึกษา
โดยเฉพาะการบูรณาการให้สอดแทรกวิถีประชาธิปไตยทุกกลุ่มสาระให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เจตนาให้เกิดค่านิยมและเจตนคติทดี่ ตี อ่ ระบอบประชาธิปไตยผ่านกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม
ลูกเสือเนตรนารี กิจกรรมสหกรณ์ กิจกรรหน้าเสาธง กิจกรรมอาหารกลางวัน เป็นต้น
ปัจจุบนั นีม้ กี ารเรียนการสอนระบอบประชาธิปไตยกันอย่างไร จริงอยูแ่ ม้จะมีอยูใ่ นหลักสูตร
หรือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรก็เป็นข้อเท็จจริงที่จะต้องน�ำมาพิจารณาดังนี้
1.1 การเรียนการสอนระบอบประชาธิปไตยเป็นส่วนหนึง่ หรือสอดแทรกในสาระการเรียนรู้
ในวิชาสังคมศึกษาแทบจะมองไม่เห็นความส�ำคัญ
1.2 การเรียนการสอนระบอบประชาธิปไตยให้นํ้าหนักและความส�ำคัญในการท่องจ�ำใน
ทฤษฎีและหลักการเมืองมากกว่าลงมือปฏิบัติจึงท�ำให้ขาดความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งไม่สามารถ
มองเห็นคุณค่าของระบอบประชาธิปไตยได้
1.3 การวัดผลประเมินผลตามหลักสูตรไม่ได้สนใจพฤติกรรมที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไป
ต่อผู้เรียนมุ่งไปที่จ�ำได้หมายรู้เท่านั้น
2) ต้องปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอนและวิธีการวัดผลประเมินเสียใหม่
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การเสริมสร้างวัฒนธรรมระชาธิปไตยในสถานศึกษาด้วยเทคนิคกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

ค�ำถามก็คือรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบปัจจุบันหรือแบบเดิมนี้ไม่สามารถสร้างเสริม
อุดมการณ์หรือแนวคิดของระบอบประชาธิปไตยแทรกซึมไว้ในจิตวิญญาณของผู้เรียนได้หรือ อาจจะ
กล่าวได้ว่าการจัดการเรียนการสอนแบบเดิมนี้ตอบโจทก์ของการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย
ได้เพียงทฤษฎีเท่านั้นหรือรู้เฉพาะความหมายตามหนังสือเรียนแต่ไม่เข้าใจอย่างซาบซึ้งต่อสิ่งที่เรียนรู้
ว่ามันคืออะไร
อาจจะกล่าวได้ว่ารู้เฉพาะกายภาพแต่ไม่เข้าใจในจิตวิญญาณของประชาธิปไตย ตัวอย่าง
ทีเ่ ห็นได้ชดั เจนก็คอื สังคมไทยชอบอ้างสิทธิเสรีภาพจนกลายเป็นวัฒนธรรมในวิถชี วี ติ ว่ามีสทิ ธิเสรีภาพ
ตามใจได้คือไทยแท้ จนกระทั่งใช้สิทธิเสรีภาพของตนเองไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของคนอื่นโดยเห็น
ความส�ำคัญของสิทธิเสรีภาพของตนเองส�ำคัญและเหนือกว่าสิทธิเสรีภาพของคนอื่นเพราะไม่เคยใช้
ไม่เคยปฏิบัติการหรือลงมือท�ำตามทฤษฎีเพียงแต่จ�ำได้หมายรู้ว่าสิทธิเสรีภาพคืออะไรเท่านั้น
ข้อเท็จจริงในชีวิตของคนทั่วไปก็คือเมื่อมีสิทธิเสรีภาพแล้ว อีกด้านหนึ่งทุกคนก็ต้องมีหน้าที่
ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎข้อบังคับ เคารพต่อสิทธิ เสรีภาพของ
คนอืน่ ไม่ไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของคนอืน่ ในขณะทีใ่ ช้สทิ ธิเสรีภาพของตนเองนัน่ คือหลักสิทธิเสรีภาพ
หลักความเสมอภาคและหลักภราดรภาพนั่นเอง
แล้วจะจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) ได้อย่างไรที่เป็นการปรับวิธีเรียน
เปลี่ยนวิธีสอนและวิธีการวัดผลประเมินผลข้อเสนอของผู้เขียนก็คือต้องเรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติจริง
ในขณะที่เรียนจริงด�ำรงชีวิตอยู่ในสถานศึกษาจริงตั้งแต่เข้ามาในสถานศึกษา อยู่ในห้องเรียน อยู่ใน
ห้องอาหาร ห้องประชุม เล่นกีฬา เข้าห้องสมุดหรือพูดคุย ท�ำกิจกรรมในกลุ่มเป็นต้นสามารถน�ำหลัก
สิทธิเสรีภาพไปใช้ได้จริงปฏิบัติการจริงได้ทั้งสองด้านกล่าวคือการใช้สิทธิเสรีภาพและการเคารพสิทธิ
เสรีภาพของผูอ้ นื่ การวัดผลและประเมินเมินต้องดูจากพฤติกรรมของผูเ้ รียนทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจากแรก
ที่เรียนจนถึงวันสุดท้ายของการจบการศึกษาในชั้นสูงสุด
3) ต้องเป็นวิชาทีท่ ุกคนต้องเรียนรูแ้ ละผ่านการวัดผลประเมินผลเชิงพฤติกรรมก่อนจะไปเรียน
ในระดับที่สูงขึ้นและมีใบรับรองหรือใบประกาศที่ผ่านหลักสูตรดังกล่าวเพื่อเข้าไปท�ำงานทั้งในภาครัฐ
และภาคเอกชน
การเรียนการสอนวิชาระบอบประชาธิปไตยในวิถีชีวิตนี้จึงเป็นวิชาบังคับให้เลือกเรียนแต่ไม่มี
เกรดมีเพียงใบประกาศที่ผ่านเกณฑ์ในพฤติกรรมตามระบอบประชาธิปไตยที่สถานศึกษาก�ำหนดไว้
ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของการศึกษาของชาติที่ต้องการให้คนไทยทุกคนที่จบการศึกษาต้องเป็น
คนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ เชี่ยวชาญสามารถตามความถนัด รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
ใบประกาศหรือใบรับรองนีจ้ ะต้องได้รบั จากสถานศึกษาเมือ่ ผูเ้ รียนผ่านการศึกษาระดับปฐมวัย
ไปเรียนต่อระดับประถมศึกษา จากระดับประถมศึกษาไปเรียนต่อระดับมัธยมและจากระดับมัธยมศึกษา
ไปเรียนต่อระดับอุดมศึกษาสุดท้ายเมื่อไปสมัครเข้าท�ำงานทั้งภาครัฐและเอกชนก็จะเห็นพัฒนาของ
ผูเ้ รียนแต่ละคนผ่านการเรียนรูแ้ ละเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยแต่ละระดับมาอย่างเป็นขัน้ เป็นตอน
แน่นอนทีเดียวสถานประกอบการเอกชนหรือส่วนราชการที่รับสมัครเข้าท�ำงานก็จะได้บุคลากรที่มี
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ตวง อันทะไชย

คุณภาพ บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ มองเห็นคุณค่าและเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอย่างลึกซึ้ง
แทรกซึมในจิตวิญญาณของตนเองได้ มองเห็นประโยชน์องค์กรมากกว่าประโยชน์สว่ นตน เคารพความ
แตกต่างหลากหลายของเพื่อนร่วมงานท�ำงานเป็นทีมได้ ใช้ปัญญาแก้ปัญหาและพัฒนาตนเองและ
เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพของชาติในที่สุด
สอดคล้องกับวิถีประชาธิปไตยในแนวทางของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2551) ที่กล่าวว่าจะต้องประกอบด้วย 1) คารวะธรรม หมายถึงมีความเคารพในสถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตามระเบียบของสังคมและวัฒนธรรม 2) ปัญญาธรรม หมายถึงผู้เรียน
เรียนรูถ้ งึ ความแตกต่างหลากหลาย ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอืน่ มีเหตุผลในการตัดสินใจ ยอมรับ
ในเสียงข้างมากก 3) สามัคคีธรรม หมายถึงการเรียนรูใ้ นกระบวนการกลุม่ การท�ำงานเป็นทีม รับผิดชอบ
ยึดถือประโยชน์สว่ นรวมมากกว่าประโยชน์สว่ นตน รูจ้ กั ประนีประนอม เอือ้ อาทรแบ่งปันซึง่ กันและกัน

สรุป

การสร้างเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตยให้เกิดแก่ผู้เรียนในสถานศึกษาที่ฝังแน่นในจิตวิญญาณ
กลายเป็นบุคลิกลักษณะและนิสยั ถาวรของประชาธิปไตยนัน้ จ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องผ่านกระบวนการ
เรียนรูเ้ ชิงรุก (Active Learning) ทีเ่ ป็นกระบวนการเรียนรูท้ ผี่ เู้ รียนลงมือท�ำเอง ปฏิบตั เิ อง แก้ไขปัญหาเอง
สร้างองค์ความรู้ใหม่เอง พัฒนาและต่อยอดสรุปเป็นชุดความรู้ส�ำหรับตนเองได้ตั้งปฐมวัย ไปสู่ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษาและพัฒนากรอบแนวคิด ความเชื่อ ทัศนคติดังกล่าว
เป็นบรรทัดฐานของสังคมประชาธิปไตยในที่สุด
สอดคล้ องกับข้อเสนอของเวทีสาธารณะ ประชาธิปไตยเปลี่ ยนผ่า น หลั ก สูต รการเมื อง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�ำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 19 สถาบันพระปกเกล้า7
เสนอว่ า คุ ณ ลั ก ษณะของพลเมื อ งที่ ส� ำ คั ญ ตามระบอบประชาธิ ป ไตยควรจะมี คุ ณ ลั ก ษณะดั ง นี้
1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย 2) ต้องมีทักษะพื้นฐานของประชาธิปไตย
3) ต้องมีเสรีภาพด้วยความรับผิดชอบ ใช้สิทธิโดยไม่ทิ้งหน้าที่ 4) ต้องมีภราดรภาพและเคารพความ
แตกต่าง 5) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณและมีเหตุผลและ 6) เคารพกฎหมายและกติกา ซึ่งเห็นว่า
การเรียนรูใ้ นวัฒนธรรมของระบอบประชาธิปไตยนัน้ จะต้องเรียนรูต้ งั้ ระดับปฐมวัย วัยเด็กและเยาวชน
วัยเรียนระดับอุดมศึกษาและวัยผู้ใหญ่ด้วย
เช่นเดียวกับลิขิต ธีรเวคิน (2559:6-7) ได้กล่าวว่าตัวแปรและโครงสร้างเพื่อพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยต้องใช้วฒ
ั นธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยผ่านระบบการศึกษาทีต่ อ้ งเปลีย่ นแปลง
หรือปฏิรปู การศึกษาเพือ่ การเรียนรูร้ ะบอบประชาธิปไตยให้เกิดพฤติกรรมและการกระท�ำทีเ่ ป็นวิถชี วี ติ
ในระบอบประชาธิปไตย

7

สถาบันพระปกเกล้า, 2559, เวทีสาธารณะประชาธิปไตยเปลี่ยนผ่าน, พิมพ์ครั้งที่ 1, 25.
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การเสริมสร้างวัฒนธรรมระชาธิปไตยในสถานศึกษาด้วยเทคนิคกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

ปริ ญ ญา เทวานฤมิ ต รกุ ล (2559:194-195) ได้ ก ล่ า วเช่ น กั น ว่ า การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยทีป่ ระสบความส�ำเร็จได้นนั้ จะต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ ประชาธิปไตยไม่ได้เกิดขึน้ เอง
และคนไม่ได้สร้างขึน้ เอง ประเทศทีค่ วามส�ำเร็จในระบอบประชาธิปไตยอย่างสหรัฐอเมริกาและประเทศ
เยอรมันล้วนแต่ใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างประชาธิปไตยทั้งสิ้นโดยผ่านกระบวนการ
ทีเ่ รียน Civic Education หรือแปลเป็นไทยว่า “การศึกษาเพือ่ ความเป็นพลเมือง” เพือ่ สอนและฝึกฝน
คนให้เป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ชั้นประถมไปจนถึงชั้นมัธยมและ
อุดมศึกษา
และผลการศึกษาของถวิลวดี บุรีกุล (2559235-238) ได้กล่าวถึงแนวทางในการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมประชาธิปไตยในสังคมไทยว่า จะต้องเสริมสร้างให้คนไทยเกิดความตระหนักในประชาธิปไตย
ให้เกิดค่านิยมและเป็นจิตวิญญาณของพลเมืองไทยให้ได้ โดยเฉพาะโรงเรียนหรือสถานศึกษาจะต้องมี
การเตรียมความพร้อมส�ำหรับพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย สร้างสภาพแวดล้อมของประชาธิปไตย
สถาบันการศึกษาจึงมีความส�ำคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วันชัย หวังสวาสดิแ์ ละคณะ8 พบว่าการส่งเสริมและพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยในโรงเรียนโดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรมหน้าเสาธง
กิจกรรมสหกรณ์ กิจกรรมวันส�ำคัญ เป็นต้นท�ำให้เกิดทัศนคติ ค่านิยมที่ดีต่อการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย
และนิยม รัฐอมฤต9 ได้ศกึ ษาถึงดุลยภาพทางการเมืองดุลยภาพทางสังคมไทยว่ารัฐควรส่งเสริม
ให้ประชาชนรูจ้ กั ปกครองตนเองตัง้ แต่วยั เรียนไปจนถึงผูใ้ หญ่ โรงเรียนจะต้องก�ำหนดกิจกรรมส่งเสริม
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็นรูปธรรม เช่น กิจกรรมจัดตั้งกลุ่ม ชุมนุม หรือโครงการ
จึงจะสามารถสร้างความเข้มแข็งในระบอบประชาธิปไตยได้

8
9

วันชัย หวังสวาสดิแ์ ละคณะ 2560 รูปแบบการบริหารประชาธิปไตยในโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ ปีที่ 4 หน้า 60.
นิยม รัฐอมฤต, 2558, ดุลยภาพทางการเมืองดุลยภาพทางสังคม, สถาบันพระปกเกล้า, กรุงเทพฯ, 266.
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ตวง อันทะไชย

บรรณานุกรม
นิยม รัฐอมฤต การปกครองระบอบประชาธิปไตยในนานาประเทศ กรุงเทพฯ. สถาบันพระปกเกล้า,
2558
บวรศักดิ์ อุวรรณโณและถวิลวดี บุรีกุล.ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม กรุงเทพฯ. สถาบันพระปกเกล้า,
2548.
ปริญญา เทวานฤมิตรกุล. สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (2540) หมวดสิทธิเสรีภาพ
เรื่องสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมทางการเมือง. กรุงเทพฯ สถาบันพระปกเกล้า, 2544.
วิสุทธิ์ โพธิแท่น. แนวคิดพื้นฐานของประชาธิปไตย กรุงเทพฯ. สถาบันพระปกเกล้า, 2554.
สถาบันพระปกเกล้า. เวทีสาธารณะประชาธิปไตยช่วงเปลี่ยนผ่าน หลักสูตรการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ส�ำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 19 กรุงเทพฯ, 2559.
สถาบันพระปกเกล้า. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 17 ประจ�ำปี
2558, หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย, กรุงเทพฯ, 2558
อเนก เหล่าธรรมทัศน์. การเมืองของพลเมืองสูส่ หัสวรรษใหม่ กรุงเทพฯ. โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2543.
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หลักประชาธิปไตยและบทบาทของทนายความ
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ถวัลย์ รุยาพร*

บทคัดย่อ
บทคัดย่อหรือสาระสังเขป

หลักประชาธิปไตยเป็นหลักการทีร่ บั รองสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของประชาชน โดยที่
หลักการดังกล่าวได้รบั การรับรองโดยบัญญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
หมวด 3 ในบทบัญญัตใิ นหมวดนีย้ งั ได้รบั รองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในคดีอาญาไว้ มีมาตราส�ำคัญ
คือมาตรา 28 มาตรา 29 และบัญญัติรับรองความเสมอภาคในทางกฎหมายไว้ในมาตรา 27 ด้วย
สภาทนายความ ในฐานะองค์กรวิชาชีพทนายความมีบทบาทส�ำคัญต่อการที่ทนายความใน
ประเทศไทยเป็นกลไกประการหนึ่งในการสร้างเสริมความยุติธรรมทางทางอาญาให้แก่ประชาชนโดย
ผ่านช่องทางของทนายความอาสาของสภาทนายความ ทนายความอาสาเกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติ
ทนายความ พ.ศ. 2528 เป็นทนายความทีข่ นึ้ ทะเบียนกับสภาทนายความ มีหน้าทีใ่ ห้ความช่วยเหลือแก่
ประชาชน โดยเฉพาะประชาชนผู้ยากไร้ หรือผู้ขาดโอกาสในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
เพราะทนายความอาสามีหน้าทีใ่ ห้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนโดยทีไ่ ม่คดิ ค่าใช้จา่ ย ส่งผลให้ประชาชน
ที่ยากไร้หรือขาดโอกาสสามารถที่จะต่อสู้คดีในกระบวนการยุติธรรมได้ไม่จ�ำกัดว่าจะเป็นคดีแพ่ง
หรือคดีอาญา ท�ำให้ประชาชนได้รับความเสมอภาคกันในทางกฎหมายสอดคล้องกับที่ได้รับรองไว้
ในรัฐธรรมนูญ นอกจากบทบาทของทนายความอาสาของสภาทนายความแล้ว บทบาทของทนายความ
ทั่วไปที่ว่าความในคดีต่างๆ ทั่วราชอาณาจักรยังถูกควบคุมด้วยข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วย
มรรยาททนายความ พ.ศ. 2529 ที่ก�ำหนดวิธีการปฏิบัติตนของทนายความ รวมถึงก�ำหนดมาตรการ
ลงโทษในกรณีที่ทนายความประพฤติผิดมรรยาททนายความ โดยที่มาตรการดังกล่าวมีตั้งแต่งดโทษ
โดยตักเตือนหรือท�ำทัณฑ์บนเป็นหนังสือ และลงโทษ ภาคทัณฑ์ ห้ามท�ำการเป็นทนายความมีก�ำหนด
ไม่เกินสามปี และลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความ
ค�ำส�ำคัญ หลักประชาธิปไตย ทนายความ กระบวนการยุติธรรมทางอาญา

* นายกสภาทนายความ, ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 5 ของส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ
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ถวัลย์ รุยาพร

ความน�ำ

การปกครองระบอบประชาธิปไตยมีลกั ษณะทีส่ ำ� คัญประการหนึง่ คือ หลักเรือ่ งความเสมอภาค
ความเสมอภาคทางการเมือง ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ ความเสมอภาคทางสังคม และความ
เสมอภาคทางกฎหมาย บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล
ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย
หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม
หรือความคิดเห็นทางการเมือง อันขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือเหตุอื่นใดจะกระท�ำมิได้ และ
รัฐต้องจัดระบบการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และ
ไม่เลือกปฏิบตั ิ และให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมได้โดยสะดวก รวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จา่ ย
สูงเกินสมควร รัฐพึงให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายทีจ่ ำ� เป็นและเหมาะสมแก่ผยู้ ากไร้หรือผูด้ อ้ ยโอกาส
ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม รวมตลอดถึงการจัดหาทนายความให้ ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนในฐานะ
ทนายความและผู้แทนขององค์กรวิชาชีพทนายความเห็นว่าจุดประสงค์ส�ำคัญของประชาธิปไตย
ในภาคส่วนของกระบวนการยุติธรรม คือ ท�ำอย่างไรให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค จึงขอน�ำเสนอบทบาทของทนายความในการมีส่วนร่วมด้าน
การอ�ำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนผู้มีอรรถคดีตามหลักการของประชาธิปไตย

ความหมายและรากฐานของประชาธิปไตย

ประชาธิปไตย (Democracy) มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก คือ Demokratia มาจากภาษากรีก
2 ค�ำ คือ démos (ประชาชน people) กับ kratia มาจากค�ำกริยา Kratien (การปกครอง To Rule)
ดังนั้น Demokratia จึงแปลว่า การปกครองโดยประชาชน และประชาธิปไตย ตามความหมายใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 แปลว่า [ปฺระชาทิปะไต, ปฺระชาทิบปะไต] น. ระบอบ
การปกครองที่ถือมติปวงชนเป็นใหญ่, การถือเสียงข้างมากเป็นใหญ่. (ส. ปรชา + ป. อธิปเตยฺย)

ประชาธิปไตยในประเทศไทย

เมื่อกล่าวถึงประชาธิปไตยในสังคมการเมืองไทย อาจกล่าวได้ว่ายุคที่เริ่มเข้าสู่การเมืองระบอบ
ประชาธิปไตยเริ่มต้นขึ้นหลังเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2475
โดยคณะราษฎร นับเป็นจุดเริ่มต้นของพัฒนาการทางด้านประชาธิปไตย ภายใต้ชื่อเรียกรูปแบบ
การปกครองว่ า การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ์ ท รงเป็ น ประมุ ข
การมีรฐั ธรรมนูญฉบับแรก คือ พระราชบัญญัตธิ รรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชัว่ คราว พ.ศ. 2475
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2475 คือ การน�ำประเทศเข้าสู่ระบอบใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญที่ประกัน
รับรอง สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลทุกชนชั้น การเปลี่ยนแปลงการปกครอง
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พ.ศ. 2475 จึงนับได้ว่าเป็นการปฏิวัติครั้งแรก และครั้งเดียวที่เป็น “จุดเปลี่ยน” (Turning Point)
ส�ำคัญที่สุดส�ำหรับสังคมไทย1

หลักการของประชาธิปไตย

		1. อ� ำ นาจอธิ ป ไตยเป็ น ของปวงชน (Popular Sovereignty) ประชาธิ ป ไตยถื อ เป็ น
อ�ำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศที่คนในสังคมสามารถแสดงออกถึงความต้องการของตนได้
อีกทั้งเป็นการปกครองเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่พลเมืองในสังคมด้วย ปัจจุบันการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยทางอ้อม (Indirect Democracy) เป็นกระบวนการปกครองโดยการเลือกตัวแทนเข้าไป
ท�ำหน้าที่ในการปกครอง เช่น การเลือกตั้ง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบอื่นๆ2
		2. หลักสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่
สิทธิ หมายถึงประโยชน์ที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้ เสรีภาพ หมายถึง ความสามารถ
ทีจ่ ะกระท�ำการใด ๆ ได้ตามทีต่ นปรารถนาโดยไม่มอี ปุ สรรคขัดขวาง เช่น เสรีภาพในการพูด เสรีภาพใน
การนับถือศาสนา, ความมีสทิ ธิทจี่ ะท�ำจะพูดได้โดยไม่ละเมิดสิทธิของผูอ้ นื่ 3 จะจ�ำกัดได้แต่กโ็ ดยกฎหมาย
เท่านัน้ หน้าที่ หมายถึง สิง่ ทีบ่ คุ คลต้องปฏิบตั หิ รืองดเว้นจากการปฏิบตั ิ กิจทีต่ อ้ งท�ำด้วยความรับผิดชอบ
ดังนั้น หลักสิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ตามหลักประชาธิปไตย จึงหมายความถึง สิทธิของบุคคลที่จะ
กระท�ำการใดหรืองดเว้นการกระท�ำการใดอย่างมีเสรีภาพภายใต้กฎหมายและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
2.1 การปกครองระบอบประชาธิปไตยภายใต้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยได้บัญญัติหลักของสิทธิและเสรีภาพเอาไว้ ดังนี้
2.1.1 เสรีภาพในการคิดและการการแสดงออก (Freedom of Thought and
Expression)
มาตรา 25 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย นอกจากที่บัญญัติคุ้มครองไว้
เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญแล้ว การใดที่มิได้ห้ามหรือจ�ำกัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่น
บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะท�ำการนั้นได้และได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ตราบเท่าที่
การใช้สิทธิหรือเสรีภาพเช่นว่านั้นไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ ความ
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และไม่ละเมิดหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น

1
2
3

ทวีศกั ดิ์ ตัง้ ปฐมวงศ์, “การเปลีย่ นแปลงการปกครอง 2475 การปฏิวตั ทิ ถี่ กู นิยามใหม่,” วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 31, ฉ.3 (พฤษภาคม-มิถุนายน 2555): 39.
ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ, “ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,” รายงาน
ผลการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (2556), 7.
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554
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สิทธิหรือเสรีภาพใดที่รัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติหรือให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติแม้ยังไม่มีการตรากฎหมายนั้นขึ้นใช้บังคับ บุคคลหรือชุมชน
ย่อมสามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพนั้นได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
บุคคลซึง่ ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพทีไ่ ด้รบั ความคุม้ ครองตามรัฐธรรมนูญ สามารถยก
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้
บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพหรือจากการกระท�ำ
ความผิดอาญาของบุคคลอื่น ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
มาตรา 26 การตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจ�ำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลต้อง
เป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติเงื่อนไขไว้กฎหมาย
ดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม ไม่เพิ่มภาระหรือจ�ำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควร
แก่เหตุ และจะกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลมิได้รวมทั้งต้องระบุเหตุผลความจ�ำเป็น
ในการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพไว้ด้วย
กฎหมายตามวรรคหนึ่ง ต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่
กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง
มาตรา 34 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูดการเขียน การพิมพ์
การโฆษณา และการสือ่ ความหมายโดยวิธอี นื่ การจ�ำกัดเสรีภาพดังกล่าวจะกระท�ำมิได้เว้นแต่โดยอาศัย
อ�ำนาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีต่ ราขึน้ เฉพาะเพือ่ รักษาความมัน่ คงของรัฐ เพือ่ คุม้ ครองสิทธิหรือ
เสรีภาพของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือเพื่อป้องกัน
สุขภาพของประชาชน
เสรีภาพทางวิชาการย่อมได้รบั ความคุม้ ครอง แต่การใช้เสรีภาพนัน้ ต้องไม่ขดั ต่อหน้าที่
ของปวง ชนชาวไทยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และต้องเคารพและไม่ปิดกั้นความเห็นต่างของ
บุคคลอื่น
มาตรา 35 บุคคลซึง่ ประกอบวิชาชีพสือ่ มวลชนย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวสาร หรือ
การแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
ก ารสั่งปิดกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นเพื่อลิดรอนเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง
จะกระท�ำมิได้
การให้น�ำข่าวสารหรือข้อความใดๆ ที่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนจัดท�ำขึ้นไปให้
เจ้าหน้าทีต่ รวจก่อนน�ำไปโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือสือ่ ใดๆ จะกระท�ำมิได้เว้นแต่จะกระท�ำในระหว่าง
เวลาที่ประเทศ อยู่ในภาวะสงคราม
2.1.2 เสรีภาพจากการถูกรัฐหรือบุคคลอื่นกระท�ำต่อตนโดยปราศจากสิทธิอ�ำนาจที่
ถูกต้องตามกฎหมาย อันเป็นหลักประกันว่าประชาชนทุกคนจะได้รบั การปฏิบตั ติ อ่ ตนภายในขอบเขต
อ�ำนาจตามที่กฎหมายอนุญาต (Freedom from Arbitrary Treatment by the State or Other
People)
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มาตรา 29 บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา เว้นแต่ได้กระท�ำการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลา
ที่กระท�ำนั้นบัญญัติเป็นความผิดและก�ำหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นจะหนักกว่าโทษ
ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระท�ำความผิดมิได้
ในคดีอาญา ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยไม่มีความผิด และก่อนมี
ค�ำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระท�ำความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระท�ำ
ความผิดมิได้
การควบคุมหรือคุมขังผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยให้กระท�ำได้เพียงเท่าที่จ�ำเป็น เพื่อป้องกัน
มิให้มีการหลบหนี
ในคดีอาญา จะบังคับให้บุคคลให้การเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเองมิได้
ค�ำขอประกันผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยในคดีอาญาต้องได้รับการพิจารณาและจะเรียก
หลักประกันจนเกินควรแก่กรณีมิได้การไม่ให้ประกันต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 30 การเกณฑ์แรงงานจะกระท�ำมิได้เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อป้องกันภัยพิบัติสาธารณะ หรือในขณะที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
หรือประกาศใช้กฎอัยการศึก หรือในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม หรือการรบ
2.1.3 เสรีภาพในการย้ายที่อยู่ (Freedom of Movement)
มาตรา 38 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถิ่นที่อยู่
การจ�ำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท�ำมิได้เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน
หรือการผังเมือง หรือเพื่อรักษาสถานภาพของครอบครัว หรือเพื่อสวัสดิภาพของผู้เยาว์
2.1.4 เสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบโดยปราศจากอาวุธและเสรีภาพในการรวมตัวกัน
เป็นสมาคม (Freedom of Assembly and Association)
มาตรา 42 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหกรณ์สหภาพ องค์กร
ชุมชน หรือหมู่คณะอื่น การจ�ำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท�ำมิได้เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจตาม
บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีต่ ราขึน้ เพือ่ คุม้ ครองประโยชน์สาธารณะ เพือ่ รักษาความสงบเรียบร้อย หรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อการป้องกันหรือขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด
มาตรา 44 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ
การจ�ำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท�ำมิได้เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายทีต่ ราขึน้ เพือ่ รักษาความมัน่ คงของรัฐ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบ เรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น
2.1.5 เสรีภาพในเรื่องส่วนตัวอื่นๆ (Personal Freedom)
มาตรา 28 บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย
การจับและการคุมขังบุคคลจะกระท�ำมิได้เว้นแต่มีค�ำสั่งหรือหมายของศาลหรือ
มีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
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การค้นตัวบุคคลหรือการกระท�ำใดอันกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือเสรีภาพในชีวิต
หรือร่างกายจะกระท�ำมิได้เว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ
การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธกี ารโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมจะกระท�ำ
มิได้
มาตรา 31 บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบรู ณ์ในการถือศาสนาและย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบตั ิ
หรือประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาของตน แต่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทย
ไม่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของรัฐ และไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน
มาตรา 32 บุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และครอบครัว
การกระท�ำอันเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลตามวรรคหนึง่ หรือการน�ำข้อมูลส่วนบุคคล
ไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าในทางใดๆ จะกระท�ำมิได้เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ที่ตราขึ้นเพียงเท่าที่จ�ำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ
มาตรา 33 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน การเข้าไปในเคหสถานโดยปราศจาก
ความยินยอมของผู้ครอบครอง หรือการค้นเคหสถานหรือที่รโหฐานจะกระท�ำมิได้เว้นแต่มีค�ำสั่งหรือ
หมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 36 บุคคลย่อมมีสิทธิในทรัพย์สินและการสืบมรดก
การตรวจ การกัก หรือการเปิดเผยข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกัน รวมทั้งการกระท�ำด้วย
ประการใดๆ เพื่อให้ล่วงรู้หรือได้มาซึ่งข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกันจะกระท�ำมิได้เว้นแต่มีค�ำสั่ง หรือ
หมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 40 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ การจ�ำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึง่
จะกระท�ำมิได้เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีต่ ราขึน้ เพือ่ รักษาความมัน่ คงหรือ
เศรษฐกิจของประเทศ การแข่งขันอย่างเป็นธรรม การป้องกันหรือขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด
การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค การจัดระเบียบการประกอบอาชีพเพียงเท่าทีจ่ ำ� เป็นหรือเพือ่ ประโยชน์สาธารณะ
อย่างอื่น
3. หลักความเสมอภาค
3.1 การปกครองระบอบประชาธิปไตยภายใต้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 ได้บัญญัติเรื่องความเสมอภาคเอาไว้ ดังนี้
3.1.1 ความเสมอภาคทางการเมือง ความเสมอภาคทางการเมืองประชาชนทุกคน
สามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองได้อย่างเท่าเทียมกัน
3.1.2 ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ
3.1.3 ความเสมอภาคทางสังคม
3.1.4 ความเสมอภาคทางกฎหมาย
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หลักประชาธิปไตยและบทบาทของทนายความในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

มาตรา 26 การตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจ�ำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลต้อง
เป็นไปตามเงือ่ นไขทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญ ในกรณีทรี่ ฐั ธรรมนูญมิได้บญ
ั ญัตเิ งือ่ นไขไว้กฎหมาย ดังกล่าว
ต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม ไม่เพิ่มภาระหรือจ�ำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ และ
จะกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลมิได้รวมทั้งต้องระบุเหตุผลความจ�ำเป็นในการจ�ำกัด
สิทธิและเสรีภาพไว้ดว้ ยกฎหมายตามวรรคหนึง่ ต้องมีผลใช้บงั คับเป็นการทัว่ ไป ไม่มงุ่ หมายให้ใช้บงั คับ
แก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง
3.1.5 ความเสมอภาคในโอกาส
มาตรา 27 บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสทิ ธิและเสรีภาพและได้รบั ความคุม้ ครอง
ตามกฎหมายเท่าเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน
การเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่วา่ ด้วยเหตุความแตกต่างในเรือ่ งถิน่ ก�ำเนิด
เชือ้ ชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
หรือสังคม ความเชือ่ ทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขดั ต่อบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอื่นใดจะกระท�ำมิได้
มาตรการที่รัฐก�ำหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิหรือ
เสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น หรือเพื่อคุ้มครองหรืออ�ำนวยความสะดวกให้แก่เด็ก สตรีผู้สูงอายุ
คนพิการ หรือผู้ด้อยโอกาส ย่อมไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม
บุคคลผู้เป็นทหาร ต�ำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ และพนักงานหรือลูกจ้าง
ขององค์กรของรัฐย่อมมีสิทธิและเสรีภาพเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป
4. หลักการปกครองโดยเสียงข้างมากเคารพเสียงข้างน้อย
ในกรณีทตี่ อ้ งมีการตัดสินใจเพือ่ เลือกกระท�ำในสิง่ ใดสิง่ หนึง่ บนสถานการณ์ทมี่ คี วามคิดเห็น
ที่แตกต่าง หลากหลาย ทางออกที่ดีที่สุด คือ การเลือกปฏิบัติตามมติเอกฉันท์ แต่หากไม่สามารถ
หาข้อสรุปทีเ่ ป็นเอกฉันท์ได้ ในระบอบประชาธิปไตยจะต้องยึดหลักการตัดสินความขัดแย้งด้วยวิธกี าร
ลงคะแนนเสียงและเลือกที่จะปฏิบัติ
3. หลักนิติธรรม
การยึดถือกฎหมายเป็นเกณฑ์ในการด�ำเนินกิจกรรม ถือว่าเป็นนโยบายและความต้องการ
ของประชาชน เพราะกฎหมายทีใ่ ช้บงั คับได้ถกู ก�ำหนดขึน้ โดยผูแ้ ทนของประชาชน จึงถือได้วา่ กฎหมาย
มาจากประชาชนนั่นเอง นอกจากนี้ ยังถือว่ากฎหมายเป็นหลักประกันที่ส�ำคัญ เพราะกฎหมายมีการ
บัญญัติอย่างชัดแจ้งเปิดเผย และใช้กระบวนการพิสูจน์ที่มีเหตุผลที่สุดเท่าที่จะกระท�ำได้ จึงสามารถ
น�ำไปใช้เพื่อก่อให้เกิดความยุติธรรมและคุ้มครองเสรีภาพของบุคคล4
4

ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ, “ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,” รายงาน
ผลการวิจัย/มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (2556), 9.
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ความเสมอภาคด้านกระบวนการยุติธรรมและทนายความอาสา

วรรณชัย บุญบ�ำรุง5 กล่าวว่า “การปกครองระบอบประชาธิปไตยมีจุดประสงค์ที่ส�ำคัญ
ประการหนึ่งก็คือเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรของรัฐที่มีอยู่จ�ำกัดอย่างเท่าเทียมและ
เสมอภาคกัน โดยไม่ให้การศึกษาหรือฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนซึง่ เรียกโดยรวมว่าผูด้ อ้ ยโอกาส
มาเป็นอุปสรรค ดังนั้น เมื่อกระบวนการยุติธรรมเป็นบริการสาธารณะอย่างหนึ่ง รัฐซึ่งเป็นผู้ใช้อ�ำนาจ
แทนประชาชนต้องจัดท�ำเพือ่ ให้สทิ ธิและเสรีภาพของประชาชนตามการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ได้รับการปฏิบัติหรือบังคับให้เป็นรูปธรรม”
ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์หรืออนุปริญญาทางนิติศาสตร์ หรือ
ประกาศนียบัตรในวิชานิติศาสตร์ซึ่งเทียบได้ไม่ต�่ำกว่าปริญญาตรี หรืออนุปริญญา หรือปริญญานิติ
ศิลป-ศาสตร์บณ
ั ฑิตทางกฎหมาย หรือสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศและเป็นผูผ้ า่ นการ
อบรมวิชาว่าความจากสภาทนายความทนายความจึงเป็นผูม้ สี ทิ ธิขอจดทะเบียนเป็นทนายความ ดังนัน้
ทนายความจึงเป็นวิชาชีพอิสระ ดังนัน้ เมือ่ ประชาชนผูท้ ตี่ อ้ งการความเห็นหรือค�ำแนะน�ำทางกฎหมาย
ตลอดจนกรณีมคี วามประสงค์เพือ่ ให้ทนายความว่าต่างหรือแก้ตา่ งในคดีความของตนก็สามารถจัดหา
ทนายความได้โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเองโดยไม่ต้องรับบริการจากรัฐ แต่ในกรณีที่ประชาชนผู้นั้น
เป็นบุคคลที่ไม่พร้อมทางด้านเศรษฐกิจ หากมีความประสงค์ต้องการค�ำแนะน�ำทางกฎหมายหรือ
มีความประสงค์ต้องการให้ทนายความว่าต่างหรือแก้ต่างในคดีความของตนก็สามารถเข้าถึงบริการ
ทางกฎหมายได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกับประชาชนผู้มีความสามารถทางเศรษฐกิจ ทนายความ
ผูใ้ ห้ความช่วยเหลือทางกฎหมายในกรณีดงั กล่าว เรียกว่า ทนายความอาสา สภาทนายความ นอกจาก
เป็นองค์กรวิชาชีพมีหน้าทีใ่ นการควบคุมก�ำกับทนายความ ตามพระราชบัญญัตทิ นายความ พ.ศ. 2528
และข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529 แล้วนั้น สภาทนายความ
ยังมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนผู้มีอรรถคดีที่ยากไร้และไม่ได้รับความ
เป็นธรรม ทั้งฝ่ายผู้เสียหาย โจทก์ ผู้ถูกกล่าวหา จ�ำเลย ให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดย
ไม่เสียค่าทนายความ จึงเป็นการสร้างความเสมอภาคให้แก่ประชาชน สอดคล้องกับที่รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ก�ำหนดให้รัฐจัดระบบการบริหารงานในกระบวนการ
ยุติธรรมทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ และให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
ที่จ�ำเป็นและเหมาะสมแก่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม รวมตลอดถึง
การจัดหาทนายความ และในคดีอาญา ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยไม่มีความผิด
และก่อนมีคำ� พิพากษาอันถึงทีส่ ดุ แสดงว่าบุคคลใดได้กระท�ำความผิด จะปฏิบตั ติ อ่ บุคคลนัน้ เสมือนเป็น

5

วรรณชัย บุญบ�ำรุง, “การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมกับหลักประชาธิปไตย,” เอกสารวิชาการส่วนบุคคล หลักสูตร
หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 16.
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ผู้กระท�ำความผิดมิได้ ดังนั้น ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยในคดีอาญาจึงต้องได้รับโอกาสเพื่อพิสูจน์ความผิด
หรือบริสทุ ธิข์ องตนเองอย่างเต็มทีใ่ นทุกขัน้ ตอนของกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา เริม่ ตัง้ แต่ชนั้ จับกุม
สอบสวน และชั้นพิจารณาคดี ภารกิจดังกล่าว สภาทนายความ โดยข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วย
การแบ่งส่วนงานของสภาทนายความและอ�ำนาจหน้าที่ของกรรมการสภาทนายความ พ.ศ. 2556
อยู่ในความรับผิดชอบของส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน และส�ำนักงานคณะกรรมการ
ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย กล่าวคือ นอกจากประชาชนจะขอรับค�ำแนะน�ำ  ความเห็น
ทางกฎหมายทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาจากทนายความอาสาของส�ำนักงานคณะกรรมการช่วยเหลือ
ประชาชนทางกฎหมายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วนั้น ประชาชนยังสามารถขอรับความช่วยเหลือ
ทางกฎหมายจากทนายความอาสาของสภาทนายความในกรณีที่ต้องใช้สิทธิทางศาลว่าต่างในกรณี
เป็นผู้เสียหายหรือโจทก์ หรือใช้สิทธิแก้ต่างกรณีเป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือจ�ำเลยอันเป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนความเสมอภาคด้านกฎหมายตามหลักประชาธิปไตย

ความเสมอภาคด้านกระบวนการยุติธรรมและทนายความในกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา

ในคดีอาญาผูถ้ กู จับหรือผูต้ อ้ งหาซึง่ ถูกควบคุมหรือขังมีสทิ ธิแจ้งหรือขอเจ้าพนักงาน แจ้งให้ญาติ
หรือผูซ้ งึ่ ผูถ้ กู จับหรือผูต้ อ้ งหาไว้วางใจทราบถึงการถูกจับกุมและสถานทีท่ ถี่ กู ควบคุมในโอกาสแรก และ
ให้ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหามีสิทธิพบและปรึกษาผู้ซึ่งจะเป็นทนายความเป็นการเฉพาะตัว ให้ทนายความ
หรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากค�ำตนได้ในชั้นสอบสวน ในคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต หรือ
ในคดีที่ผู้ต้องหามีอายุไม่เกินสิบแปดปีในวันที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหา ก่อนเริ่มถามค�ำให้การให้
พนักงานสอบสวนถามผู้ต้องหาว่ามีทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มีให้รัฐจัดหาทนายความให้ ในคดีที่มี
อัตราโทษจ�ำคุกก่อนเริ่มถามค�ำให้การให้พนักงานสอบสวนถามผู้ต้องหาก่อนว่ามีทนายความหรือไม่
ถ้าไม่มีและผู้ต้องหาต้องการทนายความ ให้รัฐจัดหาทนายความให้ ซึ่งการจัดหาทนายความในกรณี
ดังกล่าว ให้พนักงานสอบสวนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
และให้ทนายความทีร่ ฐั จัดหาให้ได้รบั เงินรางวัลและค่าใช้จา่ ยตามระเบียบทีก่ ระทรวงยุตธิ รรมก�ำหนด
โดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง ในคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต หรือในคดีที่จ�ำเลย
มีอายุไม่เกินสิบแปดปีในวันทีถ่ กู ฟ้องต่อศาล ก่อนเริม่ พิจารณาให้ศาลถามจ�ำเลยว่ามีทนายความหรือไม่
ถ้าไม่มีก็ให้ศาลตั้งทนายความให้ ในคดีที่มีอัตราโทษจ�ำคุก ก่อนเริ่มพิจารณาให้ศาลถามจ�ำเลยว่า
มีทนายความหรือไม่ถ้าไม่มีและจ�ำเลยต้องการทนายความ ก็ให้ศาลตั้งทนายความให้ค�ำร้องขอถอน
ฟ้องคดีอาญาจะยืน่ เวลาใดก่อนมีคำ� พิพากษาของศาลชัน้ ต้นก็ได้ ศาลจะมีคำ� สัง่ อนุญาตหรือไม่อนุญาต
ให้ถอนก็ได้แล้วแต่ศาลจะเห็นสมควรประการใด ถ้าค�ำร้องนัน้ ได้ยนื่ ในภายหลังเมือ่ จ�ำเลยให้การแก้คดี
แล้ว ให้ถามจ�ำเลยว่าจะคัดค้านหรือไม่ แล้วให้ศาลจดค�ำแถลงของจ�ำเลยไว้ ในกรณีจ�ำเลยคัดค้านการ
ถอนฟ้อง ให้ศาลยกค�ำร้องขอถอนฟ้องนั้นเสีย คดีความผิดต่อส่วนตัว จะถอนฟ้องหรือยอมความใน
เวลาใดก่อนคดีถึงที่สุดก็ได้ แต่ถ้าจ�ำเลยคัดค้านให้ศาลยกค�ำร้องขอถอนฟ้องนั้นเสีย ในคดีราษฎร
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ถวัลย์ รุยาพร

เป็นโจทก์ให้ไต่สวนมูลฟ้อง การพิจารณาและสืบพยานในศาลให้ท�ำโดยเปิดเผยต่อหน้าจ�ำเลยเว้นแต่
บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น จากบทบัญญัติของวิธีพิจารณาความอาญาและการพิจารณาคดีของศาลไทย
แสดงให้เห็นได้วา่ กฎหมายได้ให้โอกาสและความเสมอภาคในการได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมายทัง้
ฝ่ายโจทก์และฝ่ายจ�ำเลย ป้องกันไม่ให้มีการฟ้องคดีกันโดยไม่สุจริต เพราะโทษทางอาญามีผลกระทบ
ต่อสิทธิ เสรีภาพ ชือ่ เสียงของจ�ำเลยเป็นอย่างยิง่ ดังนัน้ กฎหมายจึงต้องให้โอกาสแก่จำ� เลยให้การพิสจู น์
ความบริสทุ ธิข์ องตนเองได้อย่างเต็มทีแ่ ละได้รบั โอกาสทีจ่ ะมีทนายความในทุกขัน้ ตอนของกระบวนการ
ยุติธรรมเพื่อความเสมอภาคในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ในเรื่องนี้ สมยศ ไขประพาย6 ได้แสดง
ความคิดเห็นไว้ดงั นีว้ า่ “การพิจารณาคดีของศาลไทยเราจะไม่ได้ถอื ตามหลักกฎหมายพยานของอังกฤษ
ทุกประการและมีบทบัญญัติให้อ�ำนาจศาลในการสืบพยานคล้ายระบบไต่สวน แต่ทางปฏิบัติก็ยอมรับ
กันว่า ศาลไทยเรายังไม่ได้รบั บทบาททีก่ ฎหมายให้ไว้มากนัก โดยปกติศาลจะวางตัวเป็นกลาง ไม่เข้าไป
สอดแทรกถามพยานโดยไม่จำ� เป็น ศาลจะไม่เรียกพยานมาสืบเองโดยเฉพาะในคดีแพ่งศาลจะไม่เข้าไป
ช่วยถามให้ฝ่ายใดเลย ในคดีอาญาศาลอาจช่วยถามพยานให้จ�ำเลย แต่ศาลจะไม่ช่วยซักถามพยาน
โจทก์ โดยถือหลักว่าเป็นหน้าที่ของโจทก์ที่จะต้องพิสูจน์ความผิดของจ�ำเลยศาลจะไม่ช่วยถามพยาน
โจทก์ให้จ�ำเลยได้รับโทษ ถ้าโจทก์น�ำสืบพยานหลักฐานไม่สิ้นสงสัยตามสมควรศาลก็จะยกฟ้องและ
ศาลถือเคร่งครัดว่าถ้าฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือข้อน�ำสืบของโจทก์แตกต่างไปจากค�ำฟ้องแล้ว ศาล
จะยกฟ้องเสมอ โดยไม่ค�ำนึงว่าตามความเป็นจริงจ�ำเลยได้กระท�ำความผิดหรือไม่ แม้ว่าหลักในเรื่องนี้
จะผ่อนคลายลงในตอนที่ได้มีการแก้ไขประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 ก็ตาม
วิธีปฏิบัติของศาลดังกล่าวมานั้น เป็นที่ยอมรับจนถือได้ว่าเป็นนิติประเพณีผู้พิพากษาผู้ใดไม่ปฏิบัติ
ตามแม้โดยกฎหมายจะมีอ�ำนาจท�ำได้ ก็จะเป็นที่ครหาว่าไม่วางตัวเป็นกลางได้ อาจกล่าวได้ว่าระบบ
พิจารณาคดีและสืบพยานของเรา ได้น�ำหลักจากระบบกล่าวหาและระบบไต่สวนมาใช้ผสมผสานกัน
เหตุที่มีผู้เห็นว่าระบบการพิจารณาและสืบพยานของศาลไทยเป็นระบบไต่สวนนั้น เข้าใจว่าเป็นเรื่อง
ที่ประสงค์จะให้ศาลมีบทบาทในการด�ำเนินกระบวนพิจารณาและสืบพยานให้มากขึ้นนั่นเอง” เพราะ
ความมุ่งหมายหลักในการอ�ำนวยความยุติธรรมก็คือ การให้ประชาชนผู้มาศาลได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ประหยัดและเป็นธรรมแสดงให้เห็นได้ว่ากฎหมายได้ให้ความเสมอภาคในการได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายแสดงให้เห็นได้ว่ากฎหมายได้ให้ความเสมอภาคในการได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายแสดงให้เห็นได้ว่ากฎหมายได้ให้ความเสมอภาคในการได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

6

สมยศ ไขประพาย, “บทบาทอ�ำนาจของศาลยุติธรรมในการพิจารณาคดีระบบไต่สวน,” หลักสูตรผู้บริหารในศาลชั้นต้น
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม, ส�ำนักงานศาลยุติธรรม, 12.
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ประชาธิปไตยแบบไหนเหมาะสมกับประเทศไทย
ธนฤกษ์ นิติเศรณี*

1. บทน�ำ

ประชาธิปไตยคืออะไรนั้น พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายว่า
ระบอบการปกครองที่ถือมติปวงชนเป็นส่วนใหญ่ การถือเสียงข้างมากเป็นใหญ่
ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์1 กล่าวในหนังสือประชาธิปไตยกับชนชั้นกลางว่า “ประชาธิปไตย”
มาจากค�ำว่า ประชา + อธิปไตย ซึ่งแปลว่า “อ�ำนาจการปกครองแผ่นดินเป็นของประชาชน” ซึ่งตาม
ทฤษฎีการเมืองสมัยใหม่ยอมรับว่าเป็นระบบที่ดี ประเทศที่เจริญแล้วควรมีการปกครองแบบนี้
นายธานินทร์ กรัยวิเชียร2 กล่าวในหนังสือระบอบประชาธิปไตยของกรมวิชาการ กระทรวง
ศึกษาธิการว่า ค�ำว่า “ประชาธิปไตย” หมายถึง ระบอบการปกครองประเทศระบอบหนึ่งซึ่งเป็น
การปกครองของประชาชน โดยประชาชนและเพือ่ ประชาชน ค�ำว่า “ประชาชน” ในทีน่ มี้ ไิ ด้หมายความ
เฉพาะบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น คนร�่ำรวย คนยากจน เจ้าของที่ดิน คนงาน หรือชาวนา เท่านั้น
แต่หมายถึงปวงชนทั้งชาติ ไม่ว่าจะเป็นคนยากดีมีจนอย่างไร หรือประกอบอาชีพใดก็ตาม ปวงชน
เหล่านีย้ อ่ มมีสทิ ธิและหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการปกครองประเทศร่วมกัน และอย่างเสมอภาคกัน
ในระบอบประชาธิปไตย ถือความเห็นของปวงชนฝ่ายข้างมากเป็นเกณฑ์ในการบริหารราชการแผ่นดิน
แต่ในขณะเดียวกันสิทธิของปวงชนฝ่ายข้างน้อยก็ยอ่ มได้รบั ความคุม้ ครองโดยบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย
ทั้งความเห็นฝ่ายข้างมากนั้น จะต้องเป็นความเห็นที่กอปรด้วยเหตุผลและเป็นธรรมด้วย

* ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์, ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 5
1
2

ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ปรีดี เกษมทรัพย์, 2536, ประชาธิปไตยกับชนชั้นกลาง, สมยศ เชื้อไทย, ครั้งที่ 2, ส�ำนักพิมพ์วิญญูชน, กรุงเทพฯ
ธานินทร์ กรัยวิเชียร, 2520, ระบอบประชาธิปไตย, กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ, ครัง้ ที่ 4, โรงพิมพ์ครุ สุ ภาลาดพร้าว,
กรุงเทพฯ
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จากความหมายดังกล่าวมาแล้ว อาจกล่าวได้ว่าระบอบประชาธิปไตย จะต้องถือเสียงข้างมาก
ของประชาชนเป็นใหญ่ แต่ไม่ละเลยที่จะรับฟังความเห็นของประชาชนส่วนน้อยด้วย ประเทศไทย
ของเรามีการเปลีย่ นแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย
โดยการปฏิวัติของคณะราษฎร เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 และมีรัฐธรรมนูญฉบับแรก
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 แต่ต่อมามีการรัฐประหาร ล้มล้างรัฐธรรมนูญแล้วมีการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญใหม่อกี หลายครัง้ จนกระทัง่ ครัง้ สุดท้าย มีการประกาศใช้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560 ซึ่งเมื่อนับรวมฉบับชั่วคราวนับเป็นรัฐธรรมนูญ
ฉบับที่ 20 ของประเทศไทย แต่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ว่าไม่เป็น
ประชาธิปไตย จึงมีปญ
ั หาให้ตอ้ งพิจารณาว่า แล้วรัฐธรรมนูญแบบไหนทีเ่ ป็นประชาธิปไตยเหมาะสมกับ
ประเทศไทย ก่อนอืน่ เราต้องไปศึกษาจากต่างประเทศทีม่ กี ารยอมรับกันแล้วว่าเป็นประเทศทีป่ กครอง
ด้วยระบอบประชาธิปไตย โดยศึกษาจากประเทศใหญ่ๆ 3 ประเทศ ซึง่ มีรปู แบบการเมืองการปกครอง
ไม่เหมือนกัน คือ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และฝรั่งเศส
อย่างไรก็ดีขอท�ำความเข้าใจก่อนว่า ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้น ยอมรับกันว่า
มีอำ� นาจอยูด่ ว้ ยกัน 3 อ�ำนาจ คือ อ�ำนาจนิตบิ ญ
ั ญัติ อ�ำนาจบริหาร และอ�ำนาจตุลาการ แต่ในรายงานนี้
จะขอกล่าวถึงการเข้าสู่อ�ำนาจนิติบัญญัติ และอ�ำนาจบริหารเท่านั้น

2. ประชาธิปไตยแบบอังกฤษ3

อังกฤษเป็นส่วนหนึง่ ของสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ (United Kingdom
of Great Britain and Northen Ireland) หรือโดยทั่วไปเรียกกันว่า สหราชอาณาจักร (United
Kingdom) อันประกอบไปด้วย 4 ประเทศ คือ อังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ
เมืองหลวงคือ กรุงลอนดอน
		2.1 ประวัติศาสตร์
การตัง้ ถิน่ ฐานของมนุษย์สมัยใหม่ในดินแดนทีก่ ำ� ลังจะกลายเป็นสหราชอาณาจักร เกิดขึน้
ในช่วงเริ่มต้นประมาณ 30,000 ปี ที่ผ่านมา ในตอนท้ายของยุคก่อนประวัติศาสตร์ของภูมิภาคนี้
ประชากรคิดว่าจะได้เป็นเจ้าของในพืน้ ที่ หลักวัฒนธรรมทีเ่ รียกว่า เซลติกทีโ่ ดดเดีย่ ว (langenlnsular
Celtic) ที่ประกอบไปด้วย Brythonic Britain และ Gaelic Ireland ชัยชนะของโรมันเริ่มต้น
ในปี 43 และปกครองภาคใต้ของสหราชอาณาจักรอยู่ 400 ปี ตามมาด้วยการบุกรุกในการตั้งถิ่นฐาน
โดยเจอร์มานิค แองโกล แซกซอน เป็นการลดพื้นที่ Brythonic ส่วนใหญ่บนดินแดนที่ก�ำลังจะ
กลายเป็นเวลส์และราชอาณาจักร Strathclyde ยุคประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่มีภูมิภาคที่ตั้งรกราก

3

[Online], Available : Https:/th.wikipedia.org/wiki/ประชาธิปไตยแบบอังกฤษ [2017, August]. (สารสนเทศจาก
World Wide Web)
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โดยแองโกล แซกซอน กลายเป็นปึกแผ่นหนึ่งเดียวกันเป็นอาณาจักรแห่งอังกฤษในศตวรรษที่ 10
ในขณะเดียวกันนั้นนักพูดแห่ง Gaelic ทางตะวันตกเฉียงเหนือของสหราชอาณาจักร (ที่เชื่อมต่อไป
ยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไอร์แลนด์และสงสัยว่าจะมีการอพยพมาจากที่นั่นในศตวรรษที่ 5)
รวมตัวกับชาว Picts ในการสร้างอาณาจักรแห่งสกอตแลนด์ในศตวรรษที่ 9
ในปี 1066 พวกนอร์มันส์บุกรุกอังกฤษจากฝรั่งเศส และหลังจากได้รับชัยชนะได้ยึดครอง
พื้นที่ส่วนใหญ่ของเวลส์ ยึดครองพื้นที่จ�ำนวนมากของไอร์แลนด์ และได้ไปตั้งรกรากในสกอตแลนด์  
เป็นการน�ำระบบศักดินาไปให้แต่ละประเทศในรูปแบบของฝรัง่ เศสตอนเหนือและวัฒนธรรมนอร์แมน
ฝรัง่ เศส ซึง่ มีอทิ ธิพลอย่างมากต่อพวกชนชัน้ สูงนอร์แมน แต่ในทีส่ ดุ ก็หลอมรวมไปกับแต่ละวัฒนธรรม
ในท้องถิ่น ต่อมากษัตริย์อังกฤษในยุคกลางก็สามารถพิชิตเวลส์ได้อย่างสมบูรณ์และได้พยายามผนวก
สกอตแลนด์แต่ไม่ประสบความส�ำเร็จ หลังจากนั้นสกอตแลนด์ก็ยังคงรักษาความเป็นอิสระได้ แม้จะ
อยู่ท่ามกลางความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องกับอังกฤษและราชวงศ์อังกฤษ ผ่านการถ่ายทอดมรดกทาง
วัฒนธรรมของดินแดนทีส่ ำ� คัญในประเทศฝรัง่ เศส และอ้างสิทธิรบั มงกุฎกษัตริยฝ์ รัง่ เศส ทัง้ ยังมีสว่ นร่วม
อย่างมากต่อความขัดแย้งในประเทศฝรั่งเศส ที่น่าสังเกตที่สุดคือสงครามร้อยปี ในขณะที่กษัตริย์แห่ง
สก็อตเป็นพันธมิตรกับฝรั่งเศสในช่วงเวลานั้น
ในศตวรรษที่ 11 และ 12 พระมหากษัตริยพ์ ยายามแสวงหาการสนับสนุนจากระบบศักดินา
โดยการจัดตั้งสภาที่ปรึกษาขึ้นเรียกว่า มหาสภา (The Great Council) ซึ่งคณะที่ปรึกษาจะได้รับ
การแต่งตั้งจากเชื้อพระวงศ์และผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากพระและขุนนาง เพื่อท�ำหน้าที่ให้ค�ำปรึกษา
แก่พระมหากษัตริย์ทั้งในเรื่องการบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ ต่อมาในสมัยพระเจ้าจอห์น
(ปี 1199-1216) ได้เกิดวิกฤติทางการเมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทรงกดขี่ประชาชนโดย
การเรียกเก็บภาษีมากขึน้ เพราะต้องการน�ำเงินมาท�ำสงครามเป็นจ�ำนวนมาก รวมทัง้ ไม่ให้ความส�ำคัญ
แก่มหาสภาและละเมิดข้อผูกพันต่างๆ ที่เสมือนเป็นรัฐธรรมนูญของอังกฤษ ความขัดแย้งระหว่าง
พระมหากษัตริย์และบรรดาขุนนางได้น�ำไปสู่การรวมก�ำลังของขุนนางเพื่อต่อต้านและบังคับให้
พระมหากษัตริย์ลงนามในเอกสารส�ำคัญ คือ กฎบัตรแมกนาคาร์ตา (Magna Carta) ในปี 1215
กฎบัตรดังกล่าวได้กำ� หนดขอบเขตพระราชอ�ำนาจของพระมหากษัตริยใ์ ห้อยูภ่ ายใต้กฎหมาย และจ�ำกัด
พระราชอ�ำนาจในการจัดเก็บภาษีอากร ทั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากมหาสภาก่อน รวมทั้ง
ก�ำหนดให้พระมหากษัตริย์ทรงเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนด้วย
อย่างไรก็ตาม หลักการในกฎบัตรแมกนาคาร์ตาได้มกี ารเปลีย่ นแปลงในรัชสมัยพระเจ้าเฮนรี่
ที่ 3 (ปี 1216-1265) โดยพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พระมหากษัตริย์มีอ�ำนาจเด็ดขาดซึ่งท�ำให้
เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างกษัตริย์กับเหล่าขุนนางจนเกิดการยึดอ�ำนาจโดย ไซมอน เดอ มองฟอร์ด  
(Simon de Monfort) ในปี 1265 ซึ่งต่อมามองฟอร์ดได้สถาปนาตนเองเป็นพระมหากษัตริย์ขึ้น
ปกครองประเทศ และได้เรียกประชุมรัฐสภา (Parliament) ซึ่งนอกจากจะมีพระและขุนนางเข้าร่วม
ประชุมแล้วยังได้เลือกอัศวินสองคนในแต่ละแชร์ (Shire) และเลือกชาวเมืองอีกสองคนในแต่ละโบโร
(Borough) เข้าร่วมประชุมด้วย โดยรัฐสภามีหน้าที่ให้ค�ำปรึกษาแก่พระมหากษัตริย์ในการก�ำหนด
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นโยบายและการบัญญัติกฎหมายต่างๆ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ผู้แทนของเมืองมีสิทธิเข้าร่วมประชุมด้วย
จึงเท่ากับเป็นการเริ่มต้นการปกครองในระบบผู้แทน
ในสมัยพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 1 (ปี 1295-1336) ได้มีการเรียกประชุมรัฐสภาประกอบด้วย
สมาชิก 3 กลุ่ม คือ กลุ่มชนชั้นสูงหรือขุนนาง กลุ่มพระ และกลุ่มสามัญชน ซึ่งในปลายศตวรรษที่ 14
ได้พัฒนาเป็นระบบสองสภา คือ สภาขุนนาง (House of Lords) ประกอบด้วยขุนนางและพระเถระ
ชัน้ ผูใ้ หญ่ และสภาสามัญ (House of Commons) ประกอบด้วยผูแ้ ทนสามัญชนและขุนนางชัน้ ผูน้ อ้ ย
รัฐสภาได้เข้ามามีบทบาทมากขึน้ อ�ำนาจของพระมหากษัตริยแ์ ละขุนนางถูกคานอ�ำนาจโดยสามัญชน
ในรัฐสภาจนสามารถถ่วงดุลอ�ำนาจของขุนนางได้
นั บ ตั้ ง แต่ ศ ตวรรษที่ 13-15 สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย ์ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น สถาบั น ที่ มี อ� ำ นาจ
ทางการเมืองเพียงสถาบันเดียวอีกต่อไป แต่ต้องใช้อ�ำนาจทางการเมืองร่วมรัฐสภา และอ�ำนาจของ
พระมหากษัตริย์ยังถูกจ�ำกัดโดยกฎหมาย ก�ำหนดการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับพระบรมราชโองการ
และการบริหารของพระมหากษัตริย์ จะต้องมีการแถลงต่อรัฐสภา (The King in Parliament) รวมทัง้
มาตรการต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวกับศักดินาจะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาและกระบวนการตรา
กฎหมายได้ก�ำหนดขึ้นโดยกลุ่มสามัญชนในรัฐสภา เพื่อน�ำไปสู่การอภิปรายรัฐสภาด้วย
ภายหลังได้เกิดความขัดแย้งระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับรัฐสภาอันเนื่องมาจาก
ความพยายามเสริมสร้างอ�ำนาจของพระมหากษัตริย์ จนเกิดความขัดแย้งกับสภาสามัญบ่อยครั้ง
จนน�ำไปสูก่ ารยุบสภาและการจับกุมสมาชิกคนส�ำคัญของรัฐสภา จึงก่อให้เกิดความรุนแรงขึน้ โดยในช่วง
พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 1 ได้มีการล้มเลิกระบบกษัตริย์และสถาปนาระบบสาธารณรัฐขึ้นแทน และเกิด
ความขัดแย้งกับรัฐสภาจนเกิดสงครามทางการเมืองระหว่างกลุ่มที่จงรักภักดีกับพระมหากษัตริย์กับ
กลุ่มรัฐสภา โดยฝ่ายรัฐสภาเป็นฝ่ายชนะ ต่อมาได้เกิดความขัดแย้งระหว่างกองทัพกับรัฐสภาขึ้นอีก
โดยกองทัพกลุม่ สนับสนุนระบบสาธารณรัฐ เป็นฝ่ายชนะ ท�ำให้ฝา่ ยรัฐสภาประกาศยกเลิกระบบกษัตริย์
และมีการปกครองในฐานะผูพ้ ทิ กั ษ์ (Lord Protector) หลังจากนัน้ ได้เกิดความขัดแย้งระหว่างรัฐสภา
กับรัฐบาลที่เกิดจากการยึดอ�ำนาจโดยนายพลครอมเวลล์ จึงได้มีการจัดตั้งรัฐสภาใหม่
เมื่อนายพลครอมเวลล์ถึงแก่กรรม อังกฤษจึงได้สถาปนาระบบกษัตริย์ขึ้นอีกครั้งและ
ได้มกี ารรวมกลุม่ ทางการเมืองในรัฐสภา คือกลุม่ ทีส่ นับสนุนระบบกษัตริย์ และกลุม่ ทีส่ นับสนุนอ�ำนาจ
ของรัฐสภา และต้องการให้รัฐสภามีเสรีภาพ นอกจากนี้ยังได้มีการรื้อฟื้นสภาองคมนตรี แต่องคมนตรี
ไม่ขึ้นตรงต่อรัฐสภาจึงก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างพระมหากษัตริย์และรัฐสภามากขึ้น โดยเฉพาะ
ในสมัยพระเจ้าเจมส์ท่ี 2 ซึ่งพระองค์ทรงต้องการให้มีการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์และ
ต้องการให้องั กฤษเป็นคาทอลิก จึงท�ำให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงระหว่างพระมหากษัตริยก์ บั ประชาชน
จึงน�ำไปสูก่ ารล้มล้างอ�ำนาจกษัตริยแ์ ละมีการปฏิวตั อิ นั รุง่ โรจน์ของรัฐสภา ซึง่ นับเป็นครัง้ แรกทีร่ ฐั สภา
มีอำ� นาจเลือกและแต่งตัง้ พระมหากษัตริยแ์ ละได้มกี ารบัญญัตกิ ฎหมายทีเ่ ป็นรากฐานส�ำคัญของระบบ
รัฐสภา รวมทั้งก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจของพระมหากษัตริย์และสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยมี
คณะรัฐมนตรีเป็นผู้มีบทบาทในการบริหารประเทศ
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ต่อมาได้มีการปฏิรูปทางการเมืองโดยมีการตราพระราชบัญญัติการปฏิรูปการเมือง
ปี 1832 (Reform Act, 1832) ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ ได้แก่ การขยายสิทธิ
การเลือกตั้ง ท�ำให้พระราชอ�ำนาจของพระมหากษัตริย์ลดลง และเป็นการผลักดันให้กลุ่มการเมือง
รวมกลุม่ เป็นพรรคการเมือง และท�ำให้สภาสามัญเป็นสถาบันหลักทีม่ อี ำ� นาจทางการเมืองอย่างแท้จริง
หลังจากนัน้ ได้มีการตราพระราชบัญญัตผิ แู้ ทนราษฎรขึน้ ในปี 1918 และ 1948 ท�ำให้การเลือกตัง้ ของ
อังกฤษมีเสถียรภาพมากที่สุดประเทศหนึ่งของโลก
ในปี 1603 ราชอาณาจักรของอังกฤษ สกอตแลนด์ และไอร์แลนด์ ถูกรวมเข้าด้วยกันใน
การรวมส่วนตัวเมื่อกษัตริย์เจมส์ที่ 6 แห่งสก็อต ที่สืบทอดมงกุฎของอังกฤษและไอร์แลนด์ และได้ย้าย
พระราชวังจากเอดินเบิร์กไปยังกรุงลอนดอน แต่ละประเทศยังคงเป็นองค์กรทางการเมืองที่แยก
ต่างหากและยังคงรักษาสถาบันทางการเมือง กฎหมาย และศาสนา ไว้แยกต่างหาก
ในช่วงกลางศตวรรษที่ 17 ทัง้ สามอาณาจักรมีสว่ นเกีย่ วข้องในสงครามทีต่ อ่ เนือ่ ง (รวมทัง้
สงครามกลางเมืองของอังกฤษ) ซึง่ น�ำไปสูก่ ารล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริยแ์ บบชัว่ คราว และการจัดตัง้
สาธารณรัฐรวมกันในระยะสั้นของเครือจักรภพอังกฤษ สกอตแลนด์ และไอร์แลนด์
		2.2 ฝ่ายนิติบัญญัติ
รัฐสภาอังกฤษเป็นระบบสองสภา (bicameral parliament) ซึง่ ประกอบด้วย สภาสามัญ
และสภาขุนนาง ซึ่งทั้งสองสภานี้จะท�ำหน้าที่เกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติเป็นส�ำคัญ
				1)		 สภาสามัญ
สภาสามัญ หรือที่เรียกว่า สภาล่าง คือสภาที่มีบทบาทส�ำคัญที่สุดในรัฐสภา เป็นสภา
ที่มีอ�ำนาจอย่างแท้จริงในการปกครองประเทศ เนื่องจากเป็นสภาที่สมาชิกได้รับเลือกตั้งโดยตรง
จากประชาชน สภาสามัญประกอบด้วยจ�ำนวนสมาชิก 646 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
เขตละหนึ่งคน (Single Constituency) โดยผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละเขตเลือกตั้งจะเป็นผู้ชนะ
ได้เป็นสมาชิกรัฐสภา (Member of Parliament – MP) วาระของสภาสามัญมีอายุก�ำหนดคราวละ
ไม่เกิน 5 ปี แต่นายกรัฐมนตรีอาจเสนอให้พระมหากษัตริย์ยุบสภาก่อนครบวาระ และให้มีการ
เลือกตั้งทั่วไปก่อนครบก�ำหนดได้ หรืออาจมีวาระมากกว่า 5 ปี ได้ หากจ�ำเป็นต่อประเทศชาติหรือ
เกิดภาวะฉุกเฉิน สมาชิกสภาสามัญส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพอย่างอื่นในขณะด�ำรงต�ำแหน่ง ส�ำหรับ
นักการเมืองอาชีพจะมีเป็นส่วนน้อยเท่านั้น
สภาสามัญเป็นตัวแทนของประชาชน สะท้อนความเป็นประชาธิปไตยของอังกฤษ
มีบทบาทในการเป็นผู้ร่างพระราชบัญญัติและเป็นผู้อนุมัติร่างพระราชบัญญัติ แต่ในทางปฏิบัติแล้ว
พรรคที่มีเสียงข้างมากในสภาสามัญเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลและร่างกฎหมายพิจารณาในสภาสามัญนั้น
โดยส่วนใหญ่เป็นร่างกฎหมายที่รัฐบาลเป็นผู้เสนอโดยรัฐมนตรีประจ�ำกระทรวงนั้นๆ เป็นผู้เสนอ
แล้วจึงส่งให้คณะกรรมาธิการของคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของ
รัฐสภา ฉะนั้น อ�ำนาจหน้าที่ทางนิติบัญญัติคือ การอภิปรายร่างกฎหมาย การแก้ไขเพิ่มเติม และ
การลงมติให้เป็นพระราชบัญญัติ (Act)
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ประชาธิปไตยแบบไหนเหมาะสมกับประเทศไทย

สภาสามัญมีวิธีควบคุมฝ่ายบริหารหลายวิธี ได้แก่
- การตั้งกระทู้ถาม
- การขอแปรญัตติก่อนปิดประชุม
- การเสนอญัตติไม่ไว้วางใจรัฐบาล
- การตรวจสอบโดยคณะกรรมาธิการ
หน้าที่ในการควบคุมทางการคลัง โดยการอนุมัติงบประมาณ ให้ความเห็นชอบ
การใช้จ่ายงบประมาณ และคอยตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล
				2) สภาขุนนาง
ในอดีตสมาชิกสภาขุนนางจะสืบทอดตามสายเลือด (hereditary) เท่านั้น ต่อมา
ได้มีการปฏิรูปสภาขุนนาง โดยสมาชิกสภาขุนนางไม่อาจสืบทอดความเป็นสมาชิกภาพให้แก่ทายาท
ได้อีกต่อไป ปัจจุบันสภาขุนนางประกอบด้วย ขุนนางสืบฐานันดรศักดิ์โดยการเลือกตั้งภายใน ขุนนาง
ตลอดชีพ และขุนนางโดยต�ำแหน่งที่เป็นนักบวชสมณศักดิ์
อ�ำนาจหน้าที่ของสภาขุนนางคือ การพิจารณาและทบทวนร่างกฎหมาย และ
สามารถยับยัง้ ร่างกฎหมายไว้ชว่ งเวลาหนึง่ เท่านัน้ (ไม่เกิน 1 ปี) นอกจากนี้ ในกรณีทคี่ ดีทางอาญาหรือ
คดีทางแพ่งและพาณิชย์ที่มีความส�ำคัญส�ำหรับสาธารณชน สภาขุนนางจะเป็นผู้พิจารณาฎีกาใน
ขัน้ สุดท้าย ดังนัน้ สภาขุนนางจึงมีหน้าทีส่ ำ� คัญ คือ เป็นศาลสูงสุดของประเทศ (final court of appeal)
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันอ�ำนาจทางตุลาการนี้ได้โอนไปทางศาลฎีกาเนื่องจากพระราชบัญญัติปฏิรูป
รัฐธรรมนูญ ปี 2005 ก�ำหนดให้มีการจัดตั้งศาลฎีกา (Supreme Court of United Kingdom) ซึ่ง
เปิดท�ำการเป็นครั้งแรกในเดือนตุลาคม ปี 2009
		2.3 ฝ่ายบริหาร
องค์การสูงสุดของฝ่ายบริหารในระบอบประชาธิปไตยแบบอังกฤษ คือ รัฐบาล ซึง่ ท�ำหน้าที่
รับผิดชอบในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยมีนายกรัฐมนตรี ซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ จากพระมหากษัตริย์
เป็นหัวหน้ารัฐบาล และรัฐมนตรีอื่นๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นคณะรัฐมนตรี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
พระมหากษัตริย์ โดยค�ำแนะน�ำของนายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรี คือหัวหน้าฝ่ายบริหาร ซึ่งท�ำหน้าที่บริหารประเทศตามนโยบายที่แถลง
ไว้ต่อรัฐสภา นายกรัฐมนตรีมาจากพรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งและมีเสียงข้างมากในสภา
ตามธรรมเนียมปฏิบัติแล้ว พระมหากษัตริย์จะเป็นผู้แต่งตั้งผู้น�ำพรรคการเมืองที่ได้เสียงข้างมากใน
สภาสามัญให้ด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรีมอี ำ� นาจในการสรรหาบุคคลเป็นรัฐมนตรี เพือ่ ประกอบขึน้ เป็นคณะรัฐมนตรี
(Cabinet) ส่วนใหญ่มักเป็นสมาชิกสภาสามัญ โดยเสนอให้พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง ในปัจจุบัน
สมาชิกสภาสามัญได้รับเลือกให้เป็นรัฐมนตรี จะเลือกจากบุคคลภายในพรรคเสียงข้างมากเพื่อ
เสถียรภาพทางการเมือง โดยนายกรัฐมนตรีจะพิจารณาจากการยอมรับในตัวรัฐมนตรีของสมาชิก
รัฐสภา สมาชิกพรรค และประชาชน รวมถึงการให้โอกาสแก่นักการเมืองรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ
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ได้เป็นรัฐมนตรี อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจ�ำเป็นต้องแต่งตั้งรัฐมนตรี ซึ่งเป็นสมาชิกของสภาขุนนางด้วย
เพื่อเป็นโฆษกในการอธิบายนโยบายและการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลต่อสภาขุนนาง

3. ประชาธิปไตยแบบสหรัฐอเมริกา4

สหรัฐอเมริกา (United States of America) โดยทั่วไปเรียก สหรัฐ (United States) หรือ
อเมริกา (America) เป็นสหพันธ์สาธารณรัฐแบบมีรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วยรัฐ 50 รัฐ และ 1 เขต
ปกครองกลาง มี 5 ดินแดนส�ำคัญที่ปกครองตนเอง และเกาะเล็กต่างๆ โดย 48 รัฐ และเขตปกครอง
กลางตั้งอยู่ ณ ทวีปอเมริกาเหนือ ระหว่างประเทศแคนาดาและเม็กซิโก รัฐอะแลสกาอยู่มุมตะวันตก
เฉียงเหนือของทวีปอเมริกาเหนือ มีเขตแดนติดต่อกับประเทศแคนาดาทางทิศตะวันออก และข้าม
ช่องแคบเบริงจากประเทศรัฐเซียทางทิศตะวันตก และรัฐฮาวายเป็นหมูเ่ กาะในมหาสมุทรแปซิฟกิ กลาง
ดินแดนของสหรัฐกระจายอยู่ตามมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลแคริบเบียน ครอบคลุมเขตเวลา 9 เขต
ภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ และสัตว์ป่าของประเทศมีความหลากหลายอย่างยิ่ง
สหรัฐอเมริกามีพื้นที่ขนาด 9.8 ล้านตารางกิโลเมตร  มีประชากรราว 326 ล้านคน ท�ำให้มีพื้นที่
ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก และมีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของโลก เป็นประเทศซึ่งมีความ
หลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม และเป็นที่พ�ำนักของประชาชนที่เข้าเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก
มีลักษณะแบบชุมชนเมืองเกินร้อยละ 80 ในปี 2010 และเข้าสู่ระดับมหภาค (mega-region) เป็น
ภูมิภาคที่เติบโตขึ้นอย่างเต็มรูปแบบ เมืองหลวงของประเทศคือ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และนครใหญ่ที่สุด
คือ นครนิวยอร์ก
		3.1 ประวัติศาสตร์
หลังจากสเปนส่งโคลัมบัสในการล่องเรือครัง้ แรกของเขาสูโ่ ลกใหม่ในปี 1492 ก็มนี กั ส�ำรวจ
อื่นตามมา สเปนตั้งนิคมขนาดเล็กในนิวเม็กซิโกและฟลอริดา ฝรั่งเศสมีนิคมขนาดเล็กจ�ำนวนมาก
ตามแม่น�้ำมิสซิสซิปปี การตั้งถิ่นฐานของอังกฤษท�ำส�ำเร็จบนชายฝั่งตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือ
โดยเริ่มจากอาณานิคมเวอร์จิเนียในปี 1607 ที่เจมส์ทาวน์ และอาณานิคมพลีมัธของผู้จาริกในปี 1620
การทดลองอยู่อาศัยเป็นชุมชนในช่วงแรกล้มเหลว จนมีการริเริ่มที่ดินไร่นาจากเอกชน มีผู้ตั้งถิ่นฐาน
จ�ำนวนมากเป็นกลุม่ คริสตศาสนิกชน แต่กย็ งั คงมีความขัดแย้งทีม่ าจากการแสวงหาเสรีภาพทางศาสนา
มีการสร้างสภาเบอร์จสั ซิส (House of Burgesses) แห่งเวอร์จเิ นีย ซึง่ เป็นสภานิตบิ ญ
ั ญัตทิ มี่ าจากการ
เลือกตัง้ แห่งแรกของทวีปในปี 1619 และข้อตกลงร่วมกันของเมย์ฟลาวเออร์ (Mayflower Compact)
ซึ่งผู้จาริกได้ลงนามก่อนขึ้นฝั่งและสถาปนาแบบอย่างส�ำหรับรูปแบบการปกครองตนเองแบบมีผู้แทน
และระบอบรัฐธรรมนูญซึ่งจะพัฒนาทั่วอาณานิคมในอเมริกา

4
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ด้วยการท�ำให้จอร์เจียเป็นอาณานิคมของบริตชิ ในปี 1732 จึงมีการสถาปนา 13 อาณานิคม
ที่จะกลายเป็นสหรัฐอเมริกาในเวลาต่อมา ทุกอาณานิคมมีรัฐบาลท้องถิ่นและการเลือกตั้ง ที่เปิดกว้าง
ให้แก่ทุกคน โดยมีการฝักใฝ่สิทธิชนของอังกฤษโบราณ และสร้างจิตส�ำนึกในการปกครองตนเอง
ที่กระตุ้นการสนับสนุนสาธารณรัฐนิยม ด้วยอัตราการเกิดที่สูงมากและอัตราการตายที่ต�่ำมาก การตั้ง
ถิน่ ฐานเป็นไปอย่างต่อเนือ่ ง ประชากรในอาณานิคมจึงเติบโตอย่างรวดเร็ว ประชากรอเมริกนั พืน้ เมือง
ที่มีค่อนข้างน้อยจึงถูกบดบัง ขบวนการฟื้นฟูคริสต์ศาสนิกชน (Christian revivalist) คริสต์ทศวรรษ
ที่ 1730 และ 1740 ที่เรียกว่า การตื่นอันยิ่งใหญ่ (Great Awakening) มีส่วนช่วยเร่งความสนใจ
ทั้งศาสนาและเสรีภาพในการนับถือศาสนา
ระหว่างสงครามเจ็ดปี (หรือที่เรียกว่า สงครามฝรั่งเศสและอินเดีย) กองก�ำลังบริติช
ยึดแคนาดาจากฝรั่งเศส มีประชากรที่พูดภาษาฝรั่งเศสซึ่งยังมีความแปลกแยกทางการเมืองมาจาก
อาณานิคมทางใต้ทั้ง 13 อาณานิคมเหล่านี้มีประชากรกว่า 2.1 ล้านคน หรือประมาณหนึ่งในสาม
ของบริเตนในปี 1770 หากไม่นับชาวอเมริกันพื้นเมืองซึ่งถูกก�ำจัดและขับไล่ แม้มีการเข้ามาใหม่อย่าง
ต่อเนื่อง แต่อัตราการเพิ่มของประชากรตามธรรมชาติก็ยังสูง จนเมื่อถึงคริสต์ทศวรรษ 1770
ชาวอเมริกันมีอัตราการเกิดขึ้นที่น้อยมาก ระยะห่างของอาณานิคมจากบริเตนท�ำให้มีการพัฒนาการ
ปกครองตนเอง ซึ่งในความส�ำเร็จของพวกเขาส่งผลกระทบให้พระมหากษัตริย์ยังมุ่งย�้ำอยู่ในพระราช
อ�ำนาจอยู่เป็นระยะ
สงครามปฏิวัติอเมริกาเป็นสงครามประกาศอิสรภาพอาณานิคมที่ส�ำเร็จเป็นครั้งแรก
ชาวอเมริกันพัฒนาอุดมการณ์ “สาธารณรัฐนิยม” โดยยืนยันว่ารัฐบาลจะต้องมาจากเจตจ�ำนงของ
ประชาชนโดยแสดงออกผ่านทางสภานิติบัญญัติท้องถิ่น พวกเขาเรียกร้องสิทธิความเป็นชาวอังกฤษ
และ “ห้ามจัดเก็บภาษีหากไม่มีผู้แทน” ฝ่ายบริติชยืนยันการบริหารจักรวรรดิผ่านรัฐสภา และความ
ขัดแย้งนี้ได้บานปลายเป็นสงคราม
หลังการผ่านข้อมติเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 1776 ซึ่งเป็นการออกเสียงลงมติเป็นเอกฉันท์
ที่แท้จริง สภาทวีปที่ 2 ลงมติรับค�ำประกาศอิสรภาพในวันที่ 4 กรกฎาคม ซึ่งประกาศในค�ำปรารภว่า
มนุษยชาติถกู สร้างขึน้ มาเท่าเทียมกันในสิทธิทไี่ ม่อาจโอนกันได้ และบริเตนใหญ่ไม่คมุ้ ครองสิทธิเหล่านี้
ในค�ำประกาศมีมติวา่ สิบสามอาณานิคมเป็นรัฐเอกราช และไม่สวามิภกั ดิก์ บั พระมหากษัตริยข์ องบริตชิ
ในสหรัฐ หลังจากนัน้ มีการเฉลิมฉลองให้วนั ที่ 4 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันประกาศอิสรภาพในปี 1777
บทบัญญัติสมาพันธรัฐ (Articles of Confederation) ได้สถาปนารัฐบาลให้ด�ำเนินการจนถึงปี 1789
บริเตนได้รับรองเอกราชของสหรัฐหลังพ่ายแพ้ที่ยอร์กทาวน์ในปี 1781 ในสนธิสัญญา
สันติภาพปี 1783 เอกราชของสหรัฐได้รับการรับรองจากชายฝั่งแอตแลนติกไปทางตะวันตกถึงแม่น�้ำ
มิสซิสซิปปี้ นักชาตินิยมน�ำการประชุมฟิลาเดลเฟียในปี 1787 ในการเขียนรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐ
โดยการให้สัตยาบันในการประชุมรัฐในปี 1788 มีการจัดระเบียบรัฐบาลกลางใหม่เป็นสามอ�ำนาจ
โดยหลักการสร้างการตรวจสอบ และถ่วงดุลที่มีประโยชน์ ในปี 1789 จอร์จ วอชิงตัน ซึ่งเป็น
ผู้น�ำกองทัพปฏิวัติได้เป็นประธานาธิบดีคนแรกที่ได้รับเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่ ในปี 1791
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มีการลงมติรับบัญญัติว่าด้วยสิทธิพื้นฐานของพลเมืองซึ่งห้ามการจ�ำกัดเสรีภาพส่วนบุคคลของ
รัฐบาลกลางและรับประกันการคุ้มครองทางกฎหมายต่างๆ
ข้อแตกต่างของความเห็นและระเบียบทางสังคมระหว่างรัฐทางเหนือและทางใต้ในสังคม
สหรัฐช่วงแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวข้องกับทาสผิวด�ำ  จนสุดท้ายน�ำไปสู่ภาวะสงครามกลางเมือง
อเมริกา เดิมทีรฐั ได้เข้าสูส่ หภาพสลับกันระหว่างรัฐทาสและรัฐเสรีเพือ่ รักษาสมดุลในวุฒสิ ภา ในขณะที่
รัฐเสรีมปี ระชากรมากกว่ารัฐทาสและมีผแู้ ทนในสภาผูแ้ ทนราษฎรมากกว่า แต่ดว้ ยมีดนิ แดนตะวันตก
และรัฐเสรีเพิม่ ขึน้ ความตึงเครียดระหว่างรัฐทาสและรัฐเสรีจงึ มีสงู ขึน้ ด้วย การถกเถียงเกีย่ วกับระบอบ
สหพันธรัฐว่าด้วยการโอนสิทธิการครอบครองดินแดน ว่าควรขยายหรือจ�ำกัดความเป็นทาสหรือไม่
และอย่างไร
ในการเลือกตั้งอับราฮัม ลินคอล์น ประธานาธิบดีคนแรกจากพรรครีพับลิกัน ซึ่งต่อต้าน
ความเป็นทาส ปี 1860 ในการประชุมในสามสิบรัฐทาสได้ประกาศแยกตัวออกมาและตั้งสมาพันธรัฐ
อเมริกา ในขณะที่รัฐบาลกลางยืนยันว่าการแยกตัวออกไม่ชอบด้วยกฎหมาย สงครามที่เกิดขึ้น
หลังจากนั้นเป็นสงครามเพื่อรักษาสหภาพ และหลังจากปี 1863 เมื่อก�ำลังพลสูญเสียเพิ่มมากขึ้นและ
ลินคอล์นได้ออกประกาศปลดปล่อยให้เป็นอิสระ (Emancipation Proclamation) เป้าหมายของ
สงครามครั้งที่สองกลายเป็นการเลิกทาส สงครามนี้เป็นความขัดแย้งทางทหารที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด
ในประวัติศาสตร์สหรัฐ ท�ำให้มีทหารเสียชีวิตประมาณ 618,000 คน และพลเรือนอีกจ�ำนวนมาก
หลังจากฝ่ายสหภาพมีชัยชนะในปี 1865 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐ
อีกสามครั้ง การแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 13 ห้ามความเป็นทาส การแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 14 มอบความ
เป็นพลเมืองแก่ชาวแอฟริกันอเมริกันที่เคยเป็นทาสเกือบสี่ล้านคน และการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 15
ให้การรับประกันว่าพวกเขามีสิทธิออกเสียงในการลงคะแนน สงครามและผลลัพธ์ได้น�ำมาสู่การเพิ่ม
อ�ำนาจของรัฐบาลกลางอย่างมากโดยมีเป้าหมายเพื่อบูรณาการและสร้างสรรค์ใหม่ ซึ่งขณะเดียวกัน
รัฐทางใต้ก็ได้รับประกันสิทธิของทาสที่จะได้เป็นไท
สหรัฐวางตนเป็นกลางตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งเกิดขึ้น ในปี 1914 จนถึงปี 1917
เมื่อมีการเข้าร่วมสงครามเป็น “ชาติสมทบ” ร่วมกับสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอย่างเป็น
ทางการ โดยการช่วยเปลี่ยนทิศทางของสงครามต่อฝ่ายมหาอ�ำนาจกลาง ในปี 1919 ประธานาธิบดี
วูดโรว์ วิลสัน รับบทบาททางการทูตในการประชุมสันติภาพปารีสและสนับสนุนอย่างแข็งขันให้สหรัฐ
เข้าร่วมสันนิบาติชาติ แต่ทว่าวุฒิสภาได้ปฏิเสธไม่อนุมัติและไม่ให้สัตยาบันในสนธิสัญญาแวร์ซาย
ซึ่งได้สถาปนาโดยสันนิบาตชาติ
ในปี 1920 ขบวนการสิทธิสตรีชนะในการผ่านการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญซึง่ สิทธิในการ
ออกเสียงเลือกตั้งของสตรีคริสต์ทศวรรษ 1920 และ 1930 มีความเจริญของวิทยุส�ำหรับการสื่อสาร
มวลชนและการประดิษฐ์โทรทัศน์ในยุคแรก ความมั่งคั่งของศูนย์ Roaring Twenties และสิ้นสุด
ด้วยเหตุการณ์วอลล์สตรีท ในปี 1929 การเริ่มต้นภาวะเศรษฐกิจตกต�่ำครั้งใหญ่ได้เกิดขึ้นหลังจากที่
แฟรงกลิน ดี. โรสเวลต์ ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีในปี 1932 เขาได้ตอบตกลงด้วยข้อเสนอใหม่
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(New Deal) ซึ่งเป็นการรวมการสถาปนาระบบหลักประกันสังคม การย้ายถิ่นฐานของชาวแอฟริกัน
และอเมริกันหลายล้านคนจากทางภาคใต้ของสหรัฐ โดยเริ่มก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจนถึงคริสต์
ทศวรรษ 1960 ขณะทีช่ ว่ งกลางคริสต์ศตวรรษที่ 1930 ชุมชนกสิกรรมจ�ำนวนมากยากจนลงและท�ำให้
เกิดการย้ายถิ่นทางตะวันตกระลอกใหม่
ในช่วงต้นสหรัฐวางตนเป็นกลางระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองระหว่างเยอรมนีพิชิตทวีป
ยุโรป สหรัฐเริ่มจัดหาปัจจัยให้แก่ฝ่ายสัมพันธมิตรในเดือนมีนาคม 1941 ผ่านโครงการให้ยืม – เช่า
วันที่ 7 ธันวาคม 1941 จักรวรรดิญี่ปุ่นเปิดฉากโจมตีอย่างจู่โจมต่อท่าเรือเพิร์ล ท�ำให้สหรัฐเข้าร่วมกับ
ฝ่ายสัมพันธมิตรสู้รบกับฝ่ายอักษะ ระหว่างสงครามสหรัฐถูกเรียกว่าเป็นหนึ่ง “ในสี่ต�ำรวจ” แห่งฝ่าย
สัมพันธมิตร ผู้ร่วมประชุมการวางแผนหลังสงครามโลกร่วมกับบริเตน สหภาพโซเวียต และจีน แม้ว่า
สหรัฐเสียทหารมากกว่า 400,000 นาย แต่ก็ยังไม่ได้รับความเสียหายจากสงครามมากนักและกลับมี
อิทธิพลทางเศรษฐกิจและทางทหารมากยิ่งขึ้นอีก
สหรัฐยังมีบทบาทในการเป็นผูน้ ำ� การประชุมเบรตตันวูดส์และยัลตากับสหราชอาณาจักร
สหภาพโซเวียต และฝ่ายสัมพันธมิตรอืน่ ซึง่ ลงนามความตกลงว่าด้วยสถาบันการเงินระหว่างประเทศใหม่
และจัดระเบียบใหม่หลังสงครามของทวีปยุโรป เมือ่ ฝ่ายสัมพันธมิตรชนะในทวีปยุโรปแล้ว การประชุม
ระหว่างประเทศในซานฟรานซิสโกในปี 1945 ได้ออกกฎบัตรสหประชาชาติซึ่งมีผลใช้บังคับหลัง
สงคราม สหรัฐได้พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ชิ้นแรกและใช้มันกับญี่ปุ่นในนครฮิโรชิมาและนางาซากิ ญี่ปุ่น
ยอมจ�ำนนในวันที่ 2 กันยายน 1945 ซึ่งเป็นการยุติสงครามโลกครั้งที่สอง
		3.2 การเมืองการปกครอง
มีรูปแบบการปกครองแบบสหพันธรัฐ (Federal Republic) แบ่งอ�ำนาจออกเป็น 3 ฝ่าย
ภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แต่ละฝ่ายได้รับเลือกในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป จึงมี
การตรวจสอบและถ่วงดุลอ�ำนาจซึง่ กันและกัน (checks and balances) ประกอบด้วยพรรคการเมืองใหญ่
สองพรรค คือ พรรครีพับลิกัน (Republican) และพรรคเดโมเเครต (Democract)
				1)		 ฝ่ายบริหาร
มีประธานาธิบดี (President) เป็นประมุขและเป็นหัวหน้ารัฐบาล (Chief of
Executive) ได้รับการเลือกจากการเลือกตั้งทั่วไปร่วมกับรองประธานาธิบดี ด�ำรงต�ำแหน่งวาระละ
4 ปี วันเลือกตั้งประธานาธิบดีตรงกับวันอังคารแรกของเดือนพฤศจิกายน ประธานาธิบดีมาจาก
การเลือกตั้งผ่านคณะผู้เลือกตั้ง (Electoral College) จ�ำนวน 538 คน ด�ำรงต�ำแหน่งไม่เกิน 2 สมัย
สมัยละ 4 ปี ประธานาธิบดีอาจถูกถอดถอน (Impeachment) หากมีความผิด คือ การกระท�ำความผิด
ทางอาญาและการรับสินบน เป็นต้น บทบาทหน้าที่อ�ำนาจของประธานาธิบดี ประธานาธิบดีจะเป็น
ผูร้ า่ งรัฐบัญญัตติ อ่ รัฐสภา ประธานาธิบดีดำ� รงต�ำแหน่งเป็นผูบ้ ญ
ั ชาการทหารสูงสุด เป็นผูท้ ำ� สนธิสญ
ั ญา
ต่างๆ ตลอดจนแต่งตั้งผู้พิพากษาในศาลสูง แต่งตั้งเอกอัครราชทูต และแต่งตั้งต�ำแหน่งต่างๆ ของ
ฝ่ายบริหารตั้งแต่ระดับรองผู้ช่วยรัฐมนตรี (Deputy Assistant Secretary) ขึ้นไป สถานที่ท�ำงาน
หรือบ้านอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีคือ ท�ำเนียบขาวหรือไวท์เฮ้าส์ (White House)
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สร้างขึ้นระหว่างปี 1792 ถึงปี 1800 ด้วยหินทรายสีขาวในสไตล์จอร์เจียนยุคหลัง และกลายเป็น
ที่อยู่อาศัยของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาทุกคนนับตั้งแต่ประธานาธิบดีจอห์น แอดัมส์
				2)		 ฝ่ายนิติบัญญัติ
รัฐสภา (สภาครองเกรส : Congress) ประกอบด้วย 2 สภา คือวุฒิสภา (สภาสูง :
Senate) และสภาผู้แทนราษฎร (สภาล่าง : House of representatives)
- วุฒิสภา (Senate) มีสมาชิกมาจากแต่ละมลรัฐ มลรัฐละ 2 คน (50 มลรัฐ) รวม
เป็น 100 คน ด�ำรงต�ำแหน่งสมัยละ 6 ปี โดยจะเลือกตั้งใหม่จากสมาชิกจ�ำนวนหนึ่งในสามซึ่งทุก 2 ปี
รองประธานาธิบดีสหรัฐเป็นผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งประธานวุฒสิ ภาโดยต�ำแหน่ง (President of the Senate)
วุฒิสภามีอ�ำนาจให้ความเห็นชอบหรือปฏิเสธต่อบุคคลที่ประธานาธิบดีเสนอขอแต่งตั้งรวมทั้ง
คณะรัฐมนตรี และให้สัตยาบันในสนธิสัญญา
- สภาผู้แทนราษฎร (House of representatives) ประกอบด้วยสมาชิก 435 คน
แบ่งตามสัดส่วนของประชากรในมลรัฐ (มลรัฐใดมีประชากรมากจะมีจ�ำนวน ส.ส. มาก มลรัฐใด
มีจ�ำนวนประชากรน้อยก็จะมีจ�ำนวน ส.ส. น้อยตามสัดส่วน) คือ ประชากร 575,000 คน ต่อสมาชิก
1 คน การด�ำรงต�ำแหน่งสมัยละ 4 ปี โดยจะท�ำการเลือกตัง้ ใหม่จากสมาชิกจ�ำนวนหนึง่ ในสองของสภา
ทุก 2 ปี ประธานสภา (Speaker of the House)
ประเทศสหรัฐอเมริกาปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย แบบแบ่งแยกอ�ำนาจ
(Separation of power) และบางครั้งเรียกว่า ระบบประธานาธิบดี (Presidential system)
สหรัฐอเมริกาไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงให้ประธานาธิบดีเป็นทั้งประมุขและผู้น�ำฝ่ายบริหาร
สถาบั น นิ ติบั ญ ญัติแห่งชาติเรียกว่า คองเกรส มี บทบาทในการบั ญ ญั ติก ฎหมาย กระบวนการ
งบประมาณ และกระบวนการถอดถอนข้าราชการออกจากต�ำแหน่ง จุดประสงค์ของรัฐธรรมนูญ
ที่บัญญัติเกี่ยวกับสภาครองเกรสนั้นให้มีอ�ำนาจในการด�ำเนินการใดๆ ได้ทุกประการเพื่อด�ำรงไว้
ซึ่งความสงบสุขการคุ้มครองเสรีภาพของประชาชน และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
4. ประชาธิปไตยแบบฝรั่งเศส5
ฝรั่งเศส (France : ฟร็องส์) หรือ สาธารณรัฐฝรั่งเศส (Republique francaise) เป็นประเทศ
ที่มีศูนย์กลางตั้งอยู่ในภูมิภาคยุโรปตะวันตก ทั้งยังประกอบไปด้วย เกาะและดินแดนอื่นๆ ในต่างทวีป
ประเทศฝรั่งเศสเป็นลักษณะแผ่นดินใหญ่ที่ทอดตัวตั้งแต่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจนถึงช่องแคบอังกฤษ
และทะเลเหนือ และจากแม่น�้ำไรน์จนถึงมหาสมุทรแอตแลนติก ชาวฝรั่งเศสมักเรียกแผ่นดินใหญ่นี้ว่า
หกเหลี่ยม (L – Hexagone) เนื่องจากรูปทรงทางกายภาพของประเทศ ประเทศฝรั่งเศสปกครองด้วย
ระบอบกึ่งประธานาธิบดี โดยยึดอุดมการณ์จากปฏิญญาว่าด้วยสิทธิของมนุษย์และของพลเมือง
5

[Online], Available : Https://th.wikipedia.org/wiki/ประชาธิปไตยแบบฝรั่งเศส [2017, August]. (สารสนเทศจาก
World Wide Web)
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ประเทศฝรัง่ เศสมีพรมแดนติดกับประเทศเบลเยีย่ ม ลักเซมเบิรก์ เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี
โมนาโก อันดอร์รา่ และสเปน และเนือ่ งจากประเทศฝรัง่ เศสมีดนิ แดนโพ้นทะเลไว้ในครอบครอง ท�ำให้
มีอาณาเขตติดกับประเทศบราซิล ซูรินาม (ติดกับเฟรนช์เกียนา) และซินต์มาร์เตินของเนเธอร์แลนด์
(ติดกับแซ็ง-มาร์แต็ง) นอกจากนั้นประเทศฝรั่งเศสยังเชื่อมกับสหราชอาณาจักรทางอุโมงค์ช่องแคบ
อังกฤษอีกด้วย
ประเทศฝรัง่ เศสเคยเป็นหนึง่ ในประเทศมหาอ�ำนาจของโลกตัง้ แต่คริสต์ศตวรรษที่ 17 เป็นต้นมา
ในคริสต์ศตวรรษที่ 18 และ 19 จักรวรรดิฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในประเทศจักรวรรดินิยมที่มีอาณานิคม
ครอบครองมากที่สุด แผ่อาณาเขตตั้งแต่แอฟริกาตะวันตกจนถึงเอเชียอาคเนย์ ซึ่งเห็นได้ชัดจาก
อิทธิพลทางวัฒนธรรม ภาษา และการเมืองการปกครองของดินแดนนั้นๆ ประเทศฝรั่งเศสถูกจัด
ให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วและมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลก ประเทศฝรั่งเศสยังเป็น
ประเทศที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลกอีกด้วย โดยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกว่า 82 ล้านคนต่อปี
ประเทศฝรัง่ เศสเป็นประเทศผูก้ อ่ ตัง้ สหภาพยุโรปและมีพนื้ ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในกลุม่ ประเทศ ประเทศฝรัง่ เศส
ยังเป็นประเทศผู้ก่อตั้งสหประชาชาติเป็นสมาชิกประชาคมผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสโลกจีแปด นาโต้และ
สหภาพละติน ประเทศฝรั่งเศสยังเป็นสมาชิกถาวรของคณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
และเป็นมหาอ�ำนาจนิวเคลียร์ที่มีหัวรบนิวเคลียร์กว่า 360 หัวรบ และเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 59 แห่ง
		4.1 ประวัติศาสตร์
ชาวฝรั่งเศสสืบเชื้อสายมาจากพวกโกล (Gaul) ในศตวรรษที่ 1 จากนั้นตกมาอยู่ใต้
การปกครองของพวกแฟรงก์ (ชื่อประเทศ France มาจากค�ำว่าแฟรงก์เช่นกัน) ปกครองด้วยระบอบ
กษัตริย์ที่มีบันทึกว่าเริ่มในศตวรรษที่ 5 เมื่อพระเจ้าชาร์เลอมาญตั้งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
ในปี 843 ก็มีอาณาเขตครอบครองทั้งฝรั่งเศสและเยอรมนี
ราชส�ำนักฝรั่งเศสขึ้นสู่จุดสูงสุดในรัฐสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ซึ่งในยุคนี้ฝรั่งเศสได้เป็น
ประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในยุโรป และมีอ�ำนาจทางการเมือง เศรษฐกิจ ศิลปะ และวัฒนธรรม
ต่อยุโรปเป็นอย่างมาก
ฝรั่งเศสปกครองด้วยระบอบกษัตริย์จนถึงสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ในปี 1792 จึงเปลี่ยน
มาใช้ระบอบสาธารณรัฐ หลังจากนั้นนโปเลียน โบนาปาร์ต ได้ตั้งตนเองเป็นจักรวรรดิและรุกราน
ประเทศอืน่ ๆ ในทวีปยุโรป เมือ่ นโปเลียนพ่ายแพ้ ฝรัง่ เศสจึงกลับมาใช้ระบบสาธารณรัฐอีกครัง้ เรียกว่า
ยุคสาธารณรัฐที่สอง แต่ก็อยู่ได้ไม่นานเพราะหลุยส์ นโปเลียน ซึ่งเป็นหลานลุงของนโปเลียน
ได้ยึดประเทศและตั้งจักรวรรดิที่สองอีกครั้ง
ตั้งแต่ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 17 ถึงศตวรรษที่ 60 ซึ่งเป็นยุคล่าอาณานิคม จักรวรรดิฝรั่งเศส
มีพื้นที่ใหญ่มาก โดยช่วงที่ใหญ่ที่สุดคือ ช่วงยุคศตวรรษที่ 20 ถึง 30 ซึ่งมีกว่า 12,898,000 ตาราง
กิโลเมตร และเป็นจักรวรรดิอันดับสองของโลก รองมาจากจักรวรรดิอังกฤษ
ฝรั่งเศสได้รับความบอบช�้ำอย่างหนักจากสงครามโลกทั้งสองครั้ง ปัจจุบันใช้การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยแบบที่มีทั้งประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรี (เรียกว่ายุคสาธารณรัฐที่ห้า)
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ทศวรรษที่ผ่านมาฝรั่งเศสและเยอรมนีเป็นผู้น�ำของการรวมตัวตั้งประชาคมยุโรป ซึ่งพัฒนามาเป็น
สหภาพยุโรปในปัจจุบัน
ฝรั่งเศสยังเป็น 1 ใน 5 สมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ และ
เป็นประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ในการครอบครอง
		4.2 การเมืองการปกครอง
ระบอบการเมืองของสาธารณรัฐที่ 5 ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากหลังจากหลักพื้นฐาน
ดั้งเดิมตามแนวคิดของนายพล เดอโกลล์ กับสมัยปัจจุบัน
				1)		 ฝ่ายบริหาร
ประมุ ข ของรั ฐ คื อ ประธานาธิ บ ดี แ ห่ ง สาธารณรั ฐ ในเบื้ อ งต้ น ช่ ว งปี 1958
ฝ่ายบริหารมีความใกล้ชดิ กับฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตใิ นแบบทีส่ ามารถพบเจอได้ในระบอบรัฐสภา ประธานาธิบดี
ผู ้ เ ป็ น ประมุ ข ของรั ฐ ไม่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบทางการเมื อ ง ประธานาธิ บ ดี เ ป็ น ตั ว แทนของชาติ ใ น
การต่างประเทศ ประมุขของฝรั่งเศสจึงมีลักษณะเหมือนประมุขของรัฐตามระบบรัฐสภาทั่วไป
เพี ย งแต่ ป ระมุ ข ของรั ฐ คื อ นายพล เดอ โกลล์ ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ ถู ก เลื อ กจากสภาโดยตรง แต่ ถู ก เลื อ ก
โดยคณะเลือกตั้ง (ประมาณ 80,000 คน) ในการเลือกตั้งทั่วไปทางอ้อม
รัฐธรรมนูญก�ำหนดให้ประธานาธิบดีมอี ำ� นาจอย่างมาก ประธานาธิบดีสามารถยุบสภา
เป็นหัวหน้ากองทัพ และมีอ�ำนาจพิเศษในสถานการณ์วิกฤต (มาตรา 16) และยังมีอ�ำนาจแต่งตั้ง
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีอีกด้วย โดยสภาพสาธารณรัฐที่ 5 พยายามที่จะใช้ระบบรัฐสภา
โดยดูจากการที่แม้มีประธานาธิบดีแต่การแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีก็ต้องท�ำงานภายใต้การควบคุมของ
รัฐสภา แม้ประธานาธิบดีมีอ�ำนาจแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ประธานาธิบดีก็ไม่มีทางเลือกจึงต้องแต่งตั้ง
จากนายกรัฐมนตรีจากพรรคที่มีเสียงข้างมาก
นายกรัฐมนตรี รัฐบาล และรัฐมนตรีถูกแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีแต่พวกเขาต้องมี
เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร คณะรัฐมนตรีมีความรับผิดชอบต่อสภาผู้แทนราษฎรผ่านการ
ตั้งกระทู้ถามและการโหวตไม่ไว้วางใจ มาตรา 20 แห่งรัฐธรรมนูญบัญญัติว่า รัฐบาลก�ำหนดและ
ขับเคลื่อนนโยบายของชาติ หากตีความตามตัวอักษรอาจกล่าวได้ว่านายกรัฐมนตรีเป็นประมุข
ฝ่ายบริหาร แต่ความจริงแล้วทางปฏิบัติของประธานาธิบดีได้พลิกหลักการแบ่งแยกบทบาทตรงนี้ไป
แท้จริงแล้วประธานาธิบดีต่างหากที่เป็นประมุขฝ่ายบริหาร
ความสัมพันธ์ระหว่างประธานาธิบดีกับนายกรัฐมนตรี ในสงครามแอลจีเรียซึ่งเป็น
การต่อสู้เพื่อเอกราชของแอลจีเรียในปี 1956 - 1962 เป็นจุดเริ่มต้นของความพยายามท�ำรัฐประหาร
ของกองทัพ นายพลเดอ โกลล์ ทราบดีว่าเมื่อตนพ้นจากต�ำแหน่งไปแล้วต�ำแหน่งประธานาธิบดี
จะมีอ�ำนาจจ�ำกัด นายพล เดอ โกลล์ จึงได้แก้ไขรัฐธรรมนูญให้ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งทั่วไป
โดยตรง การเลือกตัง้ แบ่งเป็นสองรอบ ผูท้ ไี่ ด้คะแนนสูงสุดจากรอบแรก 2 คน จะต้องมาแข่งขันกันในรอบ
ที่สอง ประธานาธิบดีจึงได้รับการเลือกตั้งด้วยเสียงข้างมากจากชาวฝรั่งเศสประมาณ 20 - 25 ล้านคน
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ประธานาธิบดีในยุคหลังนายพล เดอ โกลล์ จึงมีอ�ำนาจและความชอบธรรมสูงมาก นับตั้งแต่ปี
1962 ระบอบได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก อ�ำนาจบริหารที่แท้จริงไม่ได้เป็นของรัฐบาลแต่เป็นของ
ประธานาธิบดี แนวคิดนี้ยืนยันโดยการที่ประธานาธิบดีมีสิทธิปลดนายกรัฐมนตรีได้ซึ่งเป็นอ�ำนาจ
ที่ไม่ได้เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ ในรัฐธรรมนูญเขียนไว้แต่เพียงว่านายกรัฐมนตรีสามารถขอลาออกได้
แต่ประธานาธิบดีไม่มีอ�ำนาจปลด แต่ในทางข้อเท็จจริงประธานาธิบดีมีสิทธิเปลี่ยนรัฐบาลในกรณี
ที่ความเห็นไม่ตรงกัน
				2)		 ฝ่ายนิติบัญญัติ
รัฐภาเป็นระบบสภาคู่ ประกอบด้วย
						สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งสมาชิกมาจากการเลือกตั้งทั่วไปโดยตรง การเลือกตั้งใช้การ
ลงคะแนนเสียงข้างมากและมีการแข่งขันกันสองรอบ สภาผู้แทนมีอ�ำนาจนิติบัญญัติและลงมติ
ในกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงิน
						วุฒิสภา ซึ่งถือว่าเป็นสภาสูงมาจากการเลือกตั้งทั่วไปทางอ้อม โดยคณะผู้เลือกตั้ง
ทีม่ าจากผูม้ ตี ำ� แหน่งนายกรัฐมนตรี ส.ส. ผูแ้ ทนองค์กรการปกครองส่วนท้องถิน่ จ�ำนวนกว่า 80,000 คน
เป็นคณะผู้เลือกตั้งแบบเดียวกับคณะที่เลือกประธานาธิบดี เดอ โกลล์
ระบบฝรั่งเศสมีความเป็นเฉพาะตัวในหลายประการ ประธานาธิบดีสามารถยุบ
สภาผู้แทนราษฎรได้ (แต่ยุบวุฒิสภาไม่ได้) ซึ่งอ�ำนาจนี้ไม่มีในระบอบประธานาธิบดี ประธานาธิบดี
สหรัฐอเมริกาไม่สามารถยุบสภาคองเกรสได้ไม่ว่าจะสภาบนหรือสภาล่าง นี่คือความแตกต่างที่ส�ำคัญ
จากระบอบประธานาธิบดีแบบคลาสสิค ในทางกลับกันสภาผู้แทนราษฎรสามารถล้มรัฐบาลได้
โดยการโหวตไม่ไว้วางใจ (motion de censure) ซึ่งท�ำให้รัฐบาลต้องลาออก แม้รัฐบาลจะได้รับ
การแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีก็ตาม
ฝรั่ ง เศสไม่ ใช้ ทั้ ง ระบอบรั ฐ สภาและระบอบประธานาธิ บ ดี และก็ ไ ม่ ใช้ ร ะบอบ
ประธานาธิ บ ดี แ บบเดี ย วกั น กั บ ประเทศลาติ น อเมริ ก า แต่ เ ป็ น ระบอบกึ่ ง ประธานาธิ บ ดี
โดยประธานาธิบดีมอี ำ� นาจมาก ศูนย์กลางอ�ำนาจของฝรัง่ เศสอยูท่ ปี่ ระธานาธิบดี  อำ� นาจซึง่ ประธานาธิบดี
มี อ ยู ่ ม ากนั้ น ปรากฏให้ เ ห็ น ในหลายจุ ด ประธานาธิ บ ดี เ ป็ น หั ว หน้ า กองทั พ ไม่ ใช่ แ ค่ ใ นนาม
แต่ประธานาธิบดีมสี ทิ ธิสงั่ ให้ใช้กำ� ลังทางการทหารได้ เช่น การใช้กำ� ลังทหารในมาลีหรืออิรกั ซึง่ มาจาก
การตัดสินใจของประธานาธิบดีแต่เพียงผูเ้ ดียว รัฐสภาไม่เข้ามาเกีย่ วข้องด้วย ประธานาธิบดีเป็นประมุข
ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและในทางการทหารอย่างแท้จริง
ประธานาธิบดียังมีสิทธิจัดให้มีการลงประชามติ เช่น การให้สัตยาบันสนธิสัญญา
สหภาพยุโรปในปี 1992 และปี 2002 อ�ำนาจบริหารในมือประธานาธิบดีอาจพิจารณาได้ว่า
ประธานาธิบดีเป็นผู้ก�ำหนดและขับเคลื่อนนโยบายของชาติตรงข้ามกับที่รัฐธรรมนูญได้เขียนไว้ กรณี
ทีม่ คี วามขัดแย้งกับสภาผูแ้ ทนราษฎร ประธานาธิบดีอาจสัง่ ให้ยบุ สภาได้ ความขัดแย้งทีม่ ใี นสภาผูแ้ ทน
ปัจจุบันก็มักจะเบาบางลงเนื่องจากมีความเสี่ยงว่าสภาอาจถูกยุบ
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5. ประชาธิปไตยแบบไทย6

ประเทศไทย มีชอื่ อย่างเป็นทางราชการว่า ราชอาณาจักรไทย เป็นรัฐชาติอนั ตัง้ อยูบ่ นคาบสมุทร
อินโดจีนและมลายูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนตะวันออกติดกับประเทศลาวและ
ประเทศกัมพูชา ทิศใต้เป็นแดนต่อแดนประเทศมาเลเซียและอ่าวไทย ทิศตะวันตกติดทะเลอันดามัน
และประเทศพม่า และทิศเหนือติดประเทศพม่าและลาว มีแม่นำ�้ โขงกัน้ บางช่วง มีศนู ย์กลางการบริหาร
ราชการแผ่นดินอยู่ที่กรุงเทพมหานคร และการปกครองส่วนภูมิภาคจัดระเบียบเป็น 76 จังหวัด
		5.1 ประวัติศาสตร์
ในอาณาเขตประเทศไทย พบหลั ก ฐานของมนุ ษ ย์ ซึ่ ง มี อ ายุ เ ก่ า แก่ ที่ สุ ดถึ ง ห้ า แสนปี
นักประวัติศาสตร์มักถือว่าอาณาจักรสุโขทัยเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ไทย ซึ่งต่อมาตกอยู่
ภายใต้อทิ ธิพลของอาณาจักรอยุธยา อันมีความยิง่ ใหญ่กว่า และมีการติดต่อกับชาติตะวันตก อาณาจักร
อยุธยามีอายุยืนยาว 417 ปี ก็เสื่อมอ�ำนาจและล่มสลายไปโดยสิ้นเชิง สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี
ทรงกอบกูเ้ อกราชและสถาปนาอาณาจักรธนบุรี เหตุการณ์ความวุน่ วายในช่วงปลายอาณาจักร น�ำไปสู่
ยุคสมัยของราชวงศ์จกั รีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์  ในช่วงต้นกรุงประเทศเผชิญภัยคุกคามจากชาติใกล้เคียง
แต่หลังรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมา ชาติตะวันตกเริ่มมีอิทธิพล
ในภูมภิ าคเป็นอย่างมาก น�ำไปสูก่ ารเข้าเป็นภาคีแห่งสนธิสญ
ั ญาหลายฉบับ และการเสียดินแดนบางส่วน
กระนั้น ไทยก็ยังธ�ำรงตนมิได้เป็นอาณานิคมของชาติใดๆ ต่อมาจนช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง
ไทยได้ เข้ า ร่ ว มกั บ ฝ่ า ยสั ม พั น ธมิ ต รในปี พ.ศ. 2475 ประเทศไทยได้ มี ก ารปฏิ วั ติ เ ปลี่ ย นแปลง
จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญตามบริบทของ
การเปลีย่ นแปลงทัว่ โลกโดยในสงครามโลกครัง้ ทีส่ องไทยได้เข้ากับฝ่ายอักษะ จนมาถึงช่วงสงครามเย็น
ไทยได้ด�ำเนินนโยบายเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาซึ่งเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนรัฐบาลทหาร
ในยุคนั้นเป็นอย่างมาก และแม้ช่วงทศวรรษที่ 2530 ประเทศไทยเริ่มเปลี่ยนเข้ามาสู่ยุครัฐบาล
ของพลเรือน แต่เสถียรภาพของระบบการเมืองการปกครองไทยยังขาดความต่อเนื่องอันมีที่มาจาก
การแทรกแซงโดยกองทัพจวบจนปัจจุบัน
		5.2 การเมืองการปกครอง
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 คณะราษฎร ซึ่งน�ำทัพโดยพันเอกพระยาพหล
พลพยุหเสนา ท�ำการปฏิวตั เิ ปลีย่ นแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยมีรัฐธรรมนูญเป็นหลัก
ในการปกครอง เมื่อคณะราษฎรท�ำการเปลี่ยนแปลงการปกครองได้ส�ำเร็จแล้ว มีการประกาศใช้

6

[Online], Available : Https://th.wikipedia.org/wiki/ประชาธิปไตยแบบไทย [2017, August]. (สารสนเทศจาก
World Wide Web)
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พระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พ.ศ. 2475 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน
พ.ศ. 2475 ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรก และหลังจากนั้นประเทศไทยได้ปกครองโดยมี
รัฐธรรมนูญเป็นหลักมาโดยตลอด แม้มีการยุบเลิกรัฐธรรมนูญบ้างก็เป็นการชั่วครั้งชั่วคราว ในที่สุด
ก็มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาทดแทนเสมอไป อาจกล่าวได้ว่า การปกครองของไทยนั้นพยายาม
ทีจ่ ะยึดหลักการปกครองโดยรัฐธรรมนูญ ซึง่ ประเทศไทยมีการใช้รฐั ธรรมนูญและธรรมนูญการปกครอง
จนกระทั่งถึงปัจจุบันรวมแล้ว 20 ฉบับดังนี้
1. พระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475
2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม
3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489
4. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2490 รัฐธรรมนูญ
ตุ่มแดง หรือรัฐธรรมนูญใต้ตุ่ม
5. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492
  
6. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แก้ไขเพิม่ เติม พุทธศักราช 2495
7. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502
8. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511
9. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515
10. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517
11. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519
12. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2520
13. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521
14. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2534
15. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534
16. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
17. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549
18. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
19. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
20. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
หากแบ่งกลุ่มรัฐธรรมนูญด้วยการวัดที่ระระดับการเลือกสมาชิกสภานิติบัญญัติ สามารถ
แบ่งได้เป็นสามกลุ่ม ดังนี้
1. สภาที่มาจากการเลือกตั้ง สภานิติบัญญัติในกลุ่มนี้จะมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด
ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 (ซึ่งสภาผู้แทนมีการเลือกตั้งโดยตรง
ส่วนสภาสูงซึ่งเรียกว่าวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งทางอ้อม) และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 (ที่ทั้งสองสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรง)
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2. สภาทีม่ าจากการสรรหา สภานิตบิ ญ
ั ญัตทิ เี่ กิดมาจากการสรรหาทัง้ หมดหรือบางส่วน
โดยที่สมาชิกผู้มาจากการสรรหานั้นมีอ�ำนาจมากพอในการจ�ำกัดอ�ำนาจสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง
ได้ แ ก่ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย (ฉบั บ ชั่ ว คราว) พุ ท ธศั ก ราช 2490, รั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492,  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475
แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2495, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511, รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521,
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550
3. สภาทีม่ าจากการแต่งตัง้ ฝ่ายบริหารมีอำ� นาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดหรือเกือบจะเป็นเช่นนัน้
ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475, ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร
พุ ท ธศั ก ราช 2502, ธรรมนู ญ การปกครองราชอาณาจั ก ร พุ ท ธศั ก ราช 2515, รั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519, ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2534,
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย (ฉบั บ ชั่ ว คราว) พุ ท ธศั ก ราช 2549 และรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557

6. บทวิเคราะห์

จากการที่ ไ ด้ ศึ ก ษามาพบว่ า อั ง กฤษ สหรั ฐ อเมริ ก า และฝรั่ ง เศส ซึ่ ง เป็ น ประเทศใหญ่
มีความเจริญรุ่งเรือง และเป็นที่ยอมรับว่าเป็นประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ต่างมีระบบ
การเมืองการปกครอง การเลือกตั้ง การเข้าสู่อ�ำนาจนิติบัญญัติ และอ�ำนาจบริหารที่แตกต่างกัน ทั้งนี้
สืบเนื่องจากประเทศทั้งสามดังกล่าวมีประวัติศาสตร์ ความเป็นมาที่แตกต่างกัน การก่อตั้งประเทศ
ไม่เหมือนกัน วัฒนธรรมประเพณีหลายอย่างก็ไม่เหมือนกัน ประเทศอังกฤษมีกษัตริย์เป็นประมุข
ของประเทศแต่ไม่มีอ�ำนาจบริหารบ้านเมือง และสืบทอดโดยกฎมณเฑียรบาล ส่วนสหรัฐอเมริกา
มี ป ระธานาธิ บ ดี เ ป็ น ทั้ ง ประมุ ข ของประเทศและเป็ น หั ว หน้ า ฝ่ า ยบริ ห าร มาจากการเลื อ กตั้ ง
ของประชาชน แต่ส�ำหรับฝรั่งเศส มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศ มาจากการเลือกตั้ง
ของประชาชน แต่ประธานาธิบดียงั ต้องแต่งตัง้ นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ในการบริหารบ้านเมือง
โดยแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี จากพรรคที่มีเสียงข้างมาก ในรูปแบบการปกครองของอังกฤษ จึงเรียกว่า
ระบอบรั ฐ สภา สหรั ฐ อเมริ ก าเรี ย กว่ า ระบอบประธานาธิ บ ดี ส่ ว นของฝรั่ ง เศสเรี ย กว่ า ระบอบ
กึ่งประธานาธิบดี
ส�ำหรับประเทศไทย ตามรัฐธรรมนูญที่ผ่านมา เมื่อมีการเลือกตั้งนับว่าได้ยึดถือการปกครอง
ระบอบรัฐสภาตามแบบอังกฤษ กล่าวคือ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ ส.ส. แล้วให้
เสียงส่วนใหญ่ในสภาผูแ้ ทนราษฎรเสนอชือ่ นายกรัฐมนตรี ให้พระมหากษัตริยท์ รงแต่งตัง้ แต่ในระบอบนี้
กลับมีความล้มเหลวมาโดยตลอด เพราะมีการรัฐประหารล้มล้างรัฐธรรมนูญหลายครัง้ ส่วนในการเลือกตัง้
ก็มีการซื้อเสียงจากผู้สมัครรับเลือกตั้ง นอกจากนี้ยังมีการวนเวียนก�ำหนดการเลือกตั้งหลายรูปแบบ
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โดยนับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงปกครองเมื่อปี พ.ศ. 2475 มีการเลือกตั้งมาแล้ว 27 ครั้ง ที่แตกต่างกัน
ดังนี้
1. วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2475 เลือกตั้งทางอ้อม
2. วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2480 เลือกตั้งแบบเขตเดียวเบอร์เดียว
3. วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2480 เลือกตั้งแบบเขตเดียวเบอร์เดียว
4. วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2489 เลือกตั้งแบบเขตเดียวเบอร์เดียว
5. วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2489 เลือกตั้งแบบเขตเดียวเบอร์เดียว
6. วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2492 เลือกตั้งแบบรวมเขต
7. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495 เลือกตั้งแบบรวมเขต
8. วันที่ 29 มกราคม 2496 เลือกตั้งแบบรวมเขต
9. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 เลือกตั้งแบบรวมเขต
10. วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2500 เลือกตั้งแบบรวมเขต
11. วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 เลือกตั้งแบบรวมเขต
12. วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2518 เลือกตั้งแบบแบ่งเขตผสมรวมเขต
13. วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2519 เลือกตั้งแบบแบ่งเขตผสมรวมเขต
14. วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2522 เลือกตั้งแบบแบ่งเขตผสมรวมเขต
15. วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2526 เลือกตั้งแบบแบ่งเขตผสมรวมเขต
16. วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 เลือกตั้งแบบแบ่งเขตผสมรวมเขต
17. วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 เลือกตั้งแบบแบ่งเขตผสมรวมเขต
18. วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2535 เลือกตั้งแบบแบ่งเขตผสมรวมเขต
19. วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2535 เลือกตั้งแบบแบ่งเขตผสมรวมเขต
20. วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 เลือกตั้งแบบแบ่งเขตผสมรวมเขต
21. วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 เลือกตั้งแบบแบ่งเขตผสมรวมเขต
22. วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2544 เลือกตั้งแบบแบ่งเขตบัญชีรายชื่อ
23. วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 เลือกตั้งแบบแบ่งเขตบัญชีรายชื่อ
24. วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2549 เลือกตั้งแบบแบ่งเขตบัญชีรายชื่อ
25. วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 เลือกตั้งแบบแบ่งเขตบัญชีรายชื่อ
26. วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เลือกตั้งแบบแบ่งเขตบัญชีรายชื่อ
27. วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เลือกตั้งแบบแบ่งเขตบัญชีรายชื่อ
แต่ไม่ว่าจะมีการเลือกตั้งแบบไหนก็ไม่ประสบความส�ำเร็จ ผู้ท�ำรายงานวิชาการจึงเห็นว่า
ระบอบรัฐภาที่ใช้อยู่ในประเทศอังกฤษไม่เหมาะสมกับประเทศไทย ทั้งนี้ เพราะประวัติศาสตร์
ความเป็นมาของประเทศ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ศาสนา เศรษฐกิจ และสังคมของไทยและ
อังกฤษไม่เหมือนกัน
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7. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

		7.1 บทสรุป
จากที่ ไ ด้ ศึ ก ษามาแล้ ว พบว่ า ในการปกครองของประเทศใหญ่ ๆ ซึ่ ง เป็ น ที่ ย อมรั บ
กันทัว่ โลกว่าปกครองในระบอบประชาธิปไตย คือ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และอังกฤษ ต่างก็ไม่เหมือนกัน
เพราะมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่แตกต่างกัน ประเทศไทยพยายามที่จะปกครองในระบอบรัฐภา
เช่ น เดี ย วกั บ อั ง กฤษ เพียงเพราะมีก ษัตริย์เ ป็ นประมุ ข ของประเทศ เช่ นเดี ย วกั บอั ง กฤษ ทั้ ง ที่
ประวัติศาสตร์ความเป็นมา วัฒนธรรม ประเพณีความเชื่อ ศาสนา เศรษฐกิจ และสังคมไม่เหมือนกัน
จึงมีข้อเสนอแนะดังนี้
		7.2 ข้อเสนอแนะ
เมื่อประเทศไทยมีการปกครองดั้งเดิมตั้งแต่ยุคสุโขทัยเป็นราชธานีโดยมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข เป็นผูใ้ ช้อำ� นาจนิตบิ ญ
ั ญัติ บริหาร ตุลาการ ในระบอบพ่อปกครองลูก ต่อมายุคกรุงศรีอยุธยา
และกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ประชาชนก็ยังมีความร่มเย็น
เป็นสุข เมื่อมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและมีการเลือกตั้ง กลับมีความวุ่นวายและไม่เป็น
ที่ยอมรับซึ่งกันและกันของฝ่ายที่แพ้การเลือกตั้ง จึงเสนอแนะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยรูปแบบ
ประชาธิปไตยที่น่าจะเหมาะสมกับประเทศไทยควรเป็นดังนี้
7.2.1 ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ภายใต้รัฐธรรมนูญพระมหากษัตริย์สืบทอดอ�ำนาจจากกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์
7.2.2 ให้มีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงจากประชาชนทั่วประเทศท�ำหน้าที่
หัวหน้าฝ่ายบริหาร โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งจะเป็นสมาชิกพรรคการเมืองหรือไม่ก็ได้ นายกรัฐมนตรี
จึงมาจากเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน ซึ่งจะท�ำให้เป็นนายกรัฐมนตรีของคนทั้งประเทศ ไม่ใช่
นายกรัฐมนตรีของคนจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีมาจาก ส.ส. นายกรัฐมนตรี
มีวาระ 4 ปี ด�ำรงต�ำแหน่งได้ไม่เกิน 2 สมัยติดกัน นายกรัฐมนตรีอาจถูกถอดถอนออกจากต�ำแหน่งได้
หากกระท�ำความผิดหรือทรยศต่อชาติ
7.2.3 ให้นายกรัฐมนตรี แต่งตั้งรัฐมนตรีจากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ โดยจะแต่งตั้ง
จากใครก็ได้ไม่จ�ำเป็นต้องแต่งตั้งจาก ส.ส. แต่ถ้าแต่งตั้งจาก ส.ส. ผู้นั้นก็ต้องพ้นจากต�ำแหน่ง ส.ส.
ผู้เป็นรัฐมนตรีมีวาระเท่ากับนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการซื้อเสียงเพื่อให้ได้เป็น ส.ส. อันเป็น
บันไดสู่ต�ำแหน่งรัฐมนตรีต่อไป
7.2.4 ให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. จากสัดส่วนของประชาชนทั่วประเทศ จะเลือกแบบ
เบอร์เดียว แบ่งเขต รวมเขต พวงเล็ก พวงใหญ่ อย่างไรก็ได้ แต่ผู้เป็น ส.ส. ให้ท�ำหน้าที่นิติบัญญัติ
อย่างเดียว เมือ่ เป็นเช่นนีค้ งไม่มใี ครซือ้ เสียงจ�ำนวนหลายสิบล้านบาท เพือ่ ไปรับเงินเดือนเพียงเดือนละ
หนึ่งแสนกว่าบาท ส.ส. มีวาระ 4 ปี และจะเป็นกี่สมัยก็ได้
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ประชาธิปไตยแบบไหนเหมาะสมกับประเทศไทย

7.2.5 ให้มกี ารเลือกตัง้ สมาชิกวุฒสิ ภาหรือ ส.ว. เพือ่ ไปท�ำหน้าทีก่ ลัน่ กรองกฎหมายและ
พิจารณาอนุมตั เิ รือ่ งส�ำคัญ โดยก�ำหนดคุณสมบัติสงู กว่า ส.ส. และให้เลือกจังหวัดละ 2 คน มีวาระ 4 ปี
และจะเป็นกี่สมัยก็ได้
ผู้ท�ำรายงานวิชาการเชื่อว่า รูปแบบประชาธิปไตยเช่นนี้น่าจะท�ำให้รัฐบาลมีเสถียรภาพ
ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงรัฐบาลบ่อย นโยบายมีความต่อเนือ่ ง ประเทศมีความมัน่ คง เศรษฐกิจเจริญรุง่ เรือง
ป้ อ งกั น การซื้ อ สิ ท ธิ ข ายเสี ย งได้ ซึ่ ง น่ า จะเหมาะสมกั บ ประเทศไทย อั น จะท� ำ ให้ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ
ของนานาอารยประเทศว่าปกครองในระบอบประชาธิปไตย
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ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองหลักประชาธิปไตย
ภายในพรรคการเมือง
ธีรพงศ์ ธิติธางกูร*

บทคัดย่อ
ในประการแรก รายงานทางวิชาการฉบับนี้จะมุ่งที่ศึกษาท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย
ของประชาธิปไตย หลักการของหลักประชาธิปไตยภายในพรรคการเมือง และบทบัญญัติของ
กฎหมายกับการส่งเสริมและพัฒนาพรรคการเมือง ตลอดจนค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญทีม่ บี ทบาท
ในการคุ้มครองหลักประชาธิปไตยภายในพรรคการเมือง และปกป้องคุ้มครองการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
จากการศึกษาค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 25/2554 ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 26/2554
และค�ำวินิจฉัยรัฐธรรมนูญที่ 12/2556 กรณีพิจารณาวินิจฉัยมติหรือข้อบังคับของพรรคการเมืองว่า
ขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ นั้น พบว่า
ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าว สามารถสรุปเป็นหลักประชาธิปไตยภายในพรรคการเมืองได้ดังนี้
(1) รัฐธรรมนูญ 2550 มีเจตนารมณ์ที่จะเสริมสร้างพรรคการเมืองให้เป็นองค์กรทางการเมือง
ทีม่ คี วามเข้มแข็ง เป็นรากฐานทีม่ นั่ คงของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (2) รัฐธรรมนูญทีก่ ำ� หนด
ให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเป็นบทบัญญัตเิ ริม่ ต้นให้ประชาชนมีสว่ นร่วม
ทางการเมืองและการกระท�ำกิจกรรมทางการเมืองในระดับของการเข้าใช้อ�ำนาจรัฐโดยองค์กร
พรรคการเมืองอันเป็นหลักการที่ส�ำคัญประการหนึ่งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
(3) การใช้สิทธิให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามมาตรา 65 โดยไม่จ�ำเป็นต้องลาออกจากการ
เป็นสมาชิกพรรคการเมือง ในทางกลับกันพรรคการเมืองก็สามารถคัดกรองบุคคลเข้าร่วมอุดมการณ์
ทางการเมืองเดียวกันเพื่อร่วมกันพัฒนาให้พรรคการเมืองของตนมีความเข้มแข็งอันน�ำไปสู่ความ
เป็นสถาบันทางการเมือง ซึ่งมีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข รัฐธรรมนูญจึงบัญญัตใิ ห้พรรคการเมืองมีกระบวนการให้สมาชิกของพรรค

* อดีตผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหาร ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย”
(นธป.) รุ่นที่ 3 ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 20 เล่มที่ 60 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2561
-18-1171(001)P3.indd 173

173
3/6/62 BE 2:17 PM

ธีรพงษ์ ธิติธางกูร

พ้นจากการเป็นสมาชิก หากเห็นว่าสมาชิกผู้นั้นมีแนวความคิดหรือการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับ
แนวนโยบายพรรคการเมืองที่ผู้นั้นสังกัด (4) รัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2550 แก้ปัญหาด้วยการน�ำเอาหลัก
อิสระอาณัติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกลับมาอีกครั้ง แต่ยังคงบังคับให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ต้องสังกัดพรรค และให้พรรคการเมืองสามารถขับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรออกจากพรรคโดยมี
ผลท�ำให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องพ้นสมาชิกภาพ ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลก ซึ่งท�ำให้
เกิดปัญหาหลักอิสระอาณัตไิ ม่อาจใช้ได้จริง เนือ่ งจากยังบังคับให้สงั กัดพรรคการเมือง และถ้ามีสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรใช้หลักอิสระอาณัติ ก็จะเกิดปัญหาว่า ต้องอยู่ด้วยกันในพรรคต่อไป ถึงแม้จะมี
ความคิดเห็นและแนวทางการเมืองไม่ตรงกันอีกต่อไปแล้ว ก็จะกลายเป็นเสรีภาพของสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรโดยไม่ต้องมีวินัยพรรค ซึ่งแทนที่จะแก้ปัญหาดังกล่าว กลับยิ่งท�ำให้ปัญหามีมากขึ้น
ดังเช่นที่เป็นอยู่ขณะนี้
ส่วนข้อเท็จจริงปรากฏว่า ได้มีการยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญได้มี
ค�ำวินิจฉัยเพียง 3 คดี เท่านั้น ซึ่งถือว่ามีจ�ำนวนคดีน้อยมาก ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วมีปัญหา
เกีย่ วกับความไม่เป็นประชาธิปไตยภายในพรรคการเมืองอยูจ่ ำ� นวนมาก และระบบกฎหมายก็เปิดกว้าง
ให้สามารถยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้อย่างไม่ยากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่เป็นสมาชิก
พรรคการเมือง หากประสงค์จะยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งกฎหมายก�ำหนดจ�ำนวนผู้ยื่นค�ำร้อง
ไว้ไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ร้อยคนเท่านัน้ ดังนัน้ หนทางแก้ปญ
ั หาของระบบรัฐสภาของประเทศไทยทีด่ ที สี่ ดุ คือ
การท�ำให้ฝา่ ยนิตบิ ญ
ั ญัตไิ ม่ถกู รัฐบาลครอบง�ำโดยใช้พรรคการเมืองอีกต่อไป โดยการไม่บงั คับให้สมาชิก
สภาผูแ้ ทนราษฎรต้องสังกัดพรรค ซึง่ จะเป็นการแบ่งแยกอ�ำนาจระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ
และจะท�ำให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามารถท�ำหน้าที่ผู้แทนปวงชนได้อย่างแท้จริง ไม่อยู่ภายใต้
รัฐบาล และจะท�ำให้การตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารกลับคืนมาอีกครั้ง
ค�ำส�ำคัญ หลักประชาธิปไตยภายในพรรคการเมือง ศาลรัฐธรรมนูญ กฎหมาย พรรคการเมือง
1. บทน�ำ
พรรคการเมือง (Political Party) เป็นสถาบันทางการเมืองที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่งส�ำหรับ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้ เพราะพรรคการเมืองเป็นเสมือนสะพานเชื่อมระหว่าง
ภาคประชาชนกับภาครัฐบาลที่ท�ำหน้าที่บริหารปกครอง พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมือง
ทีม่ คี วามชอบธรรมในการเลือกตัวแทนในรูปแบบการเลือกตัง้ (Election) เพือ่ ให้ได้บคุ คลหรือกลุม่ บุคคล
เข้าไปท�ำหน้าทีใ่ นการจัดสรรทรัพยากรและผลประโยชน์ของสังคม โดยทีพ่ รรคการเมืองจะน�ำเอาปัญหา
หรือความต้องการของประชาชนมาแปลงเป็นนโยบายของพรรคเพื่อน�ำนโยบายเหล่านั้นไปปฏิบัติ
เมื่อได้รับการเลือกตั้งเข้าไปท�ำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหาร กล่าวอีกนัย คือ คณะบุคคล
ซึ่งมีความคิดเห็นหรืออุดมการณ์ทางการเมืองที่สอดคล้องมารวมตัวกัน เพื่อแสดงเจตนารมณ์
ทางการเมืองร่วมกัน มีการจดแจ้งจัดตัง้ เป็นพรรคการเมืองถูกต้องตามกฎหมาย และมีการด�ำเนินกิจการ
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ของพรรคการเมือง ให้เป็นไปตามนโยบายและข้อบังคับของพรรคการเมือง มีเป้าหมายทีส่ ำ� คัญในการ
สรรหาและคัดเลือกสมาชิกของพรรคลงสมัครรับเลือกตัง้ เพือ่ เข้าไปท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูแ้ ทนของประชาชน
ในการใช้อ�ำนาจฝ่ายนิติบัญญัติและอ�ำนาจฝ่ายบริหาร
อย่างไรก็ดี เนื่องจากพรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่ส�ำคัญในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ดังนัน้ การด�ำเนินกิจการของพรรคการเมือง หรือการก�ำหนดข้อบังคับของพรรคการเมือง
จึงต้องไม่ขัดกับหลักการพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขและเพือ่ เป็นการคุม้ ครองสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรซึง่ เป็นสมาชิกของพรรคการเมือง ซึง่ ปฏิบตั ิ
หน้าที่ในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทยเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนชาวไทยเหนือประโยชน์
ของพรรคการเมืองที่ตนสังกัดอยู่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จึงก�ำหนด
ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรรมการบริหารพรรคของพรรคการเมือง หรือสมาชิกพรรคการเมือง
มีสทิ ธิเสนอเรือ่ งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยมติหรือข้อบังคับของพรรคการเมืองว่าขัดต่อสถานะ
และการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ ผู้จัดท�ำรายงานจึงใคร่
สนใจในการศึกษา ท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของประชาธิปไตย หลักการของประชาธิปไตย
ภายในพรรคการเมือง และบทบัญญัตขิ องกฎหมายกับการส่งเสริมและพัฒนาพรรคการเมือง ตลอดจน
ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่มีบทบาทในการคุ้มครองหลักประชาธิปไตยภายในพรรคการเมือง
และปกป้ อ งคุ ้ ม ครองการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ์ ท รงเป็ น ประมุ ข
ซึ่งจักได้น�ำเสนอในหัวข้อดังต่อไปนี้
2. ข้อความคิดว่าด้วยหลักการของประชาธิปไตย
		2.1 ความหมายของประชาธิปไตย1
ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่ประเทศต่างๆ ส่วนใหญ่ใช้ในการปกครอง
ซึง่ ค�ำว่า “ประชาธิปไตย” เป็นศัพท์ทบี่ ญ
ั ญัตขิ นึ้ โดยมีรากศัพท์มาจากภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ
ใช้ค�ำว่า democracy ซึ่งมีรากศัพท์จากภาษากรีก คือ demos หมายถึง ประชาชน kratia หมายถึง
การปกครอง เมื่อมารวมกันและรวมกันเป็นภาษาอังกฤษ คือ democracy ประชาธิปไตย หมายถึง
การปกครองที่ประชาชนส่วนใหญ่ ผู้จัดท�ำรายงานขอน�ำเสนอความหมายของค�ำว่า “ประชาธิปไตย”
ดังนี้
รากศัพท์มาจากค�ำว่า ประชา + อธิปไตย คือ ประชาชน + อ�ำนาจสูงสุด คือ ประชาชน
มีอ�ำนาจสูงสุด รวมทั้งหมายถึง การที่ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพต่างๆ เช่น มีสิทธิเสรีภาพที่จะแสดง
ความคิดเห็น ในการชุมนุม ในทรัพย์สิน ในการเลือกอาชีพ ในการนับถือศาสนา ฯลฯ กล่าวอีกนัยหนึ่ง
ภายในขอบเขตกฎหมายของประชาชนทีอ่ ยูภ่ ายใต้ระบอบประชาธิปไตยจะมีสทิ ธิเสรีภาพในด้านต่างๆ  

1

ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (2557) จุลสาร เรื่อง การพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
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นอกจากนี้ ประชาธิปไตยยังเกี่ยวข้องโดยตรงกับสิทธิ เสรีภาพ ซึ่งหมายถึง หน้าที่ความรับผิดชอบ
ระเบียบและวินยั ประชาธิปไตยไม่ได้หมายถึงสิทธิเสรีภาพทีไ่ ร้ขอบเขต แต่ตอ้ งอยูภ่ ายใต้กฎหมาย และ
ต้องควบคูก่ บั หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ระเบียบและวินยั หน้าทีข่ องประชาชน ภายใต้ระบบการปกครอง
แบบประชาธิปไตย คือ หน้าที่ในการเป็นพลเมืองที่ดี
ปรีดี พนมยงค์ ให้คำ� นิยามค�ำว่า “ประชาธิปไตย” ประกอบด้วยค�ำว่า “ประชา” หมายถึง
หมู่คนคือปวงชน กับค�ำว่า “อธิปไตย” หมายถึง ความเป็นใหญ่ ค�ำว่า “ประชาธิปไตย” จึงหมายถึง
“ความเป็นใหญ่ของปวงชน”
ราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของค�ำว่า “ประชาธิปไตย” ไว้ในหนังสือพจนานุกรม
ของทางราชการว่า “แบบการปกครองที่ถือมติปวงชนเป็นใหญ่” การพัฒนาการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย
Etzioni – Halevy ให้ความหมายของประชาธิปไตยว่า เป็นระบบการปกครองที่มีอ�ำนาจ
ในการปกครองของรัฐบาลมาจากการยินยอมของประชาชนส่วนใหญ่ การยินยอมนี้แสดงออก
โดยการด�ำเนินการให้ประชาชนได้รับและใช้อ�ำนาจโดยสม�่ำเสมอ เสรี มีการเลือกตั้ง ทุกคนมีสิทธิ
เท่าเทียมกันในการเลือกตั้ง ซึ่งหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตย คือ เสรีภาพของประชาชนที่รวม
เสรีภาพในการพูด และมีส่วนร่วมในการแข่งขันทางการเมือง ทั้งนี้ ค�ำว่าประชาธิปไตยค่อนข้างเป็น
พลวัต เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา และตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม และยังมี
การอภิปรายกันถึงความหมายทีแ่ ท้จริงกันอยูก่ ว้างขวาง แต่มติ ทิ สี่ ำ� คัญของประชาธิปไตย คือ การแข่งขัน
การมีส่วนร่วม และเสรีภาพในทางการเมือง ทั้งนี้ พึงเข้าใจว่าการที่ประชาชนจะมีความเป็นใหญ่
ในการแสดงความคิดเห็นได้นั้น จ�ำเป็นที่ประชาชนนั้นต้องมี “สิทธิและหน้าที่ของมนุษยชน” อันเป็น
สิทธิและหน้าที่ตามธรรมชาติของทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ คือสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค
ซึ่งมนุษย์จะต้องใช้พร้อมกันกับหน้าที่ มิให้เกิดความเสียหายแก่เพื่อนมนุษย์อื่นและหมู่คนอื่นและ
ประชาชนส่วนรวม ถ้าชนส่วนมากซึง่ เป็น “สามัญชน” ถูกตัดสิทธิมนุษยชนโดยให้มหี น้าทีแ่ ต่อย่างเดียว
สามัญชนก็มีลักษณะเป็นทาสหรือข้าไพร่ของชนส่วนน้อยซึ่งมีสิทธิใหญ่ยิ่ง หรือ “อภิสิทธิ์ชน”
แบบการปกครองจึงไม่ใช่ประชาธิปไตย ถ้าสามัญชนมีสทิ ธิมนุษยชนอย่างเดียว โดยไม่มหี น้าทีม่ นุษยชน
แบบการปกครองก็เกินขอบเขตของประชาธิปไตย
		2.2 หลักการของหลักประชาธิปไตยภายในพรรคการเมือง2
ในรัฐที่เป็นรัฐเสรีประชาธิปไตยในทุกวันนี้อ�ำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศจะเป็น
ของประชาชน โดยถือว่าประชาชนทุกคนนั้นเป็นเจ้าของอ�ำนาจร่วมกัน ดังนั้น พรรคการเมือง
ก็เช่นกัน พรรคการเมืองในฐานะองค์กรทีม่ สี ว่ นร่วมในการก่อตัง้ เจตนารมณ์ทางการเมืองของประชาชน
ในการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยมีผู้แทนจึงต้องมีความเป็นประชาธิปไตย กล่าวคือ หลักความ
เป็นประชาธิปไตยภายในพรรคการเมืองประกอบไปด้วยหลักการ 4 หลัก ดังนี้
2

ณัฐนันท์ กัลยาศิริ (2554) ประชาธิปไตยภายในพรรคการเมืองกับการคัดเลือกผู้รับสมัครเลือกตั้งของพรรคการเมือง
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(ก) หลักอ�ำนาจอธิปไตยเป็นของสมาชิกพรรคการเมือง
การที่ ใ ห้ อ� ำ นาจสู ง สุ ด ในการปกครองพรรคการเมื อ งแก่ ส มาชิ ก พรรคการเมื อ งนั้ น
ก็เปรียบเสมือนการทีใ่ ห้อำ� นาจอธิปไตยในการปกครองประเทศของรัฐ กล่าวคือ หากเรามิได้ให้อำ� นาจ
สูงสุดเป็นของสมาชิกพรรคการเมืองแล้ว ก็จะมีบุคคลเพียงบางกลุ่มหรือบางคนเท่านั้นที่กุมอ�ำนาจ
อยู่ในพรรคการเมืองในลักษณะเผด็จการ และเมื่อมีการปกครองภายในพรรคการเมืองเป็นเผด็จการ
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าพรรคการเมืองนั้นมักมีอ�ำนาจเหนือตัวผู้แทนของปวงชน ก็จะท�ำให้ผู้แทน
ของประชาชนนั้ น ต้ อ งจ� ำ ยอมตกอยู ่ ภ ายใต้ เ งื้ อ มมื อ ของกลุ ่ ม เผด็ จ การดั ง กล่ า ว และเนื่ อ งด้ ว ย
กลุ่มเผด็จการนั้นมักมีอ�ำนาจเต็ม (Absolute Power)3 ในการปกครองพรรค ก็มีแนวโน้มที่จะใช้
อ�ำนาจไปในทางที่มิชอบ (Abuse of Power) หรือใช้อ�ำนาจในการหาประโยชน์ส่วนตนเสียมากกว่า
ที่จะค�ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ดังนั้น การที่ให้อ�ำนาจสูงสุดในการปกครองพรรคการเมืองเป็น
ของสมาชิกพรรคนั้นเป็นการกระจายอ�ำนาจในการตัดสินใจต่างๆ ของพรรคการเมือง และจะเป็น
การลดอ�ำนาจการครอบง�ำผูแ้ ทนโดยกลุม่ ทีค่ มุ อ�ำนาจในพรรคการเมืองให้กระจายลงไปสูส่ มาชิกพรรค
นั่นเอง โดยหลักการนี้ท�ำให้ผู้แทนของปวงชน เป็นผู้แทนของสมาชิกพรรคซึ่งก็คือประชาชนภายในรัฐ
มิใช่ผู้แทนของหัวหน้าพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรคแต่อย่างใด
(ข) หลักความเสมอภาค
หลักความเสมอภาคนีเ้ ป็นหลักการทีส่ บื เนือ่ งมาจากหลักการข้อแรก กล่าวคือ เมือ่ สมาชิก
พรรคการเมืองทุกคนเป็นเจ้าของพรรคการเมืองร่วมกัน ก็ต้องถือตามหลักเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมว่า
สมาชิกพรรคการเมืองแต่ละคนนัน้ เป็นเจ้าของอ�ำนาจสูงสุดนัน้ คนละเท่า ๆ กัน ดังนัน้ อ�ำนาจดังกล่าว
ของทุกคนจึงต้องมีอย่างเสมอภาคกัน และด้วยเหตุดังกล่าวสิทธิที่พึงมีพึงได้ของสมาชิกพรรคทุกคน
ต้องเท่ากัน พรรคการเมืองจะปฏิบัติกับสมาชิกพรรคคนใดให้แตกต่างจากสมาชิกคนอื่นมิได้ถ้าไม่มี
เหตุผลอันสมควร หลักความเสมอภาค เช่น สมาชิกพรรคการเมืองทุกคนต้องมีหนึง่ คะแนนเสียงเท่ากัน
เวลาลงคะแนนเสียงหรือเกณฑ์ในการให้คุณให้โทษแก่สมาชิกต้องเท่าเทียมกันเป็นต้น
(ค) หลักความมีสิทธิเสรีภาพ
หลักความมีสทิ ธิเสรีภาพดังกล่าวก็เป็นเหตุมาจากการทีท่ กุ คนมีความเสมอภาคกัน สมาชิก
พรรคทุกคนจึงชอบทีจ่ ะมีสทิ ธิเสรีภาพของตนได้ ตราบเท่าทีไ่ ม่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของสมาชิกพรรค
คนอืน่ ๆ  และสิทธิเสรีภาพนีเ้ ป็นเครือ่ งแสดงความเสรีประชาธิปไตย เนือ่ งจากหากสมาชิกพรรคทุกคน
ไม่มีสิทธิเสรีภาพ ถึงแม้จะบอกว่าอ�ำนาจสูงสุดของพรรคการเมืองเป็นของสมาชิกพรรคการเมือง
แต่สมาชิกพรรคการเมืองก็ไม่มสี ทิ ธิเสรีภาพ และต้องผูกพันทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามแต่ทพี่ รรคการเมืองต้องการ
แต่งตั้งการแต่เพียงอย่างเดียว หลักเสรีภาพประชาธิปไตยก็คงจะไม่มีความหมาย ไม่ค่อยแตกต่าง
กับระบบเผด็จการสักเท่าไหร่
3

“Power trends to corrupt, absolute power corrupts absolutely” ค�ำกล่าวของ Sir John Emerich Edward
Dalberg-Acton (Lord Acton) อ้างในณัฐนันท์ กัลยาศิริ (2554) ประชาธิปไตยภายในพรรคการเมืองกับการคัดเลือก
ผู้รับสมัครเลือกตั้งของพรรคการเมือง
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(ง) หลักการปฏิบัติตามเสียงข้างมาก และเคารพสิทธิเสียงข้างน้อย
เนื่องด้วยการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นการปกครองโดยคนหมู่มากมิใช่
การปกครองโดยคนเพียงคนเดียว ดังนั้น ในคนหมู่มากเหล่านั้นย่อมมีความเห็นที่หลากหลาย
แตกต่างกันไป จึงต้องมีวิธีการที่จะจัดการความเห็นของหมู่มากเท่านั้น โดยวิธีการทางประชาธิปไตย
คือ การปฏิบัติตามเสียงข้างมาก แต่อย่างไรก็ตามหากการปกครองเสียงข้างมากนั้น ไม่มีหลักประกัน
ใดๆ ให้แก่เสียงข้างน้อย หรือไม่เคารพเสียงข้างน้อยเลย ก็อาจเกิดการปกครองที่เป็นการกดขี่
เสียงข้างน้อยโดยเสียงข้างมากได้ ซึ่งมิใช่หลักการของประชาธิปไตย ในระบอบประชาธิปไตยนั้น
เสียงข้างน้อยต้องมีหลักประกัน และต้องได้รบั การคุม้ ครอง เช่น การวิพากษ์วจิ ารณ์ และการตรวจสอบ
เสียงข้างมาก เป็นต้น
ดังที่ได้กล่าวมา เห็นได้ว่าความเป็นประชาธิปไตยภายในพรรคการเมืองนั้น เป็นสิ่งที่
พรรคการเมืองจะต้องมี หรือกล่าวคือ ถือเป็นมาตรฐานขั้นต�่ำที่พรรคการเมืองจะต้องมี ทั้งนี้ เพื่อให้
การปกครองระบอบเสรีประชาธิปไตยด�ำเนินอยู่ได้ หากปล่อยให้พรรคการเมืองไม่มีความเป็น
ประชาธิปไตยภายในพรรคการเมืองแล้ว ก็จะเป็นการท�ำลายการปกครองระบอบเสรีประชาธิปไตย
3. บทบัญญัติของกฎหมายกับการส่งเสริมและพัฒนาพรรคการเมือง4
ประเทศไทยมีบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญทีร่ บั รองสิทธิของประชาชนในการจัดตัง้ พรรคการเมือง
เป็นครั้งแรก ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 แต่ในสมัยนั้นไม่ได้มีการ
ตรากฎหมายพรรคการเมืองขึ้นมารองรับ ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติพรรคการเมืองขึ้น
เป็นครัง้ แรก คือ พระราชบัญญัตพิ รรคการเมือง พ.ศ. 2498 และมีการตราพระราชบัญญัตพิ รรคการเมือง
ขึ้นอีก ได้แก่ พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2511 พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2517
พระราชบัญญัตพิ รรคการเมือง พ.ศ. 2524 พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. 2541 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 กรณี
ของประเทศไทยมี ค วามเชื่ อ ว่ า การมี พ รรคการเมื อ งโดยไม่ มี ก ฎหมายเฉพาะรองรั บ จะท� ำ ให้
พรรคการเมืองไม่รบั ผิดชอบ ขาดระเบียบวินยั และไม่สามารถควบคุมให้พรรคด�ำเนินงานไปในแนวทาง
ที่เหมาะสมถูกต้อง ดังนัน้ จึงได้มกี ารบัญญัตกิ ฎหมายเกีย่ วกับพรรคการเมืองตลอดในช่วงทีย่ อมให้มี
พรรคการเมืองได้ ลักษณะของพระราชบัญญัติพรรคการเมืองทั้งหลายมีหลักการคล้ายคลึงกัน คือ
การจัดตั้งพรรคต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายก�ำหนด รวมทั้งสิทธิ บทบาท การด�ำเนินงาน และ
การสิน้ สุดของพรรคการเมือง ทีส่ ำ� คัญก็คอื การมีกฎหมายพรรคการเมืองก็เพือ่ ให้พรรคการเมืองมีฐานะ
เป็นนิติบุคคลมีความรับผิดชอบ เป็นโจทก์จ�ำเลยในศาลได้ แต่กฎหมายพรรคการเมืองในระยะหลัง
เช่น พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้น เช่น บทบัญญัติบังคับให้จัดตั้งสาขาพรรค
4

บุญเสริม นาคสาร (2555) หลักประชาธิปไตยของพรรคการเมืองไทย วารสารจุลนิติ ปีที่ 5 : ฉบับที่ : 1 หน้า : 59-83
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การจัดโครงสร้างภายในพรรค และการด�ำเนินงานของพรรคในรายละเอียด เช่น การประชุม
ของพรรคต้องด�ำเนินการอย่างไร เหตุผลในการบัญญัติรายละเอียดมากขึ้นนั้น อาจเป็นไปได้ว่า
เพือ่ แก้ไขข้อบกพร่องในกฎหมายฉบับก่อนๆ และเพือ่ บังคับให้พรรคด�ำเนินการต่างๆ ให้เกิดความมัน่ คง
ในตัวของพรรคเอง เช่น ต้องมีการจัดโครงสร้างที่เป็นระบบ มีนโยบายที่ชัดเจน มีสาขาพรรคกระจาย
ทัว่ ไป เพือ่ ให้พรรคได้รบั ฐานสนับสนุนทีก่ ว้างขวางอันจะท�ำให้พรรคมัน่ คง ไม่ตอ้ งการให้มกี ารตัง้ พรรค
เป็นแบบท้องถิ่นนิยม หรือพรรคเฉพาะกิจเพื่อประโยชน์เฉพาะหน้าบางอย่าง การใช้กฎหมายช่วย
ส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมืองนั้น ต้องค�ำนึงถึงความสมดุลระหว่างการบังคับเพื่อให้เกิดวินัยและ
ความรับผิดชอบกับเสรีภาพ ความสมดุลในเรื่องนี้อาจดูได้จากการจัดตั้งพรรคการเมือง ในประเทศ
ที่ใช้ระบบเผด็จการจะให้ความส�ำคัญกับความเข้มแข็งของพรรคการเมือง มักยอมให้พรรคการเมือง
เพียงพรรคเดียวเท่านั้นที่มีอ�ำนาจทางการเมือง และอาจมีกฎหมายห้ามตั้งพรรคอื่นๆ แม้ในกรณี
ทีย่ นิ ยอมให้มพี รรคอืน่ ๆ ได้กจ็ ะไม่มอี ทิ ธิพลหรืออ�ำนาจแต่อย่างใด เสรีภาพในการจัดตัง้ พรรคการเมือง
ถูกจ�ำกัดอย่างมากโดยอ้างว่าการมีพรรคการเมืองหลายพรรคท�ำให้การเมืองไร้เสถียรภาพมีความวุน่ วาย
ส่วนประเทศทีเ่ ป็นเสรีประชาธิปไตยเต็มทีจ่ ะเน้นเรือ่ งเสรีภาพของการจัดตัง้ พรรคการเมืองและเสรีภาพ
ของพรรคการเมืองในการด�ำเนินกิจการทางการเมือง ในระบบนี้จึงมีพรรคการเมืองได้หลายพรรค
และต้องการเน้นระบอบหลายพรรค เช่น เยอรมนี และกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย เป็นต้น ส�ำหรับ
ประเทศไทย รัฐธรรมนูญได้มเี จตนารมณ์ให้การจัดตัง้ พรรคการเมืองท�ำได้งา่ ย เพราะเป็นเรือ่ งของสิทธิ
เสรีภาพของบุคคลที่จะรวมกลุ่มกันทางการเมือง ดังนั้น กฎหมายพรรคการเมืองจะต้องสนองเจตนา
ดังกล่าวของรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม เสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมืองใช่ว่าจะไม่มีขอบเขตจ�ำกัด
เช่น การจัดตั้งที่ขัดกับระบบเสรีประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท�ำมิได้ หรือ
ไม่ ส นั บ สนุ น ให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง พรรคท้ อ งถิ่ น นิ ย มที่ หั ว รุ น แรงหรื อ เข้ ม ข้ น เกิ น ไป เมื่ อ พิ จ ารณา
พรรคการเมื อ งไทยในแง่ มุ ม ของบทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แล้ ว กล่ า วได้ ว ่ า รั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้รับรองเสรีภาพของประชาชนในการรวมกันจัดตั้งเป็น
พรรคการเมือง และคุ้มครองความเป็นประชาธิปไตยของพรรคการเมือง โดยรัฐธรรมนูญก�ำหนดให้
ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรท�ำหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยว่ามติหรือข้อบังคับของพรรคการเมือง
ขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือขัดหรือแย้งกับหลักการ
พื้นฐานแห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือไม่
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 47 ดังนี้ “มาตรา 47 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตัง้ เป็นพรรคการเมือง
เพือ่ สร้างเจตนารมณ์ทางการเมืองของประชาชน และเพือ่ ด�ำเนินกิจการในทางการเมืองให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์นั้นตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญนี้ การจัดองค์กรภายใน การด�ำเนินกิจการ และข้อบังคับของพรรคการเมือง
ต้องสอดคล้องกับหลักฐานหลักการพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง กรรมการบริหาร
ของพรรคการเมือง หรือสมาชิกพรรคการเมืองตามจ�ำนวนที่ก�ำหนดในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
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ธีรพงษ์ ธิติธางกูร

ว่าด้วยพรรคการเมือง ซึ่งเห็นว่ามติหรือข้อบังคับในเรื่องใดของพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกอยู่นั้น
จะขัดต่อสถานะและการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือขัดหรือแย้ง
กับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มี สิ ท ธิ ร ้ อ งขอให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ในกรณี ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย ว่ า มติ ห รื อ
ข้ อ บั ง คั บ ดั ง กล่ า วขั ด หรื อ แย้ ง กั บ หลั ก การพื้ น ฐานแห่ ง การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้มติหรือข้อบังคับนั้นเป็นอันยกเลิกไป” ต่อมารัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 65 ได้บทบัญญัติรับรองเสรีภาพของประชาชน
ในการร่วมกันจัดตั้งเป็นพรรคการเมือง และคุ้มครองความเป็นประชาธิปไตยของพรรคการเมืองไว้
โดยมีข้อความที่มีเหมือนกันกับมาตรา 47 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
นอกจากนี้แล้ว รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 63 และรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 68 ได้บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญท�ำหน้าที่
ควบคุ ม ตรวจสอบการใช้ สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของพรรคการเมื อ งไว้ ด ้ ว ย กล่ า วคื อ รั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 63 บัญญัติว่า “มาตรา 63 บุคคลจะใช้สิทธิ
และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอ�ำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการ
ซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ มิได้ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใด
กระท� ำ การตามวรรคหนึ่ ง ผู ้ รู ้ เ ห็ น การกระท� ำ ดั ง กล่ า วย่ อ มมี สิ ท ธิ เ สนอเรื่ อ งให้ อั ย การสู ง สุ ด
ตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง และยื่ น ค� ำ ร้ อ งขอให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การให้ เ ลิ ก การกระท� ำ
ดังกล่าว ทัง้ นี้ ไม่กระทบกระเทือนการด�ำเนินคดีอาญาต่อผูก้ ระท�ำการดังกล่าวในกรณีทศี่ าลรัฐธรรมนูญ
วิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การให้ พ รรคการเมื อ งใดเลิ ก กระท� ำ การตามวรรคสอง ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ อาจสั่ ง ยุ บ
พรรคการเมืองดังกล่าวได้” รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 68 บัญญัตวิ า่
“บุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอ�ำนาจในการปกครองประเทศ
โดยวิ ธี ก ารซึ่ ง มิ ไ ด้ เ ป็ น ไปตามวิ ถี ท างที่ บั ญ ญั ติ ไว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ มิ ไ ด้ ในกรณี ที่ บุ ค คลหรื อ
พรรคการเมืองใดกระท�ำตามวรรคหนึง่ ผูท้ ราบการกระท�ำดังกล่าวย่อมมีสทิ ธิเสนอเรือ่ งให้อยั การสูงสุด
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นค�ำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระท�ำดังกล่าว
แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนการด�ำเนินคดีอาญาต่อผู้กระท�ำการดังกล่าวในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ
วิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การให้ พ รรคการเมื อ งใดเลิ ก กระท� ำ การตามวรรคสอง ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ อาจสั่ ง ยุ บ
พรรคการเมืองดังกล่าวได้ในกรณีทศี่ าลรัฐธรรมนูญมีคำ� สัง่ ยุบพรรคการเมืองตามวรรคสาม ให้เพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบในขณะที่
กระท�ำความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งดังกล่าว”
อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 65 มิได้บัญญัติ
ให้ความหมายของ “หลักการพื้นฐานแห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
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ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองหลักประชาธิปไตยภายในพรรคการเมือง

ทรงเป็นประมุข” และทางวิชาการได้อธิบายว่า “หลักการพืน้ ฐานของประชาธิปไตย5 คือการยอมรับนับถือ
ความส�ำคัญและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคล ความเสมอภาค และเสรีภาพในการด�ำเนินชีวิต”
ดังนั้น เพื่อให้ทราบถึงความเป็นประชาธิปไตยภายในพรรคการเมืองนั้น อาจค้นหาได้จากค�ำวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งได้พิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับการกระท�ำหรือการด�ำเนินงานของพรรคการเมือง
4. ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองหลักประชาธิปไตยภายในพรรคการเมือง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก�ำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจ
พิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย และคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนเป็นส�ำคัญ ตลอดจนการวินิจฉัยปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับอ�ำนาจหน้าที่ระหว่าง
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ นอกจากนั้นการวินิจฉัยเกี่ยวกับการคุ้มครอง
หลักประชาธิปไตยภายในพรรคการเมืองและปกป้องคุ้มครองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ก็เป็นอีกอ�ำนาจหน้าที่หนึ่งที่ส�ำคัญ เมื่อตรวจสอบค�ำวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญแล้ว พบว่า มีค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 25/2554 ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่
26/2554 และค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 12/2556 ทีม่ บี ทบาทในการคุม้ ครองหลักประชาธิปไตย
ภายในพรรคการเมือง และปกป้องคุ้มครองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ดังนี้
(1) ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 26/2554 ลงวันที่ 27 เมษายน 2554 เรื่อง สมาชิก
สภาผู ้ แ ทนราษฎร (ร้ อ ยตรี ปรพล อดิ เรกสาร) ขอให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ว่ า มติ
ของพรรคเพื่อไทย มีลักษณะขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ตามรัฐธรรมนูญ หรือขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 65
วรรคสาม หรือไม่
ส�ำหรับประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญได้ให้เหตุผลในค�ำวินิจฉัยไว้ในประเด็นที่ว่า มติของพรรค
ผู ้ ถู ก ร้ อ งดั ง กล่ า วมี ลั ก ษณะขั ด ต่ อ สถานะและการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องสมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎร
ตามรัฐธรรมนูญหรือขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 65 วรรคสาม หรือไม่ ศาลรัฐธรรมนูญ
เห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา 122 บัญญัติให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย
ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนปวงชน
ชาวไทยดังกล่าว รัฐธรรมนูญได้ให้ความเป็นอิสระในการตัดสินใจในเรือ่ งการออกเสียงลงคะแนนเลือก
หรือให้ความเห็นชอบให้บุคคลด�ำรงต�ำแหน่ง การจัดท�ำกฎหมายที่อยู่ในอ�ำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติ
และการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารทีไ่ ด้แถลงนโยบายไว้ตอ่ รัฐสภาไม่วา่ จะเป็น
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การตั้งกระทู้ถาม การอภิปราย และการลงมติในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ แต่รัฐธรรมนูญ มาตรา 101
(3) ก็กำ� หนดให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึง่ แต่เพียง
พรรคเดียวเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในกรณีที่มีการเลือกตั้ง
ทั่วไปเพราะเหตุยุบสภา ต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคเดียว
เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง และรัฐธรรมนูญ มาตรา 106 (7) บัญญัติ
ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงด้วยเหตุลาออกจากพรรคการเมืองที่ตนเป็น
สมาชิกหรือพรรคการเมืองทีต่ นเป็นสมาชิกมีมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องทีป่ ระชุมร่วม
ของคณะกรรมการบริหารของการเมืองและสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรทีส่ งั กัดพรรคการเมืองนัน้ ให้พน้ จาก
การเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองทีต่ นเป็นสมาชิก แต่สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรผูน้ นั้ มีสทิ ธิอทุ ธรณ์มติ
ของพรรคการเมืองดังกล่าว ต่อศาลรัฐธรรมนูญได้โดยคัดค้านว่ามติดังกล่าวมีลักษณะตามมาตรา 65
วรรคสาม กล่าวคือ ขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ
หรือขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข กรณีจึงเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีเจตนารมณ์
ทีจ่ ะเสริมสร้างพรรคการเมืองให้เป็นองค์กรทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญทีม่ คี วามเข้มแข็ง เป็นรากฐาน
ที่มั่นคงของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยด้วยการก�ำหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมี
หน้าที่ส�ำคัญในการเสนอและการพิจารณากฎหมาย การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ การพิจารณาให้
ความเห็ น ชอบพระราชก� ำ หนด การควบคุ ม การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น โดยการตั้ ง กระทู ้ ถ าม
การอภิปราย และการลงมติในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ การเสนอญัตติซงึ่ รวมถึงการตัง้ คณะกรรมาธิการ
ตลอดจน การเข้าชื่อเพื่อควบคุมกฎหมายมิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เป็นต้น และก�ำหนดให้สมาชิก
สภาผู ้ แ ทนราษฎรต้ อ งเป็ น สมาชิ ก พรรคการเมื อ ง แต่ ใ นขณะเดี ย วกั น เพื่ อ ป้ อ งกั น มิ ใ ห้ ส มาชิ ก
สภาผู้แทนราษฎรถูกครอบง�ำโดยตกอยู่ภายใต้อ�ำนาจของพรรคการเมืองจนขาดความเป็นอิสระ
ในการปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือการตัดสินใจใดๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูแ้ ทนปวงชน รัฐธรรมนูญ
ได้บัญญัติรับรองเรื่องดังกล่าวนี้ไว้ในมาตรา 122 ว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรย่อมเป็นผู้แทนปวงชน
ชาวไทยโดยไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติ มอบหมาย หรือความครอบง�ำใดๆ และต้องปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของปวงชนชาวไทย โดยปราศจากการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และยังยืนยันหลักการนีใ้ นมาตรา 162 วรรคสองว่า สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรมีอสิ ระ
จากมติพรรคการเมืองในการตัง้ กระทูถ้ าม การอภิปราย และการลงมติในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ จึงกล่าว
ได้ว่า บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ก�ำหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
เป็นบทบัญญัติเริ่มต้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองและกระท�ำกิจกรรมทางการเมืองในระดับ
ของการเข้าใช้อำ� นาจรัฐโดยองค์กรพรรคการเมืองอันเป็นหลักการทีส่ ำ� คัญประการหนึง่ ของการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย มิใช่เป็นบทบัญญัติที่จ�ำกัดสิทธิของบุคคลที่เข้าร่วมกับพรรคการเมืองนั้น
จะต้องปฏิบัติตามมติของพรรคการเมืองในทุกกรณี หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวมทั้งกรรมการ
บริหารพรรคหรือสมาชิกของพรรคการเมืองเห็นว่ามติของพรรคการเมืองใดมีลักษณะตามมาตรา 65
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ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองหลักประชาธิปไตยภายในพรรคการเมือง

วรรคสาม ก็ยอ่ มใช้สทิ ธิให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยได้โดยทีบ่ คุ คลนัน้ ไม่จำ� ต้องลาออกจากการ
เป็นสมาชิกพรรคการเมืองนัน้ แต่อย่างใด ในทางกลับกันพรรคการเมืองก็สามารถคัดกรองบุคคลเข้าร่วม
อุดมการณ์ทางการเมืองเดียวกันเพื่อร่วมกันพัฒนาให้พรรคการเมืองของตนมีความเข้มแข็ง อันน�ำไป
สู่ความเป็นสถาบันในทางการเมือง ซึ่งมีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข รัฐธรรมนูญจึงบัญญัตใิ ห้พรรคการเมืองมีกระบวนการให้สมาชิก
ของพรรคพ้นจากการเป็นสมาชิก หากเห็นว่าสมาชิกผู้นั้นมีแนวคิดหรือการปฏิบัติไม่สอดคล้อง
กับแนวนโยบายพรรคการเมืองที่ผู้นั้นสังกัด
เมื่อพิจารณาเหตุที่พรรคผู้ถูกร้องมีมติให้ผู้ร้องพ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคซึ่งประกอบด้วย
เหตุผลทีส่ ำ� คัญ กล่าวคือ ผูร้ อ้ งเข้าร่วมงานสัมมนาของพรรคภูมใิ จไทย ทีจ่ ดั ขึน้ ณ จังหวัดสกลนครและ
ได้แสดงตนปรากฏต่อสาธารณะอย่างเปิดเผยโดยการแถลงเปิดตัวและขึน้ ป้ายขนาดใหญ่รมิ ทางหลวง
ประกาศแสดงตนว่าเป็นสมาชิกของพรรคภูมิใจไทย ทั้งผู้ร้องได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่าผู้ร้อง
จะเข้าร่วมด�ำเนินงานทางการเมืองกับพรรคภูมิใจไทย กรณีของผู้ร้องตามข้อเท็จจริงที่ได้ความข้างต้น
เป็นเรื่องเกี่ยวกับความประพฤติของผู้ร้องเองที่แสดงตัวเสมือนเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่นแม้จะยัง
มิได้สมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอืน่ อย่างเป็นทางการก็ตาม เหตุทผี่ รู้ อ้ งไม่ลาออกจากพรรคการเมือง
ผู้ถูกร้องแล้วย้ายไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่นก็เพื่อที่จะคงไว้ซึ่งสถานภาพเป็นสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น ความประพฤติของผู้ร้องดังกล่าวเป็นเรื่องส่วนตัวของผู้ร้องมิได้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การที่พรรคผู้ถูกร้องเห็นว่าการกระท�ำของผู้ร้อง
เป็นการผิดข้อบังคับของพรรคอย่างร้ายแรง และมีมติให้ผู้ร้องพ้นจากสมาชิกของพรรคจึงมิใช่
เป็นเรื่องที่มีลักษณะขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือขัด
หรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขแต่อย่างใด ส�ำหรับค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 1/2542 ที่ผู้ร้องอ้างถึงนั้น เป็นเรื่องมติ
ของพรรคประชากรไทยทีล่ บชือ่ สมาชิกพรรคออกจากทะเบียนสมาชิกพรรคประชากรไทย เนือ่ งมาจาก
การลงมติในสภาผู้แทนราษฎร อันเป็นเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎร มิใช่เรื่องความ
ประพฤติส่วนตัว ข้อเท็จจริงจึงไม่ตรงกับกรณีผู้ร้อง
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า มติของพรรคเพื่อไทย ผู้ถูกร้อง เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2553
ให้ร้อยตรี ปรพล อดิเรกสาร ผู้ร้อง พ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยนั้นมิได้มีลักษณะขัดต่อ
สถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ร้องตามรัฐธรรมนูญ หรือขัดหรือแย้ง
กับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 65 วรรคสาม ให้ถือว่าสมาชิกภาพ
ความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ร้องสิ้นสุดลงนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำวินิจฉัย
(2) ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ 25/2554 วั น ที่ 27 เมษายน 2554 เรื่ อ ง สมาชิ ก
สภาผู ้ แ ทนราษฎร (นายจุ ม พฏ บุ ญ ใหญ่ ) ขอให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ว่ า มติ
ของพรรคเพื่อไทย มีลักษณะขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
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ตามรัฐธรรมนูญ หรือขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 65
วรรคสาม หรือไม่
ส�ำหรับประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญได้ให้เหตุผลในค�ำวินิจฉัยไว้ในประเด็นที่ว่า มติของพรรค
ผู ้ ถู ก ร้ อ งดั ง กล่ า วมี ลั ก ษณะขั ด ต่ อ สถานะและการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องสมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎร
ตามรัฐธรรมนูญ หรือขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 65 วรรคสาม หรือไม่ ศาลรัฐธรรมนูญ
เห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา 122 บัญญัติให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย
ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนปวงชน
ชาวไทยดังกล่าว รัฐธรรมนูญได้ให้ความเป็นอิสระในการตัดสินใจในเรือ่ งการออกเสียงลงคะแนนเลือก
หรือให้ความเห็นชอบให้บุคคลด�ำรงต�ำแหน่ง การจัดท�ำกฎหมายที่อยู่ในอ�ำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติ
และการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารทีไ่ ด้แถลงนโยบายไว้ตอ่ รัฐสภาไม่วา่ จะเป็น
การตัง้ กระทูถ้ าม การอภิปราย และการลงมติในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ แต่รฐั ธรรมนูญ มาตรา 101 (3)
ก็ก�ำหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียง
พรรคเดียวเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในกรณีที่มีการเลือกตั้ง
ทั่วไปเพราะเหตุยุบสภา ต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคเดียว
เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง และรัฐธรรมนูญ มาตรา 106 (7) บัญญัติให้
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรสิน้ สุดลงด้วยเหตุลาออกจากพรรคการเมืองทีต่ นเป็นสมาชิก
หรือพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของที่ประชุมร่วม
ของคณะกรรมการบริหารของพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น
ให้พ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิก แต่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้น
มีสทิ ธิอ์ ทุ ธรณ์มติของพรรคการเมืองดังกล่าวต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ โดยคัดค้านว่ามติดงั กล่าวมีลกั ษณะ
ตามมาตรา 65 วรรคสาม กล่าวคือ ขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ตามรัฐธรรมนูญ หรือขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กรณีนี้จึงเห็นได้ว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 มีเจตนารมณ์ทจี่ ะเสริมสร้างพรรคการเมืองให้เป็นองค์กรทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญทีม่ คี วาม
เข้มแข็ง เป็นรากฐานที่มั่นคงของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ด้วยการก�ำหนดให้สมาชิก
สภาผูแ้ ทนราษฎรซึง่ มีหน้าทีส่ ำ� คัญในการเสนอและการพิจารณากฎหมาย การแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ
การพิจารณาให้ความเห็นชอบพระราชก�ำหนด การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินโดยการ
ตั้งกระทู้ถาม การอภิปราย และการลงมติในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ การเสนอญัตติซึ่งรวมถึง
การตั้งคณะกรรมาธิการ ตลอดจนการเข้าชื่อเพื่อควบคุมกฎหมายมิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญเป็นต้น และ
ก�ำหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมือง แต่ในขณะเดียวกัน เพื่อป้องกัน
มิ ใ ห้ ส มาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎรถู ก ครอบง� ำ หรื อ ตกอยู ่ ภ ายใต้ อ� ำ นาจของพรรคการเมื อ งจนขาด
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ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่หรือการตัดสินใจใดๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการท�ำหน้าที่เป็น
ผูแ้ ทนปวงชน รัฐธรรมนูญได้บญ
ั ญัตริ บั รองเรือ่ งดังกล่าวนีไ้ ว้ในมาตรา 122 ว่า สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
ย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยโดยไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติ มอบหมาย หรือความครอบง�ำใดๆ
และต้องปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์สจุ ริต เพือ่ ประโยชน์สว่ นรวมของปวงชนชาวไทย โดยปราศจาก
การขัดกันแห่งผลประโยชน์และยังยืนหลักการนีใ้ นมาตรา 162 วรรคสอง ว่าสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
มีอสิ ระจากมติพรรคการเมืองในการตัง้ กระทูถ้ าม การอภิปราย และการลงมติในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
จึงกล่าวได้ว่าบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ก�ำหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องเป็นสมาชิก
พรรคการเมืองเป็นบทบัญญัติเริ่มต้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองและกระท�ำกิจกรรม
ทางการเมืองในระดับของการเข้าใช้อ�ำนาจรัฐโดยองค์กรพรรคการเมืองอันเป็นหลักการที่ส�ำคัญ
ประการหนึ่งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มิใช่เป็นบทบัญญัติที่จ�ำกัดสิทธิของบุคคล
ที่เข้าร่วมกับพรรคการเมืองนั้นจะต้องปฏิบัติตามมติของพรรคการเมืองในทุกกรณี หากสมาชิก
สภาผู ้ แ ทนราษฎร รวมทั้ ง กรรมการบริ ห ารพรรคหรื อ สมาชิ ก ของพรรคการเมื อ งเห็ น ว่ า มติ
ของพรรคการเมืองใดมีลักษณะตามมาตรา 65 วรรคสาม ก็ย่อมใช้สิทธิให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยได้โดยที่บุคคลนั้นไม่จ�ำเป็นต้องลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนั้นแต่อย่างใด
ในทางกลับกันพรรคการเมืองก็สามารถคัดกรองบุคคลเข้าร่วมอุดมการณ์ทางการเมืองเดียวกัน
เพือ่ ร่วมกันพัฒนาให้พรรคการเมืองของตนมีความเข้มแข็ง อันน�ำไปสูค่ วามเป็นสถาบันในทางการเมือง
ซึง่ มีความส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
รั ฐ ธรรมนูญจึงบัญญัติให้พ รรคการเมือ งมี ก ระบวนการให้ ส มาชิ ก พรรคพ้ นจากการเป็ นสมาชิ ก
หากเห็นว่าสมาชิกผูน้ นั้ มีแนวคิดหรือการปฏิบตั ไิ ม่สอดคล้องกับแนวนโยบายพรรคการเมืองทีผ่ นู้ นั้ สังกัด
เมื่อพิจารณาเหตุที่พรรคผู้ถูกร้องมีมติให้ผู้ร้องพ้นจากการเป็นสมาชิกพรรค ซึ่งประกอบด้วย
เหตุผลที่ส�ำคัญ กล่าวคือ ผู้ร้องขึ้นเวทีในงานสัมมนาของพรรคภูมิใจไทย ที่จัดขึ้น ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่างวันที่ 5 - 7 มิถนุ ายน 2552 โดยผูร้ อ้ งถอดเสือ้ ออกแล้วน�ำเสือ้ ทีม่ สี ญ
ั ลักษณ์ของพรรคภูมใิ จไทย
มาสวมแทนโดยมีหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยช่วยสวมใส่ พร้อมทั้งได้ร่วมรณรงค์และแสดงตนในขบวนแห่
ของพรรคภูมใิ จไทยโดยสวมเสือ้ ของพรรคภูมใิ จไทยอยูต่ ลอดเวลา และผูร้ อ้ งได้แถลงข่าวต่อสือ่ มวลชน
ว่าจากนี้ผู้ร้องจะเข้าร่วมกิจกรรมพรรคภูมิใจไทยอย่างเต็มตัวและผู้ร้องไม่ได้อยู่พรรคเพื่อไทยแล้ว
กรณีของผูร้ อ้ งตามข้อเท็จจริงทีไ่ ด้ความข้างต้นเป็นเรือ่ งเกีย่ วกับความประพฤติของผูร้ อ้ งเองทีแ่ สดงตัว
เหมือนเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่น แม้จะยังมิได้สมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่นอย่างเป็น
ทางการก็ตาม เหตุที่ผู้ร้องไม่ลาออกจากพรรคการเมืองผู้ถูกร้องแล้วย้ายไปสมัครเป็นสมาชิก
พรรคการเมืองอื่นก็เพื่อที่จะคงไว้ซึ่งสถานภาพเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น ความประพฤติ
ของผูร้ อ้ งดังกล่าวเป็นเรือ่ งส่วนตัวของผูร้ อ้ ง มิได้เกีย่ วกับการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
การทีพ่ รรคผูถ้ ูกร้องเห็นว่าการกระท�ำของผูร้ ้องเป็นการผิดข้อบังคับของพรรคอย่างร้ายแรง และมีมติ
ให้ผู้ร้องพ้นจากสมาชิกของพรรค จึงมิใช่เป็นเรื่องที่มีลักษณะขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่
ของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร หรือขัดหรือแย้งกับหลักการพืน้ ฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย
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อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่อย่างใด ส�ำหรับค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 1/2542
ที่ผู้ร้องอ้างถึงนั้น เป็นเรื่องมติของพรรคประชากรไทยที่ลบชื่อสมาชิกพรรคออกจากทะเบียนสมาชิก
พรรคประชากรไทย เนื่องมาจากการลงมติสภาผู้แทนราษฎร อันเป็นเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ใน
สภาผู้แทนราษฎร มิใช่เรื่องความประพฤติส่วนตัว ข้อเท็จจริงจึงไม่ตรงกับกรณีของผู้ร้อง
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า มติของพรรคเพื่อไทย ผู้ถูกร้อง เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2553
ให้นายจุมพฏ บุญใหญ่ ผูร้ อ้ ง พ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคเพือ่ ไทยนัน้ มิได้มลี กั ษณะขัดต่อสถานะและ
การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ร้องตามรัฐธรรมนูญ หรือขัดหรือแย้งกับหลักการ
พื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 65 วรรคสาม ให้ถอื ว่าสมาชิกภาพความเป็นสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรของผู้ร้องสิ้นสุดลงนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญค�ำวินิจฉัย
(3) ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 12/2556 ลงวันที่ 4 กันยายน 2556 เรื่อง นายสฤษดิ์
ประดับศรี กับสมาชิกพรรคเพื่อไทย รวม 108 คน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า
มติของพรรคเพื่อไทย ที่อนุญาตให้นายสถิรพร นาคสุข ลาออกจากการเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแ้ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ จะขัดต่อสถานะและการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
ตามรัฐธรรมนูญ หรือขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 65 วรรคสาม หรือไม่
ส�ำหรับประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญได้ให้เหตุผลในค�ำวินิจฉัยไว้ในประเด็นที่ว่า มติของพรรค
ผู ้ ถู ก ร้ อ งดั ง กล่ า วมี ลั ก ษณะขั ด กั บ สถานะและการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องสมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎร
ตามรัฐธรรมนูญ หรือขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 65 วรรคสาม หรือไม่ ศาลรัฐธรรมนูญ
เห็นว่า หลังจากประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554
แล้ว ไม่ปรากฏชือ่ นายสถิรพร นาคสุข เป็นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่
ของพรรคเพื่อไทย สถานภาพการเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
จึงสิ้นสุดลง จึงไม่อยู่ในบังคับแห่งบทบัญญัติ มาตรา 45 (13) ของพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 หลักการตามบทบัญญัติดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
เช่นเดียวกันกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 102 (9)  และรัฐธรรมนูญมาตรา 103 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง
ก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ ไว้ ส� ำ หรั บ กรณี ผู ้ รั บ เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎรแบบแบ่ ง เขตเลื อ กตั้ ง
ทั้งรัฐธรรมนูญ มาตรา 103 วรรคสาม จะมีผลบังคับในระหว่างที่ยังมิได้มีการประกาศผลการเลือกตั้ง
เท่านั้น การถอนตัวจากการสมัครรับเลือกตั้งภายหลังจากการเลือกตั้งได้เสร็จสิ้นไปแล้ว ย่อมท�ำได้
โดยชอบ ประกอบกับข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่า ผู้ถูกร้องที่ 1 มีมติอนุญาตให้นายสถิรพร นาคสุข
ลาออกจากการเป็นผูส้ มัครรับเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ เพือ่ สมัครรับเลือกตัง้
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เนื่องจากไม่เคยได้รับหนังสือลาออกของนายสถิรพร นาคสุข
อีกทั้งผู้ร้องก็ไม่สามารถน�ำมติของผู้ถูกร้องที่มาแสดงตามที่กล่าวอ้างได้ ดังนั้น จึงฟังไม่ได้ว่า
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พรรคผู้ถูกร้องที่ 1 มีมติอนุญาตให้สถิรพร นาคสุข ลาออกจากการเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ เพื่อสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
กรณีจงึ ไม่มมี ลู อันจะเป็นการกระท�ำทีข่ ดั ต่อสถานะและการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
ตามรัฐธรรมนูญ หรือขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 65 วรรคสาม ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัย
ให้ยกค�ำร้อง
5. บทสรุป
“พรรคการเมือง” เป็นเครื่องมือที่สะท้อนความหลากหลายในสังคมประชาธิปไตย ช่วยใน
การสร้างและแสดงออกซึ่งเจตจ�ำนงของปวงชน และท�ำหน้าที่เชื่อมโยงการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชน ดังนั้น กฎหมายพรรคการเมืองจึงรับรองในพรรคการเมืองสามารถด�ำเนินการต่างๆ
ได้อย่างเสรี หรือการก�ำหนดข้อบังคับของพรรคการเมือง ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า ต้องเคารพหลักการ
พื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 65 ที่ก�ำหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องสังกัดพรรคการเมือง ซึ่งการบังคับให้สมาชิก
สภาผู ้ แ ทนราษฎรต้ อ งสั ง กั ด พรรคการเมื อ งมี ขึ้ น ครั้ ง แรกในรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ปี 2517 โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ เสริมสร้างเสถียรภาพให้รฐั บาล แต่การก�ำหนดดังกล่าวกลับส่งผลกระทบต่อการเมือง
ในประเทศอย่างเห็นได้ชดั ทีม่ ปี ญ
ั หาในเรือ่ งการแบ่งแยกอ�ำนาจระหว่างฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตกิ บั ฝ่ายบริหาร
เพราะหัวหน้าฝ่ายบริหารคือนายกรัฐมนตรีไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน แต่มาจาก
เสียงข้างมากของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ใครที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีจึงต้องมีเสียงข้างมาก
ในสภาผู ้ แ ทนราษฎร เมื่ อ นายกรั ฐ มนตรี มี เ สี ย งข้ า งมาก นายกรั ฐ มนตรี จึ ง สามารถครอบง� ำ
สภาผูแ้ ทนราษฎรได้ และเครือ่ งมือของรัฐบาลทีใ่ ช้ในการครอบง�ำฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตกิ ค็ อื “พรรคการเมือง”
จึงก่อให้เกิดปัญหาเผด็จการโดยพรรคการเมือง โดยรัฐบาลใช้พรรคการเมืองครอบง�ำสภาผูแ้ ทนราษฎร
เหลือเพียงฝ่ายค้านที่ท�ำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาล ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบถ่วงดุลอะไรได้มาก
เพราะเป็นเสียงข้างน้อย และเมื่อประเทศไทยไม่มีหลักประชาธิปไตยภายในพรรค คนที่สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรต้องเชื่อฟังและจงรักภักดีก็คือหัวหน้าพรรคหรือนายทุนพรรค
หลังจากศาลรัฐธรรมนูญได้มีค�ำวินิจฉัยที่ 25/2554 ค�ำวินิจฉัยที่ 26/2554 และค�ำวินิจฉัย
ที่ 12/2556 ซึ่งค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ 2 คดีแรก ได้อธิบาย มติของพรรคเพื่อไทย ผู้ถูกร้อง
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2553 ที่ให้นายจุมพฏ บุญใหญ่ และร้อยตรีปรพล อดิเรกสาร ผู้ร้อง พ้นจากการ
เป็นสมาชิกพรรคเพือ่ ไทยนัน้ มิได้มลี กั ษณะขัดต่อสถานะและการปฏิบตั หิ น้าทีส่ มาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
ของนายจุมพฏ บุญใหญ่ และร้อยตรีปรพล อดิเรกสาร ตามรัฐธรรมนูญหรือขัดแย้งกับหลักการพืน้ ฐาน
แห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา 65 วรรคสาม
ให้ถือว่าสมาชิกภาพความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายจุมพฏ บุญใหญ่ และร้อยตรีปรพล
อดิเรกสาร สิ้นสุดลงนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความประพฤติ
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แม้ว่าผู้ร้องยังไม่ได้สมาชิกเป็นสมาชิกของพรรคอื่น และเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวกับสถานะและ
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร ส�ำหรับมติพรรคเพือ่ ไทยทีม่ มี ติขบั นายจุมพฏ บุญใหญ่
และร้อยตรีปรพล อดิเรกสาร พ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคนั้นเนื่องจากทั้ง 2 ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ
พรรคเพื่อไทย ที่ไปร่วมกิจกรรมและปฏิบัติตัวเหมือนเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทย
จากค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปเป็นหลักประชาธิปไตยภายใน
พรรคการเมืองได้ดังนี้
(1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีเจตนารมณ์ที่จะเสริมสร้าง
พรรคการเมืองให้เป็นองค์กรทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญที่มีความเข้มแข็ง เป็นรากฐานที่มั่นคง
ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยด้วยการก�ำหนดให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรซึง่ มีหน้าทีส่ ำ� คัญ
ในการเสนอและการพิจารณากฎหมาย การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ
พระราชก�ำหนดการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินโดยการตั้งกระทู้ถาม การอภิปราย และการ
ลงมติในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ การเสนอญัตติซงึ่ รวมถึงการตัง้ คณะกรรมาธิการ ตลอดจนการเข้าชือ่
เพื่อควบคุมกฎหมายมิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เป็นต้น และก�ำหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องเป็น
สมาชิกพรรคการเมือง
(2) รั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ก� ำ หนดให้ ส มาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎรต้ อ งเป็ น สมาชิ ก พรรคการเมื อ ง
เป็นบทบัญญัติเริ่มต้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองและกระท�ำกิจกรรมทางการเมืองในระดับ
ของการเข้าใช้อำ� นาจรัฐโดยองค์กรพรรคการเมืองอันเป็นหลักการทีส่ ำ� คัญประการหนึง่ ของการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย มิใช่เป็นบทบัญญัติที่จ�ำกัดสิทธิของบุคคลที่เข้าร่วมกับพรรคการเมืองนั้น
จะต้องปฏิบัติตามมติของพรรคการเมืองในทุกกรณี
(3) หากสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร รวมทัง้ กรรมการบริหารพรรคหรือสมาชิกของพรรคการเมือง
เห็นว่ามติของพรรคการเมืองใดมีลักษณะตามมาตรา 65 วรรคสาม ก็ย่อมใช้สิทธิให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยได้โดยที่บุคคลนั้นไม่จ�ำต้องลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนั้นแต่อย่างใด
ในทางกลับกันพรรคการเมืองก็สามารถคัดกรองบุคคลเข้าร่วมอุดมการณ์ทางการเมืองเดียวกัน
เพือ่ ร่วมกันพัฒนาให้พรรคการเมืองของตนมีความเข้มแข็ง อันน�ำไปสูค่ วามเป็นสถาบันในทางการเมือง
ซึง่ มีความส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
รัฐธรรมนูญจึงบัญญัติให้พรรคการเมืองมีกระบวนการให้สมาชิกของพรรคพ้นจากการเป็นสมาชิก
หากเห็นว่าสมาชิกผู้นั้นมีแนวคิดหรือปฏิบัติไม่สอดคล้องกับแนวนโยบายพรรคการเมืองที่ผู้นั้นสังกัด
(4) ถึ ง แม้ ว ่ า รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ปี 2550 จะได้ แ ก้ ป ั ญ หาด้ ว ยการน� ำ หลั ก อิ ส ระอาณั ติ
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกลับมาอีกครั้งในมาตรา 122 โดยบัญญัติว่า “สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ย่อมเป็นผูแ้ ทนปวงชนชาวไทยโดยไม่อยูใ่ นความผูกมัดแห่งอาณัต  ิ มอบหมาย หรือความครอบง�ำใดๆ ...”
และยังบัญญัตไิ ว้ในมาตรา 162 วรรคสอง อีกว่า “สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรมีอสิ ระจากมติพรรคการเมือง
ในการตั้งกระทู้ถาม การอภิปราย และการลงมติในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ” แต่ รัฐธรรมนูญ ฉบับปี
2550 ยังคงบังคับให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรต้องสังกัดพรรค และให้พรรคการเมืองสามารถขับสมาชิก
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ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองหลักประชาธิปไตยภายในพรรคการเมือง

สภาผู ้ แ ทนราษฎรออกจากพรรคโดยมี ผ ลท� ำ ให้ ส มาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎรต้ อ งพ้ น สมาชิ ก ภาพ
ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลก ที่ให้ผู้แทนราษฎรมีอิสระจากอาณัติของพรรค แต่บังคับให้
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรสังกัดพรรคการเมือง ซึง่ ท�ำให้เกิดปัญหาสองประการ คือ หนึง่ หลักอิสระอาณัติ
ไม่อาจใช้ได้จริง เนื่องจากยังบังคับให้สังกัดพรรคการเมือง สอง  ถ้ามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใช้หลัก
อิสระอาณัติ ก็จะเกิดปัญหาว่าต้องอยู่ด้วยกันในพรรคต่อไป ถึงแม้จะมีความคิดเห็นและแนวทาง
ทางการเมืองไม่ตรงกันอีกต่อไปแล้ว ก็จะกลายเป็นเสรีภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยไม่ต้อง
มีวินัยพรรค ซึ่งแทนที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวกลับยิ่งท�ำให้ปัญหามีมากขึ้นดังเช่นที่เป็นอยู่ในขณะนี้
ข้อเท็จจริงปรากฏว่า  ได้มกี ารยืน่ ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญได้มคี ำ� วินจิ ฉัย
เพียง 3 คดี เท่านัน้ ซึง่ ถือว่ามีจำ� นวนคดีนอ้ ยมาก ทัง้ ทีใ่ นความเป็นจริงแล้วปัญหาเกีย่ วกับความไม่เป็น
ประชาธิปไตยภายในพรรคการเมืองอยู่จ�ำนวนมาก และระบบกฎหมายก็เปิดกว้างให้สามารถ
ยืน่ ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้อย่างไม่ยากนัก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประชาชนทีเ่ ป็นสมาชิกพรรคการเมือง
หากประสงค์จะยืน่ ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ซึง่ กฎหมายก�ำหนดจ�ำนวนผูย้ นื่ ค�ำร้องไว้ไม่นอ้ ยกว่าหนึง่
ร้อยคนเท่านั้น ดังนั้น หนทางแก้ปัญหาของระบบรัฐสภาของประเทศไทยที่ดีที่สุด คือ การท�ำให้ฝ่าย
นิติบัญญัติไม่ถูกรัฐบาลครอบง�ำโดยใช้พรรคการเมืองอีกต่อไป โดยการไม่บังคับให้สภาผู้แทนราษฎร
ต้องสังกัดพรรค ซึ่งจะเป็นการแบ่งแยกอ�ำนาจระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติ และจะท�ำให้
สมาชิ ก สภาผู้แทนราษฎรสามารถท�ำหน้ า ที่ ผู ้ แ ทนปวงชนได้ อ ย่ า งแท้ จริ ง ไม่ อ ยู ่ ภายใต้ รั ฐ บาล
และจะท�ำให้การตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารกลับคืนมาอีกครั้ง
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ระบอบประชาธิปไตยภายใต้รม่ พระบารมีแห่งพระมหากษัตริยไ์ ทย
นพดล เฮงเจริญ*

บทคัดย่อ

		
ประเทศไทยอาจมี ก ารพั ฒ นาเปลี่ ย นแปลงไปตามยุ ค สมั ย และกระแสธารแห่ ง กาลเวลา
เช่นเดียวกับนานาอารยประเทศ ทว่าสิ่งหนึ่งที่ยังธ�ำรงคงอยู่เคียงคู่กับประเทศไทยประดุจดั่งร่มโพธิ์
ร่มไทรปกแผ่คุ้มครองไปทั่วประเทศยังความร่มเย็นเป็นสุขแก่เหล่าอาณาประชาราษฎรตราบนาน
เท่านานก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงอุทิศก�ำลังพระวรกาย
พระสติปัญญาและพระวิริยะอุตสาหะตรากตร�ำบ�ำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการเพื่อความ
ผาสุกของประชาชนและความมัน่ คงปลอดภัยของประเทศชาตินบั เป็นพระมหากรุณาธิคณ
ุ เป็นล้นพ้น
หาที่สุดมิได้ เอกสารวิชาการฉบับนี้มุ่งศึกษาค้นคว้า รวบรวม และเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณ
ของพระมหากษัตริยไ์ ทยทีม่ ตี อ่ การเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย โดยย้อนไป
ตัง้ แต่ชว่ งก่อนทีป่ ระเทศไทยมีการเปลีย่ นแปลงการปกครอง พระมหากษัตริยไ์ ทยทรงมีพระราชอ�ำนาจ
สิทธิขาดในการปกครองประเทศเพียงผู้เดียว แต่กลับทรงยอมรับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชน
ได้เรียนรู้ระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนทรงปฏิรูปการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย
ของประเทศเพื่ อ วางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยด้ ว ยทรงมี พ ระราชปณิ ธ าน
ที่จะพระราชทานก�ำเนิดการปกครองระบอบประชาธิปไตยเมื่อคนไทยมีความพร้อมที่จะปกครอง
ตนเองได้แล้ว ภายหลังเปลีย่ นแปลงการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยไม่ราบรืน่ มัน่ คง
เกิดภาวะชะงักงันและวิกฤติการณ์ทางการเมืองหลายครัง้ แต่ด้วยพระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถ
และพระบารมีแห่งองค์พระมหากษัตริยไ์ ทย ช่วยให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤติและสามารถขับเคลือ่ นไป
ตามกลไกของระบอบประชาธิปไตยได้อีกครั้ง แม้ว่าพระมหากษัตริย์ไทยทรงด�ำรงพระราชสถานะ
เป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ แต่ยังทรงประกอบพระราชกรณียกิจต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม
และสนั บสนุนให้ประเทศไทยมีก ารปกครองระบอบประชาธิ ปไตยที่ มั่ นคงยั่ ง ยื นตลอดไป ดั ง นี้
จึงอาจกล่าวได้วา่ การปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยอยูภ่ ายใต้รม่ พระบารมี แห่งองค์
พระมหากษัตริย์ไทยโดยแท้จริง
ค�ำส�ำคัญ ระบอบประชาธิปไตย พระมหากษัตริย์ไทย
* เคยด�ำรงต�ำแหน่ง รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง ตุลาการ

ศาลปกครองสูงสุด ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด และตุลาการหัวหน้าแผนกคดีสงิ่ แวดล้อมในศาลปกครองสูงสุด
ปัจจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่ง รองประธานศาลปกครองสูงสุด
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นพดล เฮงเจริญ

1. บทน�ำ
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่ด�ำรงอยู่คู่สังคมไทยมาช้านาน พระมหากษัตริย์ไทย
ทุกพระองค์ทรงบ�ำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงคุณอเนกอนันต์ยิ่งต่อพสกนิกรชาวไทย
ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันรักษาเอกราชของชาติตลอดจนการท�ำนุบ�ำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองเพื่อให้
พสกนิกรของพระองค์อยู่เย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระบารมี โดยทรงตรากตร�ำพระวรกายทรงงานหนัก
มิได้เห็นแก่ความเหนื่อยยาก สถาบันพระมหากษัตริย์จึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อประเทศไทย
ท�ำให้ประเทศไทยมีเอกลักษณ์ของตนเองแตกต่างจากประเทศอื่น เมื่อประเทศไทยเปลี่ยนแปลง
การปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตยตามแนวคิดของชาติตะวันตก
จึงมีการผสมผสานเข้าด้วยกันกับวัฒนธรรมประเพณีและทัศนคติของปวงชนชาวไทยที่มีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ในฐานะที่เป็นสถาบันหลักสถาบันหนึ่งของประเทศจนเกิดเป็นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยแบบไทย ๆ (Thai-Style Democracy) หรือที่เรียกว่าระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (Democratic Regime of Government with the King as Head
of State) ดังเช่นทุกวันนี้
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นการปกครองที่ประชาชน
กับพระมหากษัตริย์มีความเชื่อมโยงผูกพันกันอย่างแน่นแฟ้น โดยพระมหากษัตริย์ทรงพระราชทาน
อ�ำนาจอธิปไตยซึ่งเป็นอ�ำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศให้เป็นของประชาชน1 ขณะที่ประชาชน
ต่างก็ยกย่องเทิดทูนให้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศและเป็นผู้ใช้อ�ำนาจอธิปไตย
ที่ แ สดงเจตจ� ำ นงออกมาในนามของประชาชน โดยมี ก ารรั บ รองไว้ เ ป็ น ครั้ ง แรกในรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492 มาตรา 2 ซึ่งบัญญัติว่า “ประเทศไทยมีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข”2 ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2511 ได้ระบุค�ำปรารภ (Preamble) ไว้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า “…ตามวิวัฒนาการปรากฏว่าระบอบ
การปกครองทีม่ พี ระมหากษัตริยเ์ ป็นประมุขนัน้ เป็นทีเ่ ลือ่ มใสศรัทธาของปวงชนชาวไทยเป็นการถาวร
มัน่ คงตลอดมา…สภาร่างรัฐธรรมนูญลงมติกำ� หนดหลักสาระส�ำคัญเป็นการทัว่ ไปว่า ประเทศไทยมีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข…”3

1

2
3

แนวคิดในเรื่องอ�ำนาจอธิปไตยเป็นของใครนั้น เมื่อพิจารณาในเชิงนิติปรัชญาแล้วพบว่ามีทฤษฎีที่ส�ำคัญ 5 ทฤษฎี ได้แก่
ทฤษฎีอ�ำนาจสูงสุดของพระผู้เป็นเจ้า (Supremacy of God) ทฤษฎีอ�ำนาจสูงสุดของพระสันตะปาปา (Supremacy of
the Pope) ทฤษฎีอ�ำนาจสูงสุดของกษัตริย์ (Supremacy of the King) ทฤษฎีอ�ำนาจสูงสุดของประชาชน (Supremacy
of the People) และทฤษฎีอ�ำนาจสูงสุดของชาติ (Supremacy of the Nation) รายละเอียดโปรดดู วิษณุ เครืองาม,
กฎหมายรัฐธรรมนูญ, (กรุงเทพมหานคร : นิติบรรณการ (พิมพ์ครั้งที่ 3), 2530), น.214-223.
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม 66 ตอนที่ 17 วันที่ 23 มีนาคม 2492, น.6.
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม 85 ตอนพิเศษ วันที่ 20 มิถุนายน 2511, น.1-8.
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ระบอบประชาธิปไตยภายใต้ร่มพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์ไทย

2. ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์...มาสู่ระบอบประชาธิปไตย
ในอดีตประเทศไทยมีการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (Absolute Monarchy)
ซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นทั้งประมุขของประเทศและผู้ปกครอง ทรงมีพระราชอ�ำนาจเด็ดขาด
ในการบริหารราชการแผ่นดิน ที่มาของกฎหมายทั้งปวงอยู่ที่พระมหากษัตริย์ พระราชด�ำรัส พระราช
ประสงค์ต่าง ๆ ล้วนมีผลเป็นกฎหมาย ดังค�ำกล่าวที่ว่า “พระบรมราชานุภาพของพระเจ้าแผ่นดิน
กรุงสยามนี้ไม่ได้ปรากฏในกฎหมายอันหนึ่งอันใดด้วยเหตุที่ถือว่าเป็นที่ล้นพ้น ไม่มีข้อสั่งอันใดจะเป็น
ผู้บังคับขัดขวางได้”4 แต่ในทางปฏิบัติแล้วพระมหากษัตริย์ไทยมิได้ทรงใช้พระราชอ�ำนาจดังกล่าวนั้น
โดยเด็ดขาดเหมือนดังเช่นในต่างประเทศทีม่ รี ะบอบการปกครองในลักษณะท�ำนองเดียวกันแต่อย่างใด
ด้วยเหตุว่าพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงยึดถือทศพิธราชธรรมและทรงมีพระราชปณิธาน
ที่จะทรงจ�ำกัดการใช้พระราชอ�ำนาจของพระองค์เอง จนกระทั่งต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
ซึ่งเข้าสู่ยุคแห่งการล่าอาณานิคม ได้มีชาติตะวันตกเริ่มเข้ามารุกรานอ�ำนาจอธิปไตยของประเทศไทย
โดยอ้างความล้าหลังของประเทศ พระมหากษัตริย์ไทยจึงทรงปฏิรูปการเมืองการปกครองครั้งใหญ่
เพื่อให้ประเทศมีการพัฒนาดังเช่นชาติตะวันตกและสามารถรักษาเอกราชของชาติไว้ให้พ้นจาก
การคุกคามของลัทธิจักรวรรดินิยม รวมทั้งส่งคนไทยไปศึกษาในต่างประเทศเพื่อน�ำแนวคิดและ
วิธีการต่าง ๆ มาปรับปรุงการปกครองให้ทันสมัย ปัจจัยต่าง ๆ ข้างต้นส่งผลให้แนวคิดในเรื่อง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยของชาติตะวันตกเริ่มเข้ามามีอิทธิพลแพร่หลายในประเทศไทย
		2.1 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
แนวคิ ด ในเรื่ อ งการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยเกิ ด ขึ้ น อย่ า งชั ด เจนในรั ช สมั ย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้มีเจ้านายและข้าราชการจ�ำนวนหนึ่งที่รับราชการ
ในสถานทูตไทยประจ�ำกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ร่วมกันลงชื่อ
ในเอกสารกราบบังคมทูลความเห็นจัดการเปลี่ยนแปลงการปกครองราชการแผ่นดิน ร.ศ. 103
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2427 โดยถวายแนวความคิดให้พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปลี่ยนการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงเห็นด้วยในหลักการที่มีการเรียกร้องแต่ทรงมีพระราชวิจารณ์เพิ่มเติมว่าประเทศไทย
ควรเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการยกร่าง
รัฐธรรมนูญขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับการปกครองประเทศ แต่สุดท้ายมิได้น�ำออกใช้ เนื่องจากทรงมี
พระราชด�ำริว่าสภาพบ้านเมืองและประชาชนยังไม่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทันทีทันใด ถ้าเร่งรีบ
เปลี่ยนแปลงบ้านเมืองในขณะที่ประเทศยังไม่พร้อม ย่อมจะเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติได้

4

ประยุทธ สิทธิพันธ์, ตามรอยบาทพระพุทธเจ้าหลวง, (พระนคร : มิตรสยาม, 2514), น.128.
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นพดล เฮงเจริญ

ซึ่งในห้วงเวลานั้น ประเทศไทยมีภัยรอบด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยจากนโยบายการล่าอาณานิคม
ของชาติตะวันตก อย่างไรก็ดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด�ำริว่า
การปกครองในระบบรัฐสภาและการมีรฐั ธรรมนูญแบบตะวันตกจะต้องเกิดขึน้ อย่างแน่นอนเมือ่ สภาพ
บ้านเมืองและประชาชนมีความพร้อมมากยิ่งขึ้น และทรงมีพระราชปณิธานที่จะให้การปกครองที่มี
รัฐสภา และรัฐธรรมนูญเกิดขึน้ ในประเทศไทยดังทีเ่ คยมีพระราชด�ำรัสในทีป่ ระชุมเสนาบดีคราวหนึง่ ว่า
“ฉันจะให้ลูกวชิราวุธมอบของขวัญให้แก่พลเมืองในทันทีที่ขึ้นสู่ราชบัลลังก์ กล่าวคือ ฉันจะให้เขาให้
ปาลิเมนต์และคอนสติติวชั่น”5
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปูพื้นฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อย่างค่อยเป็นค่อยไปเพือ่ เตรียมความพร้อมส�ำหรับการเปลีย่ นแปลงการปกครองในอนาคต เป็นต้นว่า
ทรงตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน (Council of State) และสภาที่ปรึกษาราชการในพระองค์
(Privy Council) ซึ่งเป็นสถาบันการเมืองที่มีอ�ำนาจขัดขวางพระเจ้าแผ่นดินในเรื่องที่ทรงพระราชด�ำริ
เป็นการไม่ยุติธรรมอันจะท�ำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนและช่วยให้ค�ำปรึกษาข้อราชการแผ่นดิน
อันถือเป็นการฝึกหัดสมาชิกสภาให้รู้จักออกเสียงแสดงความคิดเห็นเพื่อช่วยกันพัฒนาประเทศ
ตามครรลองระบอบประชาธิปไตย ทรงเลิกระบบทาสและไพร่เพื่อปลดปล่อยประชาชนให้พ้นจาก
พันธะอันรัดตัวต่าง ๆ ท�ำให้ประชาชนทั้งชาติมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน ทรงขยายโอกาสทาง
การศึกษาออกไปสู่ราษฎรทุกระดับด้วยการจัดตั้งโรงเรียนขึ้นทั้งในเมืองหลวงและตามหัวเมืองต่าง ๆ
รวมทั้งทรงสนับสนุนคนไทยให้มีโอกาสไปศึกษาในต่างประเทศ ทรงออกพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท้องที่ ร.ศ. 116 เป็นแนวทางปฏิบัติของอ�ำเภอและหมู่บ้าน ริเริ่มให้ประชาชนได้เลือกตั้ง
คนในหมู่บ้านเดียวกันเป็นผู้ใหญ่บ้าน และให้ผู้ใหญ่บ้านเลือกตั้งกันเองเป็นก�ำนัน โดยให้สิทธิแก่สตรี
ในการเลือกตั้งด้วย6
		2.2 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงตระหนักถึงแนวคิดเรือ่ งการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยดังทรงบันทึกในจดหมายเหตุรายวันส่วนพระองค์ไว้ว่า “…ถ้ามีผู้ต้องการคอนสติตูชั่น
จริง ๆ และเปนไปได้จริงจะเปนคุณอย่างใดฤาไม่ แต่ถ้าแม้ต่างว่ามีคนอยู่จ�ำพวก 1 ซึ่งตั้งใจดีจริง
มีความมุ่งดีต่อชาติจริง จะร้องฎีกาขึ้นมาตรง ๆ ขอให้มีคอนสติตูชั่น เราเองจะไม่มีความแค้นเคืองเลย
ตรงกันข้าม เราจะยอมพิจารณาดูว่าจะสมควรยอมตามค�ำร้องขอของคนนั้นฤาไม่ ยิ่งถ้ามีคอนสติตูชั่น
ได้จะดียิ่ง เพราะเรารู้สึกอยู่แล้วเหมือนกันว่าการที่มอบการปกครองไว้ในมือเจ้าแผ่นดินคนเดียว
5

6

คณะอนุกรรมการจัดท�ำสารานุกรมส�ำหรับเยาวชน เล่มที่ 2 ในคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ, สารานุกรม
การเมืองไทยส�ำหรับเยาวชน เล่มที่ 1 เรื่อง ประวัติและความเป็นมาของรัฐสภาไทย, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท
อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหาชน), 2558), น.20-22.
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, จุดเริ่มต้นประชาธิปไตยไทย, (กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร, 2557), น.11-14.
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ผูม้ อี ำ� นาจสิทธิข์ าดนัน้ ดูเปนการเสีย่ งบุญเสีย่ งกรรมอยู.่ ..”7 จึงทรงสนองพระราชปณิธาน ในพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยทรงเห็น
ควรทดลองน�ำระบอบประชาธิปไตยมาฝึกหัดให้แก่ประชาชนก่อนที่จะน�ำมาใช้จริง ดังนั้น ในปี 2461
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงจัดตั้งเมืองสมมติขึ้นในบริเวณพระราชวังดุสิต
เรียกว่า “ดุสิตธานี” ส�ำหรับทดลองวิถีการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้มีธรรมนูญลักษณะปกครองคณะนคราภิบาล (ดุสิตธานี) พระพุทธศักราช 2461 เป็นข้อบัญญัติ
ในการปกครองและด�ำเนินงานภายในดุสติ ธานี มีการจัดตัง้ พรรคการเมือง 2 พรรค ได้แก่ พรรคแพรแถบ
สีน�้ำเงินและพรรคแพรแถบสีแดง ประชาชนในดุสิตธานีเรียกว่าทวยนาครมีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนเข้ามา
ท�ำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรเรียกว่าเชษฐบุรุษ พรรคที่มีเชษฐบุรุษมากจะมีสิทธิจัดตั้งรัฐบาลบริหาร
ดุสิตธานี ในการประชุมสภามีการอภิปรายโต้แย้งวิพากษ์วิจารณ์การบริหารงาน ในดุสิตธานี และมี
การออกหนังสือพิมพ์เผยแพร่ข่าวสารในดุสิตธานี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมี
พระราชด�ำรัสคราวเสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเปิดศาลารัฐบาลมณฑลดุสติ ธานี เมือ่ วันที่ 9 กรกฎาคม
2462 ความตอนหนึ่งว่า “...วิธีการที่ด�ำเนินเป็นไปนี้ เป็นการทดลองว่าจะเป็นประโยชน์ได้เพียงใด
เพื่อเป็นตัวอย่างส�ำหรับธานีให้แน่ชัดเสียก่อน...วิธีด�ำเนินการในธานีเล็ก ๆ ของเราเป็นไปเช่นไร
ก็ตั้งใจว่าจะให้ประเทศสยามกระท�ำเช่นเดียวกัน...”8 อย่างไรก็ดี จากการทดลองจัดตั้งดุสิตธานี
ทรงเห็นว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยยังไม่เหมาะสมกับประเทศไทยในสมัยนั้น เนื่องจาก
ประชาชนโดยเฉพาะในหั ว เมื อ งยั ง ขาดความรู ้ เ กี่ ย วกั บ การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย
ซึ่ง “...ถ้าขืนจะเปลี่ยนแปลงไปก็คงจะได้แต่ท�ำเล่นเป็นผิว ๆ เท่านั้น และท�ำได้แต่เฉพาะในบางกอก
เพราะไม่มีผู้ใดสามารถเข้าใจลักษณะปกครองทางประชาธิปไตยเลย ถึงแม้ว่าในบางกอกเองก็จะมี
แต่ผู้ที่เข้าใจด้วยปากมากกว่าเข้าใจด้วยใจจริง ๆ” ท�ำให้เกรงว่าการที่ประชาชนยังไม่มีความรู้พอ
ที่จะท�ำการปกครองตนเองได้ เมื่อได้อ�ำนาจและสิทธิในการตัดสินใจเอง อาจน�ำไปใช้ในทางที่ไม่ถูก
ผลเสียจะตกอยู่กับประเทศ ประกอบกับทรงไม่แน่พระทัยในระบบการเลือกตั้งและเห็นว่าประชาชน
ไม่มีเวลาท�ำความรู้จักหรือศึกษาผู้ที่จะเป็นตัวแทนท�ำให้พรรคที่มีทุนมากจะได้เปรียบ ตัวแทนไม่ได้
มาจากการที่เขาเป็นคนดีสมควรเป็นผู้แทน และพรรคการเมืองอาจถือโอกาสเล่นพรรคเล่นพวก
ซึ่งในที่สุดอ�ำนาจในการปกครองประเทศจะอยู่ที่คณะบุคคลเดียว จึงทรงหันไปมุ่งเน้นปลูกฝัง
ให้ประชาชนได้รบั การศึกษาด้วยการตราพระราชบัญญัตปิ ระถมศึกษา พ.ศ. 2464 บังคับให้เด็กทุกคน
ที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ เข้าเรียนหนังสือในโรงเรียนจนอายุ 14 ปี หรือจนจบหลักสูตรประถมศึกษา
โดยไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนที่มีต่อ
ประเทศชาติและในเรื่องการเมืองการปกครอง9
7
8
9

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จ, จดหมายเหตุรายวัน, (กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ
หม่อมเจ้าชัชวลิต เกษมสันต์, 2517), น.48-49.
คณะอนุกรรมการจัดท�ำสารานุกรมส�ำหรับเยาวชนฯ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 5, น.23.
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 6, น.21-23.
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นพดล เฮงเจริญ

		2.3 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เกิดปัญหาเศรษฐกิจตกต�่ำเนื่องจาก
ผลกระทบจากสงครามโลก และมีกระแสความต้องการการปกครองระบอบประชาธิปไตยเพิม่ มากขึน้
โดยเฉพาะจากกลุ่มบุคคลที่ได้ไปศึกษาต่อในต่างประเทศซึ่งได้รับความรู้ ประสบการณ์ และต้องการ
น�ำแนวความคิดการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบตะวันตกที่แพร่หลายไปทั่วโลกมาใช้กับ
ประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและมีพระราชด�ำริ
ที่จะพระราชทานรัฐธรรมนูญแก่ประชาชนโดยมอบหมายให้พระยาศรีวิสารวาจา ปลัดทูลฉลอง
กระทรวงการต่างประเทศ และนายเรมอนด์ บี.สตีเวนส์ ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ
ชาวอเมริกัน ด�ำเนินการยกร่างรัฐธรรมนูญ และทรงตั้งพระราชหฤทัยที่จะพระราชทานรัฐธรรมนูญ
ดังกล่าวเป็นของขวัญแก่ประชาชนเนื่องในพระราชพิธีสมโภชพระนคร 150 ปี แต่ได้รับการคัดค้าน
จากคณะอภิรัฐมนตรีสภาซึ่งประกอบด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ซึ่งเคยเป็นเสนาบดีที่มีอ�ำนาจ
ในการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งต่างเห็นว่าประเทศไทยยังไม่มีความพร้อมในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยภายใต้รฐั ธรรมนูญ การประกาศใช้รฐั ธรรมนูญในขณะทีป่ ระชาชนยังไม่มพี นื้ ฐานความรู้
ความเข้าใจเรื่องการปกครองตนเองอย่างดีพอ ย่อมเป็นผลร้ายมากกว่าผลดี พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว ยั ง ไม่ ทั น ที่ จ ะได้ พ ระราชทานรั ฐ ธรรมนู ญ ก็ ไ ด้ มี ก ลุ ่ ม บุ ค คลใช้ ชื่ อ ว่ า
“คณะราษฎร” ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการฝ่ายทหารบก ทหารเรือ และพลเรือน จ�ำนวน 99 คน
เกือบทั้งหมดเป็นข้าราชการที่ได้รับการศึกษาจากประเทศตะวันตก ร่วมกันท�ำการปฏิวัติเสียก่อน
โดยยึดอ�ำนาจการปกครองประเทศจากพระมหากษัตริย์ และเปลี่ยนรูปแบบการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยมี
รัฐธรรมนูญใช้เป็นหลักในการปกครองประเทศ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 247510
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง คณะราษฎรได้กราบทูลเชิญพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์เช่นเดิม แต่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ ซึ่งพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตอบรับว่า “…ข้าพเจ้าเห็นแก่ความเรียบร้อยของอาณาประชาราษฎร์
ไม่อยากให้เสียเลือดเนื้อ กับทั้งเพื่อจัดการโดยละม่อมละมัย ไม่ให้ขึ้นชื่อได้ว่าจลาจลเสียหายแก่
บ้านเมือง และความจริงข้าพเจ้าได้คิดอยู่แล้วที่จะเปลี่ยนแปลงตามท�ำนองนี้คือมีพระเจ้าแผ่นดิน
ปกครองตามพระธรรมนูญ จึงยอมรับที่จะช่วยเป็นตัวเชิด เพื่อคุมโครงการตั้งรัฐบาลให้เป็นรูปตามวิธี
เปลี่ยนแปลงตั้งพระธรรมนูญโดยสะดวก เพราะว่าถ้าข้าพเจ้าไม่ยอมรับเป็นตัวเชิด นานาประเทศ
คงจะไม่ยอมรับรัฐบาลใหม่นี้ ซึ่งจะเป็นความล�ำบากยิ่งขึ้นหลายประการ…”11 จากนั้นวันที่ 10
ธันวาคม 2475 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
10
11

เพิ่งอ้าง, น.37-40.
ไพโรจน์ ชัยนาม, รัฐธรรมนูญ : บทกฎหมายและเอกสารส�ำคัญในทางการเมืองของประเทศไทย เล่ม 2, (กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2520), น.10.
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ให้มีพระราชพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 ณ พระที่นั่ง
อนันตสมาคม เมื่อเสร็จการพระราชพิธีดังกล่าวแล้ว จึงถือว่ามีการพระราชทานพระราชอ�ำนาจ
แก่ปวงชนชาวไทยโดยสมบูรณ์ โดยให้มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ
และก่อตั้งระบบรัฐสภาขึ้นโดยมีสภาผู้แทนราษฎรเป็นองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศ ผลจาก
การประกาศใช้รัฐธรรมนูญท�ำให้มีการเลือกตั้งทั่วประเทศครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2476
ซึ่งผู้ที่ได้รับเลือกส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของคณะราษฎร เป็นอันว่าพระราชสถานะของพระมหากษัตริย์
ทรงเปลี่ยนมาอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ พระราชอ�ำนาจทางนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ ที่ทรงใช้
ในฐานะองค์อธิปัตย์แต่เดิม ถูกบัญญัติให้ทรงใช้ภายใต้ค�ำแนะน�ำและยินยอมของสถาบันทั้งหลาย
ตามที่รัฐธรรมนูญก�ำหนด
พระบาทสมเด็ จ พระปกเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว ทรงมี พ ระปริ วิ ต กห่ ว งใยต่ อ ความสงบสุ ข
ของประชาชน และประเทศชาติอย่างยิ่ง ตลอดจนได้ทรงสดับข่าวความเคลื่อนไหวทางการเมือง
ของรัฐบาลและสถานการณ์ทั่วไป เมื่อมีพระราชด�ำริว่าเรื่องใดเป็นการไม่ยุติธรรมหรือไม่เป็นไป
ตามครรลองแห่ง ระบอบประชาธิปไตย ทั้งจะเกิดผลเสียแก่ประชาชนและประเทศชาติแล้ว จะทรงมี
พระราชหัตถเลขา พระราชทานค�ำแนะน�ำทักท้วงไปยังรัฐบาลทันทีเท่าทีพ่ ระราชอ�ำนาจทางกฎหมาย
จะอ�ำนวยให้ทรงกระท�ำเช่นนัน้ ได้ ต่อมาเมือ่ วันที่ 2 มีนาคม 2477 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ทรงมีพระราชหัตถเลขาสละราชสมบัติเนื่องจากรัฐบาลไม่อาจสนองตามพระราชกระแสเกี่ยวกับ
ครรลองแห่งระบอบประชาธิปไตยของประเทศได้ในหลายประการโดยมีข้อความส�ำคัญตอนหนึ่งว่า
“…ข้าพเจ้าเห็นว่าคณะรัฐบาลและพวกพ้อง ใช้วิธีการปกครองซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักการของเสรีภาพ
ในตัวบุคคลและหลักความยุติธรรมตามความเข้าใจและยึดถือของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะ
ยินยอมให้ผู้ใดคณะใดใช้วิธีการปกครองอย่างนั้นในนามของข้าพเจ้าต่อไปได้…ข้าพเจ้ามีความเต็มใจ
ที่จะสละอ�ำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไป แต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอ�ำนาจ
ทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะ เพื่อใช้อ�ำนาจนั้นโดยสิทธิขาดและโดยไม่ฟังเสียง
อันแท้จริงของประชาราษฎร...ข้าพเจ้าเห็นว่าความประสงค์ของข้าพเจ้าทีจ่ ะให้ราษฎรมีสทิ ธิออกเสียง
ในนโยบายของประเทศโดยแท้จริงไม่เป็นผลส�ำเร็จ และเมื่อข้าพเจ้ารู้สึกว่าบัดนี้เป็นอันหมดหนทาง
ที่ข้าพเจ้าจะช่วยเหลือหรือให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนได้ต่อไปแล้ว ข้าพเจ้าจึงขอสละราชสมบัติ
และออกจากต�ำแหน่งพระมหากษัตริย์แต่บัดนี้เป็นต้นไป...”12

12

ส�ำเนาพระราชหัตถเลขาสละราชสมบัติ, สืบค้นจากเว็บไซต์ <https://www.gotoknow.org/posts/353594>, เข้าถึง
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560
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3. ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ค�ำว่า “ประชาธิปไตย” (Democracy) มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก 2 ค�ำ คือ Demos แปลว่า
พลเมือง ประชาชน กับ Kratos แปลว่า การปกครอง รัฐบาล อ�ำนาจปกครอง ซึ่งค�ำนิยาม ของค�ำว่า
“ประชาธิปไตย” ที่มีความกระชับและได้ใจความครบถ้วนสมบูรณ์ซึ่งมักมีการอ้างอิง อยู่เสมอมาจาก
สุนทรพจน์ตอนหนึ่งของนายอับราฮัม ลินคอล์น ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ที่กล่าว ในพิธียกย่อง
วีรชนผู้พลีชีพในสงครามกลางเมือง ณ สุสานแห่งชาติเกตติสเบอร์ก (the Gettysburg National
Cemetery) เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2406 ว่า “ประชาธิปไตย” คือ การปกครองของประชาชน
โดยประชาชน และเพื่อประชาชน (Government of the people, by the people and for the
people)13 ค�ำว่าประชาชนในที่นี้มิได้หมายความเฉพาะบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น กลุ่มนักธุรกิจ
กลุ่มคนยากจน กลุ่มผู้ใช้แรงงาน กลุ่มเกษตรกร เท่านั้น แต่หมายถึงปวงชนทั้งชาติไม่ว่า ยากดีมีจน
อย่างไรหรือประกอบอาชีพใดก็ตาม ปวงชนเหล่านี้ย่อมมีสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการ
ปกครองแผ่นดินอย่างเสมอภาคกัน ประชาธิปไตยจึงเป็นระบอบการปกครองที่ต้องส่งเสริม สนับสนุน
ในด้านสิทธิเสรีภาพของประชาชนดังสุภาษิตโรมันทีว่ า่ “เสียงประชาชนคือเสียงสวรรค์” (Vox Populi,
Vox Dei) ประชาชนต้องตระหนักในสิทธิและหน้าที่ เสรีภาพและความรับผิดชอบ รวมทั้งมีส่วนร่วม
ในทางการเมืองการปกครองโดยทัว่ หน้ากันไม่วา่ จะเป็นบุคคลใด นอกจากนี้ ประชาธิปไตยยังมีรากฐาน
สืบเนื่องมาจากศีลธรรม กล่าวคือ ประชาธิปไตยเคารพในความเป็นธรรม (Justice) เหตุผล (Reason)
เมตตาธรรม (Compassion) ความศรัทธาในมนุษยชาติ (Faith in Human) และความเคารพในศักดิศ์ รี
ความเป็นมนุษย์ (Human Dignity)14
		3.1 หลักการและอุดมการณ์ประชาธิปไตย
การพิจารณาว่าประเทศใดมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่ดเู พียงแค่ประเทศนัน้
มีรฐั ธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศหรือมีการเลือกตัง้ ผูแ้ ทนของประชาชนเท่านัน้
แต่จะต้องดูแนวปฏิบัติของประเทศนั้นด้วยว่าสอดคล้องกับลักษณะส�ำคัญของประชาธิปไตยในแง่
หลักการและอุดมการณ์หรือไม่ เพราะมิเช่นนั้นจะได้ชื่อว่าเป็นประชาธิปไตยแต่เพียงในนามหรือ
ในเชิงแบบพิธี ไม่ถอื ว่าเป็นประชาธิปไตยทีแ่ ท้จริง หลักการและอุดมการณ์ประชาธิปไตยต้องมีพนื้ ฐาน
ที่ส�ำคัญดังนี้15
13
14
15

Lewis Copeland and Lawrence Lamm eds., The World’s Great Speeches, (New York : Dover, 1985),
p.315.
ธานินทร์ กรัยวิเชียร, ระบอบประชาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรมแผนที่ทหาร, 2518), น.1.
อมร รักษาสัตย์ และคณะ, ประชาธิ ป ไตย อุ ด มการณ์ หลั ก การ และแบบอย่ า งการปกครองหลายประเทศ,
(กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539), น.33-34. ชัยอนันต์ สมุทวณิช, ประชาธิปไตย สังคมนิยม
คอมมิวนิสต์ กับการเมืองไทย, (กรุงเทพมหานคร : พิฆเนศ, 2519), น.15. สมยศ เชือ้ ไทย, หลักกฎหมายมหาชนเบือ้ งต้น,
(กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน (พิมพ์ครั้งที่ 9), 2557), น.156-180.
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ระบอบประชาธิปไตยภายใต้ร่มพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์ไทย

3.1.1 อ�ำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน (Popular Sovereignty)
ระบอบประชาธิปไตยยอมรับว่าประชาชนเป็นเจ้าของอ�ำนาจอธิปไตยและ
เป็นผู้ทรงอ�ำนาจสูงสุด ประชาชนเป็นผู้ใช้อ�ำนาจรัฐโดยตรงในการเลือกตั้ง และเป็นผู้ใช้อ�ำนาจรัฐ
ทางอ้อม โดยผ่านองค์กรของรัฐ ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศตลอดเวลา
ผ่านกลไกต่าง ๆ หรือใช้สิทธิที่จะแสดงบทบาทต่าง ๆ ได้โดยตรง รัฐบาลได้อ�ำนาจมาจากประชาชน
หรือโดยความยินยอมของประชาชนและเป็นเพียงผูท้ ที่ ำ� ให้เจตจ�ำนงของประชาชนเป็นจริงขึน้ มาเท่านัน้
รัฐบาลต้องรับผิดชอบต่อประชาชน ประชาชนมีสทิ ธิตชิ มควบคุมการท�ำงานของรัฐบาลตลอดเวลา และ
มีสิทธิเปลี่ยนแปลงรัฐบาลตามวิธีการที่ก�ำหนดไว้ ส�ำหรับระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา รัฐสภา
เป็นองค์กรเดียวที่ได้รับเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ดังนั้น รัฐบาลจะมีความชอบธรรมในทาง
ประชาธิปไตยตราบเท่าที่ได้รับความไว้วางใจจากรัฐสภา และในขณะเดียวกันการบริหารงาน
ของรัฐบาลย่อมอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐสภา
3.1.2 หลักประชาธิปไตยแบบเสรี (Liberal Democracy)
หลักประชาธิปไตยแบบเสรีตรงข้ามกับประชาธิปไตยแบบเบ็ดเสร็จ (Totalitarian
Democracy) ประชาธิปไตยแบบเสรีเป็นลักษณะของสังคมที่ยอมรับความหลากหลายทางความคิด
ต่อการน�ำเสนอเพื่อแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง จึงจ�ำเป็นต้องถกเถียงกันทางความคิดเพื่อให้ได้ข้อสรุป
ทีส่ งั คมยอมรับ ลักษณะของประชาธิปไตยแบบเสรีจงึ ต้องมีการรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ในการแสดงความคิดเห็น การชุมนุม การรวมตัวเป็นสมาคมหรือกลุ่มบุคคลโดยเฉพาะการรวมตัว
เป็นพรรคการเมืองเพื่อแสดงออกซึ่งเจตจ�ำนงทางการเมืองของประชาชน (Political Will) สังคม
ประชาธิปไตยแบบเสรีจึงเป็นสังคมที่ยอมรับความแตกต่าง ยอมรับความขัดแย้ง การโต้แย้งกัน
บนพืน้ ฐานของสันติวธิ ี โดยหน้าทีห่ ลักของรัฐบาล คือ การส่งเสริมปัจเจกชน (Individualism) เสรีภาพ
(Freedom) ความเสมอภาค (Equality) ภราดรภาพของพลเมือง (Fraternity) ประชาชนเสมอภาค
ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะความเสมอภาคในสายตาของกฎหมายและความมีโอกาสเท่าเทียมกัน
ทุกคนมีศักดิ์ศรีและไม่มีใครมีอภิสิทธิ์เหนือผู้อื่น ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง
โดยรัฐบาลให้หลักประกันและคุ้มครองการใช้สิทธิเสรีภาพเหล่านั้นอย่างน้อยในสิทธิเสรีภาพพื้นฐาน
ที่ส�ำคัญ (Fundamental Right) ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศ
ได้จริงและอย่างมีข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอ
3.1.3 การปกครองโดยฝ่ายข้างมากที่เคารพสิทธิฝ่ายข้างน้อย (Majority Rule with
Respect to Minority Rights)
ระบบการสร้างเจตจ� ำ นงของรั ฐ จ� ำ เป็ นต้ อ งอาศั ย พื้ นฐานของเสี ย งข้ า งมาก
เป็ น เกณฑ์ห ลัก เสียงข้างมากเกี่ยวพันกั บระบบหลายพรรคการเมื อ ง การให้ เ สรี ภาพในการตั้ ง
พรรคการเมื อ ง และความเสมอภาคในโอกาสของพรรคการเมื อ ง ประชาธิ ป ไตยย่ อ มอาศั ย
พรรคการเมืองเป็นตัวแทนของประชาชนในการสร้างเจตจ�ำนงของรัฐที่เรียกว่า “ประชาธิปไตย
โดยพรรคการเมือง” สถาบันทางการเมืองทีท่ ำ� หน้าทีต่ ดั สินใจทางการเมืองหรือวางนโยบายสาธารณะ
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ต้องจัดตั้งขึ้นด้วยวิถีทางแห่งการแข่งขันเพื่อให้ได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากประชาชนส่วนมาก
การเลือกตั้งผู้แทนและเจ้าหน้าที่ของรัฐบางต�ำแหน่งที่มีความส�ำคัญต้องมีความบริสุทธิ์ยุติธรรม
โดยประชาชนสามารถใช้สทิ ธิเลือกตัง้ ได้อย่างอิสระ การตัดสินใจส�ำคัญต้องเป็นไปตามเสียงฝ่ายข้างมาก
โดยค�ำนึงถึงสิทธิของฝ่ายข้างน้อย การปกครองระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่การปกครองโดยเสียงข้างมาก
เท่านั้น แต่เป็นการปกครองโดยใช้เหตุผลและข้อเท็จจริง และต้องรับฟังทุกฝ่าย การปกครอง
โดยเสียงข้างมากนัน้ อันทีจ่ ริงเป็นเพียงการสะท้อนระบบการนับจ�ำนวนฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ทีม่ เี สียงข้างมาก
ซึง่ จะเป็นฝ่ายทีม่ อี ำ� นาจตัดสินใจ แต่มไิ ด้หมายความว่าฝ่ายทีม่ เี สียงข้างมากจะต้องเป็นฝ่ายถูกเสมอไป
ดังนัน้ การด�ำรงเสียงข้างมากจึงต้องเป็นความชอบธรรมทีจ่ ะด�ำเนินการโดยมีขอบเขต การวินจิ ฉัยหรือ
ตัดสินปัญหาต่าง ๆ ต้องอยู่บนหลักของเหตุผลที่สาธารณชนหรือวิญญูชนยอมรับ และต้องยอมรับฟัง
ความคิดเห็นและคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของฝ่ายเสียงข้างน้อยด้วย มิใช่ลักษณะพวกมากลากไป
จนกลายเป็นเผด็จการเสียงข้างมากอันเป็นการบ่อนท�ำลายระบอบประชาธิปไตย
3.1.4 หลักนิติรัฐ (Legal State) และหลักนิติธรรม (The Rule of Law)
หลั ก นิ ติ รั ฐ และหลั ก นิ ติ ธ รรมมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ประชาธิ ป ไตยอย่ า งใกล้ ชิ ด
โดยการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงจะมีขึ้นและด�ำรงอยู่ตลอดไปไม่ได้โดยปราศจาก
หลักนิติรัฐ และหลักนิติธรรม และเฉพาะแต่รัฐที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นจึงจะควร
ค่าแก่การเรียกว่านิติรัฐ หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม16   คือ การปกครองโดยกฎหมาย ทุกคนไม่ว่า
จะเป็นรัฐ องค์กรของรัฐ หรือประชาชน ต้องอยูภ่ ายใต้บงั คับแห่งกฎหมายเดียวกันทัง้ สิน้ รัฐจะกระท�ำการใด
ที่มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายให้อ�ำนาจและต้องกระท�ำการ
ภายในขอบเขตที่กฎหมายก�ำหนด ไม่ใช้อ�ำนาจตามอ�ำเภอใจ เช่น บุคคลจะถูกจับกุมคุมขังหรือ
ถูกลงโทษได้ก็เฉพาะเมื่อมีกฎหมายก�ำหนดว่าเป็นความผิด อ�ำนาจการปกครองประเทศต้องไม่อยู่
ในก�ำมือของบุคคลคนเดียวหรือกลุม่ เดียว ต้องมีการแบ่งอ�ำนาจปกครองประเทศอย่างน้อยในระดับหนึง่
รัฐบาลต้องมีอ�ำนาจจ�ำกัด มีการแบ่งแยกอ�ำนาจ (Separation of Power) และการกระจายอ�ำนาจ
(Decentralisation) มีการตรวจสอบถ่วงดุลและคานอ�ำนาจซึ่งกันและกัน (Check and Balance)
ฝ่ายตุลาการมีหลักประกันความเป็นอิสระ ไม่ถูกแทรกแซงการท�ำหน้าที่ตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐ
หรือวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทให้เป็นไปตามกฎหมาย และต้องมีการพิจารณาคดีโดยรวดเร็ว เปิดเผย
ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม

16

นักนิติศาสตร์บางท่านอธิบายเพิ่มเติมว่าหลักนิติรัฐ (Legal State) กับหลักนิติธรรม (The Rule of Law) นั้น แม้จะมี
ความหมายท�ำนองเดียวกัน แต่จะมีรายละเอียดแตกต่างกันในแง่ที่มาและบริบทของระบบกฎหมาย เนื่องจากหลักนิติรัฐ
เป็นหลักการใน ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ ส่วนหลักนิติธรรมเป็นหลักการในระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ รายละเอียด
โปรดดู บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, กฎหมายรัฐธรรมนูญ, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 3), 2552), น.409-410.
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		3.2 พระมหากษัตริย์ไทยในระบอบประชาธิปไตย
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศไทย
เป็นการน�ำหลักการและอุดมการณ์ประชาธิปไตยที่เป็นสากลมาหลอมรวมกับการปกครองแผ่นดิน
ที่ยอมรับพระราชสถานะของพระมหากษัตริย์ในฐานะที่ทรงเป็นประมุขของรัฐเพื่อรักษาพระราช
อ�ำนาจหลายประการตามโบราณราชนิติประเพณี โดยพระราชอ�ำนาจใดที่สอดคล้องกับหลักการ
และอุดมการณ์ประชาธิปไตยก็ยังคงบัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญเพื่อเชิดชูและเป็นการผดุงไว้ซึ่ง
พระเกียรติยศแห่งองค์พระมหากษัตริย์ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย17 มาตรา 6 ได้ยืนยัน
ความเป็นประมุขสูงสุดของพระมหากษัตริย์โดยบัญญัติไว้ว่า “องค์พระมหากษัตริย์ทรงด�ำรงอยู่
ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์
ในทางใด ๆ มิได้” จากบทบัญญัติข้างต้นแสดงให้เห็นว่าพระมหากษัตริย์ทรงได้รับความคุ้มครอง
เป็นพิเศษ ผูท้ ลี่ ะเมิดหรือหมิน่ พระบรมเดชานุภาพพระมหากษัตริยย์ อ่ มถือเป็นความผิดอาญาร้ายแรง
พระมหากษัตริยท์ รงอยูภ่ ายใต้รฐั ธรรมนูญ แต่ทรงอยูเ่ หนือกฎหมายอืน่ ๆ จึงไม่ทรงอยูใ่ นฐานะทีจ่ ะเป็น
จ�ำเลยหรือถูกแจ้งความกล่าวโทษได้ ตามหลักที่ว่าพระมหากษัตริย์ไม่ทรงกระท�ำผิด (The King can
do no wrong.) การใช้พระราชอ�ำนาจของพระมหากษัตริยภ์ ายใต้รฐั ธรรมนูญจะไม่ทรงประกอบการใด
ทางการเมืองด้วยพระองค์เองเนื่องจากพระราชสถานะที่ทรงอยู่เหนือการเมือง และในทางปฏิบัติ
พระมหากษัตริย์มิได้ทรงริเริ่มหรือด�ำเนินข้อราชการต่าง ๆ ด้วยพระองค์เอง จะต้องมีเจ้าหน้าที่หรือ
องค์กรหนึง่ องค์กรใดเป็นฝ่ายด�ำเนินการและกราบทูลขึน้ มา พระมหากษัตริยจ์ งึ ไม่ทรงต้องรับผิดชอบ
ในพระบรมราชโองการหรือการกระท�ำในพระปรมาภิไธยของพระองค์ในกรณีที่เกิดความผิดพลาด
คลาดเคลือ่ น และถือว่ามิได้ทรงกระท�ำผิด บุคคลทีจ่ ะต้องรับผิดชอบต่อความผิดพลาดคลาดเคลือ่ นนัน้
คือ องค์กรเจ้าของเรื่องและผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการที่ถือเป็นผู้แทนองค์กรดังกล่าว
ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 182 บัญญัติว่า “บทกฎหมายพระราชหัตถเลขา
และพระบรมราชโองการอันเกีย่ วกับราชการแผ่นดิน ต้องมีรฐั มนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญ”
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทยก� ำ หนดให้ ป ระเทศไทยมี ก ารปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข18 โดยอ�ำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย
พระมหากษัตริยผ์ ทู้ รงเป็นประมุขทรงใช้อำ� นาจนัน้ ทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญ19 ดังนั้น พระราชอ�ำนาจของพระมหากษัตริย์ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญจึงอาจแบ่งได้
ดังต่อไปนี้
17

18
19

การใช้คำ� ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้ระบุปพี ทุ ธศักราชต่อท้ายจะหมายถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 ซึ่งใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 40 ก วันที่ 6 เมษายน 2560)
ส่วนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับเก่าซึ่งถูกยกเลิกไปแล้วจะมีการระบุปีพุทธศักราชต่อท้าย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 2
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 3 วรรคหนึ่ง
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นพดล เฮงเจริญ

3.2.1 พระราชอ�ำนาจในด้านนิติบัญญัติ
1) การแต่งตั้งผู้ด�ำรงต�ำแหน่งฝ่ายนิติบัญญัติ
พระมหากษั ต ริ ย ์ ท รงแต่ ง ตั้ ง ประธานสภาผู ้ แ ทนราษฎร รองประธาน
สภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา20 และผู้น�ำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร21
รวมถึงทรงแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาในวาระเริ่มแรกจ�ำนวน 250 คน ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ถวายค�ำแนะน�ำ22 อนึ่ง เมื่อพระมหากษัตริย์ทรงพระราชทานอ�ำนาจอธิปไตยให้เป็นของประชาชน
ประชาชนย่อมเป็นผู้เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามาท�ำหน้าที่เป็นผู้แทนปวงชน
ซึ่ ง การเข้ า ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง นั้ น มิ ต ้ อ งมี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า โปรดกระหม่ อ มแต่ ง ตั้ ง
อีกแต่อย่างใด เพราะถือว่ามีที่มาจากการใช้อ�ำนาจของปวงชนชาวไทยโดยตรงอยู่แล้ว
2) การเลือกตั้งทั่วไปและการยุบสภาผู้แทนราษฎร
เมือ่ อายุของสภาผูแ้ ทนราษฎรสิน้ สุดลง พระมหากษัตริยจ์ ะได้ทรงตราพระราช
กฤษฎีกาให้มกี ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรใหม่ เป็นการเลือกตัง้ ทัว่ ไปภายในสีส่ บิ ห้าวันนับแต่
วันที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ23 พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ�ำนาจที่จะยุบสภาผู้แทนราษฎร
เพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปโดยตราพระราชกฤษฎีกา24
3) การประชุมรัฐสภา
พระมหากษั ต ริ ย ์ ท รงเรี ย กประชุ ม รั ฐ สภา ทรงเปิ ด และทรงปิ ด ประชุ ม
และเสด็จพระราชด�ำเนินมาทรงท�ำรัฐพิธเี ปิดประชุมสมัยประชุมสามัญประจ�ำปีครัง้ แรก ในปีหนึง่ ให้มี
สมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสองสมัย ๆ หนึ่งให้มีก�ำหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน แต่พระมหากษัตริย์
จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยายเวลาออกไปก็ได้ เมื่อมีความจ�ำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐหรือ
มีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่รัฐธรรมนูญก�ำหนด พระมหากษัตริย์จะทรงเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการ
ประชุมสมัยวิสามัญก็ได้ ทั้งนี้ การเรียกประชุม การขยายเวลาประชุม และการปิดประชุมรัฐสภา
ให้กระท�ำโดยพระราชกฤษฎีกา25

20
21
22
23
24
25

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 116
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 106
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 269
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 102
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 103
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 121, 122, 123, 126
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4) การตรากฎหมายและการยับยั้งร่างกฎหมาย
พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยในร่างรัฐธรรมนูญ ร่างรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพิ่มเติม ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบ
ของ รัฐสภา และเมือ่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บงั คับเป็นกฎหมายได้26 ในกรณีเพือ่ ประโยชน์
ในอันทีจ่ ะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมัน่ คงในทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ และคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจ�ำเป็น
รีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ หรือในกรณีที่มีความจ�ำเป็นต้องมีกฎหมายเกี่ยวด้วยภาษีอากร
หรื อ เงิ น ตราซึ่ ง จะต้ อ งได้ รั บ การพิ จ ารณาโดยด่ ว นและลั บ เพื่ อ รั ก ษาประโยชน์ ข องแผ่ น ดิ น
พระมหากษัตริย์จะทรงตราพระราชก�ำหนดโดยค�ำแนะน�ำและยินยอมของคณะรัฐมนตรีให้ใช้บังคับ
ดังเช่นพระราชบัญญัติก็ได้ 27 ร่างพระราชบัญญัติใด พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วยและ
พระราชทานคืนมายังรัฐสภา หรือเมื่อพ้นเก้าสิบวันแล้วมิได้พระราชทานคืนมา รัฐสภาจะต้องปรึกษา
ร่างพระราชบัญญัตินั้นใหม่ ถ้ารัฐสภามีมติยืนยันตามเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีน�ำร่างพระราชบัญญัตินั้น
ขึน้ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอีกครัง้ หนึง่ เมือ่ พระมหากษัตริยม์ ไิ ด้ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทาน
คืนมาภายในสามสิบวัน ให้นายกรัฐมนตรีนำ� พระราชบัญญัตนิ นั้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บงั คับ
เป็นกฎหมายได้เสมือนหนึ่งว่าพระมหากษัตริย์ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว 28 ในกรณีที่อายุของ
สภาผู ้ แ ทนราษฎรสิ้ น สุ ด ลงหรื อ มี ก ารยุ บ สภาผู ้ แ ทนราษฎร ร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม หรื อ
ร่างพระราชบัญญัตทิ รี่ ฐั สภาให้ความเห็นชอบแล้วแต่พระมหากษัตริยไ์ ม่ทรงเห็นชอบด้วย หรือเมือ่ พ้น
เก้าสิบวันแล้วมิได้พระราชทานคืนมา ให้เป็นอันตกไป29
3.2.2 พระราชอ�ำนาจในด้านบริหาร
1) การแต่งตั้งผู้ด�ำรงต�ำแหน่งฝ่ายบริหาร
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกิน 35 คน
ประกอบเป็นคณะรัฐมนตรี มีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินตามหลักความรับผิดชอบร่วมกัน30 รวมถึง
ทรงแต่งตั้งข้าราชการฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือนต�ำแหน่งปลัดกระทรวง อธิบดี และเทียบเท่า31

26
27
28
29
30
31

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ค�ำปรารภ และมาตรา 81, 256
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 172, 174
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 146
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 147
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 158
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 180

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 20 เล่มที่ 60 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2561
-18-1171(001)P3.indd 203

203
3/6/62 BE 2:17 PM

นพดล เฮงเจริญ

2) การตราพระราชกฤษฎีกา
พระมหากษั ต ริ ย ์ ท รงไว้ ซึ่ ง พระราชอ� ำ นาจในการตราพระราชกฤษฎี ก า
ตามค�ำแนะน�ำของคณะรัฐมนตรีเพือ่ ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่ขดั ต่อกฎหมายไม่วา่ จะเป็น
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ หรือพระราชก�ำหนด32
3) การประกาศกฎอัยการศึก
พระมหากษั ต ริ ย ์ ท รงไว้ ซึ่ ง พระราชอ� ำ นาจในการประกาศใช้ แ ละเลิ ก ใช้
กฎอัยการศึก33 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมายของกฎอัยการศึก
ไว้ว่า เป็นกฎหมายที่ให้อ�ำนาจเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารลิดรอนสิทธิเสรีภาพบางประการของประชาชนได้
ตามความจ�ำเป็น ทัง้ ให้มอี ำ� นาจหน้าทีเ่ หนือเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยพลเรือนในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการยุทธ การระงับ
ปราบปรามหรือการรักษาความสงบเรียบร้อย และศาลทหารมีอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญา
บางอย่างทีป่ ระกาศระบุไว้แทนศาลพลเรือน การใช้กฎอัยการศึกจะกระท�ำได้เมือ่ มีเหตุจำ� เป็นเพือ่ รักษา
ความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง เช่น ในกรณีเกิดสงคราม การจลาจล โดยจะให้มีผลบังคับทุกท้องที่
หรือบางท้องที่ก็ได้ตามความจ�ำเป็น
4) การต่างประเทศ
พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ�ำนาจในการประกาศสงครามเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบของรัฐสภา34 การประกาศสงครามถือเป็นพระราชอ�ำนาจในด้านบริหารตามจารีต
ประเพณีที่มีมาแต่ดั้งเดิมและยังคงบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ แต่ในทางปฏิบัติจะทรงกระท�ำไปตาม
การเสนอแนะของคณะรัฐมนตรีที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้วด้วย พระมหากษัตริย์
ทรงไว้ซึ่งพระราชอ�ำนาจในการท�ำหนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก และสัญญาอื่นกับนานา
ประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศ35 ซึง่ ถือเป็นพระราชอ�ำนาจในด้านบริหารตามจารีตประเพณี
ทีม่ าแต่ดงั้ เดิมและยังคงบัญญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันกับการประกาศสงคราม แต่ในทางปฏิบตั ิ
พระมหากษัตริย์ทรงใช้พระราชอ�ำนาจนี้ตามนโยบายต่างประเทศของคณะรัฐมนตรี

32
33
34
35

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 175
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 176
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 177
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 178

204
-18-1171(001)P3.indd 204

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 20 เล่มที่ 60 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2561
3/6/62 BE 2:17 PM

ระบอบประชาธิปไตยภายใต้ร่มพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์ไทย

5) การพระราชทานอภัยโทษ
พระมหากษัตริยท์ รงไว้ซงึ่ พระราชอ�ำนาจในการพระราชทานอภัยโทษ36 ซึง่ ถือ
เป็นพระราชอ�ำนาจทีม่ มี าแต่โบราณทีไ่ ม่ใช่การคัดค้านการพิพากษาของศาล แต่เป็นการพระราชทาน
พระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้ต้องโทษประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโทษทางอาญา โทษทางวินัย หรือ
โทษประเภทอื่น ให้ได้รับการปล่อยตัว ยกเว้นโทษหรือลดโทษ โดยมีทั้งการพระราชทานอภัยโทษ
เป็นรายบุคคลแก่ผู้ต้องโทษซึ่งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ และการ
พระราชทานอภัยโทษเป็นการทั่วไปในวโรกาสอันเป็นมิ่งมงคลของบ้านเมืองโดยตราเป็นพระราช
กฤษฎีกา37 อันเป็นการยึดหลักพระมหากษัตริย์ทรงเป็นที่มาของความยุติธรรม (The King is the
Fountain of Justice) ในบางกรณีการใช้พระราชอ�ำนาจนี้อาจเป็นแนวทางการแก้ไขความผิดพลาด
ของกระบวนการยุติธรรมได้ทางหนึ่ง และเป็นการแสดงออกซึ่งสายสัมพันธ์ของราษฎรที่ยึดเหนี่ยว
พระมหากษัตริย์ไว้เป็นที่พึ่งสุดท้ายในการแสวงหาความยุติธรรม
3.2.3 พระราชอ�ำนาจในด้านตุลาการ
1) การแต่งตั้งผู้ด�ำรงต�ำแหน่งฝ่ายตุลาการ
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งผู้พิพากษาศาลยุติธรรม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ตุลาการศาลปกครอง และตุลาการศาลทหาร38
2) การพิจารณาพิพากษาคดี
การพิ จ ารณาพิ พ ากษาอรรถคดี เ ป็ น อ� ำ นาจของศาล ซึ่ ง ต้ อ งด� ำ เนิ น การ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย39์ ซึ่งตามโบราณราชนิติประเพณีนั้น
พระมหากษัตริยค์ อื องค์ยตุ ธิ รรม40 เดิมพระมหากษัตริยท์ รงพระราชทานความยุตธิ รรมให้แก่ประชาชน
โดยทรงวินิจฉัยชี้ขาดอรรถคดีด้วยพระองค์เอง เมื่อปริมาณคดีทั่วราชอาณาจักรมีมากขึ้น เพื่อเป็น
การแบ่งเบาพระราชกรณียกิจ จึงมีการจัดตั้งหน่วยงานศาลขึ้นท�ำหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดี
ต่างพระเนตรพระกรรณแทนพระมหากษัตริย์โดยผู้พิพากษาและตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดคดีภายใต้
แนวทางพระบรมราชวินิจฉัยที่ทรงวินิจฉัยไว้ก่อนแล้วและบางกรณีต้องน�ำความกราบบังคมทูล
เพื่อขอพระบรมราชวินิจฉัยต่อไป41 ภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองอ�ำนาจอธิปไตยซึ่งรวมถึง
36
37
38
39
40
41

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 179
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, “พระราชสถานะและพระราชอ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญ”, สารานุกรมไทยฉบับกาญจนาภิเษก,
(กรุงเทพมหานคร : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2542), น.260.
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 190, 200
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 188
คึกฤทธิ์ ปราโมช, หม่อมราชวงศ์, “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานยุติธรรม”, ดุลพาห เล่ม 6 ปีที่ 34
เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2530, น.9.
เพ็ญจันทร์ โชติบาล, พระราชอ�ำนาจในการพระราชทานอภัยโทษของพระมหากษัตริย์ไทย, (กรุงเทพมหานคร :
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548), น.35-44.  
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อ�ำนาจตุลาการตกเป็นของประชาชน พระมหากษัตริย์ทรงใช้อ�ำนาจตุลาการทางศาลตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญ โดยมิอาจทรงออกนั่งบัลลังก์พิจารณาพิพากษาคดีด้วยพระองค์เองดังเช่นแต่ก่อน
แต่ ท รงแต่ ง ตั้ ง ผู ้ พิ พ ากษาและตุ ล าการในศาลต่ า ง ๆ ท� ำ หน้ า ที่ พิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ใ นนาม
ของพระองค์แทน ซึ่งรัฐธรรมนูญได้ก�ำหนดให้การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาลต้องกระท�ำ
ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ เพื่อให้สอดคล้องกับโบราณราชนิติประเพณีที่สืบต่อกันมาว่า
พระมหากษัตริย์คือองค์ยุติธรรม ทรงให้ความยุติธรรมแก่บ้านเมืองและพระราชทานความคุ้มครอง
แก่ประชาชนด้วยกฎหมาย
3.2.4 พระราชอ�ำนาจทางองค์กรอิสระ
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง42 ผู้ตรวจการแผ่นดิน43
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ44 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน45
ผูว้ า่ การตรวจเงินแผ่นดิน46 และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ47 ทัง้ นี้ ตามค�ำแนะน�ำของวุฒสิ ภา
3.2.5 พระราชอ�ำนาจตามโบราณราชนิติประเพณี
1) การแต่งตั้งพระรัชทายาท
ในกรณีทรี่ าชบัลลังก์หากว่างลงและเป็นกรณีทพ่ี ระมหากษัตริยไ์ ด้ทรงแต่งตัง้
พระรัชทายาทไว้ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช 2467 แล้ว
ให้คณะรัฐมนตรีแจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบ และให้ประธานรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อรับทราบ
และให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค์พระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์สืบไป แล้วให้
ประธานรัฐสภาประกาศให้ประชาชนทราบ48
2) การแต่งตั้งผู้ส�ำเร็จราชการแทนพระองค์
ในเมื่อพระมหากษัตริย์ จะไม่ประทับอยู่ในราชอาณาจักร หรือจะทรงบริหาร
พระราชภาระไม่ได้ด้วยเหตุใดก็ตาม จะทรงแต่งตั้งบุคคลคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นคณะขึ้น ให้เป็น
ผู้ส�ำเร็จราชการแทนพระองค์หรือไม่ก็ได้ และในกรณีที่ทรงแต่งตั้งผู้ส�ำเร็จราชการแทนพระองค์
ให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ49

42
43
44
45
46
47
48
49

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 222
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 228
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 232
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 238
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 241
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 246
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 21
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 16
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2467

3) การแก้ไขเพิม่ เติมกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช

การสื บ ราชสมบั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปโดยนั ย แห่ ง กฎมณเฑี ย รบาลว่ า ด้ ว ย
การสื บ ราชสั น ตติ ว งศ์ พระพุ ท ธศั ก ราช 2467 การแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม กฎมณเฑี ย รบาลดั ง กล่ า ว
เป็นพระราชอ�ำนาจของพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะ เมื่อมีพระราชด�ำริประการใด ให้คณะองคมนตรี
จัดท�ำร่างกฎมณเฑียรบาล แก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลเดิมขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อมี
พระราชวินิจฉัย เมื่อทรงเห็นชอบและทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว ให้ประธานองคมนตรีด�ำเนินการ
แจ้งประธานรัฐสภาเพื่อให้ประธานรัฐสภาแจ้งให้รัฐสภาทราบ และให้ประธานรัฐสภาลงนามรับสนอง
พระบรมราชโองการ และเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้50
4) การแต่งตั้งองคมนตรีและข้าราชการในพระองค์
พระมหากษัตริยท์ รงเลือกและทรงแต่งตัง้ ผูท้ รงคุณวุฒเิ ป็นประธานองคมนตรี
คนหนึ่งและองคมนตรีอื่นอีกไม่เกินสิบแปดคนประกอบเป็นคณะองคมนตรีทำ� หน้าที่ถวายความเห็น
ต่อพระมหากษัตริยใ์ นพระราชกรณียกิจทัง้ ปวงทีพ่ ระมหากษัตริยท์ รงปรึกษา51 การแต่งตัง้ และการให้
ข้าราชการในพระองค์พ้นจากต�ำแหน่งให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย52
5) การสถาปนาฐานันดรศักดิ์และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
พระมหากษัตริยท์ รงไว้ซง่ึ พระราชอ�ำนาจทีจ่ ะสถาปนาและถอดถอนฐานันดรศักดิ์
และพระราชทานและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์53 ในทางปฏิบัติคณะรัฐมนตรีจะเป็นผู้ทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงใช้พระราชอ�ำนาจนี้
อนึ่ง พระราชอ�ำนาจของพระมหากษัตริย์มิได้จ�ำกัดเฉพาะแต่ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
เท่านั้น แต่ยังทรงมีพระราชอ�ำนาจตามธรรมเนียมปฏิบัติที่เข้าใจตรงกันระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ว่า พระราชอ�ำนาจนี้มีอยู่จริง เห็นได้จากพระมหากษัตริย์ในฐานะประมุขแห่งรัฐทรงมีพระราชอ�ำนาจ
ที่ จ ะพระราชทานค� ำ แนะน� ำ ปรึ ก ษาแก่ รั ฐ ทรงพิ จ ารณาฎี ก าที่ ป ระชาชนผู ้ เ ดื อ ดร้ อ นทู ล เกล้ า
ทูลกระหม่อมถวาย หรือทรงมีข้อพระราชด�ำริอย่างใดอย่างหนึ่งที่พระราชทานแก่รัฐบาล หรือ
หน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมในหลายสาขาจนกระทั่งเกิดเป็นโครงการพระราชด�ำริ โครงการ
ตามพระราชประสงค์ และโครงการหลวง เป็นต้น

50
51
52
53

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 20
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 10
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 15
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 9
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นพดล เฮงเจริญ

4. ระบอบประชาธิปไตย…ไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่ยั่งยืน
ภายหลั ง คณะราษฎรท� ำ การปฏิ วั ติ เ ปลี่ ย นแปลงรู ป แบบการปกครองของประเทศไทย
จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยนับตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2475
เป็นต้นมา ปรากฏว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยยังไม่สมบูรณ์และเข้มแข็ง
ดังเช่นที่คณะราษฎรมุ่งหวังไว้ แต่กลับประสบปัญหาล้มลุกคลุกคลานมาโดยตลอด เมื่อประเทศ
เกิดวิกฤติการณ์ทางการเมือง เครื่องมือกลไกตามวิถีประชาธิปไตยที่มีอยู่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้
จนความขัดแย้งทวีความรุนแรงมากขึ้นและน�ำไปสู่การรัฐประหารหรือการกบฏหลายครั้งส่งผลให้
เกิดการชะงักงันต่อกระบวนการพัฒนาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยและขนบธรรมเนียม
ประเพณีการปกครองตามวิถีรัฐธรรมนูญถูกกระทบในทางลบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ขณะเดียวกัน
ความเป็นประชาชนถูกจ�ำกัดให้อยู่ในกรอบไม่อาจใช้สิทธิและเสรีภาพในทางการเมืองได้ บางครั้ง
ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง บางครั้งถูกนักการเมืองหรือผู้ใช้อ�ำนาจรัฐข่มเหงรังแกจนบางส่วน
ต้องหนีเข้าป่าเป็นผูก้ อ่ การร้ายขณะที่บางส่วนถูกจ�ำคุก นอกจากนี้ ยังมีการใช้ก�ำลังเข้าช่วงชิงอ�ำนาจ
รวมตลอดทั้งการลุกฮือของประชาชนเพื่อล้มระบบการปกครองแบบทรราชจนเกิดการเสียชีวิต
และเลือดเนือ้ จ�ำนวนมาก ทีผ่ า่ นมาการเมืองการปกครองของประเทศไทยมีลกั ษณะเป็นวงจร 7 ขัน้ ตอน
เริม่ จากการปกครองแบบเผด็จการทหารซึง่ อ�ำนาจทางการเมืองอยูก่ บั กองทัพ ตามด้วยการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญ การจัดให้มีการเลือกตั้ง และกระบวนการทางรัฐสภา อันเป็นการเข้าสู่ช่วงของการเป็น
ประชาธิปไตย จากนัน้ จะเกิดข้อขัดแย้งระหว่างกลุม่ ผลประโยชน์ แล้วเกิดเป็นวิกฤติการณ์ทางการเมือง
อั น น� ำ ไปสู ่ ก ารเข้ า แทรกแซงทางทหารด้ ว ยการท� ำ รั ฐ ประหารยึ ด อ� ำ นาจรั ฐ มาเป็ น ของกองทั พ
แล้ววนกลับไปสู่การปกครองแบบเผด็จการทหารอีกครั้ง54 ซึ่งการเมืองไทยจะวนเวียนอยู่ในวัฏจักร
เช่นนี้มาโดยตลอด
นับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 8 ทศวรรษ ประเทศไทย
เกิดการรัฐประหาร 13 ครั้ง55 เกิดการกบฏ 12 ครั้ง56 ประกาศใช้รัฐธรรมนูญมาแล้ว 20 ฉบับ57
มีนายกรัฐมนตรี 29 คน58 มีการยุบสภาผูแ้ ทนราษฎร 13 ครัง้ 59 มีการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
54
55
56
57
58
59

ลิขิต ธีรเวคิน, “รัฐธรรมนูญ : กฎเกณฑ์ของการปกครองประเทศ”, วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2555, น.27.
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, “รัฐประหารในประเทศไทย”, สืบค้นจากเว็บไซต์ <https://th.wikipedia.org>, เข้าถึงเมื่อ
วันที่ 18 เมษายน 2560
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, “กบฏในประเทศไทย”, สืบค้นจากเว็บไซต์ <https://th.wikipedia.org>, เข้าถึงเมื่อวันที่ 18
เมษายน 2560
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย”, สืบค้นจากเว็บไซต์ <https://th.wikipedia.org>,
เข้าถึงเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, “รายนามนายกรัฐมนตรีไทย”, สืบค้นจากเว็บไซต์ <https://th.wikipedia.org>, เข้าถึงเมื่อ
วันที่ 18 เมษายน 2560
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, “การยุบสภาผู้แทนราษฎรไทย”, สืบค้นจากเว็บไซต์ <https://th.wikipedia.org>, เข้าถึงเมื่อ
วันที่ 18 เมษายน 2560
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เป็นการทั่วไป 27 ครั้ง60 และเกิดการชุมนุมประท้วงที่มีการนองเลือดหลายครั้ง เช่น เหตุการณ์
วันมหาวิปโยคเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2516 เหตุการณ์ประชาธิปไตยก�ำสรวลเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2519
เหตุการณ์พฤษภาทมิฬเมื่อวันที่ 17 ถึง 20 พฤษภาคม 2535 การชุมนุมของแนวร่วมประชาธิปไตย
ต่อต้านเผด็จการแห่งชาติในช่วงกลางปี 255361 การชุมนุมของคณะกรรมการประชาชนเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ในช่วงปลายปี 2556 ถึงกลางปี 255762 จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่าการพัฒนาการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยของประเทศไทยไม่สามารถด�ำเนินไปได้อย่างราบรื่น การปกครองแบบประชาธิปไตย
ที่แท้จริงเป็นเพียงข้อยกเว้นในบางช่วงมากกว่าจะเป็น หลักทั่วไป กฎกติกาทางการเมืองการปกครอง
และนโยบายการบริหารประเทศมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเฉลี่ยไม่กี่ปีต่อครั้งโดยผลของการเปลี่ยน
รัฐธรรมนูญและรัฐบาล ระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยจึงขาดความต่อเนื่องและยั่งยืน
		4.1 ปัญหาการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย
จากการประมวลภูมหิ ลังทางประวัตศิ าสตร์การเมืองการปกครอง วัฒนธรรมทางการเมือง
สภาพสั ง คมและเศรษฐกิ จ วิ ก ฤติ ก ารณ์ ท างการเมื อ งที่ เ กิ ด ขึ้ น ในแต่ ล ะครั้ ง ตลอดจนข้ อ อ้ า ง
ในการท�ำรัฐประหารและการเคลือ่ นไหวทางการเมือง เห็นว่า ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ และสัง่ สมมาอย่างยาวนาน
ในสั ง คมไทยจนกลายเป็นอุปสรรคส�ำคั ญ ต่ อ การพั ฒ นาระบอบประชาธิ ปไตยของประเทศไทย
มีดังต่อไปนี63้
4.1.1 การทุจริตคอร์รัปชัน
การทุจริตคอร์รัปชันถือเป็นปัญหาเรื้อรังของประเทศไทยที่นับวันยิ่งทวีความ
รุนแรงมากขึน้ ดังจะเห็นได้จากการจัดล�ำดับจากดัชนีชวี้ ดั ภาพลักษณ์การทุจริตคอร์รปั ชัน (Corruption
Perceptions Index หรือ CPI) ทีอ่ งค์กรเพือ่ ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International)
ได้ท�ำการส�ำรวจในปี 2559 โดยค�ำนวณหาดัชนีการรับรู้เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันและจัดล�ำดับ
ประเทศที่มีภาพลักษณ์การทุจริตคอร์รัปชันน้อยที่สุดไปจนถึงมากที่สุด ปรากฏว่าประเทศไทยอยู่
ในล�ำดับที่ 101 จากจ�ำนวนประเทศทั้งหมด 176 ประเทศทั่วโลก โดยได้คะแนนความโปร่งใสเพียง
35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน64 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันส่งผลรุนแรงต่อการพัฒนา

60
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วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, “การเลือกตั้งในประเทศไทย”, สืบค้นจากเว็บไซต์ <https://th.wikipedia.org>, เข้าถึงเมื่อ
วันที่ 18 เมษายน 2560
ลิขิต ธีรเวคิน, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 54, น.29.
วิกพิ เี ดีย สารานุกรมเสรี, “กปปส.”, สืบค้นจากเว็บไซต์ <https://th.wikipedia.org>, เข้าถึงเมือ่ วันที่ 18 เมษายน 2560
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ระบอบประชาธิปไตยของไทยกับกระแสประชาธิปไตยโลก, (กรุงเทพมหานคร :
ส�ำนักวิชาการ ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2558), น.15-19.
Transparency International, “Corruption Perceptions Index 2016”, สืบค้นจากเว็บไซต์ <http://www.
transparency.org>, เข้าถึงเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560
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ประเทศในทุกมิติ จนน�ำไปสู่ความเสื่อมถอยของความเชื่อมั่นที่ประชาชนมีต่อผู้บริหารประเทศ
นักการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐ และสถาบันในระบอบประชาธิปไตย ทั้งยังส่งผลกระทบต่อการเมือง
จนท�ำให้ระบอบประชาธิปไตยไม่อาจพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง มีการซื้อสิทธิขายเสียงเพื่อเข้าสู่
ต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ ท�ำให้การแข่งขันทางการเมืองและการกระจายอ�ำนาจไม่เกิดขึ้นอย่างที่ควรจะเป็น
มีการสงวนอ�ำนาจไว้ให้คนเฉพาะกลุ่มและมีการแทรกแซงการท�ำงานขององค์กรต่าง ๆ เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง ซึ่งเท่ากับเป็นการท�ำลายระเบียบและโครงสร้างทางการเมือง
แบบประชาธิปไตยในที่สุด65
4.1.2 ระบบอุปถัมภ์  
สังคมไทยเป็นสังคมแบบอุปถัมภ์ มีการก�ำหนดสถานภาพของบุคคลลดหลั่น
ตามล�ำดับชั้น มีโครงสร้างที่เน้นความแตกต่างระหว่างต�ำแหน่งในสังคม ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้อุปถัมภ์ที่มีฐานะหรือต�ำแหน่งสูงกว่ากับผู้รับอุปถัมภ์ที่มีฐานะหรือต�ำแหน่งต�่ำกว่า ท�ำให้โครงสร้าง
ของสังคมไทย ประกอบด้วยความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมหรือเป็นความสัมพันธ์ในแนวดิ่งโดยตลอด
ทั้ ง สั ง คม เมื่ อ ต่ อ มาประเทศไทยมี ก ารเปลี่ ย นแปลงการปกครอง วั ฒ นธรรมทางการเมื อ ง
ของประเทศไทยกลับไม่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด สังคมไทยยังคงยึดมั่นอยู่กับ
ระบบอุปถัมภ์แบบดั้งเดิมเพียงแค่เปลี่ยนจากการอุปถัมภ์ด้วยโครงสร้างฐานันดรทางสังคมมาเป็น
การอุปถัมภ์ด้วยเงินตราและผลประโยชน์ต่างตอบแทนในรูปแบบอื่น วัฒนธรรมทางการเมือง
ประชาธิปไตยแบบอุปถัมภ์ท�ำให้ผู้ที่ต้องการแสวงหาอ�ำนาจทางการเมืองน�ำมาใช้หาประโยชน์
เพือ่ ต่ออ�ำนาจ รวบอ�ำนาจ หรือยึดอ�ำนาจทางการเมืองไว้ อีกทัง้ ยังเป็นตัวผลักดันทีท่ ำ� ให้ความสัมพันธ์
เชิงอุปถัมภ์เกิดขึ้นในทุกระดับของสังคมและการเมืองไทย อาทิ การซื้อสิทธิขายเสียง การแตกแยก
ของพรรคการเมือง การยึดอ�ำนาจโดยทหาร การควบคุมตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐที่ล้มเหลว
และการลิ ด รอนสิท ธิเ สรีภาพของประชาชน ดั ง นั้ น แม้ ว่ า รั ฐ ธรรมนู ญ และโครงสร้ า งการเมื อ ง
ของประเทศไทยจะเกิดภายใต้กรอบความคิดแบบตะวันตก แต่ไม่ได้ท�ำให้เกิดผลตามครรลอง
ประชาธิปไตยเหมือนอย่างประเทศตะวันตก โดยสิ่งที่เกิดขึ้นในระบบการเมืองการปกครองของ
ประเทศไทยดูเหมือนเป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม66
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ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, สาระสังเขปประเด็นการปฏิรูปประเทศไทยด้านการบริหารราชการแผ่นดิน,
(กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักการพิมพ์ ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2557), น.35
เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, “วัฒนธรรมทางการเมือง อ�ำนาจการเมืองและรัฐธรรมนูญ”, สืบค้นจากเว็บไซต์ <http://
public-law.net/publaw/view.aspx?id=1154>, เข้าถึงเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560
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ระบอบประชาธิปไตยภายใต้ร่มพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์ไทย

4.1.3 ความไม่เข้มแข็งของสถาบันทางการเมือง
วิกฤติการณ์ทางการเมืองหลายครั้งได้สะท้อนให้เห็นว่าสถาบันทางการเมือง
ของประเทศไทยไม่มปี ระสิทธิภาพและไม่สามารถสร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่ประชาชนได้ และในบางครัง้
ถึงขนาดเป็นต้นเหตุที่ท�ำให้เกิดวิกฤติการณ์ทางการเมืองขึ้นเสียเอง โดยสถาบันนิติบัญญัติ สมาชิก
รัฐสภาบางส่วนเข้าสู่ต�ำแหน่งได้เนื่องด้วยระบบอุปถัมภ์จึงมีคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมทั้งภูมิหลัง
การศึกษา คุณธรรม และจริยธรรม ส่งผลต่อคุณภาพของกฎหมายที่ตราขึ้นและการตรวจสอบ
การท�ำงานของรัฐบาล พรรคการเมืองบางส่วนถูกครอบง�ำโดยนักธุรกิจท�ำให้ขาดอุดมการณ์และ
ไม่สามารถสร้างสรรค์นโยบายเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน สถาบันบริหาร รัฐบาลไม่มี
ประสิทธิภาพในการด�ำเนินนโยบายและการแก้ไขปัญหาของประเทศ การบริหารราชการแผ่นดิน
ในทางที่ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง แบ่งฝ่าย สลายความรู้รักสามัคคีของชนในชาติ การทุจริต
คอร์รัปชัน การมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ขาดคุณธรรมจริยธรรม และการใช้อิทธิพลเข้าแทรกแซง
องค์กรอิสระที่ท�ำหน้าที่ตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐและการท�ำหน้าที่ของข้าราชการประจ�ำ  บางครั้ง
ก่อให้เกิดวิกฤติศรัทธาและกระทบต่อความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยดังที่เคยปรากฏอยู่ใน
การเมืองไทยหลายครั้ง สถาบันตุลาการ ในการใช้อ�ำนาจขององค์กรศาลบางครั้งถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า
ศาลแสดงบทบาทเกินอ�ำนาจหน้าที่ในการเข้ามาแก้ไขวิกฤติการณ์ทางการเมือง ตลอดจนมีการ
ตั้งข้อสงสัยในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลว่าเป็นไปตามความเชื่อส่วนบุคคลหรือทางการเมือง
มากกว่าเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย67
4.1.4 ความเหลื่อมล�้ำในสังคม
สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความเหลื่อมล�้ำของประชาชนไม่ว่าจะในด้านรายได้
และทรัพย์สิน สิทธิและโอกาส และความสามารถในการเข้าถึงทรัพยากร อยู่ในระดับที่สูงมากและ
นับวันยิ่งเพิ่มมากขึ้นดังจะเห็นได้จากรายงานความมั่งคั่งทั่วโลกในปี 2559 โดยธนาคารเครดิตสวิส
ซึ่ ง ได้ ร ายงาน เรื่ อ งความเหลื่ อ มล�้ ำ ของประเทศต่ า ง ๆ ทั่ ว โลกโดยวั ด จากสั ด ส่ ว นความมั่ ง คั่ ง
ของคนรวยร้อยละ 1 ในประเทศ เทียบกับความมั่งคั่งของประเทศในปี 2559 ปรากฏว่าประเทศไทย
ครองอันดับที่ 3 ของประเทศทีม่ คี วามเหลือ่ มล�ำ้ มากทีส่ ดุ ในโลก68 ความเหลือ่ มล�ำ้ ในสังคมท�ำให้อำ� นาจ
การต่อรอง ไม่กระจายไปยังกลุ่มต่าง ๆ อย่างเท่าเทียม อ�ำนาจทางการเมืองจึงตกอยู่ในมือของคน
เพียงบางกลุม่ ในขณะทีก่ ลุม่ คนบางส่วนไม่สามารถแสดงบทบาทตามศักยภาพของตนเอง และไม่อาจน�ำ
ความต้องการหรือความจ�ำเป็นของกลุม่ เข้าสูเ่ วทีสาธารณะได้ โดยสภาผูแ้ ทนราษฎรไม่ได้สะท้อนภาพ
ความหลากหลายจากทุกกลุ่มอ�ำนาจที่มีอยู่จริงในสังคมไทย คนบางกลุ่มบางอาชีพไม่มีผู้แทนของตน
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ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 63, น.18.
Credit Suisse Research Institute, “Global Wealth Report 2016”, สืบค้นจากเว็บไซต์ <http://publications.
credit-suisse.com>, เข้าถึงเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560
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เข้าไปท�ำหน้าที่ในสภาเพื่อคานอ�ำนาจกับกลุ่มต่าง ๆ เพื่อไม่ให้มีการตรากฎหมายที่เป็นประโยชน์
แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากจนเกินไปหรือละเลยประโยชน์ได้เสียของกลุ่มอื่น ๆ ในสังคม ส่วนรัฐบาลไม่ได้
ให้ความส�ำคัญกับการสร้างโอกาสที่เท่าเทียม รวมทั้งปล่อยให้มีกฎหมายและนโยบายที่มีลักษณะ
เลือกปฏิบัติหรือเพื่อประโยชน์ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น ก่อให้เกิดความไม่พอใจจนกลายเป็น
ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของกลุ่มต่าง ๆ และน�ำมาสู่ความแตกแยกทางสังคมและการเมือง69
4.1.5 จิตส�ำนึกทางการเมืองของประชาชน
ความเป็นพลเมืองเป็นกลไกส�ำคัญส�ำหรับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
เนื่องจาก ระบอบการปกครองดังกล่าวต้องอาศัยแรงขับเคลื่อนจากประชาชนเป็นหลักและต้องการ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในฐานะพลเมือง หากประชาชนมีจิตส�ำนึกทางการเมืองที่สอดคล้องและ
ศรัทธาในวิถีประชาธิปไตย ย่อมจะพยุงให้ระบอบประชาธิปไตยคงอยู่ได้ถาวร อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมา
คนไทยยังขาดจิตส�ำนึกทางการเมืองแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงและขาดการตระหนักถึงบทบาท
ความเป็ น พลเมื อ งของตนโดยสะท้ อ นให้ เ ห็ น จากการไม่ ค ่ อ ยให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การมี ส ่ ว นร่ ว ม
ทางการเมืองเท่าทีค่ วร ประชาชนมักจะมองการมีสว่ นร่วมทางการเมืองแค่เพียงการไปใช้สทิ ธิเลือกตัง้
เท่านั้น เหตุผลที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งก็เพราะเป็นหน้าที่ที่กฎหมายก�ำหนดรวมทั้งกลัวมาตรการลงโทษ
การขาดหายไปของการมีส่วนร่วมของประชาชนท�ำให้แรงสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยไม่มีอยู่
ระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยจึงไม่เข้มแข็ง การท�ำลายรัฐธรรมนูญหรือการไม่ยึดหลักการ
ประชาธิปไตยจึงเกิดขึ้นได้ง่ายในสังคมไทย แม้แต่ชนชั้นกลางที่ถือว่ามีบทบาทอย่างมากในการปฏิรูป
การเมืองไทยในช่วง 20 กว่าปีมานี้ ก็ยังไม่มีอุดมการณ์ท่ีสนับสนุนประชาธิปไตยและขาดวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย โดยจะยึดความเสมอภาค หลักนิติธรรม หลักเสียงข้างมาก และการถ่วงดุลอ�ำนาจ
ก็ต่อเมื่อถือเอาประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับเป็นส�ำคัญ70
		4.2 ระบอบประชาธิปไตยที่ยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา
ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสู่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขนับถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 84 ปีแล้ว มีพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย
ทั้งสิ้น 4 พระองค์ โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นพระมหากษัตริย์
ที่ทรงครองราชสมบัติยาวนานที่สุดเป็นเวลากว่า 70 ปี ซึ่งยาวนานเสียยิ่งกว่ารัฐบาลและสมาชิก
รัฐสภาทุกยุคทุกสมัยที่เพียงผ่านมาแล้วก็ผ่านไปในระยะเวลาอันสั้น จึงทรงมีความรอบรู้ความเข้าใจ
และประสบการณ์จากทีไ่ ด้ทอดพระเนตรเห็นความเป็นไปในด้านการเมืองการปกครองของประเทศไทย
ในยุคสมัยประชาธิปไตยมามากที่สุดยิ่งกว่ารัฐบาลและสมาชิกรัฐสภาชุดใด ๆ พระองค์ทรงเป็น
ธรรมิกราชาทีบ่ ำ� เพ็ญพระราชกรณียกิจเพือ่ สร้างสรรค์ระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยให้ยงั่ ยืน
69
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ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 63, น.19.
ธนโรจน์ หล่อธนะไพศาล, “อัสดงแห่งรัฐธรรมนูญในการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทย”, รัฐสภาสาร ปีที่ 62
ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน 2557, น.29-30.
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ระบอบประชาธิปไตยภายใต้ร่มพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์ไทย

โดยทรงช่ ว ยแก้ ไขวิ ก ฤติ ช าติ บ ้ า นเมื อ งหลายต่ อ หลายครั้ ง อี ก ทั้ ง ทรงมี พ ระบรมราโชวาทและ
พระราชด�ำรัสที่ถอื เป็นองค์ความรู้หรือศาสตร์ในด้านการเมืองการปกครองทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย
อันพึงน้อมน�ำมาเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติเพื่อช่วยกันพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ของประเทศไทยให้มั่นคงยั่งยืนตลอดไป ดังต่อไปนี้
4.2.1 การส่งเสริมให้คนดีปกครองบ้านเมือง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชพระราชทานพระบรมราโชวาท
ในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2512 ในเรื่องการส่งเสริมคนดีให้ปกครองบ้านเมืองความว่า
“…ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะท�ำให้คนทุกคนเป็นคนดี
ได้ทั้งหมด การท�ำให้บ้านเมืองมีความปรกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การท�ำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่
การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดไี ม่ให้มอี ำ� นาจ ไม่ให้กอ่ ความเดือดร้อน
วุ่นวายได้…”71
การมีผู้น�ำประเทศที่ดีเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองและ
มีระบอบประชาธิปไตยที่ยั่งยืน ผู้ร่างรัฐธรรมนูญเล็งเห็นความส�ำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงมุ่งเน้น
คัดสรรคนดี โดยก�ำหนดคุณสมบัติของผู้น�ำประเทศอย่างเข้มงวด อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธาน
ของพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช เห็ น ได้ จ ากค� ำ ปรารภของรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทยตอนหนึง่ ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนีม้ กี ารวางกลไกป้องกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุจริต
และประพฤติมชิ อบทีเ่ ข้มงวดเด็ดขาดเพือ่ มิให้ผบู้ ริหารทีป่ ราศจากคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
เข้ า มามี อ� ำ นาจในการปกครองบ้ า นเมื อ งหรื อ ใช้ อ� ำ นาจตามอ� ำ เภอใจ นอกจากนี้ รั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทยได้มกี ารก�ำหนดคุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้ามของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร72
สมาชิกวุฒสิ ภา73 และคณะรัฐมนตรี74 ให้มคี วามเข้มและรัดกุมมากขึน้ กว่าทีเ่ คยบัญญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 โดยบุคคลที่จะมารับต�ำแหน่งต้องได้รับการกลั่นกรอง
คุณสมบัตเิ บือ้ งต้นพอสมควรและต้องมีความเพียบพร้อมในหลายด้านโดยเฉพาะด้านคุณธรรมจริยธรรม
เพื่อให้ได้รับความเชื่อถือศรัทธาจากประชาชน อาทิ ต้องไม่เป็นบุคคลที่อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น
การชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เคยได้รับโทษจ�ำคุกที่มิใช่ ในความผิดอันได้กระท�ำ
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษโดยได้พน้ โทษมายังไม่ถงึ สิบปีนบั ถึงวันเลือกตัง้ เคยต้องค�ำพิพากษา
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ส�ำนักราชเลขาธิการ, ประมวลพระราชด�ำรัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ ตั้งแต่เดือน
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นพดล เฮงเจริญ

หรือค�ำสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร�่ำรวยผิดปกติ หรือเคยต้อง
ค�ำพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจ�ำคุกเพราะกระท�ำความผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เคยต้องค�ำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท�ำความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าที่ราชการ
หรื อ ต่ อ ต� ำ แหน่ ง หน้ า ที่ ใ นการยุ ติ ธ รรม หรื อ กระท� ำ ความผิ ด ตามกฎหมาย ว่ า ด้ ว ยความผิ ด
ของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท�ำโดยทุจริต
ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกง ประชาชน
กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต น�ำเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วย
การพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าส�ำนัก กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน
เคยต้องค�ำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท�ำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง เคยพ้นจากต�ำแหน่ง
เพราะเหตุที่ได้เสนอ แปรญัตติหรือกระท�ำด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภาหรือกรรมาธิการมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย
หรือต้องค�ำพิพากษาศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองว่า
มีพฤติการณ์หรือกระท�ำความผิดตามที่ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
กล่าวหา โดยในส่วนของรัฐมนตรีมีการก�ำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามที่เข้มงวดขึ้นไปอีก
กล่าวคือ ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ไม่เป็นผู้ต้องค�ำพิพากษาให้จ�ำคุก แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุด
หรือมีการรอการลงโทษ เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท�ำโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิด
ฐานหมิ่นประมาท และไม่เป็นผู้เคยพ้นจากต�ำแหน่งเพราะเหตุที่ได้กระท�ำการอันเป็นการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์มาแล้วยังไม่ถึงสองปีนับถึงวันแต่งตั้ง
4.2.2 การส่งเสริมให้มีการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม
การเลื อ กตั้ ง เป็ น การแสดงออกซึ่ ง เจตจ� ำ นงทางการเมื อ งของประชาชน
ในการเลือกผู้แทนของตนเข้าไปท�ำหน้าที่ในรัฐสภาตามวิถีประชาธิปไตยถือเป็นจุดเริ่มต้นการเข้าสู่
อ�ำนาจทางการเมืองของทัง้ ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละฝ่ายบริหาร หัวใจส�ำคัญของระบอบประชาธิปไตยแบบมี
ผู้แทนจึงได้แก่ การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อให้ได้ผู้แทนที่เป็นคนดีมีความรู้ความสามารถ
อย่างแท้จริงมาท�ำหน้าที่ในการปกครองประเทศแทนประชาชน การเลือกตั้งที่ไม่เป็นไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม ย่อมส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบอบประชาธิปไตยและความเจริญก้าวหน้า
ของประเทศ และอาจก่อให้เกิดวิกฤติการณ์ทางการเมืองในที่สุด วิกฤติการเลือกตั้งครั้งส�ำคัญ
ในประเทศไทย คือ การเลือกตั้งในวันที่ 2 เมษายน 2549 ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ พรรคชาติไทย
และพรรคมหาชน ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านเดิมมองว่ารัฐบาลพรรคไทยรักไทยเอาเปรียบยุบสภา
แล้วรีบก�ำหนดวันเลือกตั้งแบบกระชั้นชิดจึงประท้วงด้วยการไม่ยอมส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง แต่รัฐบาล
พรรคไทยรักไทยยังคงเดินหน้าไปสูก่ ารเลือกตัง้ โดยต้องลงแข่งกับพรรคเล็กพรรคน้อย บางเขตเลือกตัง้
มีผสู้ มัครพรรคไทยรักไทยลงพรรคเดียว แต่ผสู้ มัครได้รบั คะแนนเลือกตัง้ น้อยกว่าร้อยละยีส่ บิ ของจ�ำนวน
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ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งท�ำให้หลายเขตเลือกตั้งต้องจัดการเลือกตั้งซ่อมหลายครั้ง และมีผู้ใช้
สิทธิเลือกตั้งที่ไม่ประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้งผู้ใดเลยเป็นจ�ำนวนมากถึง 9 ล้านคน ต่อมาได้มี
การฟ้องร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครองขอให้เพิกถอนการเลือกตั้งดังกล่าว และฟ้องร้อง
ด�ำเนินคดีอาญาแก่กรรมการการเลือกตั้งต่อศาลยุติธรรม75 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชทรงห่วงปัญหาการเลือกตั้งที่ไม่เป็นประชาธิปไตย จึงทรงเตือนสติผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ให้ช่วยกันแก้ไขปัญหาของประเทศ โดยทรงมีพระราชด�ำรัสในโอกาสที่ประธานศาลปกครองสูงสุด
น�ำตุลาการศาลปกครองสูงสุดเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับต�ำแหน่งหน้าที่ ณ พระต�ำหนัก
เปี่ยมสุข วังไกลกังวล เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2549 ความว่า
“...ได้ยินเขาพูดเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง และโดยเฉพาะเรื่องเลือกตั้งของผู้ที่ได้
คะแนนได้แต้มไม่ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ แล้วเขาก็เลือกตั้งอยู่คนเดียวซึ่งมีความส�ำคัญ เพราะว่าถ้าไม่ถึง
ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ แล้วก็เขาคนเดียว ในที่สุดการเลือกตั้งไม่ครบสมบูรณ์ ไม่ทราบว่าเกี่ยวข้องกับท่าน
หรือเปล่า แต่ความจริงน่าจะเกี่ยวข้องหมือนกัน เพราะว่าถ้าไม่มีจ�ำนวนผู้ที่ได้รับเลือกตั้งพอ
ก็กลายเป็นว่า การปกครองแบบประชาธิปไตยด�ำเนินการไม่ได้ แล้วถ้าด�ำเนินการไม่ได้ ที่ท่าน
ได้ปฏิญาณเมื่อตะกี้นี้ ก็เป็นหมัน ถึงบอกว่าจะต้องท�ำทุกอย่างเพื่อให้การปกครองแบบประชาธิปไตย
ต้องด�ำเนินการไปได้...เลยขอร้องว่าอย่าไปทอดทิ้งการปกครองแบบประชาธิปไตย การปกครองแบบ
ที่จะท�ำให้บ้านเมืองด�ำเนินการผ่านออกไปได้ แล้วก็อีกข้อหนึ่ง การที่จะบอกว่ามีการยุบสภาและต้อง
เลือกตั้งภายใน 30 วัน ถูกต้องหรือไม่ ไม่พูดเลย ไม่พูดกันเลย ถ้าไม่ถูกก็จะต้องแก้ไข แต่ก็อาจจะให้
การเลือกตั้งนี้เป็นโมฆะหรือเป็นอะไร ซึ่งท่านจะมีสิทธิที่จะบอกว่า อะไรที่ควร ที่ไม่ควร ไม่ได้บอกว่า
รัฐบาลไม่ดี แต่ว่าเท่าที่ฟังดู มันเป็นไปไม่ได้ คือ การเลือกตั้งแบบประชาธิปไตย เลือกตั้งพรรคเดียว
คนเดี ย ว ไม่ใช่ทั่วไป แต่ในแห่งหนึ่งมี คนที่ ส มั ครเลื อ กตั้ ง คนเดี ย ว มั นเป็ นไปไม่ ไ ด้ ไม่ ใช่ เรื่ อ ง
ของประชาธิปไตย...เดี๋ยวนี้ยุ่งเพราะถ้าไม่มีสภาผู้แทนราษฎร ไม่มีทางจะปกครองแบบประชาธิปไตย
ของเรามีศาลหลายชนิดมากมาย แล้วมีสภาหลายแบบ และก็มสี ภาหลายแบบ และก็ทกุ แบบทีจ่ ะต้อง
เข้ากัน ปรองดองกัน และคิดทางที่จะแก้ไขได้...”76
จากนัน้ ทรงมีพระราชด�ำรัสในโอกาสทีป่ ระธานศาลฎีกาน�ำผูพ้ พิ ากษาประจ�ำศาล
ส�ำนักงานศาลยุตธิ รรม เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับต�ำแหน่งหน้าที่ ณ พระต�ำหนักเปีย่ มสุข
วังไกลกังวล เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2549 ความว่า
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สถาบันพระปกเกล้า, “ฐานข้อมูลการเมืองการปกครอง หัวข้อ 2 เมษายน 2549”, สืบค้นจากเว็บไซต์ <http://
wiki.kpi.ac.th>, เข้าถึงเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560
ส�ำนักราชเลขาธิการ, ประมวลพระราชด�ำรัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ พุทธศักราช 2549,
(กรุงเทพมหานคร : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหาชน), 2550), น.426-428.
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นพดล เฮงเจริญ

“...ในปัจจุบันนี้มีปัญหาด้านกฎหมายที่ส�ำคัญมาก คือ ถ้าไม่ได้ปฏิบัติตามที่ท่าน
ได้ปฏิญาณว่าจะท�ำให้ประเทศชาติปกครองได้โดยแบบประชาธิปไตย คือเวลานีม้ กี ารเลือกตัง้ เพือ่ ให้มี
การปกครองแบบประชาธิปไตยนัน่ เอง แต่ถา้ ไม่มสี ภาทีค่ รบถ้วน ก็ไม่ใช่การปกครองแบบประชาธิปไตย...
ฉะนั้น ก็ขอให้ท่านได้พิจารณาดู กลับไปพิจารณา ไปปรึกษากับผู้พิพากษาศาลอื่น ๆ ศาลปกครอง
ศาลรัฐธรรมนูญ ว่าควรจะท�ำอะไร แล้วต้องรีบท�ำ ไม่งั้นบ้านเมืองล่มจม...”77
ต่อมาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการด�ำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2549 ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เนื่องจาก
คณะกรรมการการเลือกตั้งให้ความเห็นกับรัฐบาลในเรื่องการก�ำหนดระยะเวลาส�ำหรับการเตรียม
การจัดการเลือกตัง้ อันน�ำไปสูก่ ารประกาศก�ำหนดวันเลือกตัง้ ในพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแ้ ทนราษฎร
พ.ศ. 2549 โดยไม่เหมาะสมและไม่เที่ยงธรรม และการด�ำเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เกีย่ วกับการจัดคูหาเลือกตัง้ ท�ำให้การลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ไม่เป็นไปโดยลับ จึงให้เพิกถอนการเลือกตัง้
ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการเลือกตั้งจนถึงการประกาศผลการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ทัง้ หมด78 ศาลปกครองกลางพิพากษาว่าการทีค่ ณะกรรมการการเลือกตัง้ มีมติให้ดำ� เนินการปรับแผนผัง
ที่เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2549 โดยจัดเรียงคูหาให้ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
หันหน้าไปทางผนังหรือฉากกั้นที่เลือกตั้ง ประกอบกับข้อเท็จจริงที่ว่ามีจ�ำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้ง
น้อยราย ท�ำให้จำ� นวนของช่องท�ำเครือ่ งหมายในบัตรเลือกตัง้ น้อยตามไปด้วย จึงง่ายต่อการสังเกตได้วา่
ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งใช้สิทธิลงคะแนนให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งรายใด จึงท�ำให้การออกเสียงลงคะแนน
ไม่เป็นไปโดยลับ อันเป็นการด�ำเนินการที่ไม่ชอบด้วยมาตรา 104 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ จึงให้
เพิกถอนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2549 และการกระท�ำต่อมา
ภายหลังอันเป็นผลสืบเนื่องจากการเลือกตั้งทั่วไปนั้น79 ศาลอาญาพิพากษาว่า พลต�ำรวจเอกวาสนา
เพิ่มลาภ จ�ำเลยที่ 2 นายปริญญา นาคฉัตรีย์ จ�ำเลยที่ 3 และนายวีระชัย แนวบุญเนียร จ�ำเลยที่ 4
มีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541
มาตรา 24 และมาตรา 42 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ให้ลงโทษจ�ำคุกคนละ 4 ปี
และให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งคนละ 10 ปี80
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เพิ่งอ้าง, น.429-431.
ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 9/2549
ค�ำพิพากษาศาลปกครองกลางที่ 607-608/2549
ค�ำพิพากษาศาลอาญาคดีหมายเลขแดงที่ 2343/2549 อย่างไรก็ดี คดีนี้ต่อมาศาลฎีกาพิพากษาว่าโจทก์ไม่ใช่ผู้เสียหาย
จึงไม่มีอ�ำนาจฟ้อง พิพากษากลับให้ยกฟ้อง
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีเจตนารมณ์ให้ประเทศไทยมีการเลือกตั้ง
ที่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมอันเป็นรากฐานส�ำคัญที่ท�ำให้ระบอบประชาธิปไตยของประเทศ
มีความยั่งยืนจึงวางหลักเกณฑ์ใหม่ในเรื่องการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้กระท�ำการทุจริต
เลือกตั้งตลอดชีวิต อันเปรียบได้กับการประหารชีวิตทางการเมือง ท�ำให้ผู้ที่เคยกระท�ำการทุจริต
เลือกตั้งไม่สามารถกลับเข้ามาสร้างความเสียหายให้แก่ระบบการเลือกตั้งของประเทศได้อีกต่อไป
โดยระบุวา่ ในกรณีทมี่ หี ลักฐานอันควรเชือ่ ได้วา่ ผูส้ มัครรับเลือกตัง้ ผูใ้ ดกระท�ำการทุจริตในการเลือกตัง้
หรือรู้เห็นกับการกระท�ำของบุคคลอื่น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นค�ำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดี
เลือกตั้งเพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น ในกรณีที่ศาลฎีกา
พิพากษาว่าบุคคลดังกล่าวกระท�ำความผิดตามที่ถูกร้อง ให้ศาลฎีกาสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นเป็นเวลาสิบปี ให้น�ำบทบัญญัติดังกล่าวไปใช้บังคับแก่การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นด้วยโดยอนุโลม แต่ให้อ�ำนาจของศาลฎีกาเป็นอ�ำนาจ
ของศาลอุทธรณ์ และให้ค�ำสั่งหรือค�ำพิพากษาของศาลอุทธรณ์เป็นที่สุด81 ซึ่งบุคคลที่ถูกเพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งหรือเคยต้องค�ำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท�ำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง
ย่อมต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือรับแต่งตั้งเป็นผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง อาทิ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร82 สมาชิกวุฒิสภา83 รัฐมนตรี84 นอกจากนี้ ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง
ถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีอ�ำนาจสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ในหน่วยเลือกตั้งหรือเขตเลือกตั้งนั้น ถ้าผู้กระท�ำการนั้น
เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือรู้เห็นกับการกระท�ำของบุคคลอื่น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ�ำนาจ
สั่งระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี85
4.2.3 การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับวิถีประชาธิปไตย
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเป็ น แนวทางการด� ำ เนิ น ชี วิ ต และวิ ถี ป ฏิ บั ติ
ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชด�ำรัสชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทย
มาโดยตลอด เป็นเวลากว่า 30 ปี นับเป็นแนวทางประพฤติปฏิบตั เิ พือ่ ให้ชวี ติ ด�ำเนินไปในทางสายกลาง
ที่เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีความเป็นอยู่อันเรียบง่ายของคนไทยซึ่งสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับประชาชนทุกระดับทั้งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร และระดับประเทศได้ และ
ไม่จ�ำกัดเฉพาะด้านเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ในด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะ

81
82
83
84
85

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 226
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 98 (5) (11)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 108 (ข) (1)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 160 (6)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 225 ประกอบมาตรา 224 (4)
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ด้านการเมือง การปกครองได้อกี ด้วย ดังเช่นพระราชด�ำรัสทีพ่ ระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ทีเ่ ข้าเฝ้าฯ
ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2546 ความตอนหนึ่งว่า
“...ในเรื่องด้านปกครองทั้งหลาย ในด้านวิชาการอื่น ๆ ทั้งหลายมันก็มีพอเพียง
เหมือนกัน อย่างทางโน้นพูดถึงรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ มีรัฐศาสตร์พอเพียงก็มีเหมือนกัน ถ้าไม่
พอเพียงถึงใช้ไม่ได้ ท�ำให้เละเทะไปหมด ถ้างัน้ ก็เลยพูดตะล่อมให้กลับใจว่า ให้พอเพียง ไม่ใช่เศรษฐกิจ
ให้พอเพียงในความคิดและท�ำอะไรพอเพียงสามารถที่จะอยู่ได้…”86
การน�ำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาผสานเข้ากับแนวคิดทฤษฎีและหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยเพื่อให้เป็นระบอบประชาธิปไตยที่ยั่งยืนมีสาระส�ำคัญ ดังนี้87 (1) ความพอประมาณ
ระบอบประชาธิปไตยที่ยั่งยืนต้องเป็นประชาธิปไตยที่พอประมาณ ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป
และพอเหมาะพอควรแก่สถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคง ไม่ใช่แนวทางสุดโต่ง
รวมทั้งต้องไม่มีการเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่น (2) ความมีเหตุผล ระบอบประชาธิปไตยที่ยั่งยืน
ต้องเป็นประชาธิปไตยที่ถือเหตุผลความถูกต้อง การตัดสินใจด�ำเนินการเรื่องต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล
ตามหลักวิชาการ หลักกฎหมาย หลักศีลธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมทีด่ งี าม คิดถึงปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้อง
อย่างถ้วนถี่ โดยค�ำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท�ำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ มิใช่มุ่งเน้นไปที่
คะแนนเสียงข้างมากจะท�ำอะไรก็ได้อยู่ฝ่ายเดียว แต่ควรเป็นการปกครองโดยฝ่ายข้างมากที่เคารพ
สิทธิฝา่ ยข้างน้อยด้วย (3) การมีภมู คิ มุ้ กันในตัวทีด่ ี ระบอบประชาธิปไตยทีย่ งั่ ยืนต้องเป็นประชาธิปไตย
ที่ไม่ประมาท เป็นประชาธิปไตยที่รู้เท่าทันและเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น
ในอนาคต เป็นประชาธิปไตยที่ยืดหยุ่น เลือกรับและผสมผสานหลักการของตะวันตกที่สอดคล้อง
กับสังคมไทย สามารถก้าวทันและพร้อมรับกับกระแสโลกาภิวัตน์ โดยรัฐพึงต้องสนับสนุนประชาชน
ให้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ มีความรู้และคุณธรรมในการด�ำเนินชีวิต มีความซื่อสัตย์สุจริต
ไม่โลภ ไม่ตระหนี่ และรูจ้ กั แบ่งปันให้ผอู้ นื่ มีความรูใ้ นทางการเมืองการปกครองและปลูกฝังอุดมการณ์
ประชาธิปไตย และสนับสนุนให้ประชาชนรวมกลุม่ เพือ่ เพิม่ อ�ำนาจต่อรองกับผูป้ กครอง รวมถึงช่วยกัน
ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูป้ กครอง และประชาชนมีความเมตตา
เอื้ออาทรต่อกันและมีความสามัคคีปรองดองไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ร่วมกันพัฒนาตามแนวทางเศรฐกิจ
พอเพียงอย่างรูร้ กั สามัคคี เสริมสร้างเครือข่ายเชือ่ มโยงระหว่างชุมชนให้เกิดเป็นสังคมแห่งความพอเพียง
86
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เครือข่ายกาญจนาภิเษก, “พระราชด�ำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯถวายพระพรชัยมงคล
เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสติ เมือ่ วันที่ 4 ธันวาคม 2546”,
สืบค้นจากเว็บไซต์ <http://kanchanapisek.or.th>, เข้าถึงเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, (กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพ์ 21 เซ็นจูรี่, 2550), น.13-16.
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ระบอบประชาธิปไตยภายใต้ร่มพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์ไทย

ในที่สุด การน้อมน�ำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในทุกภาคส่วนของสังคม และในทุกด้าน
อย่างจริงจังจะส่งผลให้การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยก้าวหน้าไปอย่างสมดุล มัน่ คง
และยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้ก�ำหนด
ให้มีการปฏิรูปประเทศเพื่อบรรลุเป้าหมายที่จะให้ประเทศมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ สังคม
มีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล�้ำ  ประชาชนมีความสุข
มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข88 โดยการด�ำเนินการปฏิรปู ประเทศในด้านการเมืองอย่างน้อยต้องให้
เกิดผลดังนี้ ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีส่วนร่วมในการด�ำเนินกิจกรรมทางการเมืองรวมตลอด
ทั้งการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐ89
4.2.4 การยึดมั่นในรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
ในช่วงปี 2549 ได้เกิดวิกฤติการณ์ทางการเมืองครัง้ ส�ำคัญ กล่าวคือ กลุม่ พันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยชุมนุมประท้วงขับไล่รัฐบาลพรรคไทยรักไทย จนนายกรัฐมนตรีประกาศ
ยุบสภา และคณะกรรมการการเลือกตั้งก�ำหนดวันเลือกตั้งเป็นวันที่ 2 เมษายน 2549 อย่างไรก็ตาม
พรรคฝ่ายค้านเดิม ได้แก่ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคชาติไทย และพรรคมหาชน ประกาศไม่ยอมส่ง
ผู ้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป็ น เหตุ ใ ห้ ห ลายฝ่ า ยกั ง วลว่ า อาจเกิ ด เงื่ อ นตายทางการเมื อ งเพราะจะมี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ครบจ�ำนวนตามรัฐธรรมนูญท�ำให้ไม่สามารถเปิดประชุมสภาเพื่อเลือก
นายกรัฐมนตรีได้ อันเป็นที่มาของการถวายฎีกาขอนายกรัฐมนตรีพระราชทานตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 7 โดยกลุ่มนักวิชาการ วุฒิสมาชิก ราชนิกูล
แพทย์ อาวุโส นักบริหาร นักวิชาการ และศิลปินแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 254990 เกี่ยวกับเรื่องนี้
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชทรงมี พ ระราชด� ำ รั ส ในโอกาสที่ ป ระธาน
ศาลปกครองสูงสุดน�ำตุลาการศาลปกครองสูงสุดเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับต�ำแหน่ง
หน้าที่ ณ พระต�ำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2549 ความว่า
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 257
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 258 (ก) (1)
วิกิซอร์ซ ห้องสมุดเสรี, “ฎีกาขอนายกรัฐมนตรีพระราชทาน”, สืบค้นจากเว็บไซต์ <https://th.wikisource.org>,
เข้าถึงเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560
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“...ขอยืนยันว่ามาตรา 7 นั้นไม่ได้หมายถึงให้มอบให้พระมหากษัตริย์มีอ�ำนาจ
ที่จะท�ำอะไรตามชอบใจ ไม่ใช่ มาตรา 7 นั้นพูดถึงการปกครองแบบมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ไม่ได้บอกว่าให้พระมหากษัตริย์ตัดสินใจ ท�ำได้ทุกอย่าง ถ้าท�ำ  เขาจะต้องว่าพระมหากษัตริย์ท�ำเกิน
หน้าที่ ซึ่งข้าพเจ้าไม่เคยท�ำเกินหน้าที่ ถ้าท�ำเกินหน้าที่ก็ไม่ใช่ประชาธิปไตย…นายกพระราชทาน
หมายความว่า ตั้งนายกโดยไม่มีกฎเกณฑ์อะไรเลย...แต่ครั้งนี้เขาจะให้ท�ำอะไรผิดรัฐธรรมนูญ ใครเป็น
คนบอกก็ไม่ทราบนะ แต่ว่าข้าพเจ้าเองรู้สึกว่าผิด ฉะนั้น ก็ขอให้ช่วยปฏิบัติอะไร คิดอะไร ไม่ให้ผิด
กฎเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญ จะท�ำให้บา้ นเมืองผ่านพ้นสิง่ ทีเ่ ป็นอุปสรรคและมีความเจริญรุง่ เรืองได้...”91
จากนัน้ ทรงมีพระราชด�ำรัสในโอกาสทีป่ ระธานศาลฎีกาน�ำผูพ้ พิ ากษาประจ�ำศาล
ส�ำนักงานศาลยุตธิ รรม เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับต�ำแหน่งหน้าที่ ณ พระต�ำหนักเปีย่ มสุข
วังไกลกังวล เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2549 ความว่า
“...ขอให้ ไ ปปรึ ก ษากั บ ศาลอื่ น ๆ ด้ ว ย จะท� ำ ให้ บ ้ า นเมื อ งปกครองแบบ
ประชาธิปไตยได้ อย่าไปคอยที่จะให้ขอนายกพระราชทาน เพราะขอนายกพระราชทานไม่ได้เป็น
การปกครองแบบประชาธิปไตย...เขาจะมาขอให้พระมหากษัตริย์เป็นผู้ตัดสิน เพราะเขาอาจจะว่า
รัฐธรรมนูญนี้ พระมหากษัตริย์เป็นคนลงพระปรมาภิไธย จริง แต่ลงพระปรมาภิไธยก็เดือดร้อน
แต่ว่าในมาตรา 7 นั้น ไม่ได้บอกว่าพระมหากษัตริย์สั่งได้ ไม่มี ลองไปดูมาตรา 7 เขาเขียนว่า
ไม่มีบทบัญญัติแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ไม่ได้บอกว่ามีพระมหากษัตริย์
ที่จะมาสั่งการได้ แล้วก็ขอยืนยันว่าไม่เคยสั่งการอะไรที่ไม่มีกฎเกณฑ์ของบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมาย พระราชบัญญัตติ า่ ง ๆ ท�ำถูกต้องตามรัฐธรรมนูญทุกอย่าง อย่างทีเ่ ขาขอ บอกว่าขอให้มี
ให้พระราชทานนายกพระราชทาน ไม่เคย ไม่เคยมีขอ้ นี้ มีนายกแบบมีการรับสนองพระบรมราชโองการ
อย่างที่ถูกต้องทุกครั้ง...”92
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชทรงใช้ พ ระราชอ� ำ นาจ
ตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอย่างเคร่งครัดเสมอ ทรงวางพระองค์อย่างพอเหมาะพอดีในเรือ่ งการใช้
พระราชอ�ำนาจ ในการแก้ไขปัญหาวิกฤติของชาติดว้ ยทรงตระหนักถึงบทบาทหน้าทีข่ องพระมหากษัตริย์
ภายใต้รฐั ธรรมนูญ ทรงเน้นย�ำ้ ถึงความส�ำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย และทรงไม่กระท�ำ 
ในสิ่งที่เกินอ�ำนาจหน้าที่และไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย แต่จะทรงเตือนสติผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายให้รว่ มปรึกษาหารือกันเพือ่ แสวงหาทางออกให้กบั ประเทศโดยใช้วธิ กี ารทีช่ อบด้วยรัฐธรรมนูญ
และกฎหมาย รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย ดังนั้น หากคนไทยทุกคน

91
92

ส�ำนักราชเลขาธิการ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 76, น.427-428.
เพิ่งอ้าง, น.429-430.
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ระบอบประชาธิปไตยภายใต้ร่มพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์ไทย

ไม่วา่ จะเป็นผูใ้ ช้อำ� นาจหรือประชาชนยึดพระองค์เป็นแบบอย่างและเจริญรอยตามเบือ้ งพระยุคลบาท
น้อมน�ำมาประพฤติปฏิบตั โิ ดยต่างเคารพและปฏิบตั ติ ามบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ไม่ใช้
หรือตีความรัฐธรรมนูญและกฎหมายในทางทีเ่ พิม่ อ�ำนาจ สิทธิเสรีภาพ หรือเอือ้ ประโยชน์ให้แก่ตนเอง
และพวกพ้อง ก็จะท�ำให้ประเทศไทยพัฒนาเป็นประเทศที่ปกครองโดยกฎหมายหรือนิติรัฐ ภายใต้
หลักนิตธิ รรม ซึง่ ถือเป็นรากฐานทีส่ ำ� คัญยิง่ ส�ำหรับการมีระบอบประชาธิปไตยทีย่ งั่ ยืน ทัง้ นี้ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติว่าปวงชนชาวไทยมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด93
รัฐมีหน้าทีต่ อ้ งดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด94 และรัฐสภา คณะรัฐมนตรี
ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และ
หลักนิติธรรม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม95
4.2.5 การสร้างความสมานฉันท์ในสังคม
นับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย ประเทศไทย
เกิดความขัดแย้งทางการเมืองครัง้ ใหญ่หลายครัง้ เช่น เหตุการณ์วนั มหาวิปโยคเมือ่ วันที่ 14 ตุลาคม 2516
เหตุการณ์ประชาธิปไตยก�ำสรวลเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2519 เหตุการณ์พฤษภาทมิฬเมื่อวันที่ 17
ถึ ง 20 พฤษภาคม 2535 แต่ ล ะครั้ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ความแตกแยกในสั ง คมและเหตุ ก ารณ์ รุ น แรง
ในบ้านเมืองส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศ การพัฒนาประเทศตามวิถปี ระชาธิปไตย
เกิดการชะงักงัน เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องสูญเสียชีวิตเลือดเนื้อและทรัพย์สินจ�ำนวนมาก
สถาบั น ทางการเมื อ งที่ มี อ ยู ่ ไ ม่ ส ามารถแก้ ไขวิ ก ฤติ ก ารณ์ ท างการเมื อ งที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ อย่ า งไรก็ ดี
เมื่อประเทศมาถึงทางตัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชก็ได้ทรงยื่นพระหัตถ์
เข้าช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเสมอมา ด้วยเดชะพระบารมีและพระปรีชาสามารถของพระองค์ ประกอบกับ
แรงศรัทธาเทิดทูนและความจงรักภักดีที่อาณาประชาราษฎร์มีต่อพระองค์ ท�ำให้ประเทศชาติ
กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ก่อให้เกิดสันติสุขและประโยชน์สุขแก่มหาชนชาวสยามของพระองค์
ได้อย่างเป็นที่น่าอัศจรรย์ สามารถจรรโลงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ พระราชด�ำรัสและพระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแสดงให้เห็นถึงความเป็นปราชญ์ทั้งในทาง
ภาษาศาสตร์และรัฐศาสตร์ และทรงมีจิตวิทยาในการตักเตือนและให้สติในการแก้ไขปัญหาบ้านเมือง
ดั ง เช่ น ในคราวเหตุ ก ารณ์ พ ฤษภาทมิ ฬ พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 50 (3)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 53
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 3 วรรคสอง
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นพดล เฮงเจริญ

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายสัญญา ธรรมศักดิ์ ประธานองคมนตรี และพลเอกเปรม ติณสูลานนท์
องคมนตรี น�ำพลเอกสุจินดา คราประยูร นายกรัฐมนตรี และพลตรีจ�ำลอง ศรีเมือง แกนน�ำกลุ่ม
ผู้ชุมนุมประท้วงขับไล่รัฐบาล เข้าเฝ้าฯ รับกระแสพระราชด�ำริ ณ พระต�ำหนักจิตรลดารโหฐาน
พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2535 โดยทรงขอให้ช่วยกันแก้ไขปัญหาจนในที่สุด
เหตุการณ์ต่าง ๆ ก็สงบลงด้วยพระบารมีที่ทรงเตือนสติทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ความตอนหนึ่งว่า
“...ขอให้ท่าน โดยเฉพาะสองท่าน พลเอกสุจินดาและพลตรีจ�ำลองช่วยกันคิด
คือหันหน้าเข้าหากัน ไม่ใช่เผชิญหน้ากัน เพราะว่าเป็นประเทศของเรา ไม่ใช่ประเทศของหนึ่งคน
สองคน เป็นประเทศของทุกคน ต้องเข้าหากัน ไม่เผชิญหน้ากัน แก้ปัญหา เพราะว่าอันตรายมีอยู่เวลา
คนเราเกิดความบ้าเลือด ปฏิบัติการรุนแรงต่อกัน มันลืมตัว ลงท้ายก็ไม่รู้ว่าตีกันเพราะอะไร แล้วก็จะ
แก้ปัญหาอะไร เพียงแต่ว่า จะต้องเอาชนะ แล้วก็ใครจะชนะ ไม่มีทางชนะ อันตรายทั้งนั้น มีแต่แพ้
คือต่างคน ต่างแพ้ ผู้ที่เผชิญหน้าก็แพ้ แล้วก็ที่แพ้ที่สุดก็คือประเทศชาติ ประชาชน จะเป็นประชาชน
ทั้งประเทศ ไม่ใช่ประชาชนเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ถ้าสมมติว่ากรุงเทพมหานครเสียหาย ประเทศ
ก็เสียหายไปทั้งหมด แล้วก็จะมีประโยชน์อะไร ที่จะทะนงตัวว่าชนะเวลาอยู่บนกองสิ่งปรักหักพัง...”96
ความสามัคคีปรองดองเป็นสิง่ ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
ทรงให้ความส�ำคัญและเป็นประเด็นที่ทรงสอดแทรกไว้ในพระราชด�ำรัสและพระบรมราโชวาท
ที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ หลายครั้ง เป็นต้นว่า พระราชด�ำรัสพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย
ในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2521 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2520 ความว่า
“...อันการท�ำนุบ�ำรุงบ้านเมืองนั้น เมื่อเป็นการกระท�ำของคนทั้งชาติ ก็ย่อมจะมี
ความขัดแย้งอันเกิดจากความคิดความเห็นที่ไม่ตรงกัน เกิดขึ้นได้ จะให้สอดคล้องต้องกันตลอด
ทุกเรื่อง ย่อมเป็นการผิดวิสัย เพราะฉะนั้น แต่ละฝ่าย แต่ละคน จึงควรจะค�ำนึงถึงจุดประสงค์ส�ำคัญ
คือความเจริญไพบูลย์ของชาติ เป็นใหญ่ ส่วนความคิดเห็นในวิธกี ารและข้อปฏิบตั ิ ซึง่ อาจมีแตกต่างกัน
ได้นั้น ควรจะต้องถือเป็นเรื่องปลีกย่อย ที่มีความส�ำคัญรองลงมา ทุกฝ่ายควรจะท�ำใจให้ยุติธรรม
เทีย่ งตรงน�ำความคิดของตนมาเทียบเคียงกับของผูอ้ นื่ โดยปราศจากอคติ เมือ่ ต่างได้นำ� ความคิคความเห็น
มาเทียบเคียงกันโดยไม่มีอคติ ตามหลักของเหตุผลแล้วก็เชื่อแน่ว่าจะปรับปรุงให้เข้ากันได้...”97
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ส�ำนักราชเลขาธิการ, พระราชด�ำรัสในโอกาสต่าง ๆ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ำกัด
(มหาชน), 2540), น.15.
ส�ำนักราชเลขาธิการ, ประมวลพระราชด�ำรัสและพระบรมราโชวาททีพ่ ระราชทานในโอกาสต่าง ๆ ปีพทุ ธศักราช 2520,
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรมแผนที่ทหาร, 2521), น.353.
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ระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยจะเข้ ม แข็ ง และยั่ ง ยื นสื บไปได้ ก็ ด ้ วย
ความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ แม้จะมีความคิดเห็นและทัศนคติทางการเมืองแตกต่างกัน
แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้โดยปกติสุขตามวิถีทางแห่งประชาธิปไตยบนพื้นฐานของการยึดหลักนิติรัฐ
และนิตธิ รรม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีเจตนารมณ์มงุ่ เน้นในเรือ่ งการสร้างความสมานฉันท์
ในสังคมด้วย เช่นกัน โดยบัญญัติว่าในการบริหารราชการแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีต้องสร้างเสริม
ให้ทุกภาคส่วนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นธรรม ผาสุก และสามัคคีปรองดองกัน98 อีกทั้งสร้างกลไก
ในการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ ลดเงื่อนไขความขัดแย้ง และมีกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ทางการเมือง โดยสันติวธิ ภี ายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทัง้ หลายของรัฐกับประชาชนทุกภาคส่วนเพือ่ บรรลุเป้าหมาย
ในการให้ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อยและมีความสามัคคีปรองดอง99
		4.3 ประชาธิปไตยที่จะยั่งยืนในอนาคตย่อมต้องพึ่งพาพระบารมีพระมหากษัตริย์ไทย
โดยที่มาตรา 5 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญบัญญัตวิ า่ เมื่อไม่มีบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญนี้
บังคับแก่กรณีใด ให้การกระท�ำนั้นหรือวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทย
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บทบัญญัติดังกล่าวแตกต่างจาก
รั ฐ ธรรมนูญฉบับ พุท ธศัก ราช 2540 และรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ พุ ท ธศั ก ราช 2550 ตรงที่ มี ค� ำ ว่ า
“ประเทศไทย” เพิ่มเติมเข้ามา ซึ่งแสดงถึงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ที่จะย�้ำว่าต้องเป็นประเพณี
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศไทยโดย
เฉพาะไม่ใช่ประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยทั่วไป และก็ไม่ใช่ประเพณีการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศอื่น ประการส�ำคัญเป็น
บทบัญญัติที่รองรับพระราชอ�ำนาจของพระมหากษัตริย์ตามประเพณีการปกครองของประเทศไทย
ทีจ่ ะทรงมีพระบรมราชวินจิ ฉัยหรือทรงปฏิบตั ใิ ดๆ ในกรณีทเี่ กิดปัญหาส�ำคัญในบ้านเมืองหรือเกิดปัญหา
ทางตันในทางการเมืองอันอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตและอาจส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องของระบอบ
ประชาธิปไตยหรือกระทบต่อความมั่นคงความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง เนื่องจากไม่มีองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญใดทีส่ ามารถจะรับผิดชอบในการวินจิ ฉัยชีข้ าดได้ แม้กรณีนอี้ าจจะมีผลให้พระมหากษัตริย์
จะต้องเสียสละพระองค์เข้าไปพัวพันยุ่งเกี่ยวกับปัญหาความยุ่งยากทางการเมืองอันอาจไม่สอดคล้อง
กับหลักการที่ว่า “พระมหากษัตริย์ไม่ทรงกระท�ำผิด” (The King can do no wrong) ก็ตาม

98
99

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 164 (4)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ค�ำปรารภ และหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ
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นพดล เฮงเจริญ

แต่หากพิจารณาถึงบริบทของประเทศไทยทีเ่ คยมีปญ
ั หาบางประการทีเ่ กิดขึน้ ดังกล่าว และอาจเกิดขึน้
ซ�้ำอีกในอนาคตข้างหน้าซึ่งแตกต่างจากบริบทของสังคมในประเทศประชาธิปไตยตะวันตก การแก้ไข
ปัญหาของประเทศไทย จึงยังจ�ำเป็นต้องพึง่ พาพระบารมีของพระมหากษัตริยท์ จี่ ะเข้ามาแก้ไขวิกฤติของ
บ้านเมืองภายใต้บทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ มาตรา 5 วรรคสองดังกล่าว เพือ่ ให้ประชาธิปไตยสามารถ
ด�ำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

5. บทสรุป

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่อยู่เคียงคู่กับความเป็นชาติไทยที่ธ�ำรงรักษาไว้ซึ่งความ
เป็นประเทศเอกราชนับตัง้ แต่โบราณกาลจวบจนปัจจุบนั เป็นเวลาเกือบหนึง่ สหัสวรรษ เดิมประเทศไทย
ปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ พระมหากษัตริย์ทรงเป็นเจ้าชีวิตเจ้าแผ่นดินทรงมี
พระราชอ�ำนาจสูงสุดเด็ดขาดในการปกครองประเทศ แต่ในทางปฏิบตั พิ ระมหากษัตริยไ์ ทยทุกพระองค์
ทรงจ�ำกัดการใช้พระราชอ�ำนาจของพระองค์เองเฉพาะเพียงเท่าที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของชาติ
บ้านเมืองและเหล่าอาณาประชาราษฎรโดยทรงยึดถือทศพิธราชธรรมเป็นหลักในการปกครองแผ่นดิน
ครั้นประเทศไทยเกิดกระแสเรียกร้องให้มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามแนวคิดของชาติ
ตะวันตกซึ่งแผ่อิทธิพลกว้างขวางไปทั่วโลก พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงไม่เคยหวงแหน
หวงกันพระราชอ�ำนาจสมบูรณาญาสิทธิทที่ รงมี รวมถึงมิได้ทรงโกรธหรือไม่พอพระทัยหรือทรงเอาผิด
แก่ผทู้ เี่ รียกร้องแต่อย่างใด แต่กลับทรงช่วยปูพนื้ ฐานและวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ในประเทศเพือ่ เตรียมความพร้อมส�ำหรับการเปลีย่ นแปลงการปกครองภายหลังจากทีค่ นไทยมีความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยและมีความพร้อมที่จะปกครอง
ตนเองแล้ว เมื่อประเทศไทยเกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎร พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว พระมหากษั ต ริ ย ์ ไ ทยในขณะนั้ น ทรงยิ น ยอมพระราชทานอ�ำ นาจสู ง สุ ด
ในการปกครองประเทศให้เป็นของปวงชนชาวไทยและทรงยินยอมที่จะเป็นพระมหากษัตริย์ ภายใต้
รัฐธรรมนูญตามระบอบประชาธิปไตยเนื่องจากทรงไม่ปรารถนาให้เกิดสงครามกลางเมืองระหว่าง
คนไทยด้วยกันทั้งที่พระองค์ทรงมีกองทัพที่จงรักภักดีสามารถต่อสู้กับคณะราษฎรได้ก็ตาม ภายหลัง
ประเทศไทยเปลีย่ นแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
แม้ว่าพระมหากษัตริย์ไทยมิได้ทรงมีพระราชอ�ำนาจอย่างแท้จริงในการปกครองประเทศ ดังเช่น
ในอดีตโดยทรงมีพระราชสถานะและพระราชอ�ำนาจภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แต่ก็ยังทรงมี
พระปริวติ กห่วงใยต่อความสงบสุขของประเทศชาติและประชาชน และทรงประกอบพระราชกรณียกิจ
นานัปการเพื่อให้ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ มั่นคงเข้มแข็ง และยั่งยืน
และให้เป็นไปตามหลักการและอุดมการณ์ประชาธิปไตยทีแ่ ท้จริง ขณะเดียวกันก็ทรงระมัดระวังในเรือ่ ง
การใช้พระราชอ�ำนาจมิให้เกินขอบเขตที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดด้วยทรงตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของ
พระมหากษัตริยภ์ ายใต้รฐั ธรรมนูญ โดยเฉพาะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
ซึ่งทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยผู้เสวยราชย์ยาวนานที่สุดและใกล้เคียงกับห้วงเวลาเกือบทั้งหมด
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ที่ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย พระองค์ทรงเปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณ
ในการส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย ทรงพระราชทานค�ำแนะน�ำปรึกษา
แก่ผใู้ ช้อำ� นาจรัฐในการปฏิบตั หิ น้าทีป่ กครองประเทศ ทรงมีพระบรมราโชวาทและพระราชด�ำรัสถ่ายทอด
องค์ความรูห้ รือศาสตร์ในด้านการเมืองการปกครองแก่ทกุ ฝ่ายอันพึงน้อมน�ำมาเป็นหลักในการประพฤติ
ปฏิบตั ิ ทรงน�ำพาประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤติการณ์ทางการเมืองซึง่ เครือ่ งมือกลไกตามวิถปี ระชาธิปไตย
ที่มีอยู่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้หลายครั้งหลายคราด้วยพระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถ
ทีเ่ ปีย่ มไปด้วยความรูค้ วามเข้าใจและประสบการณ์เกีย่ วกับการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ต่อมาสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้เสด็จขึน้ ทรงราชย์สบื ราชสันตติวงศ์
เป็นพระมหากษัตริย์ไทยองค์ปัจจุบัน ปวงชนชาวไทย ต่างมีความปลาบปลื้มปีติยินดีเป็นล้นพ้น
ที่พระองค์ก็ทรงยึดแนวทางการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและ
ได้ด�ำเนินพระราชภารกิจตามแนวพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมชนกนาถในการส่งเสริมและ
สนับสนุนระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยให้มั่นคงยั่งยืนตลอดไป ดังที่ทรงมีพระราชด�ำรัส
พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2560 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ความตอนหนึ่งว่า “...ขอให้ชาวไทยทุกคน...ร่วมกันปฏิบัติสรรพกิจน้อยใหญ่ในภาระหน้าที่ตาม
แนวพระบรมราโชบายที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานไว้ให้
งานทุกอย่างส�ำเร็จผลเป็นความดีความเจริญทั้งแก่ตนเอง แก่ส่วนรวม และประเทศชาติ เป็นการ
ร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในการนี้ ข้าพเจ้าขอปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับประชาชนชาวไทยโดยเต็มก�ำลัง
ความสามารถเพื่อสืบสานพระราชปณิธานเช่นกัน...”
สุดท้ายนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
หาที่สุดมิได้ของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ และขอสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระเจริญ.
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การมีส่วนร่วมของพลเมืองในการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐ
ตามรัฐธรรมนูญปี 2560
บุณยวัจน์ เครือหงส์*

บทคัดย่อ
		 การมีส่วนร่วมของพลเมือง คือกระบวนการที่ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีโอกาสได้เข้าร่วม

ในการแสดงทัศนะร่วมเสนอร่วมแสดงแนวทางและร่วมรับสิทธิประโยชน์ใดๆ ภายใต้แนวคิดทฤษฎี
หลักพืน้ ฐานเกีย่ วกับการมีสว่ นร่วมของประชาชนทีจ่ ะสร้างให้เป็นทีย่ อมรับว่าอ�ำนาจอธิปไตยเป็นของ
ประชาชนทุกคนในฐานะผู้มีสิทธิ แต่ประชาชนไม่สามารถใช้อ�ำนาจอธิปไตยได้ด้วยตนเองจึงเกิดกลไก
การใช้อ�ำนาจดังกล่าวผ่านทางผู้แทนปวงชน
การมีส่วนร่วมในฐานะที่เป็นสิทธิขั้นมูลฐานของมนุษย์คือสิทธิอันชอบธรรมที่จะมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์วิจารณ์ภายใต้เงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งไม่ขัดต่อ
หลักนิติธรรมหรือเกินเหตุ
ภาครัฐได้ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองทั้งในเรื่องของความรู้ความเข้าใจ การมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐ
การมี ส ่ ว นร่ ว มของพลเมื อ งในการตรวจสอบการใช้ อ� ำ นาจรั ฐ ในรั ฐ ธรรมนู ญ ปี 2560
จะมีประสิทธิภาพได้ต้องอาศัยปัจจัยสี่ประการซึ่งประกอบไปด้วย ปัจจัยด้านสภาพสังคมและ
เศรษฐกิจ ปัจจัยด้านโครงสร้างและกระบวนการทางการเมือง ปัจจัยด้านจริยธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตย และปัจจัยรัฐพึ่งเร่งให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน

* กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ , ผูเ้ ข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิตธิ รรมเพือ่ ประชาธิปไตย” (นธป.)
รุ่นที่ 5 ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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การมีส่วนร่วมของพลเมืองในการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญปี 2560

1. บทน�ำ
การมีส่วนร่วมของพลเมือง (Public Participation) กระบวนการที่ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
มีโอกาสได้เข้าร่วมในการแสดงทัศนะ ร่วมแสนอปัญหา/ประเด็นส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง
ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมรับสิทธิประโยชน์ใดๆ
รวมทั้งตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สุจริต
เทีย่ งธรรมและมีสว่ นในการป้องกันหรือแก้ไขวิกฤติของประเทศตามความจ�ำเป็น และความเหมาะสม
การรั บ รอง ปกป้ อ ง และคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ เ สรี ภ าพของปวงชนชาวไทยให้ ชั ด เจนและครอบคลุ ม
อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น โดยถือว่าการมีสิทธิเสรีภาพเป็นหลักการจ�ำกัดตัดสิทธิเสรีภาพเป็นข้อยกเว้น
แต่การใช้สิทธิเสรีภาพดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เพื่อคุ้มครองส่วนรวม การก�ำหนดให้รฐั มีหน้าที่
ต่อประชาชนเช่นเดียวกับการให้ประชาชนมีหน้าที่ต่อรัฐ การวางกลไกป้องกัน ตรวจสอบ และขจัด
การทุจริต และประพฤติมิชอบที่เข้มงวด เด็ดขาด เพื่อมิให้ผู้บริหารที่ปราศจากคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลเข้ามามีอำ� นาจในการปกครองบ้านเมืองหรือใช้อำ� นาจเกินกว่าขอบเขต และการก�ำหนด
มาตรการป้องกัน และบริหารจัดการวิกฤติการณ์ของประเทศให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ 1 การจะด�ำเนินการ
ในเรื่องเหล่านี้ให้ลุล่วงไปได้ จ�ำต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประชาชนทุกภาคส่วนกับหน่วยงาน
ทั้งหลายของรัฐตามแนวทางประชารัฐภายใต้กฎเกณฑ์ตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
และประเพณีการปกครองทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์และลักษณะสังคมไทย หลักความสุจริต หลักสิทธิ
มนุษยชน และหลักธรรมาภิบาล อันจะท�ำให้สามารถขับเคลื่อนประเทศให้พัฒนาไปข้างหน้าได้อย่าง
เป็นขั้นตอนจนเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
2. แนวคิด ทฤษฎี และพื้นฐานเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
เป็ น ที่ ย อมรั บ ว่ า “อ� ำ นาจอธิ ป ไตย” เป็ น ของปวงชนชาวไทยทุ ก คนในฐานะผู ้ ท รงสิ ท ธิ
แต่ประชาชนไม่สามารถใช้อ�ำนาจอธิปไตยได้ด้วยตนเอง จึงเกิดกลไกการใช้อ�ำนาจดังกล่าวผ่าน
ทางผู้แทนปวงชน และเมื่อใดก็ตามที่ผู้แทนของปวงชนไม่ใช้อ�ำนาจตามเจตนารมณ์ของประชาชน
หรือไม่เป็นไปตามที่ให้สัญญาไว้กับประชาชน ประชาชนในฐานะเจ้าของอ�ำนาจย่อมมีสิทธิเรียกคืน
อ�ำนาจนั้นได้ แต่ในปัจจุบันพบว่าแนวคิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชนก�ำลัง
ได้รบั ความสนใจอย่างยิง่ โดยจะเห็นได้จากรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนับตัง้ แต่ฉบับ
ปีพุทธศักราช 2540 เป็นต้นจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะการใช้อ�ำนาจในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพ
หรือประโยชน์ของสาธารณะ รัฐธรรมนูญได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีสว่ นร่วมได้ในเรือ่ งการเสนอ
กฎหมาย การลงประชามติ และการถอดถอนผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง

1

ราชกิจจานุเบกษา, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เล่ม 134 ตอนที่ 40 ก 6 เมษายน 2560
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อ�ำนาจอธิปไตยของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยมีแนวคิดหลัก 3 ประการ ได้แก่
หลักประชาธิปไตย (Democracy) ซึ่งการใช้อ�ำนาจต้องเกิดจากความยินยอมของประชาชน และ
ประชาชนมีสิทธิคัดค้านหรือต่อต้านการใช้อ�ำนาจของรัฐหากเห็นว่าไม่ถูกต้อง โดยมีหลักการส�ำคัญ
คือเคารพในเสียงข้างมากควบคู่กับการเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นหรือพิทักษ์ประโยชน์
ของเสียงข้างน้อย หลักประการต่อมาคือ หลักนิตธิ รรม (Rule of Law) เป็นหลักพืน้ ฐานแห่งกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม การกระท�ำใดๆ ต้องไม่ฝ่าฝืน ขัด หรือแย้งต่อกฎหมายเป็นหลักการส�ำคัญ
ที่ใช้ในการปกครองรัฐ และกฎหมายที่จะใช้บังคับก็ต้องเป็นกฎหมายที่เป็นธรรมและสอดคล้องกับ
หลักประชาธิปไตยด้วย และหลักประการสุดท้ายคือ หลักนิติรัฐ (Legal State) โดยการด�ำเนินการ
ใดๆ ต้องมีกฎหมายให้อ�ำนาจ ดังนั้น การปกครองรัฐภายใต้หลักนิติรัฐจะอยู่ภายใต้กฎหมายที่รัฐและ
ประชาชนภายในรัฐผูกพันที่ต้องเคารพกฎหมายทั้งปวงที่ประกาศใช้ ซึ่งแนวคิดการใช้อ�ำนาจดังกล่าว
แบ่งได้เป็น 2 ประการ คือ
1) การใช้ อ� ำ นาจอธิ ป ไตยทางตรง (Direct Democracy) เป็ น การใช้ อ� ำ นาจอธิ ป ไตย
ของประชาชนโดยตรงไม่ผา่ นผูแ้ ทน แต่จะเหมาะกับบริบทของสังคมทีไ่ ม่มคี วามซับซ้อนทางการเมือง
เศรษฐกิ จ และสั ง คม โดยมี ค วามพยายามน� ำ มาใช้ กั บ บางเรื่ อ งที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต ่ อ ประชาชน
ซึ่งมีองค์ประกอบที่ส�ำคัญ 2 เรื่อง คือ (1) การริเริ่มโดยประชาชน และ (2) การตัดสินใจโดยประชาชน
2) การใช้อ�ำนาจอธิปไตยทางอ้อม (Indirect Democracy) เป็นการใช้อ�ำนาจผ่านทางผู้แทน
(Representative Democracy) โดยมีหลักที่ส�ำคัญคือ ประชาชนเป็นเจ้าของอ�ำนาจอธิปไตย จึงเป็น
ผูใ้ ช้อำ� นาจอธิปไตยทีแ่ ท้จริง โดยมอบอ�ำนาจผ่านทางผูแ้ ทนของตนตามกลไกในระบอบประชาธิปไตย
ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ (1) ใช้อ�ำนาจโดยผู้แทนอย่างแท้จริง และ (2) ใช้อ�ำนาจอธิปไตย
ทางกึ่งผู้แทน
ส�ำหรับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน มีแนวคิดส�ำคัญคือเมื่อระบอบการปกครอง
แบบประชาธิปไตยอยู่ภายใต้หลักการที่ว่า การตัดสินใจในเรื่องที่มีความส�ำคัญต้องผูกพันอยู่กับ
เจตนารมณ์ของประชาชน ซึ่งการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญนับแต่มีการปฏิรูปการเมือง
เมื่อปี พ.ศ. 2540 ได้ออกแบบกลไกการมีส่วนร่วมทางการเมืองไว้หลายประการ ได้แก่
1) การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้แสดงเจตนารมณ์
ของตนทีต่ อ้ งการมีกฎหมาย แก้ไขเพิม่ เติมหรือยกเลิกกฎหมาย โดยแสดงเจตนารมณ์รว่ มกันเสนอร่าง
พระราชบัญญัติต่อรัฐสภา ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ก�ำหนดจ�ำนวน
ผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายไว้ไม่น้อยกว่า 50,000 คน และลดลงเหลือเพียง 10,000 คน ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
2) การถอดถอนผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง เป็นการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม
ในกระบวนการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจของฝ่ายการเมือง ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในการควบคุมการบริหาร
ราชการแผ่นดินโดยประชาชน
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การมีส่วนร่วมของพลเมืองในการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญปี 2560

3) การออกเสียงลงประชามติ เป็นการให้สิทธิประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เรื่องหนึ่งเรื่องใดที่มีความส�ำคัญซึ่งเป็นเรื่องที่อาจกระทบต่อประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์ได้เสีย
ของชาติและของประชาชน
“การเมื อ งการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตย หมายถึ ง การปกครองของประชาชน
โดยประชาชน และเพื่อประชาชน” (government of the people, by the people, and for
the people)
ความหมายของการเมื อ งการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยดั ง กล่ า ว อ� ำ นาจสู ง สุ ด
หรื ออ� ำ นาจอธิปไตยเป็นของปวงชน โดยประชาชนท� ำ หน้ า ที่ ปกครองตนเองโดยตรง (Direct
Democracy) นัน้ เป็นอุดมคติ เพราะในทางปฏิบตั นิ นั้ ไม่สามารถกระท�ำได้ จึงเกิดรูปแบบการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยแบบผู้แทน (Indirect Democracy or Representative government)
โดยประชาชนเลือกผูแ้ ทนขึน้ ท�ำหน้าทีแ่ ทนตน แล้วผูแ้ ทนเหล่านัน้ มีหน้าทีร่ ว่ มกันก�ำหนดทัง้ ผูป้ กครอง
(รัฐบาล) นโยบาย และวิธีการปฏิบัติตามนโยบาย ซึ่งเป็นหลักการและกระบวนการทางการเมือง
การปกครองที่สอดคล้องกับอุดมการณ์ประชาธิปไตย ตามค�ำนิยามของอับราฮัม ลินคอล์น
การที่ประชาชนท�ำหน้าที่ปกครองด้วยตนเองโดยตรง หรือการเลือกผู้แทนเข้าไปท�ำหน้าที่
แทนตนนั้น เป็นกลไกที่ส�ำคัญที่สุดที่จะท�ำให้กระบวนการทางการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยทุกกระบวนการ ทุกระดับ และทุกมิติ ด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ประชาชน
ต้องมีคุณสมบัติที่เอื้อหรือสนับสนุนต่อหลักการประชาธิปไตย เช่น มีความสนใจ กระตือรือร้น
ที่จะเข้ามีส่วนร่วมในทางการเมือง หรือติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการท�ำงานของรัฐอย่างจริงจัง
เป็นต้น หรืออาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า ประชาชนต้องมีวัฒนธรรมทางการเมืองตามทัศนะที่ว่า
“กิจกรรมทางการเมืองการปกครองเป็นหน้าทีท่ ที่ กุ คนต้องเอาใจใส่รบั ผิดชอบจะหลีกเลีย่ งหรือปฏิเสธ
ให้พ้นความรับผิดชอบของตนหาได้ไม่” หรือ “การเมืองเป็นเรื่องของทุกคน”
การมี ส ่ ว นร่ ว มในทางการเมื อ ง (Political Participation) จึ ง เป็ น หั ว ใจของการเมื อ ง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะในสังคมประชาธิปไตยแบบตะวันตก แต่มิได้
หมายความว่า ประชาชนทั้งหมดจะต้องประสงค์ที่จะมีส่วนร่วมในทางการเมือง เพราะยังมีประชาชน
อีกจ�ำนวนหนึง่ ทีพ่ อใจเป็นผูส้ งั เกตการณ์ทางการเมืองมากกว่าจะเข้ามีสว่ นร่วมในทางการเมืองโดยตรง
และในบางประเทศหรือบางสถานการณ์นั้น หากเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมือง
มากเกินไป ก็อาจจะไม่เกิดผลดีได้ เนือ่ งจากในบริบทของการมีสว่ นร่วมในทางการเมืองนัน้ ประชาชน
จะมีสิทธิส่วนร่วมในทางการเมือง ทั้งรูปแบบหรือวิธีการ และขอบเขต กลุ่ม หรือจ�ำนวนของ
ประชาชนผู้มีสิทธิส่วนร่วมในทางการเมืองได้ดีมากน้อยเพียงใดนั้น ยังขึ้นอยู่กับระดับของพัฒนาการ
ทางการเมือง ความตื่นตัวในทางการเมือง และวุฒิภาวะทางการเมืองหรือภูมิปัญญาทางการเมือง
ของรัฐนั้น ๆ เป็นส�ำคัญด้วย
การมีส่วนร่วมในทางการเมืองของประชาชน จึงมิใช่มีเพียงการออกเสียงเลือกตั้งผู้แทนหรือ
การมีส่วนร่วมในทางการเมืองรูปแบบอื่นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเท่านั้น และประชาชนผู้มีสิทธิ
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ส่วนร่วมในทางการเมืองก็มิได้จ�ำกัดว่าต้องเป็นชายหรือหญิง หรือต้องอายุ 20 ปีบริบูรณ์ หรือต้อง
ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ หรือต้องส�ำเร็จการศึกษาระดับใดระดับหนึ่งเท่านั้น
ในกระแสการเปลีย่ นแปลงทางการเมืองนัน้ วิกฤตการณ์เรียกร้องสิทธิสว่ นร่วมในทางการเมือง
ของประชาชนเกิดขึ้นบ่อย ๆ ในสังคมการเมืองของประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทยด้วย เช่น
การเรี ย กร้ อ งของขุ น นางอั ง กฤษที่ จ ะมี ม หากฎบั ต ร หรื อ แมคนาคาร์ ต ้ า (Magma Carta)
เพื่อขยายสิทธิมีส่วนร่วมในทางการเมืองของคนอังกฤษ การเรียกร้องประชาธิปไตยของนักศึกษาจีน
ที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน เมื่อปีพุทธศักราช 2532 การเปลี่ยนแปลงการปกครองไทยเพื่อให้ปวงชนไทย
ได้มสี ว่ นร่วมในทางการเมืองตามวิถปี ระชาธิปไตย เมือ่ ปีพทุ ธศักราช 2475 หรือการปฏิรปู การเมืองไทย
เมื่อปีพุทธศักราช 2540 โดยมีการเพิ่มรูปแบบ วิธีการ และขยายขอบเขต กลุ่ม หรือจ�ำนวน
ของประชาชนผู้มีสิทธิมีส่วนร่วมในทางการเมือง เป็นวัตถุประสงค์ที่ส�ำคัญวัตถุประสงค์หนึ่ง
การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในทางการเมือง เป็นพัฒนาการมีส่วนร่วมในทาง
การเมืองไทยแบบพหุนิยม (Pluralism) หรือเป็นแนวความคิดที่เคารพความแตกต่าง (Difference)
และความหลากหลาย (Diversity) ในมิติต่าง ๆ ของผู้คนในสังคม ตั้งแต่การเมือง ชีวิตทางสังคม และ
วัฒนธรรม (ธีรยุทธ บุญมี, 2543) อันเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการผลักดันหรือ
การพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ก่อให้ชุมชนเข้มแข็ง หรือที่เรียกว่า “ประชาสังคม”
ในปั จ จุ บั น ทั้ ง นี้ ได้ มี ก ารน� ำ เสนอแนวความคิ ด เรื่ อ งพหุ นิ ย มกั น มาตั้ ง แต่ ยุ ค แห่ ง การต่ อ สู ้
เพื่อประชาธิปไตย 14 ตุลาคม 2516 แต่ช่วงนั้นอุดมการณ์ประชาธิปไตยได้เลือนหายไป โดยมี
แนวความคิดเกี่ยวกับสังคมนิยมมาแทนที่
เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 2535 เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการปฏิรูปการเมืองไทย ประชาชน
นักการเมือง นักวิชาการ สื่อมวลชน องค์กรเอกชน และสภาร่างรัฐธรรมนูญ ได้ให้ความส�ำคัญ
กับ “การมีส่วนร่วมในทางการเมือง” (Political Participation) มากเป็นพิเศษ จนดูเหมือนว่าจะเป็น
ค�ำทีม่ คี วามหมายยิง่ ใหญ่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 นับตัง้ แต่กรอบเบือ้ งต้น
ของร่างรัฐธรรมนูญ เจตจ�ำนงของสภาร่างรัฐธรรมนูญ สาระส�ำคัญของรัฐธรรมนูญ จึงล้วนแต่มีผลให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในทางการเมืองทุกระดับในกระบวนการทางการเมืองมากยิ่งขึ้น และยังได้
ขยายการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐาน (Basic Rights or Fundamental Rights) สิทธิในการแสดงความ
คิดเห็น โดยการพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น เป็นต้น และ
สิทธิของพลเมือง (Citizen’s Rights) เช่น สิทธิออกเสียงเลือกตั้งและสมัครรับเลือกตั้ง เสรีภาพในการ
รวมกันเป็นพรรคการเมือง เป็นต้น เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการมีส่วนร่วมในทางการเมืองของประชาชน
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบอ�ำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 การมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น สามารถจะแยกแยะได้ 4 ประการ ดังต่อไปนี้ คือ
การมีส่วนร่วมในฐานะที่เป็นสิทธิขั้นมูลฐานของมนุษย์ การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยหน้าที่
ในฐานะทีเ่ ป็นพลเมืองทีอ่ ยูภ่ ายใต้กรอบของกฎหมาย สิทธิของประชาชนในการมีสว่ นร่วมทางการเมือง
ตามบทบัญญัติที่มีไว้ในรัฐธรรมนูญ รัฐมีหน้าที่ในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง
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การมีส่วนร่วมของพลเมืองในการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญปี 2560

3. การมีส่วนร่วมในฐานะที่เป็นสิทธิขั้นมูลฐานของมนุษย์
ในฐานะที่เป็นพลเมืองของชาตินั้น ได้แก่ สิทธิอันชอบธรรมที่จะมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น การคัดค้านการวิพากษ์วจิ ารณ์ รวมทัง้ การกดดันทางการเมืองในนโยบายของรัฐบาลหรือ
ของหน่วยราชการ อันก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน
สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย นอกจากทีบ่ ญ
ั ญัตคิ มุ้ ครองไว้เป็นการเฉพาะ ในรัฐธรรมนูญ
แล้ว การใดที่มิได้ห้ามหรือจ�ำกัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่น บุคคลย่อมมีสิทธิ และเสรีภาพ
ที่จะการท�ำการนั้นได้และได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ตราบเท่าที่การใช้สิทธิหรือเสรีภาพ
เช่นว่านัน้ ไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมัน่ คงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน และไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น
สิทธิหรือเสรีภาพใดทีร่ ฐั ธรรมนูญให้เป็นไปตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ หรือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธกี ารทีก่ ฎหมายบัญญัติ แม้ยงั ไม่มกี ารตรากฎหมายนัน้ ขึน้ ใช้บงั คับ บุคคลหรือชุมชนย่อมสามารถ
ใช้สิทธิหรือเสรีภาพนั้นได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ
ที่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ สามารถยกบทบัญญัติ แห่งรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือ
ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้ บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพหรือ
จากการกระท�ำความผิดอาญาของบุคคลอื่น ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐ
ตามที่กฎหมายบัญญัติ มาตรา 26 การตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจ�ำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล
ต้องเป็นไป ตามเงือ่ นไขทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญ ในกรณีทรี่ ฐั ธรรมนูญมิได้บญ
ั ญัตเิ งือ่ นไขไว้ กฎหมาย
ดังกล่าว ต้องไม่ขดั ต่อหลักนิตธิ รรม ไม่เพิม่ ภาระหรือจ�ำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ
และจะกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลมิได้ รวมทั้งต้องระบุเหตุผลความจ�ำเป็นในการ
จ�ำกัดสิทธิ และเสรีภาพไว้ด้วย กฎหมายตามวรรคหนึ่ง ต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป ไม่มุ่งหมาย
ให้ใช้บังคับแก่กรณีใด กรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง
มาตรา 27 บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล
ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย
หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม
หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอื่นใด จะกระท�ำ
มิได้ มาตรการที่รัฐก�ำหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพ
ได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น หรือเพื่อคุ้มครองหรืออ�ำนวยความสะดวกให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ
หรือผู้ด้อยโอกาส ย่อมไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม บุคคลผู้เป็นทหาร
ต�ำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ และพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กร ของรัฐย่อมมีสิทธิและ
เสรีภาพเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป เว้นแต่ที่จ�ำกัดไว้ในกฎหมายเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเมือง
สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม มาตรา 28 บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย การจับ
และการคุมขังบุคคลจะกระท�ำมิได้ เว้นแต่มคี ำ� สัง่ หรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอืน่ ตามทีก่ ฎหมาย
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บัญญัติ การค้นตัวบุคคลหรือการกระท�ำใดอันกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือเสรีภาพในชีวติ หรือร่างกาย
จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ
ถ้ามีความพยายามที่จะพัฒนาจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งไปในทิศทางซึ่งจะก่อให้เกิดความจ�ำเริญ
ทางเศรษฐกิจ ท�ำให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวในขอบข่ายที่กว้างขวางขึ้น ท�ำให้ธุรกรรมธุรกิจต่างๆ
ขยายตัวขึ้นอันเป็นผลดีต่อประชาชนในจังหวัดนั้น แต่ในขณะเดียวกันถ้าประชาชนส่วนหนึ่งจะได้รับ
ผลกระทบอย่างรุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เช่น อาจส่งผลให้อาชีพดั้งเดิมของตนถูกกระทบ
จนได้รับความเดือดร้อน หรือมีผลกระทบต่อขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของชุมชน
หรือท�ำให้คุณภาพชีวิตที่ด�ำรงสืบเนื่องมาหลายชั่วคนได้ถูกท�ำลายลง ประชาชนเหล่านี้ย่อมมีสิทธิ
ที่จะคัดค้านนโยบายดังกล่าว ถึงแม้นโยบายที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นนโยบายที่สอดคล้องตามตัวบท
กฎหมาย หน่วยงาน ของราชการหรือผู้ซึ่งอยู่ในรัฐบาลมีอ�ำนาจตามกฎหมายที่จะด�ำเนินต่อไปก็ตาม
ประชาชนก็ยังมีสิทธิ ขั้นมูลฐานในฐานะที่เป็นประชาชนของหน่วยการเมืองนั้นๆ แสดงความคิดเห็น
และท�ำการคัดค้านสิ่งที่จะมีผลกระทบต่อชุมชนของตน และนี่คือที่มาที่ไปของการคัดค้านโรงงาน
ผลิตไฟฟ้าปรมาณู คัดค้าน การท�ำกระเช้าลอยฟ้าขึ้นสู่ดอยที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ คัดค้าน
การสร้างอาคารสูงที่จะบดบัง ทิวทัศน์อันสวยงามที่มีมาแต่ดั้งเดิม ฯลฯ ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ไม่ว่า
จะมีไว้ในบทบัญญัตกิ ฎหมายหรือไม่กต็ าม เป็นสิทธิโดยธรรมชาติ และเป็นสิทธิขนั้ มูลฐานของประชาชน
ทุกคนที่จะปกปักษ์ผลประโยชน์ของตน ส่วนผลจะออกมาในรูปใดนั้นย่อมขึ้นอยู่กับระบบการเมือง
ว่าให้ความเคารพต่อเสียงของประชาชนแม้จะเป็นเสียงส่วนน้อย มากน้อยเพียงใด
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ยังได้ค�ำนึงถึงการให้เงินอุดหนุนกิจการสื่อ รวมถึงการจ้างโฆษณาด้วย
โดยให้สิทธิในการรับทราบเพื่อการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบภาครัฐ ดังความในหมวด 3 สิทธิและ
เสรีภาพของปวงชนชาวไทย มาตรา 35 วรรค 5 ความว่า ...การให้เงินหรือทรัพย์สินอื่นเพื่ออุดหนุน
กิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นของเอกชนรัฐจะกระท�ำมิได้ หน่วยงานของรัฐที่ใช้จ่ายเงิน
หรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชน ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ หรือเพื่อการอื่นใด
ในท�ำนองเดียวกัน ต้องเปิดเผยรายละเอียดให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินทราบตามระยะเวลา
ที่ก�ำหนด และประกาศให้ประชาชนทราบด้วย
4. การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยหน้าที่ในฐานะที่เป็นพลเมืองที่อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย
ประชาชนทุกคนที่อยู่ในหน่วยการเมืองที่มีสิทธิเสรีภาพที่จะมีส่วนร่วม ทางการเมืองนั้น
ย่อมมีหน้าที่ที่จะปฏิบัติการบางอย่างในลักษณะของการมีส่วนร่วมตามบทบัญญัติของกฎหมาย
การมีส่วนร่วมดังกล่าวนี้บางครั้งก็อาจจะเป็นเรื่องที่ฝืนความรู้สึกของตน หรือเป็นสิ่งที่แปลกแยก
ไปจากพฤติกรรมปกติธรรมดาทัว่ ไป แต่ประชาชนก็มีหน้าที่ที่จะให้ความร่วมมือ ดังนั้น การมีส่วนร่วม
ในส่วนนี้อาจจะเกิดขึ้นด้วยความเต็มใจ หรือด้วยความฝืนใจก็ตาม ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีวิกฤต
เกิดภาวะสงครามและมีการประกาศกฎอัยการศึก รัฐโดยหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะองค์กรทหาร
ย่อมมีสิทธิที่จะระดมความช่วยเหลือจากกองก�ำลังทหารซึ่งเป็นเรื่องปกติ แต่ขณะเดียวกันก็สามารถ
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ระดมความช่วยเหลือจากประชาชนทั่วไปได้ รวมทั้งการยึดทรัพย์สินบางอย่าง มาใช้เพื่อการสงคราม
เช่น ยานพาหนะ อาวุธปืน อาคารสถานที่ เพราะในยามสงครามนัน้ ต้องถือว่าประชาชนทุกคนมีหน้าที่
ที่จะต้องให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการป้องกันประเทศ
มาตรา 41 บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ (1) ได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะ
ในครอบครองของหน่วยงานของรัฐ ตามที่กฎหมายบัญญัติ (2) เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงาน
ของรัฐและได้รบั แจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว (3) ฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รบั ผิดเนือ่ งจากการกระท�ำ
หรือการละเว้นการกระท�ำของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ มาตรา 42 บุคคล
ย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหกรณ์ สหภาพ องค์กร ชุมชน หรือหมู่คณะอื่น การจ�ำกัด
เสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท�ำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ที่ตราขึ้น
เพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ
เพื่อการป้องกันหรือขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด
หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 51 การใดที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของรัฐตามหมวดนี้
ถ้าการนั้น เป็นการท�ำเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง ย่อมเป็นสิทธิของประชาชนและ
ชุมชนที่จะติดตาม และเร่งรัดให้รัฐด�ำเนินการ รวมตลอดทั้งฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจัดให้ประชาชน หรือชุมชนได้รับประโยชน์นั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 52 รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซ่ึงสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพ แห่ง
อาณาเขตและเขตทีป่ ระเทศไทยมีสทิ ธิอธิปไตย เกียรติภมู แิ ละผลประโยชน์ของชาติ ความมัน่ คงของรัฐ
และความสงบเรียบร้อยของประชาชน เพื่อประโยชน์แห่งการนี้ รัฐต้องจัดให้มีการทหาร การทูต และ
การข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ ก�ำลังทหารให้ใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศด้วย มาตรา 53
รัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด มาตรา 54 รัฐต้องด�ำเนินการ
ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่าง
มีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องด�ำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับ
การศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย
โดยส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และภาคเอกชนเข้ า มี ส ่ ว นร่ ว มใน
การด�ำเนินการด้วย รัฐต้องด�ำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ
รวมทั้งส่งเสริม ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด�ำเนินการ ก�ำกับ ส่งเสริม และ
สนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อย ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท�ำแผนการศึกษาแห่งชาติ และการ
ด�ำเนินการและตรวจสอบการด�ำเนินการ ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย การศึกษาทั้งปวง
ต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน
และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในการด�ำเนินการให้เด็กเล็ก
ได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้อง
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ด�ำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา ตามความถนัดของตน
ให้จดั ตัง้ กองทุนเพือ่ ใช้ในการช่วยเหลือผูข้ าดแคลนทุนทรัพย์ เพือ่ ลดความเหลือ่ มล�ำ้ ในการศึกษา และ
เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน
หรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ใน
การลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องก�ำหนดให้การ
บริหารจัดการกองทุน เป็นอิสระและก�ำหนดให้มกี ารใช้จา่ ยเงินกองทุนเพือ่ บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว
มาตรา 55 รัฐต้องด�ำเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง
เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค และส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5. สิทธิของประชาชนในการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามบทบัญญัติที่มีไว้ในรัฐธรรมนูญ
สามารถจะแยกแยะได้ดังต่อไปนี้
1) ประชาชนมีหน้าที่ไปเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และสมาชิก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น การไปหย่อนบัตรซึ่งเป็นหน้าที่นั้นก็คือการมีสิทธิ
ของประชาชนอีกด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้ประชาชนผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนย่อมสามารถที่จะใช้สิทธิ
ดังกล่าวในวันที่มีการหย่อนบัตรเลือกตั้ง บุคคลหรือหน่วยงานใดของรัฐไม่มีสิทธิจะขัดขวางไม่ให้ไป
ท�ำหน้าที่ดังกล่าวได้ และนี่คือเหตุผลที่ท�ำให้บุคคลที่มีสัญชาติไทยที่มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ที่พ�ำนักอยู่ต่างประเทศสามารถจะอ้างสิทธิที่จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ทั้งๆ ที่มีความยุ่งยากและ
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย แต่เมื่อได้มีการก�ำหนดไว้เป็นหน้าที่ที่จะต้องไปเลือกตั้ง ก็ท�ำให้การอ้างสิทธิที่จะ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมีน�้ำหนักมากยิ่งขึ้น
2) การตรวจสอบการท�ำงานของฝ่ายนิ ติบัญ ญั ติ ฝ่ า ยบริ ห าร รวมทั้ ง ฝ่ า ยตุ ล าการ เช่ น
ศาลรัฐธรรมนูญ และศาลปกครอง รวมตลอดทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญต่างๆ เช่น การท�ำงานของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ฯลฯ เมื่อใดก็ตามที่เห็นความไม่ถูกต้อง ไม่ชอบมาพากล
ประชาชนย่อมมีสทิ ธิ และในความเป็นจริงมีหน้าทีท่ จี่ ะแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วจิ ารณ์ รวมตลอดทัง้
การคัดค้านและประท้วงเพื่อธ�ำรงไว้ซึ่งความถูกต้องตามหลักนิติธรรมและความยุติธรรม และเพื่อ
ปกปักษ์พิทักษ์ไว้ซึ่งผลประโยชน์ส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของชาติบ้านเมือง
3) ประชาชนมีสทิ ธิทจี่ ะมีสว่ นร่วมทางการเมืองในกระบวนการทีเ่ รียกว่าประชาพิจารณ์ บุคคล
ย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล ค�ำชี้แจง และเหตุผล จากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการอนุญาตหรือการด�ำเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบ
ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส�ำคัญอื่น ใดที่เกี่ยวกับตน
หรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ตามกระบวนการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่กฎหมายบัญญัติ การมีส่วนร่วมในการท�ำประชาพิจารณ์นั้น
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ก็เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐให้แสดงความคิดเห็นให้เป็นที่
ประจักษ์ เพื่อปกปักษ์ไว้ซึ่งสิทธิของตนตามกฎหมาย และเพื่อป้องกันมิให้มีการใช้อ�ำนาจอย่างผิดๆ
ใช้เสียงข้างมากลากไป หรือกระท�ำการอันใดเพือ่ ประโยชน์ของกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ โดยเฉพาะ โดยไม่คำ� นึงถึง
ผลกระทบในทางลบทีจ่ ะมีตอ่ กลุม่ อืน่ การเปิดโอกาสให้มกี ารรับรูแ้ ละแสดงความคิดเห็นในแง่มมุ ต่างๆ
ก่อนจะมีการตัดสินใจในนโยบายที่ส�ำคัญนั้น เป็นสิทธิโดยชอบธรรมของประชาชนที่จะมีส่วนร่วมใน
การก�ำหนดชะตาชีวิตของตนเองดังปรากฏใน มาตรา 58 การด�ำเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาต
ให้ผู้ใดด�ำเนินการ ถ้าการนั้นอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ
อนามัย คุณภาพชีวติ หรือส่วนได้เสีย ส�ำคัญอืน่ ใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิง่ แวดล้อมอย่างรุนแรง
รัฐต้องด�ำเนินการให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
ประชาชนหรือชุมชนและจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชน
ที่เกี่ยวข้องก่อน เพื่อน�ำมาประกอบการพิจารณา ด�ำเนินการหรืออนุญาตตามที่กฎหมายบัญญัติ
วรรคสอง บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล ค�ำชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐก่อน
การด�ำเนินการ หรืออนุญาตตามวรรคหนึง่ และวรรคสาม ในการด�ำเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึง่
รัฐต้องระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน สิง่ แวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ
น้อยที่สุด และต้องด�ำเนินการให้มีการเยียวยาความเดือดร้อน หรือความเสียหายแก่ประชาชนหรือ
ชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมและโดยไม่ชักช้า
4) การมีส่วนร่วมของประชาชนที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นเป็นการใช้สิทธิและการท�ำหน้าที่ใน
ฐานะประชาชนที่มีสิทธิเสรีภาพ และสามารถจะใช้สิทธิในการมีส่วนร่วมภายใต้ระบอบการปกครอง
แบบประชาธิปไตยในระดับชาติ แต่ประชาชนก็ยังมีสิทธิมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับท้องถิ่น
ภายใต้ระบบที่มีการกระจายอ�ำนาจ
มาตรา 59 รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐ
ที่มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็นความลับของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ
และต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวก มาตรา 60 รัฐต้องรักษาไว้
ซึ่งคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติของชาติ เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์
แก่ประเทศชาติและประชาชน วรรคสองการจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง
ไม่ว่าจะใช้เพื่อส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม หรือเพื่อประโยชน์อื่นใด ต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะ รวมตลอดทั้ง
การให้ประชาชนมีส่วนได้ใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ด้วย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ วรรคสาม
รั ฐ ต้ องจัดให้มีองค์ก รของรัฐที่มีความเป็ นอิ ส ระในการปฏิ บัติ ห น้ า ที่ เพื่ อ รั บผิ ด ชอบและก� ำ กั บ
การด�ำเนินการเกี่ยวกับคลื่นความถี่ให้เป็นไปตามวรรคสอง ในการนี้ องค์กรดังกล่าวต้องจัดให้มี
มาตรการป้องกันมิให้มกี ารแสวงหาประโยชน์จากผูบ้ ริโภคโดยไม่เป็นธรรมหรือสร้างภาระแก่ผบู้ ริโภค
เกินความจ�ำเป็น ป้องกันมิให้คลื่นความถี่รบกวนกัน รวมตลอดทั้งป้องกันการกระท�ำที่มีผลเป็น
การขัดขวางเสรีภาพในการรับรู้ หรือปิดกัน้ การรับรูข้ อ้ มูลหรือข่าวสารทีถ่ กู ต้องตามความเป็นจริงของ
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ประชาชน และป้องกันมิให้บุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่โดยไม่ค�ำนึงถึงสิทธิ
ของประชาชนทั่วไป รวมตลอดทั้งการก�ำหนดสัดส่วนขั้นต�่ำที่ผู้ใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่จะต้อง
ด�ำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

6. รัฐมีหน้าที่และมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง

หน้าที่ของรัฐที่จะเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมนั้นมีอยู่ในหมวด 6 คือ
แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 78 ก�ำหนดให้รัฐส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนดังนี้
1. มี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัติริย์ทรงเป็นประมุข
2. มีสว่ นร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ และการจัดบริการสาธารณะทัง้ ในระดับชาติและ
ระดับท้องถิ่น
3. มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รวมตลอดทั้งการตัดสินใจทางการเมือง
และมีผลกระทบต่อประชาชนและชุมชน และมาตรา 133(3) มาตรา 236 และมาตรา 256(1)
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ให้อ�ำนาจแก่ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วม
ทางการเมืองโดยตรง สามารถสรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10,000 คน มีสิทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมายตามหมวด 3 สิทธิเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทยหรือหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 20,000 คน มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภา
พร้อมด้วยหลักฐานตามสมควรเพื่อกล่าวหาว่ากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ผู้ใดมีพฤติการณ์ร�่ำรวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ�ำนาจขัดต่อบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ไม่นอ้ ยกว่า 50,000 คน มีสทิ ธิเข้าชือ่ ขอแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญตามกฎหมาย
ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ตลอดจนถึงว่าด้วยการปฎิรูปรัฐธรรนูญปี 60 นี้ก็ได้บัญญัติไว้ใน หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ
มาตรา 257 การปฏิรปู ประเทศตามหมวดนีต้ อ้ งด�ำเนินการเพือ่ บรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ (1) ประเทศชาติ
มีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนา ด้านจิตใจ (2) สังคมมีความ
สงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล�้ำ  (3) ประชาชนมีความสุข
มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข มาตรา 258 ให้ดำ� เนินการปฏิรปู ประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ
ให้เกิดผล ดังต่อไปนี้ ก. ด้านการเมือง (1) ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมในการด�ำเนิน
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การมีส่วนร่วมของพลเมืองในการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญปี 2560

กิจกรรมทางการเมืองรวมตลอดทั้งการตรวจสอบ การใช้อ�ำนาจรัฐ รู้จักยอมรับในความเห็นทาง
การเมืองโดยสุจริตที่แตกต่างกัน และให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้ง และออกเสียงประชามติโดยอิสระ
ปราศจากการครอบง�ำไม่วา่ ด้วยทางใด (2) ให้การด�ำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองเป็นไปโดยเปิดเผย
และตรวจสอบได้ เพื่อให้พรรคการเมืองพัฒนาเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนซึ่งมีอุดมการณ์
ทางการเมืองร่วมกัน มีกระบวนการให้สมาชิกพรรคการเมืองมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบ
อย่างแท้จริงในการด�ำเนินกิจกรรมทางการเมือง และการคัดเลือกผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถ ซือ่ สัตย์สจุ ริต
และมีคุณธรรมจริยธรรม เข้ามาเป็นผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
7. สรุปการท�ำให้มปี ระสิทธิภาพของการมีสว่ นร่วมของพลเมืองในการตรวจสอบการใช้อำ� นาจรัฐ
ตามรัฐธรรมนูญ
การด�ำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพได้จะต้องอาศัยปัจจัยอื่น ๆ ด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่
1. ปัจจัยด้านสภาพสังคมและเศรษฐกิจต้องเอื้ออ�ำนวย เช่น ในทางสังคมนั้นประชาชนที่มี
การศึกษาในระดับหนึง่ มีความเข้าใจในเรือ่ งการเมืองการปกครอง มีความตืน่ ตัวทางการเมือง มีโอกาส
ได้เข้าถึงสือ่ มวลชน และมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ในขณะเดียวกันในทางเศรษฐกิจถ้าเป็นเศรษฐกิจ
แบบอุตสาหกรรมหรือกึ่งอุตสาหกรรม กึ่งเกษตรกรรม ซึ่งย่อมจะน�ำไปสู่ชุมชนเมืองมากยิ่งขึ้น และ
จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการศึกษาและความตืน่ ตัวทางการเมือง ก็จะมีสว่ นสนับสนุนเป็นอย่างมาก
ต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน และการพัฒนาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
โดยต่อเนื่องและยั่งยืน
2. ปั จ จั ย ด้ า นโครงสร้ า ง และกระบวนการทางการเมื อ งซึ่ ง ต้ อ งมี ก ารจั ด ตั้ ง สถาบั น และ
กระบวนการประชาธิปไตย โดยระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ ให้มีรัฐสภา มีสถาบันฝ่ายบริหาร มีกระบวนการ
เลือกตัง้ กระบวนการตรวจสอบ และทีส่ ำ� คัญต้องรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการมีสว่ นร่วม
ของประชาชนในทางการเมือง
3. ปัจจัยด้านจริยธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มุ่งเน้นสร้างจริยธรรมใหม่ปราบการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นตัวแปรส�ำคัญที่จะน�ำไปสู่
ความส�ำเร็จของการพัฒนาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชน นั่นคือ จริยธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยอย่างหนึ่ง ทางการเมือง
และทางกฎหมายของปัจเจกบุคคล การเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยทัว่ ไป ของฝ่ายทีค่ รอง
อ�ำนาจรัฐ มีความอดทนอดกลั้นต่อความคิดเห็นต่างๆ จริยธรรมทางการเมือง แบบประชาธิปไตยนี้
จะเป็นเสมือนวิญญาณทีห่ ล่อเลีย้ งระบอบประชาธิปไตย เพราะถึงแม้ตวั แปรทีห่ นึง่ หรือสองจะออกมา
ดีเลิศอย่างไรก็ตาม ถ้าขาดส่วนทีเ่ ป็นจิตวิญญาณคือส่วนทีเ่ ป็นจริยธรรมประชาธิปไตย ก็จะไม่ชว่ ยให้มี
การผลักดันให้มีการส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนอันเป็นตัวแปรส�ำคัญที่สุดของการพัฒนา
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่ต่อเนื่องและยั่งยืนได้
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4. ปัจจัยรัฐพึงเร่งให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน พึงด�ำเนินการเป็นวาระเร่งด่วนที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา 63
รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติ
มิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและ
ขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริม ให้ประชาชน
รวมตัวกันเพือ่ มีสว่ นร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชีเ้ บาะแส โดยได้รบั ความคุม้ ครองจากรัฐ
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ปัจจัยดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งที่จะท�ำให้มีการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองที่เข้มแข็ง แต่ก็มี
ปัจจัยอื่นอีกหลากหลาย ที่จะท�ำให้ภาคการเมืองเข้มแข็งหรืออ่อนแอ ดังนั้นภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญ
จะต้องเร่งสร้างจิตส�ำนึกภาคพลเมือง ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย (Civic Education)
เป็นส�ำคัญ ที่จะท�ำให้พลเมืองเข้าถึงการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
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การมีส่วนร่วมของพลเมืองในการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญปี 2560

บรรณานุกรม
ภาษาไทย
กาญจนา แก้วเทพ. 2527. จิตส�ำนึกชาวนา ทฤษฎีและแนวการวิเคราะห์แบบเศรษฐศาสตร์ การเมือง.
กรุงเทพมหานคร : เจ้าพระยาการพิมพ์.
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์. 2547. กลเม็ดเด็ดปกคอร์รัปชั่น. กรุงเทพมหานคร: ซัคเซสมีเดีย.
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาสอบสวนและศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการทุจริต วุฒิสภา. 2549.
กระบวนการโกงชาติ. กรุงเทพมหานคร : คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาสอบสวนและ
ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการทุจริต วุฒิสภา.
จรัส สุวรรณมาลา. 2546. จุดบอดบนทางสู่ธรรมาภิบาล : บทบาทของบอร์ดองค์การมหาชน.
กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ช้องนาง ชาสิงห์แก้ว. 2547. พฤติกรรมการรักษาสมบัติสาธารณะและการเสริมสร้างจิตส�ำนึก
สาธารณะของชุมชนภูเวียง จังหวัดขอนแก่น. ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
ชัชวาล ทองดีเลิศ. 2543. บันทึกลับ NGO ก�ำเนิดและพัฒนาการขององค์กรพัฒนาภาคเหนือ. เชียงใหม่ :
บริษัท กลางเวียงพิมพ์ จ�ำกัด.
ชาย โพธิสิตา และคณะ. 2540. รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง จิตส�ำนึกต่อสาธารณะสมบัติ : ศึกษา
กรณีกรุงเทพมหานคร. นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม. มหาวิทยาลัยมหิดล
ฐากูน ศิรยิ ทุ ธ์วฒ
ั นา. 2559. กฎหมายรัฐธรรม : พืน้ ฐานกฎหมายรัฐธรรมนูญ และระบอบประชาธิปไตย.
กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน.
ธเนศวร์ เจริญเมือง. 2551. ทฤษฎีและแนวคิด : การปกครองท้องถิ่นกับการบริหารจัดการท้องถิ่น.
กรุงเทพมหานคร: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ.
ธานินทร์ กรัยวิเชียร. 2510. กฎหมายกับการฉ้อราษฎร์บังหลวง. พระนคร : โรงพิมพ์ส�ำนัก
นายกรัฐมนตรี.
นคร พจน์วรพงษ์. และคณะ. 2560. ข้อมูลเหตุการณ์การเมืองไทยภายใต้รฐั ธรรนูญไทย ในอดีต ปัจจุบนั
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาจักรไทย พ.ศ. 2560. กรุงเทพมหานคร : ภีรภาส จ�ำกัด.
ไพบูลย์ วัฒนศิรธิ รรม. 2552. ป.ป.ช. จะแข็งแกร่งการเมืองภาคประชาชนต้องเข้มแข็ง. สรุปการบรรยาย
ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร วันที่ 13 พฤษภาคม 2552 ส�ำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.
ภาณินี กิจพ่อค้า และคณะ. 2550. มาตรการคุ้มครองภาคประชาชนที่มีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามคอร์รัปชัน. กระทรวงยุติธรรม และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 20 เล่มที่ 60 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2561
-18-1171(001)P3.indd 241

241
3/6/62 BE 2:17 PM

บุณยวัจน์ เครือหงส์

รุ่งโรจน์ เพชรบูระณิน. 2546. เครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต.
คอร์รัปชัน : กรณีศึกษา เครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน (คปต.) . วิทยานิพนธ์ ปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วัชระ ดวงนภา. 2547. มูลเหตุที่เป็นแนวโน้มไปสู่การใช้สิทธิตรวจสอบอ�ำนาจรัฐของประชาชน
ศึกษาประชากรที่มาขอรับบริการที่ส�ำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี สาขามะขาม. วิทยานิพนธ์
ปริญญารัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา.
วันชัย ศรีนวลนัด. 2544. บทบาทของประชาสังคมกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต. เอกสาร
ส่วนบุคคล. สถาบันพระปกเกล้า.
สังศิต พิริยะรังสรรค์. 2549. คอร์รัปชันแบบเบ็ดเสร็จ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักพิมพ์
ร่วมด้วยช่วยกัน.
เสกสรร ประเสริ ฐ กุ ล . 2547. บทบาทของการเมื อ งภาคประชาชนในการพั ฒ นาระบอบ
ประชาธิปไตยไทย. รายงานการวิจัย. ทุนปรีดี พนมยงค์ มูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย.
เสาวนีย์ ไทยรุ่งเรือง และคณะ. 2553. โครงการประเมินสถานการณ์ด้านการทุจริตในประเทศไทย.
รายการงานวิจยั . ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.).
แสวง บุญเฉลิมวิภาส และคณะ. 2551. การศึกษาพันธกรณีและความพร้อมของประเทศไทยใน
การปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003. ส�ำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.).
ภาษาต่างประเทศ
Chayan Vaddhanaphuti. 1984. Cultural and Ideological Reproduction in Rural
NorthernThai’s Society. Faculty of Economics, Thammasat University.
Gene, M. Lutz. 1983. Understanding Social Statistics. New York: Macmillan

242
-18-1171(001)P3.indd 242

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 20 เล่มที่ 60 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2561
3/6/62 BE 2:17 PM

การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับ
การร่างและแก้ไขปรับปรุงกฎหมายโดยใช้หลักนิติธรรม
ปิยะพันธ์ จัมปาสุต*

บทคัดย่อ
ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 3 วรรคสอง บัญญัติ
ให้ รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป
ตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย หลักนิติธรรม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุก
ของประชาชนโดยรวม นั้น คณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นคณะกรรมการที่ถือว่าเป็นหน่วยสนับสนุน
การท�ำงานขององค์กรที่ใช้อ�ำนาจบริหาร ประกอบด้วยกรรมการซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งขึ้นจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตามที่กฎหมายบัญญัติ มีอ�ำนาจหน้าที่
จัดท�ำร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศตามค�ำสั่งของนายกรัฐมนตรีหรือมติของ
คณะรัฐมนตรี รับปรึกษาให้ความเห็นทางกฎหมายแก่หน่วยงานของรัฐหรือตามค�ำสัง่ ของนายกรัฐมนตรี
หรือมติของคณะรัฐมนตรี เสนอความเห็นและข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการให้มีกฎหมาย
หรือแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย คณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งประกอบด้วยกรรมการกฤษฎีกา
ซึ่งร่วมกันท�ำงานเป็นหน่วยสนับสนุนของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในการจัดท�ำร่างกฎหมาย
ก็จะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักนิติธรรมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการกฤษฎีกา
ซึ่งประกอบเป็นคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงต้องยึดถือหลักนิติธรรม ซึ่งผู้เขียนในฐานะเป็นกรรมการ
กฤษฎีกาเห็นว่าหลักนิติธรรม คือหลักของการอยู่ภายใต้กฎหมายที่เป็นธรรมและยุติธรรมอย่าง
เท่าเทียมกัน โดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดที่เป็นแม่บทของกฎหมายทั้งปวง
ค�ำส�ำคัญ หลักนิติธรรม หน้าที่รัฐ กรรมการกฤษฎีกา

* กรรมการกฤษฎีกา, ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 5 ของส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ
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บทน�ำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 3 วรรคสอง บัญญัติให้ รัฐสภา
คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
กฎหมาย หลักนิตธิ รรม เพือ่ ประโยชน์สว่ นรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม
ซึ่งรัฐธรรมนูญมีสถานะเป็นกฎหมายสูงสุด และเป็นกฎหมายที่โครงสร้างและกติกาในการปกครอง
ประเทศ ดังนั้น บรรดาองค์กรต่างๆ ที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติไม่ว่าตามรัฐธรรมนูญหรือตามที่มีกฎหมาย
ก�ำหนดไว้ นอกจากจะต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายนั้น ๆ แล้ว ยังจะต้องต้องปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นไปตามหลักนิตธิ รรมด้วย คณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นคณะกรรมการทีถ่ อื ว่าเป็นหน่วยสนับสนุน
การท�ำงานขององค์กรที่ใช้อ�ำนาจบริหาร ประกอบด้วยกรรมการซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้า ฯ แต่งตัง้ ขึน้ จากผูท้ มี่ คี วามเชีย่ วชาญในทางนิตศิ าสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์
หรือการบริหารราชการแผ่นดิน มีอำ� นาจหน้าที่ จัดท�ำร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ
ตามค�ำสัง่ ของนายกรัฐมนตรีหรือมติของคณะรัฐมนตรี รับปรึกษาให้ความเห็นทางกฎหมายแก่หน่วยงาน
ของรัฐหรือตามค�ำสั่งของนายกรัฐมนตรีหรือมติของคณะรัฐมนตรี เสนอความเห็นและข้อสังเกต
ต่อคณะรัฐมนตรีเกีย่ วกับการให้มกี ฎหมายหรือแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย เมือ่ พิจารณาอ�ำนาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการกฤษฎีกา ในการจัดท�ำร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ
ตามค� ำ สั่ ง ของนายกรั ฐ มนตรี ห รื อ มติ ข องคณะรั ฐ มนตรี และเสนอความเห็ น และข้ อ สั ง เกตต่ อ
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการให้มีกฎหมายหรือแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย แล้ว เห็นได้ว่า
คณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นเครื่องมือของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในการจัดท�ำร่างกฎหมาย
ทั้งกฎหมายที่จะจัดให้มีขึ้นใหม่และกฎหมายที่มีอยู่แล้ว แต่มีความจ�ำเป็นต้องปรับปรุงหรือยกเลิก
ดั ง นั้ น ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องกรรมการกฤษฎี ก าที่ ป ระกอบกั น เป็ น คณะกรรมการกฤษฎี ก า
จะต้องค�ำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522 ก�ำหนดให้
ในการพิจารณาร่างกฎหมายปัจจัยที่ส�ำคัญประการหนึ่งที่ต้องค�ำนึงถึงก็คือ ความสอดคล้องกับ
หลักกฎหมายและบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายอืน่ ซึง่ เมือ่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 มาตรา 3 วรรคสอง บัญญัตใิ ห้ รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงาน
ของรัฐ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย หลักนิติธรรม คณะกรรมการกฤษฎีกา
ซึ่งเป็นหน่วยสนับสนุนของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในการจัดท�ำร่างกฎหมายก็จะต้องปฏิบัติ
หน้าที่โดยยึดหลักนิติธรรมด้วยเช่นกัน
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หลักนิติธรรม
ศาสตราจารย์ เอ.วี.ไดซีย์ (Albert Venn Dicey) แห่งมหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด ของอังกฤษ
ได้ให้ความหมายของหลักนิติธรรมหรือ The Rule of Law โดยกล่าวว่า “The Rule of Law”
มีความส�ำคัญ 3 ประการ คือ1
ประการแรก ต้องไม่มกี ารใชัระบบทรราชย์ กล่าวคือ บุคคลทุกคนพึงได้รบั การพิจารณาพิพากษา
โทษโดยศาลยุติธรรม ไม่มีบุคคลใดจะถูกลงโทษ เว้นแต่บุคคลนั้นได้กระท�ำอันขัดต่อกฎหมายเท่านั้น
การน�ำบุคคลใดไปลงโทษโดยประการอื่นย่อมเป็นการมิชอบ
ประการทีส่ อง บุคคลทุกคนเสมอภาคกันในสายตาของกฎหมาย กล่าวคือ ไม่มบี คุ คลใดอยูเ่ หนือ
กฎหมายหรือมีอภิสทิ ธิใ์ ดๆ ทัง้ สิน้ ไม่วา่ บุคคลนัน้ จะเป็นใคร มีสถานะอย่างไร ย่อมอยูภ่ ายใต้กฎหมาย
ของแผ่นดินและอยู่ในอ�ำนาจของศาลยุติธรรมตามปกติ
ประการสุดท้าย รัฐธรรมนูญ (ของอังกฤษ) นั้น มิใช่เป็นที่มาแห่งกฎหมาย หากแต่เป็นผลแห่ง
ความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย กล่าวคือ การที่บุคคลมีสิทธิ มีเสรีภาพประการต่างๆ นั้น หาใช่เพราะ
รัฐธรรมนูญยอมรับไม่ หากแต่เพราะมีศาลยุติธรรมยอมรับบังคับให้
ส่วนความหมายของ “นิติรัฐ” (LEGAL STATE, RECHTSSTAAT, L’ETAT DE DROIT)
ซึ่งเป็นหลักพื้นฐานแห่งกฎหมายที่ส�ำคัญของประเทศในภาคพื้นยุโรป โดยเฉพาะในประเทศเยอรมัน
และฝรั่งเศส อันเป็นต้นก�ำเนิดของหลักนิติรัฐนั้น รัฐที่จะถือว่าเป็นนิติรัฐได้นั้น ต้องมีองค์ประกอบ
อย่างน้อย 3 ประการ คือ2
1. ต้องมีรฐั ธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ โดยมีหลักว่าด้วยล�ำดับชัน้ หรือ
ศักดิ์ของกฎหมาย (Hierarchy of Law) และกระบวนการควบคุมมิให้กฎหมายที่มีล�ำดับศักดิ์ต�่ำกว่า
ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ
2. ต้องมีการบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไว้ในรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมาย
สูงสุดของประเทศ เพื่อเป็นหลักประกันว่ารัฐจะล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนมิได้ เว้นแต่
มีกฎหมายให้อำ� นาจไว้ การกระท�ำใดๆ ของรัฐต้องชอบด้วยกฎหมายและอยูภ่ ายใต้ขอบเขตทีก่ ฎหมาย
ก�ำหนดไว้เท่านั้น
3. ต้องมีการก�ำหนดขอบเขตของอ�ำนาจรัฐไว้อย่างชัดเจน โดยมีการแบ่งแยกอ�ำนาจรัฐ
ออกเป็น 3 ฝ่าย คือ นิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ เพื่อให้มีการถ่วงดุลอ�ำนาจซึ่งกันและกัน
โดยองค์กรตุลาการต้องมีความเป็นอิสระสามารถควบคุมการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐได้
1

2

Albert V. Dicey, Introduction to the Study of the law of the Constitution (London:
MacMillan,1959),pp.188-203 อ้างใน หลักนิติธรรม (The rule of Law) โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ธานินทร์ กรัยวิเชียร
องคมนตรี, วารสารยุติธรรมคู่ขนาน ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนกันยายน 2554 หน้า 3
หลักนิติธรรม (The rule of Law) โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี, วารสารยุติธรรมคู่ขนาน
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนกันยายน 2554 หน้า 9
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ปิยะพันธ์ จัมปาสุต

ส�ำหรับความหมายของหลักนิติธรรม (The Rule of Law) ในทรรศนะของนักวิชาการ
ด้านนิติศาสตร์ไทย3 ได้มีผู้ให้ความหมายไว้หลายคน เช่น
		ศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร อธิบาย The Rule of Law ซึ่งท่านแปลว่า “นิติธรรม
วินัย” ว่า หมายถึง “หลักการแห่งกฎหมายที่เทิดทูนศักดิ์แห่งความเป็นมนุษย์และยอมรับนับถือ
สิทธิและเสรีภาพแห่งมนุษยชนทุกแง่ทุกมุม รัฐต้องให้ความอารักขาคุ้มครองมนุษยชนให้พ้นจาก
ลัทธิทรราชย์ หากมีข้อพิพาทใดๆ เกิดขึ้น ไม่ว่ารัฐกับเอกชน หรือระหว่างเอกชนกับเอกชน ศาลสถิต
ยุติธรรมเท่านั้นที่มีอ�ำนาจอิสระและเด็ดขาดในการตัดสินข้อพิพาทนั้นตามกฎหมายของบ้านเมือง”
		ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร อธิบายหลักนิติธรรม โยงเข้ากับบทบาทของอัยการและศาล
ว่า สององค์กรนี้ต่างก็ต้องมีหลักนิติธรรมด้วย โดยท่านกล่าวว่า “หลักนิติธรรมในส่วนของอัยการ นั้น
ก็คือ อัยการมีหน้าที่จะต้องดูแลความสงบเรียบร้อย ในขณะเดียวกัน ก็มีหน้าที่คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน สองอันนี้ เราจะต้องท�ำให้ปรากฏ หลักนิติธรรมที่เกี่ยวกับศาล ศาลต้องกระตือรือร้น
ในการตรวจสอบค้นหาความจริง ชัน้ ประทับฟ้องและชัน้ พิจารณาคดี คิดว่าบทบาทของศาลจะต้องเน้น
ทั้งสองด้าน ถ้าไม่เกิดสองด้านแล้ว มันก็ยังมีความไม่เป็นนิติรัฐในตัวเอง จะต้องประกันความบริสุทธิ์
ของจ�ำเลยได้”
		ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน สรุปหลักนิติธรรมว่า ประกอบด้วยหลักการที่ส�ำคัญ
ดังนี้
(1) การยึดหลักความเป็นอิสระของตุลาการ
(2) ประชาชนอยูภ่ ายใต้กฎหมายเดียวกันอย่างเสมอภาค และได้รบั การคุม้ ครองจากกฎหมาย
อย่างทัดเทียมกัน
(3) มีเจตนารมณ์ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(4) การปกครอง โดยยึดหลักกฎหมายเป็นใหญ่ และปฏิบัติตามกฎหมายในฐานะที่เป็นนิติรัฐ
ทั้งนี้ กฎหมายนั้นจะต้องเป็นกฎหมายที่ยุติธรรม
(5) ศาลเป็นสถาบันที่พึ่งสุดท้ายของประชาชน
(6) ฝ่ายบริหารต้องบริหารภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย และต้องเคารพและปฏิบัติตาม
กฎหมาย
(7) ส่งเสริมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อย่างบริสุทธิ์และยุติธรรม ปราศจาก
การแทรกแซงของฝ่ า ยบริ ห ารหรื อ กลุ ่ ม อิ ท ธิ พ ล เพื่ อ ให้ ไ ด้ ส มาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎรที่ แ ท้ จ ริ ง
ของประชาชน
(8) ส่งเสริมและสนับสนุนความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย

3

อรรถพล ใหญ่สว่าง : หลักนิติธรรมภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย (วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558)
http://m.matichon.co.th/readnews.php?newsid=1424682345 สืบค้นวันที่ 23 พฤษภาคม 2560
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(9) ส่งเสริมและคุ้มครองหลักแห่งการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
(10) ส่งเสริมและพัฒนากฎหมายเพื่อสร้างความสงบสุขให้แก่ประชาชนและสังคมส่วนรวม
(11) ไม่มีบุคคลใดอยู่เหนือกฎหมาย
		ศาสตราจารย์ ดร.ก�ำชัย จงจักรพันธุ์ ได้ให้ความหมายของหลักนิตธิ รรมว่า มีความหมายกว้าง
โดยหมายถึง “หลักการพื้นฐานที่มุ่งจ�ำกัดอ�ำนาจของผู้ปกครอง ท�ำนองเดียวกันกับหลักนิติรัฐ
และยั งรวมถึงหลักความเสมอภาคภายใต้ก ฎหมาย กฎหมายต้ องมี เนื้ อหาที่ ชัดเจน ให้เ หตุ ผล
ไม่ขดั แย้งกันเอง ปฏิบตั ไิ ด้ ใช้เป็นการทัว่ ไป เป็นธรรม กฎหมายต้องมุง่ ใช้ไปในอนาคต ไม่มโี ทษย้อนหลัง
มีการบังคับใช้กฎหมายโดยเสมอภาค กระบวนการตรากฎหมายต้องถูกต้องชัดเจน หลักความ
เป็นกฎหมายซึ่งใช้เป็นการทั่วไปไม่ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเอกชนมีหลักประกันในความเป็นอิสระ
ของผู้พิพากษา ฯลฯ”
		ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ อธิบายว่า “องค์ประกอบของหลักนิติธรรมมีอยู่
4 ประการ คือ ประการแรก องค์ประกอบด้านสาระ ซึ่งหมายถึงหลักความเสมอภาคทางกฎหมาย
ประการที่สอง คือ องค์ประกอบด้านกระบวนการในการใช้กฎหมาย หมายถึง รัฐและเจ้าหน้าที่
ของรัฐต้องใช้อำ� นาจภายในขอบเขตทีก่ ฎหมายให้ไว้ ตามวิธกี าร รูปแบบ เวลา และสถานที่ ประการทีส่ าม
คือ องค์ประกอบด้านองค์กร หมายถึง การแบ่งแยกอ�ำนาจและความเป็นอิสระของตุลาการ และ
ประการสุ ด ท้ า ย คื อ องค์ ป ระกอบด้ า นเป้ า หมายซึ่ ง หมายถึ ง การใช้ ก ารตี ค วามกฎหมายและ
การตัดสินคดีนั้น จะต้องมุ่งสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นโดยเที่ยงธรรม”
นอกจากนี้ เมือ่ ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ได้รบั มอบหมายให้เป็นคณะกรรมาธิการ
ยกร่างรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2557 และคณะกรรมาธิการ
ชุดดังกล่าวได้ร่างรัฐธรรมนูญโดยมีการก�ำหนดความหมายของหลักนิติธรรมไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ
ดังกล่าว แม้ต่อมาร่างรัฐธรรมนูญฉบับนั้นจะไม่ได้รับความเห็นชอบจากสภาปฏิรูปแห่งชาติก็ตาม
แต่แสดงถึงความพยายามให้มกี ารก�ำหนดความหมายของหลักนิตธิ รรมไว้ในรัฐธรรมนูญซึง่ เป็นกฎหมาย
สูงสุดของประเทศ น่าจะเพื่อให้คนทั่วไปได้เข้าใจความหมายของหลักนิติธรรมที่ตรงกัน ความหมาย
ของหลักนิติธรรมดังกล่าวปรากฏอยู่ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว มาตรา 205 ดังนี้
“หลักนิติธรรมอันเป็นรากฐานของรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตย อย่างน้อยมีหลักการ
พื้นฐานส�ำคัญ ดังต่อไปนี้
(1) ความสูงสุดของรัฐธรรมนูญและกฎหมายเหนืออ�ำเภอใจของบุคคล และการเคารพ
รัฐธรรมนูญและกฎหมายทั้งโดยรัฐและประชาชน
(2) การคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค
(3) การแบ่งแยกการใช้อำ� นาจ การตรวจสอบการใช้อำ� นาจ และการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
(4) นิติกระบวนอันเป็นธรรม ซึ่งอย่างน้อยต้องไม่บังคับใช้รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายย้อนหลัง
เป็นโทษทางอาญาแก่บุคคล ให้บุคคลมีสิทธิในการปกป้องตนเองเมื่อสิทธิหรือเสรีภาพถูกกระทบ
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ปิยะพันธ์ จัมปาสุต

ไม่บังคับให้บุคคลต้องให้ถ้อยค�ำซึ่งท�ำให้ต้องรับผิดทางอาญา ไม่ท�ำให้บุคคลต้องถูกด�ำเนินคดีอาญา
ในการกระท�ำความผิดเดียวกันมากกว่าหนึง่ ครัง้ และมีขอ้ ก�ำหนดให้สนั นิษฐานว่าบุคคลเป็นผูบ้ ริสทุ ธิอ์ ยู่
จนกว่าจะมีค�ำพิพากษาว่ากระท�ำผิด”
จากการให้ความหมายของหลักนิติธรรม/หลักนิติรัฐของนักวิชาการทั้งต่างประเทศและ
นักวิชาการด้านนิตศิ าสตร์ไทย ตลอดจนการทีร่ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตัง้ แต่ฉบับพุทธศักราช
2550 เป็นต้นมาจนถึงฉบับพุทธศักราช 2560 ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบัน ได้น�ำค�ำว่าหลักนิติธรรมมาบัญญัติ
ไว้ในบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญแม้จะไม่ได้บญ
ั ญัตคิ วามหมายไว้กต็ าม ก็พอทีจ่ ะเข้าใจได้วา่ หลักนิตธิ รรม
หมายถึง การมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ก�ำหนดรูปแบบและโครงสร้าง
ของการปกครองโดยยึ ด หลั ก กฎหมายเป็ น ใหญ่ ก� ำ หนดถึ ง การคุ ้ ม ครองศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น
มนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของประชาชน ประชาชนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน
อย่างเสมอภาค และได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายอย่างทัดเทียมกัน โดยกฎหมายนั้นจะต้องเป็น
กฎหมายที่ยุติธรรม
การท�ำงานของกรรมการกฤษฎีกา
คณะกรรมการกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522 ประกอบด้วย4
กรรมการซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งขึ้นจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในทาง
นิตศิ าสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์หรือการบริหารราชการแผ่นดิน และต้องมีคณ
ุ สมบัติ
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ คือ (1) รับราชการหรือเคยรับราชการในต�ำแหน่งไม่ต�่ำกว่าอธิบดี
หรือเทียบเท่า (2) รับราชการหรือเคยรับราชการในต�ำแหน่งไม่ต�่ำกว่าผู้พิพากษาศาลฎีกา ตุลาการ
ศาลปกครองสูงสุด หรือตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารสูงสุด (3) เป็นหรือเคยเป็นอาจารย์สอนวิชา
กฎหมายในสถาบันการศึกษาของรัฐในระดับมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าห้าปี (4) เคยเป็นกรรมการ
กฤษฎีกาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา พุทธศักราช 2476 (5) มีความรู้และ
เคยท� ำ งานในการร่ า งกฎหมายมาแล้ ว ไม่ น ้ อ ยกว่ า สิ บ ปี แ ละมี ค วามช� ำ นาญและความสามารถ
4

มาตรา 13 ผูท้ จี่ ะได้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการกฤษฎีกาต้องเป็นผูม้ คี วามเชีย่ วชาญในทางนิตศิ าสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
สังคมศาสตร์หรือการบริหารราชการแผ่นดิน และต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) รับราชการหรือเคยรับราชการในต�ำแหน่งไม่ต�่ำกว่าอธิบดีหรือเทียบเท่า
(2) รับราชการหรือเคยรับราชการในต�ำแหน่งไม่ตำ�่ กว่าผูพ้ พิ ากษาศาลฎีกา ตุลาการศาลปกครองสูงสุด หรือตุลาการ
พระธรรมนูญศาลทหารสูงสุด
(3) เป็นหรือเคยเป็นอาจารย์สอนวิชากฎหมายในสถาบันการศึกษาของรัฐในระดับมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า
ห้าปี
(4) เคยเป็นกรรมการกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา พุทธศักราช 2476
(5) มีความรู้และเคยท�ำงานในการร่างกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปีและมีความช�ำนาญและความสามารถ
เป็นประโยชน์แก่งานของกรรมการกฤษฎีกา
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การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการร่างและแก้ไขปรับปรุงกฎหมายโดยใช้หลักนิติธรรม

เป็นประโยชน์แก่งานของกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการกฤษฎีกามีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
กรรมการโดยต�ำแหน่ง5 และกรรมการกฤษฎีกามีวาระด�ำรงต�ำแหน่งคราวละสามปี นับแต่วันที่ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง6
คณะกรรมการกฤษฎีกามีอำ� นาจหน้าที7่ คือ (1) จัดท�ำร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
ประกาศตามค�ำสัง่ ของนายกรัฐมนตรีหรือมติของคณะรัฐมนตรี (2) รับปรึกษาให้ความเห็นทางกฎหมาย
แก่หน่วยงานของรัฐหรือตามค�ำสั่งของนายกรัฐมนตรีหรือมติของคณะรัฐมนตรี (3) เสนอความเห็น
และข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการให้มีกฎหมายหรือแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย
และในการพิจารณาร่างกฎหมาย พระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้กรรมการกฤษฎีกาค�ำนึง
ความจ�ำเป็น ความเป็นไปได้และขอบเขตทีจ่ ะต้องมีกฎหมายดังกล่าว ความสอดคล้องกับหลักกฎหมาย
และบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น ความมีประสิทธิภาพของการจัดองค์กรและกลไก
เพื่อการใช้บังคับกฎหมาย ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการบริหารราชการ และภาระหรือความยุ่งยาก
ของประชาชนหรือผู้ที่จะอยู่ในบังคับแห่งกฎหมายนั้นด้วย และแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องเหมาะสม
ในกรณีที่กรรมการกฤษฎีกาเห็นว่าร่างกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับสาระส�ำคัญของหลักการ หรือมี
ความเห็นขัดแย้งกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนซึ่งมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กรรมการ
กฤษฎีกาจะเสนอความเห็นเพื่อขอให้มีการทบทวนในหลักการเสียก่อน หรือจะปรับปรุงแก้ไข
ให้เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวข้างต้น และรายงานคณะรัฐมนตรีเพือ่ พิจารณาวินจิ ฉัยต่อไปก็ได้ 8

5
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7

8

มาตรา 6 วรรคสอง “ให้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยต�ำแหน่งมีอ�ำนาจหน้าที่ดูแลกิจการทั่วไป
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา”
มาตรา 12 วรรคหนึ่ง “กรรมการกฤษฎีกามีวาระด�ำรงต�ำแหน่งคราวละสามปีนับแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้ง”
มาตรา 7 คณะกรรมการกฤษฎีกามีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) จัดท�ำร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศตามค�ำสั่งของนายกรัฐมนตรีหรือมติของคณะรัฐมนตรี
(2) รับปรึกษาให้ความเห็นทางกฎหมายแก่หน่วยงานของรัฐหรือตามค�ำสัง่ ของนายกรัฐมนตรีหรือมติของคณะรัฐมนตรี
(3) เสนอความเห็นและข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการให้มีกฎหมายหรือแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย
มาตรา 15 ทวิ ในการพิจารณาร่างกฎหมายให้กรรมการกฤษฎีกาค�ำนึงถึงความจ�ำเป็น ความเป็นไปได้และขอบเขตทีจ่ ะต้อง
มีกฎหมายดังกล่าว ความสอดคล้องกับหลักกฎหมายและบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายอืน่ ความมีประสิทธิภาพ
ของการจัดองค์กรและกลไกเพื่อการใช้บังคับกฎหมาย ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการบริหารราชการ และภาระหรือ
ความยุ่งยากของประชาชนหรือผู้ที่จะอยู่ในบังคับแห่งกฎหมายนั้นด้วย และแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องเหมาะสม ในกรณี
ทีก่ รรมการกฤษฎีกาเห็นว่าร่างกฎหมายใดมีปญ
ั หาเกีย่ วกับสาระส�ำคัญของหลักการ หรือมีความเห็นขัดแย้งกับหน่วยงาน
ของรัฐหรือเอกชนซึ่งมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กรรมการกฤษฎีกาจะเสนอความเห็นเพื่อขอให้มีการทบทวน
ในหลักการเสียก่อน หรือจะปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวข้างต้น และรายงานคณะรัฐมนตรีเพือ่ พิจารณา
วินิจฉัยต่อไปก็ได้
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การท�ำงานของกรรมการร่างกฎหมายในการพิจารณาร่างกฎหมาย นั้น พระราชบัญญัติ
คณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติสิ่งที่ต้องค�ำนึง คือ
1) ความจ�ำเป็น ความเป็นไปได้ และขอบเขตที่จะต้องมีกฎหมายดังกล่าว
2) ความสอดคล้องกับหลักกฎหมายและบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น
3) ความมีประสิทธิภาพของการจัดองค์กรและกลไกเพื่อการใช้บังคับกฎหมาย
4) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการบริหารราชการ และภาระหรือความยุ่งยากของประชาชน
หรือผู้ที่จะอยู่ในบังคับแห่งกฎหมายนั้นด้วย
จากกรอบที่กฎหมายก�ำหนดให้ไว้ส�ำหรับการท�ำงานกฎหมาย ไม่ว่าจะในฐานะผู้ยกร่างหรือ
ผู ้ พิ จ ารณาร่ า งกฎหมาย สามารถน� ำ มาปรั บ เข้ า กั บ หลั ก ทางพุ ท ธศาสนา คื อ หลั ก อริ ย สั จ 4
เหตุที่น�ำเข้ามาปรับกับหลักพุทธศาสนาก็เพราะว่า การปฏิบัติงานในฐานะกรรมการร่างกฎหมาย
เป็นการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 3 วรรคสอง9 บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิตธิ รรม เพือ่ ประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม
การปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการกฤษฎีกาเกีย่ วกับการร่างและแก้ไขปรับปรุงกฎหมายโดยใช้หลักนิตธิ รรม
ส� ำ หรั บ ความหมายของหลัก นิติธรรม นั้ น จากการที่ ไ ด้ พิ จารณาการให้ ค วามหมายของ
นักวิชาการทั้งต่างประเทศและประเทศไทย ตลอดจนการที่หลักนิติธรรมได้ถูกน�ำมาบัญญัติไว้
เป็นบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตั้งแต่ฉบับพุทธศักราช 2550 เป็นต้นมาจนถึง
ฉบับพุทธศักราช 2560 ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบัน อาจสรุปความหมายของหลักนิติธรรมได้สั้นๆ ว่า คือ
หลักของการอยู่ภายใต้กฎหมายที่เป็นธรรมและยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน
จากความหมายของหลักนิตธิ รรมข้างต้น เห็นถึงการทีก่ ฎหมายเป็นสิง่ ส�ำคัญทีท่ ำ� ให้คนในสังคม
สามารถอยู่ร่วมกันได้ กฎหมายจึงเป็นเครื่องมือส�ำคัญของรัฐที่ใช้ในการปกครองและบริหารประเทศ
ดังนัน้ กระบวนการร่างกฎหมายออกมาใช้บงั คับจึงมีความส�ำคัญมาก กรรมการกฤษฎีกาซึง่ ประกอบกัน
เป็นคณะกรรมการกฤษฎีกาที่มีหน้าที่ประการหนึ่งในการจัดท�ำร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
หรือประกาศตามค�ำสัง่ ของนายกรัฐมนตรีหรือมติของคณะรัฐมนตรี การท�ำงานของกรรมการกฤษฎีกา

9

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 3 วรรคสอง “รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระและ
หน่วยงานของรัฐ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม
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การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการร่างและแก้ไขปรับปรุงกฎหมายโดยใช้หลักนิติธรรม

ในการร่างกฎหมาย ไม่ว่าจะในฐานะที่เป็นผู้ยกร่างกฎหมายหรือในฐานะเป็นผู้มีส่วนในการตรวจ
ร่างกฎหมาย ตามค�ำสั่งของนายกรัฐมนตรีหรือมติของคณะรัฐมนตรี นอกจากจะต้องค�ำนึงถึง
ความจ�ำเป็น ความเป็นไปได้และขอบเขตทีจ่ ะต้องมีกฎหมายดังกล่าว ความสอดคล้องกับหลักกฎหมาย
และบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น ความมีประสิทธิภาพของการจัดองค์กรและกลไก
เพื่อการใช้บังคับกฎหมาย ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการบริหารราชการ และภาระหรือความยุ่งยาก
ของประชาชนหรือผู้ที่จะอยู่ในบังคับแห่งกฎหมายนั้นด้วย และแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องเหมาะสม
แล้ว กรรมการกฤษฎีกายังจะต้องร่างกฎหมายให้มีความเป็นธรรมและยุติธรรมภายใต้หลักการ
ของรัฐธรรมนูญซึง่ เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ซึง่ ก็คอื ต้องร่างกฎหมายให้เป็นไปตามหลักนิตธิ รรม
และการจะวัดว่ากฎหมายใดมีความเป็ นธรรมและยุ ติ ธรรมหรื อ ไม่ นั้น ก็ จะต้ อ งวั ดโดยน� ำ หลั ก
ของความเป็นเหตุเป็นผลนั่นเอง
ปัญหา คือ ท�ำอย่างไรที่จะท�ำให้การร่างกฎหมายเกิดความเป็นธรรมและยุติธรรม กฎหมาย
เป็ น เครื่ อ งมื อ ของรั ฐ ในการบริ ห ารและปกครองประเทศ การบริ ห ารปกครองประเทศให้ เ กิ ด
ความสงบสุข จ�ำเป็นต้องมีการจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพบางประการของประชาชนเพื่อให้การบริหารของรัฐ
ด�ำเนินการไปได้เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม กฎหมายที่ถูกร่างขึ้นมาจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน
จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดไว้10 คือ การตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจ�ำกัดสิทธิ
เสรีภาพของบุคคลต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ถ้าในกรณีที่รัฐธรรมนูญไม่ได้
บัญญัตเิ งือ่ นไขไว้ กฎหมายดังกล่าวต้องไม่ขดั ต่อหลักนิตธิ รรม ไม่เพิม่ ภาระหรือจ�ำกัดสิทธิหรือเสรีภาพ
ของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ ไม่กระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคล และต้องระบุเหตุผล
ความจ�ำเป็นในการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพไว้ด้วย อีกทั้ง กฎหมายดังกล่าวต้องมีผลใช้บังคับเป็นการ
ทัว่ ไป ไม่มงุ่ หมายให้ใช้บงั คับแก่กรณีใดกรณีหนึง่ หรือแก่บคุ คลใดบุคคลหนึง่ เป็นการเจาะจง ซึง่ เงือ่ นไข
และหลักเกณฑ์ที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดข้างต้น ประกอบกับสิ่งที่พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา
พ.ศ. 2522 มาตรา 15 ทวิ บัญญัติให้กรรมการกฤษฎีกาต้องค�ำนึงถึงในการร่างกฎหมาย คือ
ความจ�ำเป็น ความเป็นไปได้ และขอบเขตทีจ่ ะต้องมีกฎหมายดังกล่าว ความสอดคล้องกับหลักกฎหมาย
และบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น ความมีประสิทธิภาพของการจัดองค์กรและกลไก
เพื่อการใช้บังคับกฎหมาย ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการบริหารราชการ และภาระหรือความยุ่งยาก

10

มาตรา 26 การตรากฎหมายที่ มี ผ ลเป็ น การจ� ำ กั ด สิ ท ธิ ห รื อ เสรี ภ าพของบุ ค คลต้ อ งเป็ น ไปตามเงื่ อ นไขที่ บั ญ ญั ติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญ ในกรณีทรี่ ฐั ธรรมนูญมิได้บญ
ั ญัตเิ งือ่ นไขไว้ กฎหมายดังกล่าวต้องไม่ขดั ต่อหลักนิตธิ รรม ไม่เพิม่ ภาระหรือ
จ�ำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ และจะกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลมิได้ รวมทั้ง
ต้องระบุเหตุผลความจ�ำเป็นในการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพไว้ด้วย
กฎหมายตามวรรคหนึ่ง ต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใด
บุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง
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ของประชาชนหรือผูท้ จี่ ะอยูใ่ นบังคับแห่งกฎหมายนัน้ ด้วย เห็นได้วา่ สิง่ ทีก่ รรมการกฤษฎีกาต้องค�ำนึง
และยึดถือเป็นหลักในการร่างกฎหมายก็คอื การร่างกฎหมายออกมาใช้บงั คับให้เกิดความเป็นธรรมและ
ยุติธรรม ซึ่งเป็นความหมายของหลักนิติธรรมนั่นเอง
อนึ่ง นอกจากกรรมการกฤษฎีกาจะมีหน้าที่ในการจัดท�ำร่างกฎหมายแล้ว ยังจะต้องมีหน้าที่
เสนอความเห็นและข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรีเกีย่ วกับการให้มกี ฎหมายหรือแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิก
กฎหมายด้วยซึ่งเป็นหน้าที่ที่ส�ำคัญประการหนึ่ง เพราะในการร่างกฎหมายและร่างกฎหมายดังกล่าว
ผ่านกระบวนการตราใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้ว หากมีการใช้บังคับไประยะหนึ่ง อาจเกิดปัญหา
จากการใช้บังคับ ไม่ว่าจะโดยตัวบทบัญญัติของกฎหมายนั้นเอง หรืออาจเกิดจากความเปลี่ยนแปลง
ของสภาวะแวดล้อมอื่น อันท�ำให้เป็นอุปสรรคต่อการบริหารปกครองประเทศ ความจ�ำเป็นในการ
แก้ไขกฎหมายซึ่งเป็นเครื่องของการบริหารประเทศย่อมเป็นสิ่งที่ต้องรีบด�ำเนินการเพื่อให้มีกฎหมาย
ที่เป็นธรรมและยุติธรรมทันต่อการบริหารประเทศ การท�ำหน้าที่เสนอความเห็นและข้อสังเกต
ต่อคณะรัฐมนตรีเกีย่ วกับการให้มกี ฎหมายหรือแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย ของกรรมการกฤษฎีกา
จะต้องยึดหลักนิตธิ รรมเช่นกัน คือ ในการเสนอความเห็นหรือข้อสังเกตเกีย่ วกับการให้มกี ฎหมายหรือ
แก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายจะต้องเป็นไปเพื่อให้เกิดการบังคับกฎหมายที่เป็นปัจจุบันโดยเป็น
กฎหมายที่เป็นธรรมและยุติธรรม ซึ่งในส่วนนี้ กรรมการกฤษฎีกาที่พบเห็นปัญหาอันเป็นที่มาในการ
เสนอหรือตั้งข้อสังเกตจะต้องมีหลักในการวิเคราะห์ประกอบการเสนอหรือตั้งข้อสังเกต ซึ่งผู้เขียน
ในฐานะกรรมการกฤษฎีกาคนหนึ่งจะใช้หลักเหตุผลมาวิเคราะห์เสมอ หลักเหตุผลที่ว่านี้ก็เทียบเคียง
กับหลักอริยสัจ 4 ซึ่งเป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ หลักอริยสัจ 4 ประกอบด้วย ทุกข์ สมุทัย
นิโรธ มรรค โดย ทุกข์ หมายถึงรู้สภาวะที่เป็นทุกข์ สมุทัย หมายถึงรู้สิ่งที่เป็นสาเหตุแห่งทุกข์ นิโรธ
หมายถึงรู้ภาวะดับทุกข์ และ มรรค หมายถึงรู้มรรคาคือ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ 11 ดังตัวอย่าง
ที่จะเสนอเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายกรณีแท็กซี่ไม่รับผู้โดยสาร ดังนี้
ในช่วงระยะที่ผ่านมาจะได้รับฟังข่าวสารเกี่ยวกับการที่แท็กซี่ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสารอยู่เนืองๆ
ซึ่งตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 9312 ห้ามผู้ขับขี่รถแท็กซี่ปฏิเสธไม่รับจ้าง
บรรทุกคนโดยสาร เว้นแต่การบรรทุกนั้นน่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ตนหรือแก่คนโดยสาร หากฝ่าฝืน

11
12

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุต.โต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พิมพ์เผยแพร่ พ.ศ.2546 : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, หน้า 902
มาตรา 93 ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ปฏิเสธไม่รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร เว้นแต่การบรรทุกนั้นน่าจะก่อให้เกิดอันตราย
แก่ตนหรือแก่คนโดยสาร
ในกรณีที่ผู้ขับขี่รถแท็กซี่มีความประสงค์จะไม่รับจ้างบรรทุกคนโดยสารให้แสดงป้ายงดรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร
วิธีการแสดงป้ายและลักษณะของป้ายงดรับจ้างบรรทุกคนโดยสารให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
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การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการร่างและแก้ไขปรับปรุงกฎหมายโดยใช้หลักนิติธรรม

ต้องรับโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท13 เมื่อพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ประกาศมีผลใช้
บังคับแล้ว การบังคับใช้กฎหมายไปสักระยะหนึ่ง ได้เกิดปัญหาแท็กซี่ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร หากจะใช้
มาตรการทางกฎหมายแต่อย่างเดียวในการปรับผู้ขับขี่ก็อาจจะไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาอย่างแท้จริง
การจะแก้ปญ
ั หาต้องเริม่ ต้นจากการทราบว่าปัญหาคืออะไร สาเหตุทที่ ำ� ให้เกิดปัญหาคืออะไร แก้ปญ
ั หา
อย่างไร และลงมือแก้ไขปัญหานั้น วิเคราะห์โดยเทียบเคียงกับหลักพุทธศาสนาคือหลักอริยสัจ 4
ได้ว่า ทุกข์ คือการที่แท็กซี่ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร สมุทัย คือสาเหตุที่ท�ำให้แท็กซี่ไม่รับผู้โดยสาร
นิโรธ คือการแก้ปัญหาที่แท็กซี่ไม่รับคนโดยสาร และ มรรค คือวิธีการแก้ปัญหา
เมื่อทราบว่าปัญหาคือการที่แท็กซี่ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสารแล้ว ต่อไปก็ต้องหาสาเหตุที่ท�ำให้
แท็กซีไ่ ม่รบั ผูโ้ ดยสาร ซึง่ พิจารณาหาสาเหตุแล้วพบว่าระบบแท็กซีข่ องประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นระบบ
ทีม่ เี ถ้าแก่หรือเจ้าของกิจการให้เช่ารถลงทุนซือ้ รถมาให้เช่าเป็นรถแท็กซี่ ผูข้ บั ขีไ่ ม่มเี งินลงทุนเองก็ตอ้ ง
เช่ารถ เถ้าแก่จะแบ่งให้เช่าเป็น 2 กะ กะแรกเริ่มประมาณ 05.00 น. - 17.00 น. ซึ่งเวลาสิ้นสุดกะนั้น
ตรงกับช่วงเวลาเร่งด่วนของการกลับจากโรงเรียนหรือท�ำงาน จึงเป็นเหตุผลหนึ่งให้ผู้ขับขี่แท็กซี่
อ้างไม่รับผู้โดยสารบางรายเพราะเกรงจะไปส่งรถไม่ทัน จึงต้องมีการแก้ปัญหาจากเหตุนี้ และต้องหา
วิธีการแก้ปัญหาซึ่งเห็นว่า ถ้าใช้วิธีการบังคับโทษปรับตามกฎหมาย ผู้ขับขี่ก็จะให้ปรับไปตามแต่
เหตุการณ์ ซึ่งไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง เป็นการแก้ไขที่ปลายเหตุ ที่ถูกต้องจะต้องแก้ไข
ที่ต้นเหตุ คือจะต้องมีการแก้ไขให้การประกอบกิจการรถแท็กซี่เป็นระบบการขออนุญาต โดยดึงให้
เจ้ า ของกิ จ การรถเช่ า หรื อ เถ้ า แก่ เข้ า มาเป็ น ผู ้ ป ระกอบการแท็ ก ซี่ ซึ่ ง ต้ อ งมี ค วามรั บ ผิ ด ร่ ว มกั บ
ผู้ขับขี่แท็กซี่หากผู้ขับขี่มีการกระท�ำผิดกฎหมาย เช่น ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร เจ้าของกิจการในฐานะ
เป็นเจ้าของรถแท็กซีจ่ ะต้องรับผิดชอบร่วมกับผูข้ บั ขีด่ ว้ ย ซึง่ จะต้องมีการแก้กฎหมายคือพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ให้รองรับและเป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งใช้เวลา ซึง่ ถ้าออกกฎหมายหรือแก้กฎหมายให้
รองรับในแนวทางเช่นว่านี้ ก็จะเป็นการบังคับเจ้าของกิจการให้ต้องร่วมแก้ปัญหาผู้ขับขี่แท็กซี่ปฏิเสธ
ไม่รับคนโดยสารจากสาเหตุส่งกะไม่ทัน อันเป็นสาเหตุหลักของการที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนของ
ผู้โดยสารในช่วงเวลาเร่งด่วนได้ แต่หากผู้ขับขี่ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสารด้วยสาเหตุอื่นที่อ้างประโยชน์
ส่วนตัวของผู้ขับขี่เอง เช่น ไม่อยากไปปลายทางที่ผู้โดยสารเรียกเพราะระยะทางไกลมากไป เส้นทาง
ทีต่ อ้ งผ่านมีรถติดมาก เป็นต้น อย่างนี้ ควรแก้ไขโทษตามกฎหมายให้หนัก เพราะเป็นสาเหตุทไี่ ม่เป็นเหตุ
เป็นผลตามหลักเหตุผลในการที่จะไม่บริการผู้โดยสาร
13

มาตรา 152 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 7 มาตรา 10 ทวิ มาตรา 13 วรรคหนึ่ง มาตรา 15 วรรคหนึ่ง มาตรา 16
มาตรา 21 วรรคหนึ่ง มาตรา 22 มาตรา 23 (1) มาตรา 24 มาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 29 มาตรา 49 มาตรา 50
มาตรา 56 มาตรา 64 มาตรา 67 วรรคหนึ่ง มาตรา 73 วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม มาตรา 77 วรรคหนึ่ง มาตรา 85
มาตรา 86 มาตรา 89 วรรคหนึ่ง มาตรา 90 มาตรา 91 มาตรา 92 มาตรา 93 มาตรา 94 วรรคหนึ่ง มาตรา 95
มาตรา 99 มาตรา 127 มาตรา 128 หรือมาตรา 130 หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศที่ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติก�ำหนด
ตามมาตรา 15 วรรคสอง หรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 77 วรรคสอง หรือมาตรา 96 วรรคสอง
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
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ปิยะพันธ์ จัมปาสุต

จากตัวอย่างข้างต้น ในฐานะกรรมการกฤษฎีกาที่พบเห็นปัญหาดังกล่าวก็จะต้องปฏิบัติหน้าที่
เสนอความเห็นและข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการให้มีแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับกับเรื่องแท็กซี่ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร ตามแนวทางที่ได้
วิเคราะห์ และผู้เขียนในฐานะเป็นกรรมการกฤษฎีกาได้เสนอให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติดังกล่าว
ผ่านการประชุมพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะพิเศษ ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอบรรจุ
เข้าวาระของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ซึง่ การปฏิบตั หิ น้าทีเ่ สนอความเห็นเกีย่ วกับการให้มกี ฎหมาย หรือ
แก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาต่าง ก็เพื่อให้มีกฎหมายที่มีการบังคับใช้ให้เกิด
ความเป็นธรรมและยุติธรรมกับผู้ที่ต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายนั้น ๆ ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นไปตามหลักนิติธรรมนั่นเอง
บทสรุป
คณะกรรมการกฤษฎีกา หน่วยสนับสนุนการท�ำงานของคณะรัฐมนตรีซงึ่ เป็นองค์กรทีใ่ ช้อำ� นาจ
บริหาร ประกอบด้วยกรรมการกฤษฎีกาซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งขึ้น
จากผูท้ มี่ คี วามเชีย่ วชาญในทางนิตศิ าสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์หรือการบริหารราชการ
แผ่นดิน มีอ�ำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522 หลายประการ
ซึง่ อ�ำนาจหน้าทีท่ สี่ ำ� คัญประการหนึง่ ทีส่ ง่ ผลต่อความผาสุกประชาชนโดยรวม ก็คอื จัดท�ำร่างกฎหมาย
ตามค� ำ สั่ ง ของนายกรัฐมนตรีห รือมติของคณะรั ฐ มนตรี และการเสนอความเห็ นและข้ อ สั ง เกต
ต่ อ คณะรั ฐ มนตรี เ กี่ ย วกั บ การให้ มี ก ฎหมายหรื อ แก้ ไขปรั บ ปรุ ง หรื อ ยกเลิ ก กฎหมาย ซึ่ ง ถื อ ว่ า
เป็นการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐอันมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
มาตรา 3 วรรคสอง ก�ำหนดให้ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย หลักนิติธรรม
เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม
ดังนัน้ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการกฤษฎีกาซึง่ ประกอบเป็นคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงต้อง
ยึดถือหลักนิติธรรม ซึ่งผู้เขียนในฐานะเป็นกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่าหลักนิติธรรม คือหลักของการอยู่
ภายใต้กฎหมายที่เป็นธรรมและยุติธรรมอย่าเท่าเทียมกัน โดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดที่เป็น
แม่บทของกฎหมายทั้งปวง ผู้เขียนจึงยึดหลักในการจัดท�ำร่างกฎหมายตามค�ำสั่งของนายกรัฐมนตรี
หรือมติของคณะรัฐมนตรี และการเสนอความเห็นและข้อสังเกตเกี่ยวกับการให้มีกฎหมายหรือแก้ไข
ปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย โดยพิจารณาถึงการร่างกฎหมายหรือแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย
ภายใต้ของหลักความเป็นธรรม ยุตธิ รรม อย่างเท่าเทียมกัน ซึง่ เป็นการปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยยึดหลักนิตธิ รรม
ตลอดมา
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หลักการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของทหารตามหลักประชาธิปไตย
พรพิพัฒน์ เบญญศรี*

บทคัดย่อ
สาระสังเขป
ในปัจจุบันหลักประชาธิปไตยได้แพร่หลายและได้รับการยอมรับในนานาประเทศ ประเทศไทย
เป็นรัฐเสรีประชาธิปไตยประเทศหนึง่ ทีม่ กี ารให้ความคุม้ ครองต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ท�ำให้
ประชาชน มีหลักประกันว่าจะได้รับการปฏิบัตจิ ากรัฐด้วยความเท่าเทียมกัน ตามหลักความเสมอภาค
ถึงแม้ทหารจะเป็นประชาชน แต่ทหารก็มีสถานะที่แยกแตกต่างจากประชาชน เนื่องจากเป็นบุคคล
ที่ถืออาวุธในมือ จ�ำเป็นต้องมีการควบคุมพฤติกรรมให้อยู่ในระเบียบวินัยทหารอย่างเคร่งครัด รัฐย่อม
ปฏิบตั ติ อ่ ทหารแตกต่างจากประชาชนทัว่ ไป ทหารจึงถูกจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพบางประการ ในขณะที่
ประชาชนโดยทั่วไปมีสิทธิและเสรีภาพโดยกฎหมาย การจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพจะต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม ไม่เพิ่มภาระหรือจ�ำกัดสิทธิหรือเสรีภาพ
ของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ และจะกระทบต่อศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ของบุคคลมิได้ ต้องระบุเหตุผล
ความจ�ำเป็นในการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพไว้ดว้ ย การจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพต้องมีผลใช้บงั คับเป็นการ
ทั่วไป ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือ แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง เช่น
ทหารไม่มีเสรีภาพแสดงความคิดเห็นทางการเมืองบางประการ ไม่มีเสรีภาพการรวมกันเป็นสมาคม
หรือหมู่คณะเพื่อด�ำเนินการร้องทุกข์ เพื่อให้การปกครองบังคับบัญชาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
การรักษาความมั่นคงของชาติอันเป็นประโยชน์สาธารณะด�ำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

* ผู้บัญชาการทหารสูงสุด, ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 5 ของส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ
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ความน�ำ
ประเทศไทยเป็นรัฐเสรีประชาธิปไตยที่ให้ความคุ้มครองต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ประชาชนย่อมจะได้รับหลัก ประกันในการปฏิ บัติจากรั ฐ ด้ วยความเท่ า เที ย มกั นตามหลั ก ความ
เสมอภาค ทหารมีสถานะทีแ่ ยกแตกต่างจากประชาชน เนือ่ งจากเป็นบุคคลทีถ่ อื อาวุธในมือ จ�ำเป็นต้องมี
การควบคุมพฤติกรรมให้อยูใ่ นวินยั ทหารอย่างเคร่งครัด จึงอาจถูกจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพบางประการ
ทีป่ ระชาชนทัว่ ไปมีสทิ ธิและเสรีภาพ บทความนีม้ คี วามมุง่ หมายทีจ่ ะพิจารณาว่า รัฐสามารถจ�ำกัดสิทธิ
และเสรีภาพของทหารที่ประชาชนทั่วไปได้รับตามหลักประชาธิปไตยได้หรือไม่ อย่างไร
1. หลักประชาธิปไตย
		1.1 ความหมาย
ค�ำว่า democracy ในภาษาอังกฤษมีรากศัพท์มาจากภาษากรีกโบราณว่า d mokratía
ซึ่งหมายถึง “การปกครองโดยประชาชน” (popular government) อันเป็นค�ำประสมระหว่าง
ค�ำว่า “ดีมอส” (demos) หมายถึง ประชาชน และ “คราทอส” (kratos) หมายถึง การปกครอง หรือ
พละก�ำลัง
ส่วนในภาษาไทย ค�ำว่า ประชาธิปไตย ประกอบด้วยค�ำว่า “ประชา” ซึ่งหมายถึง
“ปวงชน” และ “อธิปไตย” ซึ่งหมายถึง “ความเป็นใหญ่” เมื่อรวมกันจึงหมายถึง “ความเป็นใหญ่
ของปวงชน” ส่วนพจนานุกรมของราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายว่า “แบบการปกครองที่ถือมติ
ปวงชนเป็นใหญ่” อดีตประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา อับราฮัม ลินคอล์น มีคำ� กล่าวว่า ประชาธิปไตย
เป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน1
		1.2 ลักษณะของประชาธิปไตย
วิทยากร เชียงกูล ให้ความเห็นว่า ระบอบประชาธิปไตยไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ระบบ
การเลือกตั้ง หากต้องประกอบไปด้วยสภาวะความเป็นประชาธิปไตย อย่างน้อย 6 ข้อ คือ
1.2.1 การเลือกตั้งผู้แทนจะต้องเป็นอิสระและยุติธรรม ไม่มีการใช้อ�ำนาจหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อโกงการเลือกตั้ง ไม่มีการซื้อเสียงขายเสียง และการที่กลุ่มอภิสิทธิชนใช้อ�ำนาจ
อิทธิพลระบอบอุปถัมภ์ ให้คนต้องเลือกเฉพาะพวกเขาบางคน
1.2.2 ต้องมีระบบการตรวจสอบถ่วงดุลอ�ำนาจที่ดี เช่น ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ
องค์กรอิสระ องค์กรประชาชนสามารถตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหารได้ และต่างฝ่ายต่างตรวจสอบ
ถ่วงดุลซึ่งกันและกัน รวมทั้งภาคประชาชนสามารถถอดถอนผู้แทนที่มีพฤติกรรมไม่ชอบธรรมได้

1

ประชาธิปไตย จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี https://th.wikipedia.org/wiki
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1.2.3 การบริหารบ้านเมืองจะต้องโปร่งใส มีเหตุผลอธิบายได้ เป็นไปเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม ไม่มีการคอรัปชั่น การหาผลประโยชน์ทับซ้อน การเล่นพรรคพวก หาประโยชน์ส่วนตัว
1.2.4 มีรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ที่มุ่งประโยชน์คนส่วนใหญ่ อย่างมี
เหตุผล คนส่วนใหญ่ยอมรับ
1.2.5 สื่อมวลชนและองค์กรประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ เป็นอิสระ มีศักดิ์ศรี และเข้มแข็ง
ประชาชนมีจติ ส�ำนึกความเป็นพลเมือง และมีสว่ นร่วมในการไปใช้สทิ ธิเลือกตัง้ การแสดงความคิดเห็น
การสมาคม การชุมนุม การท�ำประชาพิจารณ์ เปิดอภิปรายความคิดเห็นประชาชนเรื่องกฎหมายและ
โครงการต่างๆ และการลงประชามติว่า ประชาชนจะรับหรือไม่ในเรื่องส�ำคัญๆ
1.2.6 มีการกระจายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สู่ประชาชน ท�ำให้เกิดประชาธิปไตย
ทางเศรษฐกิจและสังคม และการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่มั่นคง สม�่ำเสมอ
ดังนั้น แม้จะมีการเลือกตั้งและได้พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเข้ามาด้วย
เสียงข้างมาก แต่ถา้ ไม่ได้เกิดสภาวะความเป็นประชาธิปไตยตามแนวทาง 6 ข้อดังกล่าว เช่น เป็นรัฐบาล
ทีใ่ ช้อำ� นาจผูกขาดแทรกแซงองค์กรอิสระ ปิดปากสือ่ มวลชนและประชาชน คอรัปชัน่ หาผลประโยชน์
ส่วนตนและพวกพ้อง ก็ควรถือว่าระบอบการปกครองแบบนีเ้ ป็นระบอบประชาธิปไตยเพียงเปลือกนอก
หรือเป็นประชาธิปไตยจอมปลอม ไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง2  
อาจกล่าวได้วา่ ลักษณะของประชาธิปไตยทีแ่ ท้จริง จะต้องมีการเลือกตัง้ มีระบบการตรวจสอบถ่วงดุล
อ�ำนาจที่ดี บริหารกิจการบ้านเมืองด้วยความโปร่งใส มีรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ขนบธรรมเนียม
ทีม่ งุ่ ประโยชน์คนส่วนใหญ่ มีการกระจาย การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมไปสูป่ ระชาชน และในประการส�ำคัญ
ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพ ไม่ว่าจะเป็นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
เสรีภาพในการชุมนุม และโดยหลักการแล้ว รัฐจะต้องคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเหล่านั้น
จึงจะนับได้ว่ารัฐนั้นปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย สอดคล้องกับที่ นายอมร รักษาสัตย์ เห็นว่า
หลักการประชาธิปไตยทีส่ ว่ นมากเห็นว่าส�ำคัญประการหนึง่ คือ ประชาชนมีสทิ ธิเสรีภาพอย่างกว้างขวาง
โดยรัฐบาลให้หลักประกันและคุ้มครองการใช้สิทธิเสรีภาพเหล่านั้นอย่างน้อยก็เป็นสิทธิเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐานที่ส�ำคัญ

2

วิทยากร เชียงกูล, หลักการของระบอบประชาธิปไตยhttps://witayakornclub.wordpress.com/2007/06/26/
democratic/
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2. สิทธิและเสรีภาพ
		 2.1 ความหมายของสิทธิและเสรีภาพ
สิทธิ (Right) คือ ประโยชน์หรืออ�ำนาจของบุคคลที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองมิให้
มีการละเมิด รวมทั้งบังคับการให้เป็นไปตามสิทธิในกรณีที่มีการละเมิดด้วย เช่น สิทธิในครอบครัว
สิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัว สิทธิในเกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในการเลือกอาชีพ ถิ่นที่อยู่ การเดินทาง
สิทธิในทรัพย์สิน เป็นต้น3
ศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย ได้อธิบายว่า สิทธิเป็นการก่อให้เกิดหน้าที่แก่บุคคลอื่น
ในอันที่จะต้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามประโยชน์ที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้ รวมถึงมีหน้าที่
ทีจ่ ะไม่รบกวนต่อสิทธิหรือหน้าทีท่ จี่ ะกระท�ำการหรืองดเว้นกระท�ำอย่างหนึง่ อย่างใดให้เป็นไปตามสิทธิ
ทั้งนี้ แล้วแต่ประเภทของสิทธินั้นๆ ด้วย4
ส่วนเสรีภาพ (Liberty) ได้แก่ ภาวะของมนุษย์ที่ไม่อยู่ภายใต้การครอบง�ำของผู้อื่น หรือ
ปราศจากการถูกหน่วงเหนี่ยวกักขัง บุคคลใดบุคคลหนึ่งย่อมมีเสรีภาพอยู่ตราบเท่าที่ไม่ถูกบังคับ
ให้กระท�ำในสิ่งที่ไม่ประสงค์จะกระท�ำ  และไม่ถูกหน่วงเหนี่ยวกักขังไม่ให้กระท�ำในสิ่งที่เขาประสงค์
จะกระท�ำ  โดยสรุปแล้ว เสรีภาพ คือ อ�ำนาจของบุคคลในอันที่จะก�ำหนดตนเอง โดยอ�ำนาจนี้บุคคล
ย่อมเลือกวิถีชีวิตของตนเองได้ด้วยตนเองตามใจปรารถนา เสรีภาพจึงเป็นอ�ำนาจที่บุคคลมีอยู่เหนือ
ตนเอง
ดังนัน้ เสรีภาพจึงแตกต่างกับสิทธิ ซึง่ เป็นอ�ำนาจทีบ่ คุ คลใช้ในความสัมพันธ์ระหว่างตนเอง
กับผู้อื่น โดยการเรียกร้องให้ผู้อื่นกระท�ำการหรือละเว้นกระท�ำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นประโยชน์
แก่ตน จริงอยู่การที่กฎหมายรับรองเสรีภาพอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่บุคคลย่อมมีผลก่อให้เกิดหน้าที่
แก่ผู้อ่ืนด้วยเหมือนกัน แต่หน้าที่ที่เกิดขึ้นแก่ผู้อื่นอันเนื่องมาจากการที่กฎหมายรับรองเสรีภาพให้แก่
บุคคลคนหนึง่ นี้ เป็นเพียงหน้าที่ ทีจ่ ะต้องเคารพเสรีภาพของเขา ผูท้ รงเสรีภาพคงมีอำ� นาจตามกฎหมาย
แต่เพียงทีจ่ ะเรียกร้องให้ผอู้ นื่ ละเว้นจากการรบกวนขัดขวางการใช้เสรีภาพของตนเท่านัน้ หาได้มอี ำ� นาจ
ตามกฎหมายที่จะเรียกร้องให้ผู้อื่นกระท�ำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะเป็นการส่งเสริมการใช้
เสรีภาพของตนหรือเอื้ออ�ำนวยให้ตนใช้เสรีภาพได้สะดวกขึ้นไม่

3
4

http://www.kpi.ac.th/wiki/index
หยุด แสงอุทัย, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป, (กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักพิมพ์ประกายพรึก, 2535), หน้า 224

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 20 เล่มที่ 60 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2561
-18-1171(001)P3.indd 259

259
3/6/62 BE 2:17 PM

พรพิพัฒน์ เบญญศรี

		2.2 แนวคิดว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพ
แนวความคิดเรื่องของสิทธิเสรีภาพของมนุษย์ เริ่มปรากฏขึ้นตั้งแต่ในยุคกรีก อริสโตเติล
กล่าวไว้ว่า “มนุษย์เป็นสัตว์ที่มีเหตุผล ย่อมมีเสรีภาพในการเลือก และด้วยเหตุผลที่ถูกต้องย่อมช่วย
ให้เขาเข้าถึงธรรมชาติได้ และ ณ จุดนี้เอง คือ เสรีภาพที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์” โดยแนวความคิดนี้ถือว่า
มนุษย์นั้นมีเสรีภาพอยู่แล้ว ตามกฎธรรมชาติ ภายใต้เหตุผลที่ถูกต้องเนื่องจากภูมิปัญญาของมนุษย์
ต่อมาเริ่มมีแนวความคิดว่ามนุษย์ตามธรรมชาตินั้นมีสิทธิเสรีภาพมาก และเมื่อทุกคนมีสิทธิเสรีภาพ
เท่าเทียมกัน ก็ไม่มีอ�ำนาจในการบังคับซึ่งกันและกันหากไม่มีการลดเสรีภาพของแต่ละคนลงมา
การกระทบกระทั่งตลอดจนการขัดแย้งก็จะเกิดขึ้นในสังคมได้ ผู้อ่อนแอต้องตกเป็นทาสและถูกจ�ำกัด
เสรีภาพหมด การมีเสรีภาพโดยไม่มีขอบเขตจึงเป็นเหตุใหญ่ให้เกิดการ ไร้เสรีภาพ การเข้ามารวมเป็น
สังคมยอมรับอ�ำนาจการเมืองเหนือตนเป็นรูปแบบการปกครองต่างๆ ก็เพือ่ ให้อำ� นาจสูงสุดนัน้ สูงเหนือ
ทุกคนเป็นกรรมการคอยรักษากติกาไม่ให้ผู้เข้มแข็งกว่าใช้เสรีภาพโดยไม่มีขอบเขตรังแกผู้อ่อนแอกว่า
หลักการของสิทธิและเสรีภาพโดยเจตนารมณ์ร่วมกันของปวงชนนั้นพัฒนามาสู่ปัจจุบัน
โดยมีการก�ำหนดวางหลักของสิทธิและเสรีภาพ เงื่อนไขและหลักการจ�ำกัดสิทธิของประชาชน
โดยถือว่าการที่ราษฎรต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญระบอบประชาธิปไตยนั้น ก็เพราะประสงค์
จะให้ตนมีสิทธิและเสรีภาพนั้นเอง ซึ่งรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรของประเทศต่างๆ ในปัจจุบันจะมี
บทบัญญัติก�ำหนดเรื่องสิทธิและเสรีภาพ ไว้ทั้งสิ้น5
		2.3 ประเภทของสิทธิและเสรีภาพ
การแบ่งประเภทของสิทธิและเสรีภาพอาจแบ่งแยกได้หลายลักษณะ ไม่ว่าจะเป็น
การแบ่งแยกสิทธิและเสรีภาพ โดยยึดการแบ่งสิทธิและเสรีภาพตามแนวคลาสสิกของเยอรมัน หรือ
การแบ่งประเภทสิทธิและเสรีภาพโดยพิจารณาจากผู้ทรงสิทธิ แต่เนื่องจากบทความนี้มุ่งเน้นในเรื่อง
การจ�ำกัดเสรีภาพ จึงขอกล่าวเฉพาะการแบ่งประเภทของสิทธิและเสรีภาพโดยพิจารณาจากเงื่อนไข
การจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพ ซึง่ การแยกประเภทของสิทธิและเสรีภาพโดยพิจาณาจากเงือ่ นไขการจ�ำกัด
สิทธิและเสรีภาพ เป็นการพิจารณาว่า สิทธิและเสรีภาพนัน้ ๆ เป็นสิทธิทอี่ ยูภ่ ายใต้เงือ่ นไขของกฎหมาย
หรือไม่ หรือหากอยูภ่ ายใต้เงือ่ นไขของกฎหมาย ในการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพอยูใ่ นเงือ่ นไขประเภทใด
ซึ่งมีการก�ำหนดรูปแบบของเงื่อนไขไว้ 3 รูปแบบ ดังนี้

5

สมคิด เลิศไพฑูรย์ และกล้า สมุทรวณิช, รายงานวิจัยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยศาลรัฐธรรมนูญ,
(กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546), หน้า 4 – 6
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หลักการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของทหารตามหลักประชาธิปไตย

				2.3.1 สิทธิและเสรีภาพกับเงื่อนไขของกฎหมายทั่วไป
ในกรณีนี้รัฐธรรมนูญเพียงแต่เรียกร้องว่าการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพนั้นอาจจะ
กระท�ำได้โดยบทบัญญัติของกฎหมาย ไม่ได้เรียกร้องเงื่อนไขพิเศษในการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพ
โดยประการอืน่ เช่น ก�ำหนดให้บคุ คลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน บุคคลย่อมได้รบั ความคุม้ ครองในการ
ทีจ่ ะอยูอ่ าศัยและครอบครองเคหสถานโดยปกติสขุ การเข้าไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอม
ของผู้ครอบครอง หรือการตรวจค้นเคหสถานซึ่งเป็นที่รโหฐาน จะกระท�ำมิได้เว้นแต่มีค�ำสั่งหรือ
หมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอืน่ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ จะเห็นได้วา่ รัฐธรรมนูญมิได้กำ� หนดเงือ่ นไขใดๆ
เกี่ยวกับการจ�ำกัดเสรีภาพในเคหสถานไว้แต่อย่างใด เพียงแต่ก�ำหนดไว้ว่า “เว้นแต่มีค�ำสั่งหรือ
หมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอืน่ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัต”ิ แต่อย่างไรก็ตาม มิได้หมายความว่า การจ�ำกัด
เสรีภาพดังกล่าวไม่มขี อ้ จ�ำกัดใดๆ เพราะโดยแท้จริงแล้ว การจ�ำกัดเสรีภาพยังอยูภ่ ายใต้ขอ้ จ�ำกัดทัว่ ไป
				2.3.2 สิทธิและเสรีภาพกับเงื่อนไขกฎหมายพิเศษ
ในกรณีนรี้ ฐั ธรรมนูญเรียกร้องว่าการแทรกแซงในสิทธิและเสรีภาพโดยกฎหมายนัน้
จะต้องผูกพันอยูก่ บั สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึง่ หรือต้องผูกพันอยูก่ บั วัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึง่
หรือจะต้องด�ำเนินการโดยวิธกี ารทีก่ ำ� หนดไว้ในรัฐธรรมนูญเท่านัน้ เช่น เสรีภาพการเดินทาง ตามมาตรา 34
การจ�ำกัดเสรีภาพดังกล่าวจะกระท�ำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะ
เพื่ อ ความมั่ น คงของรั ฐ ความสงบเรี ย บร้ อ ยหรื อ สวั ส ดิ ภ าพของประชาชน การผั ง เมื อ ง หรื อ
เพื่อสวัสดิภาพของผู้เยาว์ ในกรณีนี้จะเห็นได้ว่า รัฐธรรมนูญได้ก�ำหนดเงื่อนไขในการจ�ำกัดเสรีภาพ
มากขึ้น กล่าวคือ การจ�ำกัดเสรีภาพ ในการเดินทาง จะกระท�ำได้เฉพาะภายใต้เงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้
ในรัฐธรรมนูญเท่านั้น หากฝ่ายนิติบัญญัติได้จ�ำกัดเสรีภาพในการเดินทางนอกเหนือจากที่ก�ำหนดไว้
ในรัฐธรรมนูญ การจ�ำกัดเสรีภาพในการเดินทางดังกล่าว ย่อมเป็นการขัดกับรัฐธรรมนูญ
				2.3.3 สิทธิและเสรีภาพที่ปราศจากเงื่อนไขของกฎหมาย
เป็นกรณีทรี่ ฐั ธรรมนูญได้กำ� หนดสิทธิและเสรีภาพนัน้ ไม่อยูภ่ ายใต้การจ�ำกัดสิทธิ
โดยกฎหมายใดๆ ทั้งสิ้น เช่น เสรีภาพในการนับถือศาสนา บุคคลจะไม่ต้องรับโทษอาญา เว้นแต่จะได้
กระท�ำการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระท�ำนั้นบัญญัติเป็นความผิดและก�ำหนดโทษไว้ หรือสิทธิ
ของผู้มีสัญชาติไทย ที่จะไม่ถูกเนรเทศออกนอกราชอาณาจักร หรือห้ามมิให้บุคคลผู้มีสัญชาติไทย
เข้ามาในราชอาณาจักร6

6

บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักพิมพ์
วิญญูชน, 2522 ) หน้า 54-55

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 20 เล่มที่ 60 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2561
-18-1171(001)P3.indd 261

261
3/6/62 BE 2:17 PM

พรพิพัฒน์ เบญญศรี

3. การจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพ
		 3.1 แนวคิดการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพ
แนวคิดว่าด้วยที่มาของสิทธิและเสรีภาพในอดีตเป็นเวลานานหลายศตวรรษที่มนุษย์
พยายามหาค�ำตอบที่ว่ามนุษย์ทุกคนควรมีสิทธิประเภทหนึ่งอันเป็นสิทธิประจ�ำตัว ไม่สามารถโอนให้
แก่กันได้ และไม่อาจถูกท�ำลายลงได้โดยอ�ำนาจใดๆ ขณะเดียวกันก็ได้มีการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิทธิเช่นว่านั้นตลอดมาระหว่างผู้ใต้ปกครองและผู้มีอ�ำนาจปกครอง ดังนั้น จึงเกิดแนวความคิด
ในเรื่องของ “กฎหมายธรรมชาติ (Natural law) และสิทธิตามธรรมชาติ (Natural Rights)”
ซึ่งความมุ่งหมายที่แท้จริงที่ได้มีการเสนอความคิดเรื่องสิทธิตามธรรมชาติขึ้นมา ก็เพื่อจ�ำกัดอ�ำนาจ
ของรัฐ เนื่องจาก ผู้ใช้อ�ำนาจปกครองและผู้อยู่ใต้ปกครอง มักมีความขัดแย้งกันอยู่เสมอ ผู้อยู่ใต้
อ�ำนาจปกครองของรัฐพยายามดิ้นรนที่จะมีสิทธิเสรีภาพให้มากที่สุดเท่าที่จะมีได้ แต่ในขณะเดียวกัน
ผู้มีอ�ำนาจปกครองรัฐก็มีแนวโน้มที่จะใช้อ�ำนาจอย่างเต็มที่เสมอ
แนวความคิดกฎหมายธรรมชาติเชื่อว่า สิทธิทั้งหลายเกิดขึ้นตามธรรมชาติพร้อมๆ
กับมนุษย์ และถือว่าความยุตธิ รรมมาก่อนตัวบทกฎหมาย นับแต่สมัยโบราณมาแล้วทีไ่ ด้เกิดมีความคิดว่า
กฎหมาย ตามธรรมชาติมีอยู่จริง แม้มิได้บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ก็เป็นกฎหมายที่สูงส่ง
ควรแก่การเคารพ ยิ่งไปกว่ากฎหมายที่ตราขึ้นโดยผู้ปกครองประเทศ สิทธิทั้งหลายแห่งมนุษยชาติ
เกิดมีขนึ้ ตามกฎหมายธรรมชาติ ส่วนกฎหมายทีต่ ราขึน้ ในภายหลังนัน้ เป็นเพียงการยอมรับหรือรับรอง
สิทธิที่ได้มีอยู่แล้วว่ามีอยู่จริงและรัฐบังคับคุ้มครองให้เท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้ก่อตั้ง หรือประกาศสิทธิให้
มนุษย์แต่อย่างใด เช่น สิทธิในชีวติ เสรีภาพในร่างกาย สิทธิในทรัพย์สนิ และความเสมอภาคซึง่ เป็นสิทธิ
ทีไ่ ม่สามารถโอนให้แก่กนั ได้ และใครผูใ้ ดจะล่วงละเมิดมิได้ ซึง่ ต่อมามีการขยายความหมายครอบคลุม
ไปถึง สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองป้องกันไม่ให้ถูกจับกุมคุมขังโดยอ�ำเภอใจ สิทธิที่จะไม่ถูกล่วงละเมิด
ในเคหสถาน สิทธิที่จะมีเสรีภาพในการเคลื่อนย้ายถิ่นที่อยู่ สิทธิเสรีภาพในการสื่อสาร สิทธิเสรีภาพ
ในความคิดเห็น และสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา สิทธิเสรีภาพในทางเศรษฐกิจ
ต่อมาแนวความคิดในเรือ่ งสิทธิตามธรรมชาติดงั กล่าวได้มกี ารอธิบายขยายความจนกลาย
เป็นสิทธิในการจ�ำกัดอ�ำนาจรัฐ โดยให้เหตุผลว่า ประชาชนมีอาณาเขตหนึ่งที่ห้ามมิให้ผู้ใช้อ�ำนาจ
ปกครองรัฐล่วงล�้ำเข้าไปใช้อ�ำนาจรัฐได้ เมื่อผู้ใช้อ�ำนาจปกครองรัฐมีพันธกรณีที่จะต้องงดเว้นไม่ใช้
อ�ำนาจรัฐ จึงเท่ากับประชาชนของรัฐมีสทิ ธิในการจ�ำกัดอ�ำนาจรัฐนัน่ เอง และนอกจากจะเป็นการจ�ำกัด
อ�ำนาจรัฐไม่ให้ลว่ งละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนแล้ว สิทธิเสรีภาพของแต่ละบุคคลก็จะต้องไม่ถกู
ล่วงละเมิดจากการใช้สทิ ธิเสรีภาพของบุคคลอืน่ ด้วย นัน่ ก็หมายความว่าการใช้สทิ ธิเสรีภาพของแต่ละ
บุคคลจะต้องใช้ภายในปริมณฑลเขตแดนของสิทธิเสรีภาพแห่งตน และต้องไม่ล่วงเข้าไปในปริมณฑล
เขตแดนของสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น7
7

ชนินทร์ ติชาวัน บทความเรือ่ ง สิทธิและเสรีภาพในสังคมไทย http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=1236
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หลักการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของทหารตามหลักประชาธิปไตย

				ความมุ่งหมายที่ส�ำคัญในการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพมี 3 ประการ
				 ประการแรก เพื่ อ คุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องบุ ค คลอื่ น ตามความเห็ น ของ Duerig เห็ น ว่ า
“สิทธิของบุคคลอืน่ ” นัน้ เป็นข้อจ�ำกัดทีม่ อี ยูใ่ นสิทธิและเสรีภาพทัง้ หลาย สิทธิของบุคคลอืน่ ท�ำให้เกิด
ความชอบธรรม ในการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพ ดังนั้น ในการพิจารณาถึงสิทธิของบุคคลอื่น จึงจ�ำเป็น
ต้องย้อนกลับไปพิจารณามนุษย์ในสภาวะธรรมชาติดั้งเดิม ตามทัศนะของ John Lock เห็นว่ามนุษย์
ตามสภาวะธรรมชาติดั้งเดิมเป็นสภาวะที่มนุษย์มีเสรีภาพอย่างสมบูรณ์ มนุษย์สามารถก�ำหนดการ
กระท�ำของตนเองได้ ภายในขอบเขตของกฎธรรมชาติ นอกจากนี้ ในสภาวะธรรมชาตินนั้ มนุษย์ทกุ คน
มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ตามแนวความคิด ของกฎหมายธรรมชาติ การที่มนุษย์มีเสรีภาพ
อย่างเท่าเทียมกันนัน้ ก่อให้เกิดผลว่า ไม่วา่ บุคคลใดก็ไม่สามารถก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวติ ร่างกาย
ทรัพย์สินและเสรีภาพของบุคคลอื่นได้ เพราะทุกคนต่างเป็นอิสระ และเท่าเทียมกัน หรืออาจกล่าวว่า
เพื่อเป็นการคุ้มครองเสรีภาพอันเท่าเทียมกันส�ำหรับทุกๆ คน เสรีภาพของบุคคลหนึ่งย่อมมีข้อจ�ำกัด
อยู่ที่เสรีภาพของบุคคลอื่นๆ8
				ประการทีส่ อง เพือ่ การด�ำรงอยูแ่ ละเพือ่ ความสามารถในการท�ำภาระหน้าทีข่ องรัฐรากฐาน
การท�ำหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของรัฐ ถือว่าเป็นพื้นฐานส�ำหรับการจ�ำกัดสิทธิและ
เสรีภาพ ตามพื้นฐานของทฤษฎีสัญญาประชาคมนั้น ความมั่นคงของรัฐเป็นผลมาจากการที่รัฐเข้ามา
ท�ำหน้าที่ให้ความคุ้มครองแก่สิทธิของปัจเจกชน ดังนั้น ความมั่นคงในการด�ำรงอยู่ของรัฐและความ
สามารถท�ำภาระหน้าที่ของรัฐจึงเป็นเหตุผลอันชอบธรรมส�ำหรับการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพนั้นได้รับ
การอธิบายให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น9
				ประการที่สาม เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน
ประโยชน์สาธารณะและความสงบเรียบร้อยของประชาชนเป็นสิง่ ทีไ่ ด้รบั การยอมรับมาตัง้ แต่สมัยโรมัน
จนน�ำไปสู่การแบ่งแยกระหว่างกฎหมายเอกชนกับกฎหมายมหาชน ซึ่งกฎหมายเอกชนเป็นกฎหมาย
ที่ว่าด้วยเรื่องผลประโยชน์ระหว่างปัจเจกบุคคล แต่กฎหมายมหาชนเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์
ส่ ว นรวมหรื อ ผลประโยชน์ ข องสั ง คมประเทศชาติ โ ดยรวม ดั ง นั้ น โดยทั่ ว ไปแล้ ว ผลประโยชน์
ของส่วนรวมย่อมมาก่อนผลประโยชน์ ส่วนบุคคลเสมอ และด้วยเหตุนี้ การจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพ
ส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์สาธารณะก็ดี หรือเพื่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนก็ดี จึงเป็นเรื่องที่มี
ความชอบธรรมอย่างยิ่ง10

8
9
10
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พรพิพัฒน์ เบญญศรี

		3.2 เงื่อนไขการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพ
เนื่องจากรัฐธรรมนูญ มาตรา 26 ก�ำหนดให้การตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจ�ำกัดสิทธิ
หรือเสรีภาพของบุคคลต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิได้
บัญญัตเิ งือ่ นไขไว้ กฎหมายดังกล่าวต้องไม่ขดั ต่อหลักนิตธิ รรม ไม่เพิม่ ภาระหรือจ�ำกัดสิทธิหรือเสรีภาพ
ของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ และจะกระทบต่อศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ของบุคคลมิได้ รวมทัง้ ต้องระบุ
เหตุผลความจ�ำเป็นในการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพไว้ด้วย
กฎหมายตามวรรคหนึ่ง ต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใด
กรณีหนึ่ง หรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง
				โดยหลักการทั่วไป รัฐไม่สามารถจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้ แต่จะ
จ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพได้ก็ต่อเมื่อสิทธิเสรีภาพดังกล่าวมีเงื่อนไขกฎหมายทั่วไปหรือเงื่อนไขพิเศษ
โดยแยกพิจารณา ดังนี้
				 3.2.1 รัฐธรรมนูญก�ำหนดเงื่อนไขการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพ
หากรัฐธรรมนูญก�ำหนดการเงือ่ นไขการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพ ไม่วา่ จะเป็นเงือ่ นไข
กฎหมายทัว่ ไปหรือเงือ่ นไขพิเศษ กรณีเช่นนีต้ อ้ งกระท�ำการตามเงือ่ นไขทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญเท่านัน้
เช่น รัฐธรรมนูญ มาตรา 33 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน การเข้าไปในเคหสถานโดยปราศจาก
ความยินยอมของผู้ครอบครอง หรือการค้นเคหสถานหรือที่รโหฐานจะกระท�ำมิได้ เว้นแต่มีค�ำสั่งหรือ
หมายของศาลหรือ มีเหตุอย่างอืน่ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ ซึง่ ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
มาตรา 92 บัญญัติว่า ห้ามมิให้ค้นในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้นหรือค�ำสั่งของศาล เว้นแต่พนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจเป็นผูค้ น้ และในกรณีเมือ่ มีเสียงร้องให้ชว่ ยมาจากข้างในทีร่ โหฐาน หรือมีเสียง
หรือพฤติการณ์อื่นใดอันแสดงได้ว่า มีเหตุร้ายเกิดขึ้นในที่รโหฐานนั้นหรือ เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้า
ก�ำลังกระท�ำลงในที่รโหฐานหรือเมื่อบุคคลที่ได้กระท�ำความผิดซึ่งหน้า ขณะที่ถูกไล่จับหนีเข้าไป
หรือมีเหตุอันแน่นแฟ้นควรสงสัยว่าได้เข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ในที่รโหฐานนั้นหรือเมื่อมีพยานหลักฐาน
ตามสมควรว่าสิง่ ของทีม่ ไี ว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระท�ำความผิดหรือได้ใช้หรือมีไว้เพือ่ จะใช้ใน
การกระท�ำความผิด หรืออาจเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์การกระท�ำความผิดได้ซ่อนหรืออยู่ในนั้น
ประกอบทัง้ ต้องมีเหตุอนั ควรเชือ่ ว่าเนือ่ งจากการเนิน่ ช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้สงิ่ ของนัน้ จะถูกโยกย้าย
หรือท�ำลายเสียก่อนการจะเข้าค้นในเคหสถานได้ ก็จะต้องด�ำเนินการตามที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดให้ท�ำ
ตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติดังกล่าว
				3.2.2 รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติเงื่อนไขการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพ
หากเป็นกรณีที่รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติเงื่อนไขการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพการจะ
ตรากฎหมายจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลได้ จะต้องด�ำเนินการดังนี้
							3.2.2.1 ตรากฎหมายจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
กฎหมายที่จะจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลต้องเป็นบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาในฐานะเป็นองค์กรที่เป็นตัวแทนของประชาชน
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ตามหลักการประชาธิปไตย โดยรัฐธรรมนูญนีไ้ ด้กำ� หนดให้สามารถตรากฎหมายจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพ
ประชาชนในเรื่องหนึ่งเรื่องใดไว้ ทั้งนี้ รัฐสภาจะมอบอ�ำนาจให้องค์กรอื่นออกกฎหมายล�ำดับรอง
ที่มีเนื้อหาจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพจากประชาชน โดยล�ำพังกฎหมายล�ำดับรองนั้นเองไม่ได้ ด้วยเหตุนี้
บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวจึงได้แก่ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ
พระราชก�ำหนดที่มีผลบังคับดังเช่นพระราชบัญญัติ รวมทั้ง ประกาศคณะปฏิวัติที่มีเนื้อหาดังเช่น
พระราชบัญญัติก็ได้ สอดคล้องกับหลักความชอบด้วยกฎหมาย ซึง่ เกิดขึน้ เนือ่ งจากเป็นทีย่ อมรับกันว่า
เมือ่ บุคคลใดมีอำ� นาจมากก็มักใช้อ�ำนาจนั้นอย่างเต็มที่จนเกินขอบเขตเสมอ จนกระทบต่อสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน ดังนั้น หลักความชอบด้วยกฎหมายจึงได้ก�ำหนดหลักการใช้อ�ำนาจว่า
ฝ่ายปกครองจะกระท�ำการใดที่มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจะต้องมีกฎหมาย
ให้อ�ำนาจและต้องกระท�ำการในขอบเขตที่กฎหมายก�ำหนดเท่านั้น ดังค�ำกล่าวที่ว่า “ไม่มีกฎหมาย
ไม่มอี ำ� นาจ”11 โดยเฉพาะกรณีทกี่ ารด�ำเนินการดังกล่าวอาจกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ในทางลบ
							3.2.2.2 กฎหมายที่จ�ำกัดสิทธิเสรีภาพจะต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม
กฎหมายทีจ่ ำ� กัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลจะต้องไม่เป็นกฎหมายทีม่ ี
ผลย้อนหลังเป็นโทษแก่ผู้ต้องหรือจ�ำเลย ต้องใช้บังคับเป็นการทั่วไป และต้องไม่เป็นการตรากฎหมาย
แล้วท�ำให้ศาลหรือเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมถูกแทรกแซงในการปฏิบัติตามอ�ำนาจหน้าที่
							3.2.2.3 ไม่เพิม่ ภาระหรือจ�ำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ
กฎหมายที่ จ� ำ กั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพได้ จ ะต้ อ งกระท� ำ เท่ า ที่ จ� ำ เป็ น
อันเป็นไปตามหลักพอสมควรแก่เหตุ หรือหลักความได้สัดส่วน ซึ่งเป็นหลักการควบคุมการใช้อ�ำนาจ
ดุลพินิจของผู้มีอ�ำนาจ ที่มีการบัญญัติไว้เป็นบทบัญญัติของกฎหมายตั้งแต่สมัยของกฎหมายโรมัน
โดยถือเป็นหลักกฎหมายทัว่ ไป หลักกฎหมายนีใ้ นประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันมิได้บญ
ั ญัตไิ ว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร แต่ให้ความส�ำคัญมาก กล่าวคือ มีค่าบังคับเท่ากับรัฐธรรมนูญประกอบด้วย
สาระส�ำคัญ 3 ประการ
1) หลักความเหมาะสม เป็นหลักที่ก�ำหนดให้การที่รัฐจะใช้อ�ำนาจ
ออกมาตรการหรือวิธีการใดได้ มาตรการนั้นจะต้องเป็นที่ยอมรับหรือแสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่า
มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ ถ้าหากไม่เป็นที่ยอมรับหรือแสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งนี้
ย่อมไม่ใช่มาตรการที่เหมาะสม
2) หลักความจ�ำเป็น เมื่อรัฐได้ออกมาตรการหรือวิธีการที่เหมาะสม
แล้ว มาตรการนั้นจะต้องก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ หากมีมาตรการอื่นที่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ และมีผลกระทบน้อยกว่ามาตรการอื่นที่รัฐมีอ�ำนาจใช้ รัฐต้องเลือกใช้มาตรการที่เกิด
ผลกระทบน้อยดังกล่าว
11

หลักการนีม้ คี วามหมายตรงกันข้ามกับหลักเรือ่ งสิทธิและเสรีภาพทีย่ ดึ ถือว่า บุคคลย่อมมีสทิ ธิและเสรีภาพจะกระท�ำการใด
ก็ได้ เว้นแต่การกระท�ำนั้นขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ตามทฤษฎีเสรีภาพการแสดงเจตนา
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3) หลักพอสมควรแก่เหตุ อย่างแคบเป็นหลักที่เรียกร้องให้มาตรการ
ที่รัฐเลือกใช้นั้น จะต้องไม่ก่อให้เกิดภาระแก่ผู้ได้รับผลกระทบจนเกินกว่าขอบเขต และผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล หรือต้องเป็นมาตรการที่เมื่อเลือกใช้แล้ว จะท�ำให้ประโยชน์
ที่สาธารณะได้รับมีความสมดุลกับประโยชน์ส่วนบุคคลมากที่สุด ตรงกับสุภาษิตไทยว่า “อย่าขี่ช้างจับ
ตั๊กแตน”
กล่าวโดยสรุป องค์กรที่ใช้อ�ำนาจนิติบัญญัติจะต้องเลือกมาตรการ
ที่สามารถจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของประโยชน์สาธารณะ โดยให้มีผลกระทบ
ต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนให้น้อยที่สุด และเป็นไปอย่างมีเหตุผล
							3.2.2.4 จะกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลมิได้
ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ เป็นสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของประชาชนทีร่ ฐั จะต้อง
ตรากฎหมายที่ให้ความคุ้มครอง ไม่เป็นกฎหมายที่ให้อ�ำนาจเจ้าหน้าที่กระท�ำการข่มขู่ ทรมาน บังคับ
ให้กระท�ำการอื่นใด ในลักษณะที่ไม่เหมือนมนุษย์
							3.2.2.5 ต้องระบุเหตุผลความจ�ำเป็นในการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพไว้ด้วย
ต้องระบุเหตุผลความจ�ำเป็นในการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพ เพื่อเตือน
องค์กรที่ใช้อ�ำนาจอธิปไตยด้านนิติบัญญัติไม่ให้ตรากฎหมายแทรกแซงเข้าไปในขอบเขตของสิทธิและ
เสรีภาพที่ได้รับการคุ้มครอง ให้มีการไตร่ตรองชั่งน�้ำหนักระหว่างผลดีกับผลเสียที่จะเกิดขึ้น อีกทั้ง
ประชาชนผูต้ กอยูใ่ นบังคับแห่งกฎหมายสามารถตรวจสอบได้วา่ การตรากฎมายจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพ
นัน้ อาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัตสิ ว่ นใดของรัฐธรรมนูญ ซึง่ หากไม่อา้ งบทบัญญัตทิ ใี่ ห้อำ� นาจในการตรา
กฎหมายจะมีผลให้กฎหมายดังกล่าว เป็นโมฆะ
							3.2.2.6 ต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใด
กรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง
จะต้ อ งมี ผ ลใช้ กั บ บุ ค คลที่ ไ ม่ อ าจก� ำ หนดจ� ำ นวนที่ แ น่ น อนได้
โดยก�ำหนดข้อเท็จจริงทีเ่ ป็นนามธรรมเท่านัน้ เพือ่ ป้องกันมิให้มกี ารตรากฎหมายในลักษณะเลือกปฏิบตั ิ
ที่ไม่เป็นธรรมอันลิดรอนต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน สอดคล้องกับหลักความเสมอภาคซึ่งเป็น
หลักกฎหมายทั่วไปที่เป็นพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Human Dignity) ที่ยอมรับในความ
เป็นมนุษย์มาแต่ก�ำเนิดเพื่อป้องกันมิให้ผู้ปกครองใช้อ�ำนาจตามอ�ำเภอใจ โดยได้รับแนวคิดจากทฤษฎี
กฎหมายธรรมชาติ (Natural Law) สอดคล้องกับค�ำประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมืองปี ค.ศ.1789
ที่มีเนื้อหาว่ามนุษย์เกิดมาและมีชีวิตโดยอิสระและโดยเสมอภาคกันตามกฎหมาย ได้รับการบัญญัติ
หลักการไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 27 บุคคลย่อมเสมอกัน ในกฎหมาย มีสทิ ธิและเสรีภาพและได้รบั ความ
คุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพ
ทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชือ่ ทางศาสนา การศึกษา
อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขดั ต่อบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอนื่ ใด จะกระท�ำ
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มิได้มาตรการที่รัฐก�ำหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพได้
เช่นเดียวกับบุคคลอื่น หรือเพื่อคุ้มครองหรืออ�ำนวยความสะดวกให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ
หรือผู้ด้อยโอกาส ย่อมไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมจะเห็นได้ว่า หลักความเสมอภาค
มิ ไ ด้ เ ป็ น หลั ก ที่ ก� ำ หนดให้ บุ ค คลทุ ก คนจะต้ อ งได้ รั บ การปฏิ บั ติ จ ากรั ฐ เหมื อ นกั น หมดทุ ก คน
แต่ ห มายความว่ า บุ ค คลที่ มี ส ถานะเหมื อ นกั น ย่ อ มได้ รั บ การปฏิ บั ติ จ ากรั ฐ ในลั ก ษณะเดี ย วกั น
ขณะเดียวกันบุคคลที่มีสถานะแตกต่างกันย่อมได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างกันได้ โดยต้องมีเหตุผล
ที่รับฟังได้อย่างชัดเจน (Justify) ว่า บุคคลมีลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกัน เช่น ศาลปกครองสูงสุด
ได้มีค�ำพิพากษาที่ อ.142/2547 เรื่อง การไม่รับสมัครบุคคลในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็น
ข้าราชการอัยการว่า หากมีการเลือกปฏิบตั ติ อ่ บุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างเกีย่ วกับรูปกายพิการ
โดยไม่มเี หตุผลทีห่ นักแน่นควรค่าแก่การรับฟัง ย่อมถือว่าเป็นการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล
ซึง่ ต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญดังกล่าว เมือ่ ปรากฏว่าผูฟ้ อ้ งคดีแม้จะมีรปู กายพิการ แต่ความพิการดังกล่าว
ไม่ถงึ ขนาดทีไ่ ม่อาจช่วยเหลือตัวเองได้ หรือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีก่ ารงานโดยปกติได้ โดยงานทีผ่ ฟู้ อ้ งคดี
เคยท�ำในขณะเป็นทนายความมาแล้วนัน้ มีลกั ษณะท�ำนองเดียวกับงานของข้าราชการอัยการ แม้สภาพ
ทางกายจะพิการ แต่ความแตกต่างดังกล่าวไม่ถึงขั้นจะเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการปฏิบัติหน้าที่
การไม่รับสมัครผู้ฟ้องคดีในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในต�ำแหน่งอัยการผู้ช่วย
จึงเป็นการใช้ดลุ พินจิ วินจิ ฉัยโดยไม่ชอบด้วยมาตรา 33 (11) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการฯ
และเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญ
4. การจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของทหาร
ในปัจ จุบันประเทศไทยมีก ารปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยที่ ยึ ดหลั ก ความเสมอภาค
เป็ น หลั ก ประกั น ว่ า ประชาชนจะได้ รั บ การคุ ้ ม ครองจากการปฏิ บั ติ จ ากรั ฐ ซึ่ ง ได้ มี ก ารบั ญ ญั ติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 27 วรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ว่า
บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความแตก
ต่างในเรื่องถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการ
เมืองอันไม่ขดั ต่อบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอนื่ ใด จะกระท�ำมิได้ ขณะเดียวกันมาตรการทีร่ ฐั
ก�ำหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิ หรือเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคล
อื่นหรือเพื่อคุ้มครองหรืออ�ำนวยความสะดวกให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ หรือผู้ด้อยโอกาส
ย่อมไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมอันเป็นไปตามหลักความเสมอภาคที่เรียกร้อง
ให้รัฐต้องปฏิบัติต่อบุคคลที่มีสภาพเหมือนกันอย่างเดียวกัน และรัฐจะต้องปฏิบัติต่อบุคคลที่มีสภาพ
ไม่เหมือนกัน ให้แตกต่างกัน
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ในประการทีส่ �ำคัญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 27 วรรคห้า ได้กำ� หนดให้บุคคล
ผู้เป็นทหาร ต�ำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ และพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรของรัฐ
ย่อมมีสทิ ธิ และเสรีภาพเช่นเดียวกับบุคคลทัว่ ไป เว้นแต่ทจี่ ำ� กัดไว้ในกฎหมายเฉพาะในส่วนทีเ่ กีย่ วกับ
การเมือง สมรรถภาพ วินยั หรือจริยธรรม เนือ่ งจากทหารมีลกั ษณะแตกต่างจากผูป้ ระกอบวิชาชีพอืน่
เพราะเป็นบุคคลที่ถืออาวุธร้ายแรงไว้ในมือ หากกระท�ำความผิดย่อมมีสภาพไม่ต่างจากโจร จ�ำเป็น
ต้องมีการก�ำหนดกรอบ ความประพฤติการปฏิบตั ติ วั ของทหารทหาร เนือ่ งจากทหารมีสถานะทีแ่ ตกต่าง
จากประชาชนทั่วไป รัฐจึงปฏิบัติต่อทหารในลักษณะที่แตกต่างไปจากประชาชนได้ ดังนั้น หากมี
กฎหมายเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรมจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพ
ของทหารเรื่องใดไว้ ทหารย่อมมีสิทธิและเสรีภาพเพียงเท่าที่ไม่ถูกจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพเท่านั้น เช่น
แม้บุคคลทั่วไปจะมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และ
การสื่อความหมายโดยวิธีอื่น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 34 แต่หากเป็นทหาร
ย่อมถูกจ�ำกัดเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองได้ โดยกระทรวงกลาโหม ตราข้อบังคับ
กระทรวงกลาโหมว่าด้วยข้าราชการกลาโหมกับการเมือง พ.ศ. 2499 ก�ำหนด ห้ามมิให้ใช้ หรือ
ยอมให้ผู้อื่นใช้เขตสถานที่ราชการในกิจการทางการเมือง ไม่วิพากษ์วิจารณ์การกระท�ำของรัฐบาล
ให้ปรากฏแก่ประชาชน ไม่เขียนจดหมาย หรือบทความไปลงหนังสือพิมพ์ หรือพิมพ์หนังสือ ซึ่งจะ
จ�ำหน่ายแจกจ่ายไปยังประชาชนอันมีข้อความที่เป็นลักษณะของการเมือง และไม่โฆษณาหาเสียง
เพือ่ ประโยชน์แก่พรรคการเมือง หรือแสดงการสนับสนุนพรรคการเมืองใดๆ ในทีท่ ปี่ รากฏแก่ประชาชน
และไม่แสดงออกโดยตรงหรือ โดยปริยายที่จะเป็นการช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ในระยะเวลาที่มีการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นข้อบังคับที่มีสถานะเป็นกฎ
ทีใ่ ช้บงั คับกับข้าราชการกลาโหมโดยทัว่ ไป มิได้มงุ่ หมายให้ใช้กบั บุคคลหนึง่ บุคคลใดหรือกลุม่ บุคคลหนึง่
บุคคลใดเป็นการเฉพาะ เป็นข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายได้แก่
พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. 2521 มาตรา 15 ทีก่ ำ� หนดให้วนิ ยั ของข้าราชการทหาร
ทหารกองประจ�ำการ และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม ให้เป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบ
แบบแผนที่กระทรวงกลาโหมก�ำหนด
รวมทัง้ แม้ประชาชนทัว่ ไปจะมีเสรีภาพการรวมกันเป็นสมาคม หรือหมูค่ ณะอืน่ ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 34 แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช 2476
มาตรา 23 ก�ำหนดว่า ทหารจะร้องทุกข์ได้แต่ส�ำหรับตนเองเท่านั้น ห้ามมิให้ลงชื่อรวมกัน หรือเข้ามา
ร้องทุกข์พร้อมกันหลายคน และห้ามมิให้ประชุมกันเพื่อหารือเรื่องจะร้องทุกข์แสดงว่า ห้ามรวมกัน
เป็นหมู่คณะเพื่อด�ำเนินการร้องทุกข์ เพราะหากปล่อยให้มีการรวมตัวร้องทุกข์อาจมีการแสดงก�ำลัง
เพือ่ ต่อรองเรือ่ งทีพ่ วกตนร้องทุกข์ จะท�ำให้การปกครองบังคับบัญชาทหารกลุม่ นัน้ ลดประสิทธิภาพลง
ส่งผลกระทบต่อการรักษาความมั่นคง ทหารย่อมถูกจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพการรวมกัน เพื่อร้องทุกข์
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 27 วรรคห้าได้
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หลักการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของทหารตามหลักประชาธิปไตย

สรุป

ประเทศไทยเป็นรัฐเสรีประชาธิปไตยที่ให้ความคุ้มครองต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
โดยมีหลักประกันว่าประชาชนจะได้รบั การปฏิบตั จิ ากรัฐด้วยความเท่าเทียมกันตามหลักความเสมอภาค
ซึ่งแม้ทหารจะเป็นประชาชน แต่ทหารก็มีสถานะที่แยกแตกต่างจากประชาชน เนื่องจากเป็นบุคคล
ที่ถืออาวุธในมือ จ�ำเป็นต้องมีการควบคุมพฤติกรรมให้อยู่ในระเบียบวินัยทหารอย่างเคร่งครัด
รัฐย่อมปฏิบตั ติ อ่ ทหารแตกต่างจากประชาชน ทหารจึงถูกจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพบางประการในขณะที่
ประชาชนทั่วไปมีสิทธิและเสรีภาพเพียงเท่าที่ไม่ถูกจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพเหมือนทหารเท่านั้น
โดยกฎหมายที่ตราจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
หรือต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม ไม่เพิ่มภาระหรือจ�ำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ
และจะกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลมิได้ ต้องระบุเหตุผลความจ�ำเป็นในการจ�ำกัด
สิทธิและเสรีภาพไว้ด้วย ต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่ง
หรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจงเช่นบุคคลทั่วไปจะมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
แต่หากเป็นทหาร ถูกจ�ำกัดเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง โดยห้ามมิให้ใช้หรือยอมให้
ผู้อื่นใช้เขตสถานที่ราชการในกิจการทางการเมือง ไม่วิพากษ์วิจารณ์การกระท�ำของรัฐบาลให้
ปรากฏแก่ประชาชน ไม่เขียนจดหมายหรือบทความไปลงหนังสือพิมพ์ หรือพิมพ์หนังสือหรือใบปลิว
ซึง่ จะจ�ำหน่ายแจกจ่ายไปยังประชาชนอันมีขอ้ ความทีเ่ ป็นลักษณะของการเมือง และไม่โฆษณาหาเสียง
เพือ่ ประโยชน์แก่พรรคการเมืองหรือแสดงการสนับสนุนพรรคการเมืองใดๆ ในทีท่ ปี่ รากฏแก่ประชาชน
และไม่แสดงออกโดยตรงหรือโดยปริยายที่จะเป็นการช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ในระยะเวลาทีม่ กี ารสมัครรับเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วย
ข้าราชการกลาโหมกับการเมือง พ.ศ. 2499 นอกจากนี้ แม้ประชาชนทั่วไปจะมีเสรีภาพการรวมกัน
เป็นสมาคม หรือหมู่คณะอื่น แต่ทหารถูกจ�ำกัดสิทธิดังกล่าวที่เกี่ยวกับการร้องทุกข์ เช่น จะร้องทุกข์
ได้แต่สำ� หรับตนเองเท่านัน้ ห้ามมิให้ลงชือ่ รวมกัน หรือเข้ามาร้องทุกข์พร้อมกันหลายคน และห้ามมิให้
ประชุมกันเพื่อหารือเรื่องจะร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช 2476 ทั้งนี้
ก็เพื่อให้การปกครองบังคับบัญชาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย การรักษาความมั่นคงของชาติอันเป็น
ประโยชน์สาธารณะด�ำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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สมคิด เลิศไพฑูรย์ และกล้า สมุทวณิช, รายงานวิจัยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
		 โดยศาลรัฐธรรมนูญ, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์, 2546)
บรรเจิ ด สิ ง คะเนติ , หลั ก พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพและศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์
		 (กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักพิมพ์วิญญูชน, 2552)
ประชาธิปไตย จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี https://th.wikipedia.org/wiki
วิทยากร เชียงกูล, หลักการของระบอบประชาธิปไตย https://witayakornclub.wordpress.com/
2007/06/26/democratic/
ชนินทร์ ติชาวัน บทความเรือ่ ง สิทธิและเสรีภาพในสังคมไทย http://www.pub-law.net/publaw/
view.aspx?id=1236
http://www.kpi.ac.th/wiki/index
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยข้าราชการกลาโหมกับการเมือง พ.ศ.2499
พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช 2476
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ.2521
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การปกครองระบอบประชาธิปไตยภายใต้รฐั ธรรมนูญ
วรพจน์ วิศรุตพิชญ์*
ข้อความเบื้องต้น
ระบอบการปกครองของรัฐ คือรูปแบบของการใช้อ�ำนาจรัฐหรืออ�ำนาจอธิปไตยบังคับบัญชา
ราษฎร โดยการสัง่ ให้ราษฎรกระท�ำการหรืองดเว้นกระท�ำการ และใช้กำ� ลังทางกายภาพบังคับให้ราษฎร
กระท�ำหรืองดเว้นการกระท�ำตามที่สั่ง
อนึ่ง ในทางนิติศาสตร์นั้น รัฐเป็นนิติบุคคล กล่าวคือเป็นบุคคลในทางนามธรรม ไม่มีตัวตน
และชีวิตจิตใจเหมือนดังเช่นบุคคลธรรมดา   ดังนั้น แม้จะเป็นเจ้าของหรือผู้ทรงไว้ซึ่งอ�ำนาจรัฐหรือ
อ�ำนาจอธิปไตย แต่รัฐก็ไม่อาจใช้อ�ำนาจอธิปไตยบังคับบัญชาราษฎรด้วยตนเองได้ รัฐก็เหมือนกับ
นิติบุคคลทั้งหลายอื่น กล่าวคือ ต้องใช้อ�ำนาจอธิปไตยโดยทางบุคคลธรรมดาคนหนึ่งหรือคณะหนึ่ง
บุคคลธรรมดาคนหนึง่ หรือคณะหนึง่ ทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ใช้อำ� นาจอธิปไตยของรัฐบังคับบัญชาราษฎร
แทนรัฐและในนามของรัฐ เรียกว่า “องค์กรของรัฐ”1
การศึ ก ษาระบอบการปกครองของรั ฐ แท้ ที่ จ ริ ง แล้ ว ก็ คื อ การศึ ก ษาเพื่ อ แสวงหาค� ำ ตอบ
ปัญหาว่า สถาบันหรือองค์กรใดบ้างที่เป็นผู้ใช้อ�ำนาจอธิปไตยของรัฐบังคับบัญชาราษฎรแทนรัฐ
และในนามของรัฐ การแต่งตัง้ บุคคลธรรมดาให้ดำ� รงต�ำแหน่งเป็นองค์กรของรัฐเป็นไปตามกระบวนการ
เช่นไร และในกรณีที่มีองค์กรของรัฐหลายองค์กร องค์กรของรัฐเหล่านั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างไร  
ค�ำตอบปัญหานีพ้ บได้ในรัฐธรรมนูญของรัฐแต่ละรัฐ  รัฐธรรมนูญของรัฐต่าง ๆ ได้กำ� หนดข้อยุตปิ ญ
ั หา
ดังกล่าวไว้แตกต่างกัน มากบ้าง น้อยบ้าง  แต่ไม่วา่ กรณีจะเป็นประการใดก็ตาม เราอาจจ�ำแนกระบอบ
การปกครองซึ่งปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญของรัฐต่าง ๆ ออกได้เป็นสองประเภท คือ การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย (Democracy) ประเภทหนึง่ กับ การปกครองระบอบเอกาธิปไตย (Autocracy)
อีกประเภทหนึ่ง2 การปกครองทั้งสองระบอบนี้มีความแตกต่างกันในข้อที่ว่า ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยนั้น ราษฎรมีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้อ�ำนาจอธิปไตยของรัฐบังคับบัญชาตนเอง
ส่วนในการปกครองระบอบเอกาธิปไตย ราษฎรไม่มโี อกาสเข้าไปมีสว่ นร่วมในการใช้อำ� นาจอธิปไตยของ
รัฐบังคับบัญชาตนเองแต่อย่างใดเลย  บทความนีจ้ ะกล่าวถึงแต่เฉพาะการปกครองระบอบประชาธิปไตย
เท่านั้น และจะแบ่งออกเป็นสามส่วน คือ
* รองประธานศาลปกครองสูงสุด, ศาสตราจารย์พเิ ศษ ในสาขาวิชากฎหมายมหาชน คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 5 ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
1
R. CARRE de MALBERG; Contribution à la Théorie générale de l’Etat, Paris, Sirey, 1920, Tome I, pp. 1-67,
tome II, PP. 143-148.
2
Maurice DUVERGER, Les régimes politiques, Paris, Presses universitaires de France, 1961, pp. 11-25.
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ส่วนที่หนึ่ง ความหมายและรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ส่วนที่สอง ประเภทของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ส่วนที่สาม เงื่อนไขแห่งความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายที่ตราขึ้นโดยกระบวนการ
ประชาธิปไตย
ส่วนที่หนึ่ง
ความหมายและรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
1 ความหมายของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
Abraham Lincoln ได้นยิ าม “การปกครองระบอบประชาธิปไตย” ไว้มคี วามว่า “การปกครอง
ของประชาชน โดยประชาชน และเพือ่ ประชาชน” (Government of the people, by the people,
for the people)
ที่ว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตย คือ “การปกครองของประชาชน” หมายความว่า
เป็นการปกครองซึ่งผู้ปกครองได้รับความเคารพเชื่อฟังจากประชาชน ที่ว่าการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย คือ “การปกครองโดยประชาชน” หมายความว่า เป็นการปกครองซึ่งประชาชนเข้าไป
มีส่วนร่วมในการปกครองนั้น และที่ว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตย คือ “การปกครอง
เพื่อประชาชน” หมายความว่า เป็นการปกครองซึ่งด�ำเนินไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
อย่างไรก็ตาม หากได้พิเคราะห์ระบอบการปกครองของรัฐต่าง ๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบันกัน
อย่างถ่องแท้แล้ว จะพบว่า ผู้ปกครองทั้งหลายที่ใช้อ�ำนาจอธิปไตยของรัฐบังคับบัญชาราษฎรต่าง
ก็พยามยามแสวงหาและได้รับความเคารพเชื่อฟังจากราษฎรด้วยกันทั้งสิ้น มิฉะนั้น ผู้ปกครองคนนั้น
หรือคณะนั้นก็ไม่อาจจะเป็นผู้ปกครองได้อย่างมั่นคงและถาวร   ท�ำนองเดียวกัน ผู้ปกครองทั้งหลาย
ที่ใช้อ�ำนาจอธิปไตยของรัฐบังคับบัญชาราษฎรต่างก็ด�ำเนินการหรืออ้างว่าด�ำเนินการปกครอง
เพื่อประโยชน์สุขของราษฎรด้วยกันทั้งสิ้น และกรณีอาจเป็นไปได้ว่าผู้ปกครองในระบอบเอกาธิปไตย
ที่ทรงภูมิธรรมใช้อ�ำนาจอธิปไตยของรัฐบังคับบัญชาราษฎรเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรเช่นเดียวกับ
ผู้ปกครองในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ดังนัน้ ถ้อยค�ำทีว่ า่ “การปกครองของประชาชน” ก็ดี ถ้อยค�ำทีว่ า่ “การปกครองเพือ่ ประชาชน” ก็ดี
จึงไม่อาจใช้เป็นค�ำนิยามของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นเพียงการปกครองระบอบหนึ่ง
ในบรรดาการปกครองหลาย ๆ ระบอบได้  ถ้อยค�ำทีแ่ สดงออกซึง่ ความหมายทีแ่ ท้จริงของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย และซึง่ แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างการปกครองระบอบประชาธิปไตย
กับการปกครองระบอบอื่น คือ “การปกครองโดยประชาชน” หรืออีกนัยหนึ่งคือ การปกครอง
ซึ่งประชาชนมีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้อ�ำนาจอธิปไตยของรัฐบังคับบัญชาตนเอง ดังเช่น
ที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า (Self – Government)
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2 รากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
การปกครองระบอบประชาธิปไตยมีความมุ่งหมายที่จะคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
สิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคลที่เป็นราษฎรของรัฐ3 เช่นเดียวกับหลักนิติรัฐหรือหลักนิติธรรม
ย่อมเป็นทีท่ ราบกันดีอยูแ่ ล้วว่า หลักนิตริ ฐั หรือหลักนิตธิ รรมนัน้ มีสาระส�ำคัญประกอบด้วย “หลักแดน
แห่งเสรีภาพของปัจเจกบุคคล” (Sphere of Individual Liberty) กับ “หลักการแบ่งแยกอ�ำนาจ”
(Separation of Powers)
เพื่อให้ปัจเจกบุคคลที่เป็นราษฎรของรัฐมีแดนแห่งเสรีภาพ ภายในแดนแห่งเสรีภาพของตนนี้
ราษฎรแต่ละคนจะคิดหรือกระท�ำการใด ๆ ก็ได้ ปลอดจากการแทรกแซงตามอ�ำเภอใจของผู้อื่น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปลอดจากการแทรกแซงตามอ�ำเภอใจของผู้ปกครอง รัฐธรรมนูญได้รับรองและ
ให้ความคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพในเรื่องต่าง ๆ แก่ราษฎรไว้โดยชัดแจ้ง
หรือโดยปริยาย เพื่อให้ราษฎรแต่ละคนใช้สิทธิและเสรีภาพเหล่านั้นพัฒนาตนเองทั้งในทางกายภาพ
และทางจิตใจ อันจะยังผลให้แต่ละคนด�ำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีเกียรติภูมิหรืออย่างสมศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ แต่รัฐธรรมนูญหาได้รับรองและให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในการกระท�ำ
แก่ราษฎรไว้อย่างบริบูรณ์ คือปราศจากเงื่อนไขและข้อจ�ำกัดใด ๆ เหมือนดังเช่นที่รับรองและให้
ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในทางความคิดหรือเสรีภาพในมโนธรรมไม่ ตรงกันข้าม รัฐธรรมนูญ
จะรับรองและให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในการกระท�ำดังกล่าวไว้อย่างมีเงื่อนไข มีข้อจ�ำกัด
หรือข้อสงวนเสมอ กล่าวคือ รัฐธรรมนูญให้อ�ำนาจแก่รัฐในอันที่จะจัดระเบียบการใช้สิทธิและเสรีภาพ
ในการกระท�ำของราษฎร ซึ่งมีผลเป็นการจ�ำกัดการใช้สิทธิและเสรีภาพในการกระท�ำของราษฎร
โดยการบังคับให้แต่ละคนกระท�ำการบางอย่างหรือห้ามมิให้แต่ละคนกระท�ำการบางอย่าง ทั้งนี้
เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลคนหนึ่งใช้สิทธิหรือเสรีภาพของตนกระท�ำการใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิทธิและ
เสรีภาพของผู้อื่นหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะด้านต่าง ๆ เพียงแต่รัฐธรรมนูญให้หลักประกัน
แก่ราษฎรว่า องค์กรต่าง ๆ ของรัฐจะจ�ำกัดสิทธิหรือเสรีภาพในการกระท�ำของราษฎรคนใดคนหนึ่ง
ได้ก็แต่โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งได้ประกาศใช้และโฆษณาให้ราษฎรทราบ
ล่วงหน้าว่า องค์กรต่าง ๆ ของรัฐจะจ�ำกัดสิทธิหรือเสรีภาพในเรื่องใด ในกรณีใด โดยมาตรการใด
ภายในขอบเขตเช่นไร
ราษฎรจึงมีทั้งสิทธิและเสรีภาพและหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและค�ำวินิจฉัยสั่งการ
ของฝ่ายบริหารหรือค�ำพิพากษาหรือค�ำสัง่ ของศาลทีท่ ำ� ลงโดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย
ดังค�ำกล่าวของ Rousseau ที่ว่า “มนุษย์ทุกคนเกิดมามีเสรี แต่ทุกหนทุกแห่งมนุษย์ถูกพันธนาการ
ด้วยโซ่ตรวน” ค�ำกล่าวนี้หมายความว่า มนุษย์ทุกคนมีเสรีภาพติดตัวมาตั้งแต่ก�ำเนิดและเสรีภาพ

3

Hans KELSEN, La démocratie : Sa nature – sa valeur, Traduction de Charles EISENMANN, Présentation
de Michel TROPER, Paris, Economica; 1998. R. Capitant, Démocratie et participation, Paris, Bordas, 1972.
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เช่นว่านี้มนุษย์มีอย่างบริบูรณ์ ไม่มีเงื่อนไขหรือข้อจ�ำกัดใด ๆ แต่เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคม
มีความโน้มเอียงตามธรรมชาติที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นเป็นสังคม การด�ำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม
มนุษย์แต่ละคนมีหน้าที่ต่าง ๆ เป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งไม่ให้กระท�ำการต่าง ๆ ตามความพอใจของตน
แต่ถ่ายเดียว หน้าที่ต่าง ๆ ที่กฎหมายก�ำหนดให้มนุษย์ต้องปฏิบัติต่อรัฐก็ดี ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็ดี
นี่เองที่ Rousseau เรียกว่า “โซ่ตรวน”
ปัญหาทีส่ ำ� คัญมีวา่ มีวธิ กี ารใดหรือไม่ทจี่ ะท�ำให้ราษฎรซึง่ ตกอยูภ่ ายใต้บงั คับของกฎหมายและ
มีหน้าทีท่ จี่ ะต้องกระท�ำการหรืองดเว้นการกระท�ำตามทีก่ ฎหมายบัญญัตบิ งั คับให้กระท�ำหรือห้ามมิให้
กระท�ำ เกิดความรูส้ กึ ว่าตนยังคงมีเสรีภาพบริบรู ณ์อยูด่ งั เดิม ไม่ได้สญ
ู เสียเสรีภาพแม้เพียงบางส่วนไป
แต่อย่างใด ค�ำตอบปัญหานีม้ วี า่ การทีจ่ ะท�ำให้ราษฎรแต่ละคนซึง่ ถูกกฎหมายบังคับให้กระท�ำการหรือ
ห้ามมิให้กระท�ำการรู้สึกว่าตนเองยังคงมีเสรีภาพบริบูรณ์อยู่ดังเดิมมีอยู่เพียงวิธีเดียวเท่านั้น นั่นคือ
การให้ราษฎรแต่ละคนร่วมกันตรากฎหมายขึ้นใช้บังคับกับตนเอง หรืออย่างน้อย ๆ ก็ให้ราษฎรให้
ความยินยอมให้มีการตรากฎหมายขึ้นใช้บังคับกับตน ถ้ามนุษย์คนใดคนหนึ่งก�ำหนดหน้าที่ต่าง ๆ ให้
ตนเองปฏิบัติหรือยินยอมให้ผู้อื่นก�ำหนดหน้าที่ต่าง ๆ ให้ตนปฏิบัติแล้ว ในการปฏิบัติหน้าที่เหล่านั้น
มนุษย์คนนัน้ จะไม่รสู้ กึ ว่าถูกบังคับหรือถูกข่มขืนใจ แต่จะรูส้ กึ ว่าตนปฏิบตั หิ น้าทีเ่ หล่านัน้ ด้วยใจสมัคร
ดังนั้น ถ้าหน้าที่ต่าง ๆ ที่ราษฎรจะต้องปฏิบัติเป็นหน้าที่ที่เกิดจากความยินยอมของราษฎรเองแล้ว
ราษฎรก็จะไม่รู้สึกว่าตนเองได้สูญเสียเสรีภาพไปแม้แต่เพียงบางส่วนก็ตาม
ประชาธิปไตยจึงเป็นค�ำสอนให้ “ตัดสินใจกระท�ำการต่าง ๆ ด้วยตนเอง และแม้จะมีบ่อยครั้ง
ที่การตัดสินใจกระท�ำการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วยตนเองจะก่อให้เกิดความรู้สึกเสียใจในการกระท�ำ
ของตัวเอง นักประชาธิปไตยก็พร้อมทีจ่ ะยอมรับเคราะห์กรรมทีเ่ กิดจากการเลือกกระท�ำการทีผ่ ดิ พลาด
ยิง่ กว่าทีจ่ ะยอมรับการชีน้ ำ� หรือค�ำบงการของผูอ้ นื่ แม้วา่ ผูช้ นี้ ำ� หรือผูบ้ งการจะมีสติปญ
ั ญาเฉลียวฉลาด
และมีความสุขุมคัมภีรภาพยิ่งกว่าตนก็ตาม
ส่วนที่สอง
ประเภทของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
การที่ราษฎรหรือประชาชนให้ความยินยอมให้มีการตรากฎหมายจ�ำกัดหรือให้อ�ำนาจองค์กร
ของรัฐจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของตนนั้น มีได้ 2 ลักษณะ คือ การให้ความยินยอมโดยทางตรง
กับการให้ความยินยอมโดยทางอ้อม และดังนัน้ ในทางทฤษฎีจงึ เกิดการปกครองระบอบประชาธิปไตย
2 ประเภท คือ การปกครองระบอบประชาธิปไตยทางตรง (Direct Democracy) กับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยโดยทางผู้แทน (Representative Democracy)4
4

Thomas FLEINER-GERSTER, Théorie générale de l’Etat, presses universitaires de France, 1986, pp. 330-360.
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การปกครองระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ

1 การปกครองระบอบประชาธิปไตยทางตรง
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยทางตรงนัน้ ราษฎรหรือประชาชนจะเป็นผูใ้ ห้ความยินยอม
ให้ตรากฎหมายขึน้ ใช้บงั คับกับตนด้วยตนเอง และในรัฐสมัยใหม่ ราษฎรหรือประชาชนให้ความยินยอม
เช่นว่านีโ้ ดยกระบวนการทีเ่ รียกว่า “การออกเสียงประชามติ” (Referendum)  ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยทางตรงนีอ้ าจจะมีสภานิตบิ ญ
ั ญัติ และสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตอิ าจจะมาจากการเลือกตัง้
โดยทางตรงหรือทางอ้อมของประชาชน แต่สภานิติบัญญัติคงมีแต่เพียงอ�ำนาจหน้าที่ในการจัดท�ำร่าง
กฎหมายเท่านั้น เมื่อร่างกฎหมายผ่านความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแล้ว จะต้องน�ำร่างกฎหมาย
นั้นไปให้ประชาชนออกเสียงลงคะแนนว่า จะเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายหรือไม่ หากผลการ
ลงคะแนนปรากฏว่าคะแนนเสียงทีเ่ ห็นชอบมีมากกว่าคะแนนเสียงทีไ่ ม่เห็นชอบ ก็ตอ้ งน�ำร่างกฎหมาย
นั้นไปประกาศใช้เป็นกฎหมาย แต่หากผลการลงคะแนนออกมาในทางตรงกันข้าม ร่างกฎหมายนั้น
ก็ตกไป ประชาชนจึงเป็นผู้ตรากฎหมายขึ้นใช้บังคับกับตนเองด้วยตนเองทุกฉบับ
2 การปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยทางผู้แทน
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยทางผู้แทน ราษฎรหรือประชาชนจะเป็นผู้ออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งบุคคลจ�ำนวนหนึ่งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติ เรียกว่า “ผู้แทนปวงชน” แล้วผู้แทน
ปวงชนจะเป็นผูใ้ ห้ความยินยอมในการตรากฎหมายขึน้ ใช้บงั คับกับประชาชนอีกทอดหนึง่   ประชาธิปไตย
โดยทางผู้แทนจึงเป็นกรณีที่ประชาชนยินยอมให้บุคคลจ�ำนวนหนึ่งไปแสดงความยินยอมให้ตรา
กฎหมายขึ้นใช้บังคับกับตนแทนตนอีกทอดหนึ่ง ในการปกครองระบอบนี้ สภานิติบัญญัติซึ่งสมาชิก
มาจากการเลือกตั้งของประชาชน จะมีอ�ำนาจตรากฎหมายที่แท้จริง เมื่อในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยโดยทางผู้แทน กฎหมายมิได้ถูกตราขึ้นโดยความยินยอมของราษฎรเอง แต่ถูกตราขึ้น
โดยความยินยอมของบรรดาผูแ้ ทนปวงชน ผูแ้ ทนปวงชนจึงต้องมีความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกับราษฎร
และวิธีการประกันความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างผู้แทนปวงชนกับราษฎรก็คือ การก�ำหนด
ให้ผู้แทนปวงชนด�ำรงต�ำแหน่งเป็นสมาชิกของสภานิติบัญญัติเพียงชั่วระยะเวลาอันจ�ำกัด ซึ่งไม่ยาว
จนเกินไปนัก เมื่อครบก�ำหนดระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้แล้ว ความเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติของบรรดา
ผู้แทนปวงชนย่อมสิ้นสุดลง และดังนั้น บุคคลเหล่านี้ต้องสมัครรับเลือกตั้งใหม่ ซึ่งเป็นที่เห็นได้ว่า
ราษฎรจะเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติคนเดิมอีกก็ต่อเมื่อปรากฏว่า ความคิดเห็นทางการเมือง
ของบุคคลเหล่านี้ยังคงสอดคล้องต้องกันอยู่กับความคิดเห็นทางการเมืองของราษฎร แต่ก่อนที่อายุ
ของสภานิติบัญญัติจะสิ้นสุดลง ราษฎรหาได้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบรรดาผู้แทนปวงชน
อย่างเป็นกิจจะลักษณะไม่
จะเห็นได้ว่า ในทางปฏิบัติแล้ว การปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยทางผู้แทนก็เป็น
การปกครองโดยคนจ�ำนวนน้อยเช่นเดียวกันกับการปกครองระบอบเอกาธิปไตยรูปแบบต่าง ๆ
(ราชาธิปไตย อภิชนาธิปไตย คณาธิปไตย ฯลฯ) นั่นเอง ข้อแตกต่างระหว่างการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยโดยทางผูแ้ ทนกับการปกครองระบอบเอกาธิปไตยคงมีอยูเ่ พียงว่า ในการปกครองระบอบ
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ประชาธิปไตยโดยทางผู้แทนนั้น คนจ�ำนวนน้อยที่ใช้อ�ำนาจอธิปไตยของรัฐตรากฎหมายจ�ำกัดหรือ
ให้อ�ำนาจองค์กรต่าง ๆ ของรัฐจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของราษฎร ได้รับเลือกตั้งจากราษฎรให้เป็น
สมาชิกสภานิติบัญญัติ แต่ในการปกครองระบอบเอกาธิปไตยคนจ�ำนวนน้อยที่ใช้อ�ำนาจอธิปไตย
ของรัฐจ�ำกัดหรือให้อ�ำนาจองค์กรต่าง ๆ ของรัฐจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของราษฎร ได้รับแต่งตั้ง
ให้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นสมาชิกของสภานิติบัญญัติหรือขององค์กรอื่นใดที่มีอ�ำนาจหน้าที่ในการตรา
กฎหมายโดยวิธีอื่นที่มิใช่การเลือกตั้งของราษฎร
การปกครองระบอบประชาธิปไตยในโลกปัจจุบัน ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยโดยทางผูแ้ ทนเป็นหลัก การปกครองระบอบประชาธิปไตยทางตรงเป็นเพียงส่วนประกอบ
และจะใช้ก็เฉพาะแต่กับการตรากฎหมายที่มีความส�ำคัญจริง ๆ เท่านั้น เพราะการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยทางตรง คือการให้ราษฎรหรือประชาชนออกเสียงลงคะแนนว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็น
ชอบร่างกฎหมายที่จ�ำกัดหรือให้อ�ำนาจองค์กรต่าง ๆ ของรัฐจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของตนทุกฉบับ
นอกจากต้องเสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายมากเกินไปแล้ว ประชาชนคงท�ำได้แต่เพียงออกเสียงลงคะแนน
“เห็นชอบ” หรือ “ไม่เห็นชอบ” ร่างกฎหมายทั้งฉบับ ฝ่ายข้างมากและฝ่ายข้างน้อยไม่มีโอกาสที่จะ
อภิปรายถกเถียงกันถึงข้อดีและข้อเสียของร่างกฎหมายอย่างรอบด้าน กฎหมายที่ตราขึ้นใช้บังคับจึง
ไม่ได้เกิดจากการประนีประนอมกันของฝ่ายข้างมากและฝ่ายข้างน้อย
แต่ไม่ว่าประชาชนจะออกเสียงประชามติให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบให้ตรากฎหมาย
ขึน้ ใช้บงั คับ หรือออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัติ แล้วให้บรรดาสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
เป็นผูย้ นิ ยอมหรือไม่ยนิ ยอมให้มกี ารตรากฎหมายขึน้ ใช้บงั คับก็ตาม การออกเสียงลงคะแนนในทัง้ สอง
กรณีจะต้องเป็นไปโดยทั่วถึง กล่าวคือ ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนต้องเป็นไปอย่างกว้างขวาง จ�ำกัด
ราษฎรไม่ให้ออกเสียงลงคะแนนให้นอ้ ยทีส่ ดุ ทัง้ การออกเสียงลงคะแนนต้องเป็นไปโดยเสรี ปราศจาก
การข่มขู่บังคับหรือชักจูงด้วยอามิสสินจ้าง ซึ่งการออกเสียงลงคะแนนจะเป็นไปโดยเสรีก็ต่อเมื่อ
การลงคะแนนเป็นไปโดยลับ ดังนั้น การจัดคูหาลงคะแนนจึงต้องจัดให้บุคคลสามารถลงคะแนนได้
โดยไม่ต้องหวั่นเกรงว่าผู้อื่นจะล่วงรู้ว่าตนเองลงคะแนนอย่างไร และประการสุดท้ายจะต้องมี
ความบริสุทธิ์ยุติธรรมในผลการลงคะแนนเหมือน ๆ กัน
ส่วนที่สาม
เงื่อนไขแห่งความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายที่ตราขึ้น
โดยกระบวนการประชาธิปไตย
ตามอุดมคติของการปกครองระบอบประชาธิปไตย กฎหมายที่จ�ำกัดหรือให้อ�ำนาจองค์กร
ต่าง ๆ ของรัฐจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของราษฎร ต้องตราขึ้นโดยความยินยอมอย่างเป็นเอกฉันท์
ของราษฎร หรือย่างน้อย ๆ ก็โดยความยินยอมอย่างเป็นเอกฉันท์ของสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตซิ งึ่ มาจาก
การเลือกตัง้ ของราษฎรและเป็น “ผูแ้ ทนปวงชน” แต่ในทางปฏิบตั ิ เป็นไปได้ยากทีก่ ฎหมายจะตราขึน้
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โดยความยิ น ยอมอย่ า งเป็ น เอกฉั น ท์ ข องราษฎรหรื อ ของผู ้ แ ทนปวงชน กฎหมายที่ จ� ำ กั ด หรื อ
ให้อ�ำนาจองค์กรต่าง ๆ ของรัฐจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของราษฎรส่วนใหญ่หรือทั้งหมด ตราขึ้นโดยมติ
อันประกอบด้วยเสียงข้างมากของราษฎรหรือของสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตเิ ท่านัน้   แต่การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยที่พอใจอยู่กับการตรากฎหมายโดยเสียงข้างมากแต่ถ่ายเดียว มีแนวโน้มที่จะแปรผัน
ไปเป็นการปกครองระบอบเผด็จการโดยฝ่ายข้างมากไปในทีส่ ดุ เหตุนกี้ ารปกครองระบอบประชาธิปไตย
ในทางปฏิบัติ แท้ที่จริงแล้วต้องเป็นการปกครองโดยเสียงข้างมาก แต่ในขณะเดียวกันก็เคารพสิทธิ
ของฝ่ายข้างน้อย (The Rule of Majority and the respect of the Right of Minority) เพื่อเป็น
การป้องกันมิให้ฝ่ายข้างมากย�่ำยีฝ่ายข้างน้อยได้ตามอ�ำเภอใจ รัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตย
ทีจ่ ดั ท�ำขึน้ หลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง รวมทัง้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับต่าง ๆ ด้วย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงได้มีบทบัญญัติ
วางข้อจ�ำกัดการใช้อ�ำนาจอธิปไตยของรัฐตรากฎหมายจ�ำกัดหรือให้อ�ำนาจองค์กรต่าง ๆ ของรัฐจ�ำกัด
สิทธิและเสรีภาพของราษฎรไว้หลายประการ และก�ำหนดให้บทบัญญัตใิ ดของกฎหมายทีข่ ดั หรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญเป็นอันใช้บงั คับมิได้ ข้อจ�ำกัดการใช้อำ� นาจอธิปไตยของรัฐตรากฎหมายจ�ำกัดหรือให้อำ� นาจ
องค์กรต่าง ๆ ของรัฐจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของราษฎรนี้อาจเรียกว่า “เงื่อนไขแห่งความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของกฎหมายที่จำ� กัดหรือให้อ�ำนาจองค์กรของรัฐจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพ” ซึ่งอาจจ�ำแนก
ออกได้เป็นสามประเภท ได้แก่ เงื่อนไขเกี่ยวกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย เงื่อนไขเกี่ยวกับลักษณะของ
กฎหมาย และเงื่อนไขเกี่ยวกับรูปแบบของกฎหมาย
1 เงื่อนไขเกี่ยวกับเจตนารมณ์ของกฎหมายที่จ�ำกัดหรือให้อ�ำนาจองค์กรของรัฐจ�ำกัดสิทธิและ
เสรีภาพของราษฎร
กฎหมายที่จ�ำกัดหรือให้อ�ำนาจองค์กรของรัฐจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของราษฎร จะต้องมี
เจตนารมณ์หรือความมุ่งหมายเพื่อจัดระเบียบการใช้สิทธิและเสรีภาพของราษฎร ป้องกันมิให้การ
ใช้สิทธิหรือเสรีภาพของราษฎรคนหนึ่งละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือกระทบกระเทือนต่อสิทธิ
และเสรีภาพของผู้อื่น หรือต่อประโยชน์สาธารณะ ดังความในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ค.ศ. 1948 ข้อ 29.2 ที่ว่า “ในการใช้สิทธิและเสรีภาพแห่งตน บุคคลแต่ละคนจะถูกจ�ำกัดก็แต่โดย
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นด้วยความมุ่งหมาย (เจตนารมณ์) เฉพาะเพื่อประกันให้มีการยอมรับ
และเคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น เพื่อตอบสนองข้อเรียกร้องอันชอบธรรมของศีลธรรมอันดี
ความสงบเรียบร้อย และความผาสุกของทุกคนในสังคมเสรีประชาธิปไตย”
เป็นความจริงว่า ความข้อนีม้ ไิ ด้มบี ทบัญญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 มาตราใด แต่ก็คงไม่มีผู้ใดปฏิเสธว่านี่ไม่ใช่หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญทั่วไป
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้กล่าวไว้อย่างน่าฟังว่า “กฎหมายรัฐธรรมนูญมิได้
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ประกอบด้วยบรรดาบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญเท่านัน้ หากแต่ยงั รวมถึงหลักการและความคิดพืน้ ฐาน
บางประการซึง่ ผูม้ อี ำ� นาจจัดท�ำรัฐธรรมนูญไม่ได้บญ
ั ญัตขิ นึ้ เป็นลายลักษณ์อกั ษรด้วย เนือ่ งจากเห็นว่า
หลักการและความคิดพื้นฐานเหล่านี้มีความชัดแจ้งในตัวเองและเป็นมูลบทเบื้องต้นของรัฐธรรมนูญ
ทั้งฉบับอยู่แล้ว”5
ดังนั้น การตรากฎหมายขึ้นใช้บังคับเพื่อประโยชน์อย่างอื่น นอกเหนือจากเพื่อคุ้มครองศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพของราษฎร และหรือเพือ่ คุม้ ครองประโยชน์สาธารณะ คือเพือ่ ป้องกัน
มิให้การใช้สิทธิและเสรีภาพของราษฎรคนหนึ่งละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือกระทบกระเทือน
ต่อสิทธิและเสรีภาพของผูอ้ นื่ หรือต่อประโยชน์สาธารณะ เช่น เพือ่ คุม้ ครองประโยชน์สว่ นตัวของสมาชิก
รัฐสภาหรือของสมัครพรรคพวกของสมาชิกรัฐสภา ย่อมเป็นการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
อันเป็นการฝ่าฝืนเจตนารมณ์ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรืออีกนัยหนึ่งเป็น “การใช้อ�ำนาจ
นิติบัญญัติโดยมิชอบ” (Abuse of Legislative Power) ซึ่งยังผลให้พระราชบัญญัตินั้นขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ และใช้บังคับมิได้
นอกจากนัน้ สมควรตัง้ ไว้เป็นข้อสังเกตด้วยว่า โดยทัว่ ไปแล้วรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุ ท ธศั ก ราช 2540 รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2550 และรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ยอมให้ฝ่ายนิติบัญญัติตรากฎหมายจ�ำกัดหรือให้อ�ำนาจ
องค์กรของรัฐจ�ำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของราษฎรได้ก็เฉพาะแต่เพื่อการบางอย่างและหรือเฉพาะ
แต่ในบางสถานการณ์เท่านั้น เช่น
- ยอมให้ตรากฎหมายจ�ำกัดหรือให้อ� ำ นาจองค์ ก รของรั ฐ จ� ำ กั ดเสรี ภาพในการเดิ นทาง
และเสรี ภ าพในการเลื อ กถิ่ น ที่ อ ยู ่ ภ ายในราชอาณาจั ก รได้ ก็ เ ฉพาะแต่ เ พื่ อ ความมั่ น คงของรั ฐ
ความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน การผังเมือง หรือเพื่อสวัสดิภาพของผู้เยาว์
(มาตรา 36 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, มาตรา 34 วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และมาตรา 38 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560)
- ยอมให้ตรากฎหมายจ�ำกัดหรือให้อำ� นาจองค์กรของรัฐจ�ำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่นก็เฉพาะแต่เพื่อรักษา
ความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันสุขภาพของประชาชน (มาตรา 34 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560)

5

Cited by  Ernst K. PAKUSCHER  in  Administrative Law in Germany – Citizen v. State, The American
Journal of Comparative Law, Vol. 16, 1968, p.32.
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- ยอมให้ ต รากฎหมายจ� ำ กั ด หรื อ ให้ อ� ำ นาจองค์ ก รของรั ฐ จ� ำ กั ด เสรี ภ าพในการชุ ม นุ ม
โดยสงบและปราศจากอาวุธได้ก็เฉพาะแต่เพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยสาธารณะ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น
(มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560)
- ยอมให้ตรากฎหมายให้อ�ำนาจองค์กรของรัฐเกณฑ์แรงงาน (ซึ่งเป็นการจ�ำกัดเสรีภาพ
ในร่างกาย) ได้ก็เฉพาะแต่เพื่อประโยชน์ในการปัดป้องภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาเป็นการฉุกเฉินหรือ
ในระหว่างเวลาทีป่ ระเทศอยูใ่ นภาวะสงครามหรือการรบ หรือในระหว่างเวลาทีม่ ปี ระกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึกเท่านั้น (มาตรา 51 ของรัฐธรรมนูญแห่ราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540, มาตรา 38 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, มาตรา 30
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560)
ฯลฯ
กฎหมายที่จ�ำกัดหรือให้อ�ำนาจองค์กรของรัฐจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ต้องตราขึ้น
ใช้บังคับเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้ก�ำหนดไว้เท่านั้น (มาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 และมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550) ดังนั้น
หากได้มกี ารตรากฎหมายออกมาใช้บงั คับแก่ราษฎรเพือ่ การอย่างอืน่ นอกเหนือจากการอันรัฐธรรมนูญ
ก�ำหนดไว้ แม้การนั้นจะเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะก็ตาม ก็เท่ากับเป็นการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพ
อันเป็นการฝ่าฝืนเจตนารมณ์ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือเป็น “การใช้อ�ำนาจนิติบัญญัติ
โดยมิชอบ” ซึ่งยังผลให้กฎหมายนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญ และใช้บังคับมิได้เช่นเดียวกัน
กล่าวโดยสรุป กฎหมายที่จ�ำกัดหรือให้อ�ำนาจองค์กรของรัฐจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพต้องมี
เจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ และหรือเพื่อคุ้มครองประโยชน์
สาธารณะ ในกรณีที่มีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ ประโยชน์สาธารณะนั้นต้องเป็น
ประโยชน์สาธารณะที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดด้วย
2 เงือ่ นไขเกีย่ วกับลักษณะของกฎหมายทีจ่ ำ� กัดหรือให้อำ� นาจองค์กรของรัฐจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพ
ของราษฎร
กฎหมายที่จ�ำกัดหรือให้อ�ำนาจองค์กรของรัฐจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของราษฎรต้องมีลักษณะ
ห้าประการ ดังต่อไปนี้
		ประการที่ ห นึ่ ง กฎหมายที่ จ� ำ กั ด หรื อ ให้ อ� ำ นาจองค์ ก รของรั ฐ จ� ำ กั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ
ของราษฎรต้องมีผลบังคับเป็นการทั่วไป
ข้อจ�ำกัดอ�ำนาจนิติบัญญัติข้อนี้มีที่มาจากหลักความเสมอภาคหรือหลักการห้ามเลือกปฏิบัติ
ต่อบุคคลโดยไม่เป็นธรรมอันเป็นหลักรัฐธรรมนูญที่ผูกพันผู้ใช้อ�ำนาจนิติบัญญัติ บริหารและตุลาการ
และองค์กรอืน่ ของรัฐให้ตอ้ งเคารพและปฏิบตั ติ ามนัน่ เอง และเนือ่ งจากหลักรัฐธรรมนูญหลักนีบ้ งั คับว่า
“บุคคลทีเ่ หมือนกันในสาระส�ำคัญจะต้องได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเดียวกัน และบุคคลทีแ่ ตกต่างกันใน
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สาระส�ำคัญจะต้องได้รับการปฏิบัติจากรัฐที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะเฉพาะของแต่ละคน”
ดังนั้น ที่กล่าวว่ากฎหมายต้องมีผลบังคับเป็นการทั่วไปจึงไม่ได้หมายความถึงขนาดว่า “กฎหมายต้อง
เหมือนกันส�ำหรับทุกคนและในทุกกรณี” (La loi doit être la même pour tous) คงหมายความ
แต่เพียงว่า “กฎหมายนัน้ ต้องไม่มงุ่ หมายให้ใช้บงั คับแก่กรณีใดกรณีหนึง่ หรือแก่บคุ คลใดบุคคลหนึง่
เป็นการเจาะจง” เท่านั้น (มาตรา 29 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540, มาตรา 29 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, มาตรา 26
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560) ดังค�ำกล่าวของ Rousseau
ที่ว่า “กฎหมายอาจก�ำหนดให้มีเอกสิทธิ์ต่าง ๆ ขึ้น แต่จะต้องไม่ระบุตัวบุคคลผู้ซึ่งจะทรงเอกสิทธิ์
เหล่านัน้ กฎหมายอาจแบ่งแยกพลเมืองออกเป็นชนชัน้ ต่าง ๆ และนอกจากนัน้ แล้วยังอาจก�ำหนด
คุณสมบัตขิ องบุคคลทีจ่ ะให้อยูใ่ นแต่ละชนชัน้ แต่จะต้องไม่กำ� หนดให้บคุ คลนัน้ อยูใ่ นชนชัน้ นีบ้ คุ คลนี้
อยูใ่ นชนชัน้ โน้น กฎหมายอาจก�ำหนดให้ประเทศมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข ซึง่ ขึน้ ครองราชย์
โดยการสื บ สั น ตติ ว งศ์ แต่ จ ะต้ อ งไม่ ร ะบุ พ ระนามาภิ ไ ธยของพระมหากษั ต ริ ย ์ ห รื อ ราชวงศ์
กล่าวโดยสรุป การตรากฎหมายขึ้นใช้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ ไม่อยู่ในอ�ำนาจหน้าที่
ของฝ่ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ ” 6 ดั ง นั้ น กฎหมายที่ บั ง คั บ ให้ บุ ค คลประเภทใดประเภทหนึ่ ง กระท� ำการ
อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง หรื อ ห้ า มมิ ใ ห้ บุ ค คลประเภทใดประเภทหนึ่ ง กระท� ำ การอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง
หรืออนุญาตให้บุคคลประเภทใดประเภทหนึ่งกระท�ำการหรืองดเว้นกระท�ำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
เมื่อปรากฏว่ามีข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ประเภทใดประเภทหนึ่งตามที่กำ� หนดไว้เกิดขึ้น จึงถือได้ว่า
เป็นกฎหมายที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปแล้ว ตัวอย่างเช่น
- มีการตรากฎหมายก�ำหนดเวลาเปิด - ปิด ร้านขายยาทีต่ งั้ อยูใ่ นสถานีรถไฟขึน้ ใช้บงั คับ ปรากฏว่า
ในเวลาทีต่ รากฎหมายดังกล่าวขึน้ ใช้บงั คับนัน้ มีรา้ นขายยาทีต่ งั้ อยูใ่ นสถานีรถไฟเพียงรายเดียวเท่านัน้
กฎหมายนี้มีผลบังคับเป็นการทั่วไปหรือไม่ ปัญหานี้ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
วินิจฉัยว่า กฎหมายนี้มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปแล้ว เพราะในอนาคตหากมีร้านขายยามาเปิดอยู่
ในสถานีรถไฟฟ้าเพิ่มอีกก็ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายฉบับนี้เช่นกัน กรณีของผู้ร้องเป็นแต่
เพียงแรงบันดาลใจให้ตรากฎหมายฉบับนี้ขึ้นใช้บังคับ กฎหมายฉบับนี้หาได้มุ่งหมายจะให้ใช้บังคับกับ
ร้านขายยาของผู้ร้องแต่เพียงร้านเดียวเท่านั้นไม่ 7

6
7

Jean Jaques ROUSSEAU, Du Contrat social, Book II, Chap. VI, Cited by F.A. HAYEK  in The Constitution
of Liberty, Chicago, The University of Chicago Press, p. 194.
Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts 13, 225 (1961) Cited by Sabine MICHALOWSKI and Lorna
WOODS .in German Constitutional Law : The protection or civil liberties, Brookfield USA, Ashgate, 1999,
p. 82.
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อย่างไรก็ตาม การที่ฝ่ายนิติบัญญัติตรากฎหมายให้ปฏิบัติต่อบุคคลประเภทใดประเภทหนึ่ง
แตกต่างไปจากที่ให้ปฏิบัติต่อบุคคลประเภทอื่น ๆ นั้น อาจจะขัดต่อหลักความเสมอภาคและใช้บังคับ
มิได้ก็ได้ ถ้าหากว่าปราศจากเหตุผลอัน “วิญญูชน” (reasonable man) พึงรับฟังได้ เข้าข่ายเป็น
“การเลือกทีร่ กั มักทีช่ งั ” หรืออีกนัยหนึง่ เป็น “การเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่ง
ความแตกต่างในเรือ่ งถิน่ ก�ำเนิด เชือ้ ชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะ
ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็น
ทางการเมื อ งอั น ไม่ ขั ด ต่ อ บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ เหตุ อื่ น ใด” (มาตรา 30 วรรคสาม
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, มาตรา 30 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, มาตรา 27 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560) ตัวอย่างเช่น
- กฎหมายสัญชาติของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ค.ศ. 1913 แก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 1963
มาตราหนึ่งบัญญัติว่า บุตรชอบด้วยกฎหมายของชายเยอรมันที่เกิดจากหญิงต่างด้าวย่อมได้สัญชาติ
เยอรมันโดยก�ำเนิดเสมอ แต่บุตรชอบด้วยกฎหมายของชายต่างด้าวที่เกิดจากหญิงเยอรมันจะได้
สัญชาติเยอรมันโดยก�ำเนิดก็เฉพาะแต่ในกรณีที่หากไม่ให้เขาได้สัญชาติเยอรมันโดยก�ำเนิดแล้ว
เด็กจะกลายเป็นคนไร้สญ
ั ชาติ (Apatride) ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีพพิ ากษาว่า
การที่ บ ทบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วปฏิ บั ติ ต ่ อ บุ ต รของหญิ ง เยอรมั น แต่ ก ต่ า งไปจากที่ ป ฏิ บั ติ ต ่ อ บุ ต รของ
ชายเยอรมันเช่นนี้ นอกจากจะขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ค.ศ. 1949 มาตรา 3
ข้อ 2 ที่บัญญัติว่า “ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน” แล้ว ยังขัดต่อข้อ 3 ของมาตราเดียวกัน
ที่บัญญัติว่า “บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย” อีกด้วย8
- ท�ำนองเดียวกันศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีก็ได้พิพากษาว่า การที่
กฎหมายบัญญัตยิ กเว้นภาษีเงินได้แก่เงินเดือนสมาชิกสภานัน้ เป็นการให้อภิสทิ ธิแ์ ก่บคุ คลเหล่านี้ และ
ดังนั้น กฎหมายดังกล่าวจึงขัดต่อหลักแห่งความเสมอภาค9

8

9

Cited by Hans G. RUPP in Objet et portée de la protection des droits fondamentaux,  in Louis FRAVOREU
(sous la direction de), Cours constitutionnelles européennes et droits fondamentaux, Paris, Economica,
1981, p. 161.
Cited Hans G. RUPP, Ibid., pp. 258-259.
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- กฎหมายฉบับหนึ่งมีบทบัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดจ้างผู้หญิงท�ำงานระหว่างเวลา 20 นาฬิกา ถึง
6 นาฬิกา ของวันรุง่ ขึน้ ผูใ้ ดฝ่าฝืนบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายดังกล่าวต้องระวางโทษปรับ โดยเหตุผลในการ
ประกาศใช้กฎหมายฉบับนีม้ วี า่ ผูห้ ญิงเป็นเพศทีอ่ อ่ นแอ การให้ทำ� งานในเวลากลางคืนจะเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ ประกอบกับการเดินทางไปและกลับจากทีท่ ำ� งานยามวิกาลของผูห้ ญิงเป็นการไม่ปลอดภัย
จากการประทุษร้ายของเหล่ามิจฉาชีพ เพื่อคุ้มครองสุขภาพอนามัยและสวัสดิภาพในชีวิตร่างกาย
ของผู้หญิง จึงจ�ำเป็นต้องตรากฎหมายนี้ ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีวินิจฉัยว่า
กฎหมายฉบับนี้มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่าง
ในเรื่องเพศ10
- กฎหมายของมลรัฐแห่งหนึ่งในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีบัญญัติว่า พนักงานหรือลูกจ้าง
หญิงที่เป็นโสดในภาคเอกชน หรือภาครัฐที่ทำ� งานสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง มีสิทธิหยุดงาน
1 วัน ในแต่ละเดือนเพือ่ ท�ำงานบ้าน แต่ไม่ให้สทิ ธิเช่นว่านีแ้ ก่พนักงานหรือลูกจ้างชาย ศาลรัฐธรรมนูญ
แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีวินิจฉัยว่า กฎหมายฉบับนี้มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล
เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องเพศ11
- ศาลรัฐธรรมนูญไทยมีค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 21/2546 ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ตรวจการ
แผ่นดินของรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 198 กรณี
พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 มาตรา 12 มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ว่า
บทบัญญัติมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 ที่บัญญัติว่า “หญิงมีสามี ให้ใช้
ชื่อสกุลของสามี” มีลักษณะเป็นบทบังคับให้หญิงมีสามีต้องใช้ชื่อสกุลของสามีเท่านั้น อันเป็นการ
ลิดรอนสิทธิในการใช้ชื่อสกุลของหญิงมีสามี ท�ำให้ชายและหญิงมีสิทธิไม่เท่าเทียมกันเกิดความ
ไม่เสมอภาคกันทางกฎหมายด้วยเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องเพศและสถานะของบุคคล อีกทั้ง
เป็นการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรม เนือ่ งจากการบังคับให้หญิงมีสามีใช้ชอื่ สกุลของสามีเพียงฝ่ายเดียว
โดยใช้สถานะการสมรสนั้น มิได้เป็นเหตุผลในเรื่องความแตกต่างทางกายภาพ หรือภาระหน้าที่
ระหว่างชายและหญิงทีม่ ผี ลมาจากความแตกต่างทางเพศ จนท�ำให้ตอ้ งมีการเลือกปฏิบตั ใิ ห้แตกต่างกัน
ดังนั้น พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 มาตรา 12 จึงมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
เพราะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 30 เป็นอันใช้บังคับมิได้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 6 (หมายถึง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540)

10
11

Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts 85, 191(1992) cited by Sabine MICHALOWSKI and Lorna
WOODS, op. cit., pp. 173-176.
Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts 52, 369(1978) cited by Sabine MICHALOWSKI and Lorna
WOODS,  ibid, p. 171-172.
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การปกครองระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ

		ประการที่ ส อง กฎหมายที่ จ� ำ กั ด หรื อ ให้ อ� ำ นาจองค์ ก รของรั ฐ จ� ำ กั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ
ของราษฎรจะต้องมีความชัดเจน
ที่ว่ากฎหมายที่จ�ำกัดหรือให้อ�ำนาจองค์กรของรัฐจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของราษฎรต้องมี
ความชัดเจน หมายความว่า กฎหมายนั้นต้องบัญญัติก�ำหนดไว้ให้ชัดแจ้งชัดแจ้งว่าบังคับหรือห้ามมิให้
บุคคลประเภทใดกระท�ำการอะไร ในกรณีใด และเพื่อประโยชน์อะไร หรือให้อ�ำนาจองค์กรของรัฐ
ออกค�ำสั่งบังคับหรือห้ามมิให้บุคคลประเภทใด กระท�ำการอะไร ในกรณีใด และเพื่อประโยชน์อะไร
ความชัดเจนของกฎหมายนี้เป็นเงื่อนไขที่จ�ำเป็นและขาดเสียมิได้แก่การที่ราษฎรจะสามารถ
ใช้สิทธิและเสรีภาพกระท�ำการต่าง ๆ บุคคลย่อมไม่กล้าตัดสินใจใช้สิทธิหรือเสรีภาพกระท�ำการใด ๆ
ลงไป ถ้าหากไม่สามารถคาดคะเนได้ล่วงหน้าว่าการกระท�ำนั้น ๆ ของตนจะมีผลทางกฎหมายอย่างไร
และผลทางกฎหมายอันจะเกิดขึ้นจากการกระท�ำนั้น ๆ จะท�ำให้ตนได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์
มากน้อยเพียงใด เพื่อประกัน “ความมั่นคงในนิติฐานะ” (Legal Security) เช่นว่านี้ของราษฎร
ศาลของประเทศเสรีประชาธิปไตยที่ท�ำหน้าที่ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
จึงต่างพากันพิพากษาว่า กฎหมายที่จ�ำกัดหรือให้อ�ำนาจองค์กรของรัฐจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพ
ของราษฎรเป็นกฎหมายที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ถ้าหากว่ากฎหมายนั้นไม่มีความชัดเจนเพียงพอ
ตัวอย่างเช่น
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้พิพากษาว่า กฎหมายควบคุมการชุมนุม
สาธารณะซึ่งตราขึ้นใช้บังคับตั้งแต่ในสมัยที่ประเทศตกอยู่ภายใต้การปกครองระบอบนาซีขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ เพราะกฎหมายนี้ให้อ�ำนาจแก่เจ้าพนักงานต�ำรวจอนุญาตให้จัดชุมนุมสาธารณะ
หรือไม่ก็ได้ ตามแต่จะเห็นสมควร ศาลกล่าวไว้ในค�ำพิพากษาว่า ถ้ารัฐสภาเห็นว่ามีความจ�ำเป็น
ต้องห้ามมิให้บุคคลใช้เสรีภาพขั้นพื้นฐาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เสียก่อน
รัฐสภาจะต้องก�ำหนดเงื่อนไขในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตไว้ให้ชัดเจนด้วย จะปล่อยให้การอนุญาต
หรือไม่อนุญาตอยู่ในดุลพินิจของเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่โดยสิ้นเชิงหาได้ไม่12
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ (Conseil constitutionnel) แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสก็เคยตัดสินว่า
ร่างรัฐบัญญัติที่ให้อ�ำนาจเจ้าพนักงานต�ำรวจยุติธรรม (Officier de police judiciaire) หรือเจ้าหน้าที่
ต�ำรวจยุติธรรม (Agent de police judiciaire) ซึ่งกระท�ำตามค�ำสั่งของเจ้าพนักงานต�ำรวจยุติธรรม
ท�ำการตรวจค้นยานพาหนะที่มิได้ใช้เป็นที่อยู่อาศัย บนทางสาธารณะ ต่อหน้าเจ้าของหรือผู้ขับขี่
ขัดต่อรัฐธรรมมนูญ โดยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญให้เหตุผลว่า ร่างรัฐบัญญัติฉบับนี้มิได้ก�ำหนดกรณี
ที่เจ้าพนักงานต�ำรวจยุติธรรมและเจ้าหน้าที่ต�ำรวจยุติธรรมซึ่งกระท�ำการตามค�ำสั่งของเจ้าพนักงาน
ต�ำรวจยุติธรรมจะใช้อ�ำนาจตรวจค้นยานพาหนะได้ไว้ให้ชัดเจน13
12

13

Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts 20, 150 (1966) cited by Mahendra P. SINGH, German
Administrative Law in Common Law Perspective 2ed., Berlin; Heidenberg; New York; Bacelona;
Hong Kong; London; Mailand; Paris; tokio, Springer, 2001, pp. 153-154.
ค�ำวินิจฉัย ลงวันที่ 12 มกราคม ค.ศ. 1977 ใน Louis FAVOREU et Loic PHILIP, Les grands décisions du Conseil
constitutionnel, Paris, Sirey, 1979, pp. 391-406.
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วรพจน์ วิศรุตพิชญ์

อย่างไรก็ตาม เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า การเรียกร้องให้ฝ่ายนิติบัญญัติตรากฎหมายให้มี
ความชัดเจนถึงขนาดสามารถขจัดดุลพินจิ ให้หมดสิน้ ไปจากกระบวนการบังคับใช้กฎหมายนัน้ เท่ากับว่า
“เป็นการสร้างวิมานในอากาศ” (Visionary) ทัง้ นี้ เพราะรัฐเสรีประชาธิปไตยมิได้มคี วามมุง่ หมายเพียง
เพือ่ ประกันความมัน่ คงในนิตฐิ านะของราษฎรเท่านัน้ แต่ยงั มีความมุง่ หมายทีจ่ ะอ�ำนวยความยุตธิ รรม
ให้แก่ราษฎรทุกคนในทุกกรณีอีกด้วย มาตรการของฝ่ายบริหารหรือค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งของศาล
ที่ยุติธรรมได้แก่ มาตรการหรือค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งของศาลที่สามารถตอบสนองความต้องการ
ส่ ว นรวมของประชาชนหรื อ อี ก นั ย หนึ่ ง “ประโยชน์ ส าธารณะ” ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
มีประสิทธิผลที่สุด แต่ขณะเดียวกันก็มีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของราษฎรน้อยที่สุด
(Proportionality)
ความต้ อ งการส่ ว นรวมของประชาชนนั้ น มิ ไ ด้ ค งที่ หากแต่ ผั น แปรเปลี่ ย นแปลงไปตาม
สภาพการณ์ทางสังคมในแต่ละกาลเทศะ เหลือวิสัยที่ฝ่ายนิติบัญญัติจะตรากฎหมายเพื่อให้บรรลุ
ความมุ่งหมายทั้งสองประการได้อย่างสมบูรณ์ ความแตกต่างในพื้นจิตใจของมนุษย์แต่ละคนก็ดี
ความหลากหลายของพฤติกรรมของมนุษย์และสรรพสิ่งก็ดี ย่อมเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งแก่การบัญญัติ
กฎหมายก�ำหนดไว้เป็นการทั่วไปและชัดเจนว่า ในกรณีใด อะไรคือความยุติธรรม การตรากฎหมาย
ให้มีลักษณะทั่วไปและชัดเจน จ�ำต้องจ�ำแนกบุคคล สิ่งของ และเหตุการณ์ไว้เป็นประเภท แล้วปฏิบัติ
ต่อบุคคล สิ่งของและเหตุการณ์ประเภทเดียวกันตามหลักการเดียวกัน บุคคล สิ่งของและเหตุการณ์
แม้จะมีลกั ษณะร่วมกันอยูพ่ อทีจ่ ะจัดเป็นประเภทเดียวกันได้ แต่กห็ าได้เหมือนกันหมดในทุกแง่ทกุ มุมไม่
ฝ่ายนิติบัญญัติจึงต้องค�ำนึงถึงแต่ลักษณะร่วมกัน และละเลยไม่ค�ำนึงถึงลักษณะที่บุคคล สิ่งของ
และเหตุการณ์มีแตกต่างกันออกไป ดังนั้น เมื่อน�ำกฎหมายซึ่งก�ำหนดบังคับให้บุคคลประเภทใด
ประเภทหนึ่งกระท�ำการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือห้ามมิให้กระท�ำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อปรากฏว่า
มีข้อเท็จจริงประเภทใดประเภทหนึ่งเกิดขึ้น ไปใช้บังคับแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ในกรณีเฉพาะกรณีใด
กรณีหนึ่งแล้ว อาจก่อให้เกิดความอยุติธรรมอย่างยิ่งแก่บุคคลนั้น ในกรณีเฉพาะกรณีนั้นก็เป็นได้
เพื่อป้องกันมิให้เกิด “ความอยุติธรรมเฉพาะกรณี” ขึ้น ฝ่ายนิติบัญญัติจึงต้องเปิดช่องให้องค์กร
ของรัฐผูม้ อี ำ� นาจหน้าทีใ่ ช้บงั คับกฎหมายซึง่ ได้แก่ฝา่ ยบริหารหรือศาลใช้ดลุ พินจิ ในการบังคับใช้กฎหมาย
ได้บ้าง กล่าวกันว่า แม้ดุลพินิจจะเป็น “สิ่งชั่วร้าย” (Evil) แต่ก็เป็น “สิ่งชั่วร้ายที่จ�ำเป็น” (Necessary
Evil) ทั้งนี้เพราะการให้ดุลพินิจแก่องค์กรของรัฐไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารหรือศาลก็ตาม เป็นวิธีการ
แต่เพียงวิธีเดียวที่จะท�ำให้การบังคับใช้กฎหมายด�ำเนินไปได้อย่างยุติธรรม
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ศาลของประเทศเสรีประชาธิปไตยที่มีอ�ำนาจหน้าที่ตรวจสอบ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายจะวินิจฉัยว่า กฎหมายที่จ�ำกัดหรือให้อ�ำนาจองค์กรของรัฐ
จ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของราษฎรจะเป็นกฎหมายที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญก็เฉพาะแต่ในกรณีที่กฎหมาย
นั้นให้ดุลพินิจแก่องค์กรของรัฐอย่างไม่มีขอบเขตจ�ำกัด ท�ำนองเดียวกันกับการออกเช็คให้บุคคลใด
บุคคลหนึ่งไปโดยมิได้ระบุจ�ำนวนเงินไว้ ปล่อยให้ผู้ทรงเช็คนั้นระบุจ�ำนวนเงินเอาตามใจชอบ (blank
cheque) เท่านั้น
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แต่โดยทั่วไปแล้วถ้าตีความได้ก็จะไม่วินิจฉัยเช่นนี้ เช่น มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
กิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. 253014 บัญญัตไิ ว้แต่เพียงว่า “เทปหรือวัสดุโทรทัศน์ทผี่ รู้ บั อนุญาต
ตามมาตรา 615 จะมีไว้ในสถานทีป่ ระกอบกิจการของตนได้ จะต้องเป็นเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ทภี่ าพและ
เสียงของเรือ่ งได้ผา่ นการตรวจพิจารณาและได้รบั ความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานผูต้ รวจตามมาตรา 11
หรือมาตรา 14 หรือต้องเป็นเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ที่มีผู้รับรองส�ำเนาตามมาตรา 17 แล้วเท่านั้น และ
เทปหรือวัสดุโทรทัศน์ดังกล่าวจะต้องมีการแสดงตรา หมายเลขรหัส และรายละเอียดตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง” การให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบให้ผู้รับอนุญาต
มีเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ใดไว้ในสถานประกอบกิจการของตนเป็นค�ำสั่งทางปกครอง แต่บทบัญญัติ
แห่งกฎหมายดังกล่าวมิได้ระบุว่า เทปหรือวัสดุโทรทัศน์ที่ภาพหรือเสียงของเรื่องมีลักษณะเช่นไร
เจ้าพนักงานผู้ตรวจพึงให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบ ดูประหนึ่งว่าเจ้าพนักงานผู้ตรวจ
มีดุลพินิจที่จะให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบให้ผู้รับอนุญาตมีเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ใด
ไว้ในสถานประกอบกิจการของตนได้ตามแต่จะเห็นสมควร แต่หมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติควบคุม
กิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. 2530 ได้ระบุไว้ว่า “เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ คือ โดยที่ปรากฏว่าในปัจจุบันนี้ได้มีการบริการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจ�ำหน่ายเทปและวัสดุ
โทรทัศน์ กับมีการจัดฉายหรือให้บริการเกีย่ วกับเทปหรือวัสดุโทรทัศน์แพร่หลายทัง้ ในกรุงเทพมหานคร
และในต่างจังหวัด ซึ่งเทปและวัสดุโทรทัศน์เหล่านั้นไม่ได้ผ่านการตรวจพิจารณาจากเจ้าหน้าที่
ของรัฐ เนื่องจากไม่ใช่ภาพยนตร์ ตามความหมายของพระราชบัญญัติภาพยนตร์ พุทธศักราช 2473
การที่ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายควบคุมกิจการดังกล่าว ย่อมก่อให้เกิดผลเสียหายแก่เยาวชนและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน ทั้งยังอาจกระทบกระเทือนถึงความมั่นคงของรัฐอีกด้วย ในการนี้
จ�ำเป็นต้องมีกฎหมายควบคุมการด�ำเนินกิจการเกี่ยวกับเทปและวัสดุโทรทัศน์ จึงจ�ำเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตนิ ”ี้ เป็นทีเ่ ห็นได้จากหมายเหตุทา้ ยพระราชบัญญัตคิ วบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์
พ.ศ. 2530 ว่า พระราชบัญญัตินี้มีเจตนารมณ์ที่จะควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์เพื่อป้องกัน
มิให้เกิดผลเสียหายแก่เยาวชนและศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือกระทบกระเทือนถึงความมั่นคง
ของรัฐ และจากเจตนารมณ์ดังกล่าวของกฎหมายก็อาจอนุมานได้ว่า เทปและวัสดุโทรทัศน์ที่
เจ้าพนักงานผูต้ รวจมีอำ� นาจไม่ให้ความเห็นชอบให้ผรู้ บั อนุญาตมีไว้ในสถานประกอบกิจการของตนได้
ต้องเป็นเทปและวัสดุโทรทัศน์ที่ภาพหรือเสียงของเรื่องมีลักษณะเป็นอันตรายต่อจิตใจของเยาวชน
เป็นการบ่อนท�ำลายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรืออาจกระทบ
กระเทือนต่อความมั่นคงของชาติเท่านั้น และโดยที่เทปและวัสดุโทรทัศน์เป็นสื่อในการใช้เสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็นของชนชาวไทยอย่างหนึ่ง ดังนั้น หากเทปและวัสดุโทรทัศน์ใดภาพและเสียง
14
15

พระราชบัญญัตินี้ถูกยกเลิกแล้วโดยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ. 2551
หมายถึง ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจ�ำหน่ายด้วยประการใด ๆ ซึ่งเทปหรือวัสดุโทรทัศน์
โดยท�ำเป็นธุรกิจหรือโดยได้ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในรูปของค่าธรรมเนียมสมาชิกหรือด้วยวิธีการอื่นใด

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 20 เล่มที่ 60 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2561
-18-1171(001)P3.indd 285

285
3/6/62 BE 2:17 PM

วรพจน์ วิศรุตพิชญ์

ของเรื่องไม่มีลักษณะดังกล่าวเจ้าพนักงานผู้ตรวจจะไม่ให้ความเห็นชอบไม่ได้ เมื่อตีความได้เช่นนี้
ก็ย่อมเห็นได้ว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวมิได้ให้อ�ำนาจดุลพินิจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่อย่างไม่มี
ขอบเขตจ�ำกัดแต่อย่างใด
		ประการที่ ส าม กฎหมายที่ จ� ำ กั ด หรื อ ให้ อ� ำ นาจองค์ ก รของรั ฐ จ� ำ กั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ
ของราษฎรจะต้องไม่มีผลบังคับใช้ย้อนหลัง
ทีว่ า่ กฎหมายทีจ่ ำ� กัดหรือให้อำ� นาจองค์กรของรัฐจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของราษฎรได้ตอ้ งไม่มี
ผลใช้บังคับย้อนหลัง หมายความว่า จะต้องมีการประกาศโฆษณากฎหมายนั้นให้ราษฎรทราบเป็น
การล่วงหน้าในราชกิจจานุเบกษาหรือโดยวิธีอื่นก่อนที่จะใช้บังคับแก่ราษฎร และจะใช้กฎหมายนั้น
บังคับแก่การกระท�ำหรือเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นและสิ้นสุดลงแล้วก่อนวันที่ได้มีการประกาศโฆษณา
กฎหมายนัน้ ไม่ได้ ข้อห้ามตรากฎหมายให้มผี ลใช้บงั คับย้อนหลังนีม้ บี ญ
ั ญัตไิ ว้อย่างชัดแจ้งในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยแทบทุกฉบับ รวมทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ในกรณีของกฎหมายที่ก�ำหนดความผิดและโทษทางอาญา โดยมาตรา 29 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับนี้ บัญญัตวิ า่ “บุคคลไม่ตอ้ งรับโทษอาญา เว้นแต่ได้กระท�ำการอันกฎหมาย
ที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระท�ำนั้นบัญญัติเป็นความผิดและก�ำหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้น
จะหนักกว่าโทษทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในกฎหมายทีใ่ ช้อยูใ่ นเวลาทีก่ ระท�ำความผิดมิได้” แต่แม้รฐั ธรรมนูญจะไม่ได้
ห้ามมิให้ตรากฎหมายก�ำหนดความผิดและโทษอย่างอื่นโดยให้กฎหมายนั้นใช้บังคับย้อนหลังไว้
อย่างชัดแจ้ง ก็ต้องถือว่ารัฐธรรมนูญบัญญัติห้ามไว้โดยปริยาย ดังที่ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
(Conseil constitutionnel) แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้วินิจฉัยไว้เช่นนี้ในค�ำวินิจฉัยที่ 82 – 155
ลงวันที่ 30 ตุลาคม ค.ศ. 1982 เกี่ยวกับโทษทางภาษีว่า “หลักความไม่มีผลใช้บังคับย้อนหลัง
ของกฎหมายดังมีนัยดังกล่าว หาได้ใช้บังคับแต่เฉพาะกับกฎหมายที่บัญญัติก�ำหนดความผิดและ
โทษทางอาญาซึ่งศาลที่มีอ�ำนาจหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีอาญาเป็นผู้ลงแก่ผู้กระท�ำผิดเท่านั้นไม่
หากแต่ยังขยายไปใช้บังคับกับกฎหมายที่ก�ำหนดความผิดและโทษทุกประเภท แม้ว่าฝ่ายนิติบัญญัติ
จะเห็นสมควรมอบหมายให้องค์กรอื่นซึ่งมิใช่องค์กรตุลาการเป็นผู้ลงแก่ผู้กระท�ำผิดด้วย”16 ถ้าหาก
ความเห็นนี้ได้รับการยอมรับว่าถูกต้อง การตรากฎหมายก�ำหนดความผิดและโทษทุกประเภท โดยให้
กฎหมายนั้นใช้บังคับย้อนหลังไปเป็นผลร้ายแก่บุคคล ย่อมขัดต่อรัฐธรรมนูญ

16

ค�ำวินิจฉัย ลงวันที่ 30 ตุลาคม ค.ศ. 1982 อ้างใน Conseil d’Etat, Les pouvoirs de l’administration dans le
domaine des sanctions, Les études du Conseil d’Etat, Paris, La documentation française, 1995, p. 57.
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		ประการทีส่ ี่ กฎหมายทีจ่ ำ� กัดหรือให้อำ� นาจองค์กรของรัฐจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของราษฎร
ต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อหลักความได้สัดส่วน (หลักความพอสมควรแก่เหตุ)
ที่ว่ากฎหมายที่จ�ำกัดหรือให้อ�ำนาจองค์กรของรัฐจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของราษฎรต้องไม่ขัด
ต่อหลักความได้สัดส่วนหรือหลักความพอสมควรแก่เหตุ หมายความว่า มาตรการที่กฎหมายออกมา
ใช้บงั คับหรือให้อำ� นาจองค์กรของรัฐออกมาใช้บงั คับแก่ราษฎรต้องเป็นมาตรการทีส่ ามารถด�ำเนินการ
ให้เกิดผลตามที่ฝ่ายนิติบัญญัติประสงค์จะให้เกิดขึ้นได้จริง ๆ ในทางปฏิบัติ (หลักความสัมฤทธิ์ผล)
ต้องเป็นมาตรการทีม่ ผี ลกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของราษฎรน้อยทีส่ ดุ (หลักความจ�ำเป็น)
และต้องเป็นมาตรการที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาชนยิ่งกว่าที่ก่อความเสียหายให้แก่เอกชนและ
หรือแก่สงั คมโดยส่วนรวม (หลักความได้สดั ส่วนในความหมายอย่างแคบ)17 กฎหมายทีก่ ำ� หนดมาตรการ
ซึ่งไม่สามารถด�ำเนินการให้เกิดผลตามที่ฝ่ายนิติบัญญัติประสงค์จะให้เกิดขึ้นได้เลยก็ดี กฎหมาย
ที่ก�ำหนดมาตรการซึ่งมีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของราษฎรเกินขอบเขตแห่งความ
จ�ำเป็นแก่การด�ำเนินการให้เกิดผลตามที่ฝ่ายนิติบัญญัติประสงค์จะให้เกิดขึ้นก็ดี กฎหมายที่ก�ำหนด
มาตรการซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาชนน้อยมากเมื่อเทียบกับที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เอกชน
และหรือแก่สังคมโดยส่วนรวมก็ดี ถือว่าเป็นกฎหมายที่ตราขึ้นโดยฝ่าฝืนเจตนารมณ์ตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญและใช้บังคับมิได้ ตัวอย่างเช่น
ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 45 ลงวันที่ 17 มกราคม 2517 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 252 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2515 ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่
ขายอาหารหรือเครื่องดื่มระหว่างเวลา 01.00 นาฬิกา ถึง 05.00 นาฬิกา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
อธิบดีกรมต�ำรวจส�ำหรับกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัดส�ำหรับจังหวัดอื่น ศาลรัฐธรรมนูญ
ได้วินิจฉัยไว้ในค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 12/2552 ว่า การจ�ำกัดเสรีภาพในการขายอาหารหรือ
เครื่องดื่มในช่วงเวลา 01.00 นาฬิกา ถึง 05.00 นาฬิกาของแต่ละวันนั้น นอกจากจะเป็นการจ�ำกัด
โอกาสในการประกอบอาชีพค้าขายโดยสุจริตของประชาชนจ�ำนวนมากโดยไม่จ�ำเป็นแล้ว ยังเป็น
การสร้างภาระให้แก่ประชาชนผู้ประกอบอาชีพสุจริตอื่น ๆ ที่มีความจ�ำเป็นจะต้องบริโภคอาหารและ
เครือ่ งดืม่ ในช่วงเวลาดังกล่าวของแต่ละวันโดยไม่มเี หตุผลและความจ�ำเป็นสนับสนุนอีกด้วย ถึงแม้จะมี
การผ่อนปรนให้ขอรับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมต�ำรวจหรือผูว้ า่ ราชการจังหวัดได้ ก็ยงั คงเป็นการสร้าง
เงือ่ นไขและภาระแก่การใช้เสรีภาพดังกล่าวโดยไม่จำ� เป็นอยูน่ นั่ เอง เพราะการทีจ่ ะบังคับให้ประชาชน
ที่ประกอบอาชีพค้าขายอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วทุกพื้นที่ของประเทศจะต้องไปขอใบอนุญาตจาก
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐนั้นเป็นสิ่งที่ยากต่อการปฏิบัติ ทั้งยังเป็นช่องทางให้ประชาชนผู้ประกอบ
สัมมาชีพเหล่านั้นต้องตกอยู่ใต้อ�ำนาจครอบง�ำของเจ้าหน้าที่โดยปราศจากเหตุผลอันสมควรอีกด้วย  

17

Nicholas EMILIOU, The Principle of Proportionality in European Law : A comparative Study, London,
Kluwer Law International, 1996; Sabine MICHALOWSKI and Lorna WOODS, op.cit., pp. 83-92.
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การจ�ำกัดเสรีภาพดังกล่าวเห็นได้ชัดว่ามิได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจ
ของประเทศ การคุ้มครองประชาชนในด้านสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน หรือประโยชน์อื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา 43 วรรคสอง (หมายถึง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550) แต่อย่างใด ประกอบกับความจ�ำเป็น
ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และไม่เหมาะสมกับวิถีชีวิต
ของประชาชนในปัจจุบนั จึงเป็นการจ�ำกัดเสรีภาพของบุคคลทีร่ ฐั ธรรมนูญรับรองไว้เกินกว่าความจ�ำเป็น
และกระทบกระเทือนต่อสาระส�ำคัญแห่งเสรีภาพนั้น อันเป็นการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 29
วรรคหนึ่ง (หมายถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550) ด้วย
ในบรรดาหลักการที่เป็นสาระส�ำคัญของหลักความได้สัดส่วน (หรือหลักความพอสมควร
แก่เหตุ) ทัง้ สามหลักข้างต้น คงมีแต่เพียงหลักความจ�ำเป็นเท่านัน้ ทีร่ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติไว้อย่างชัดแจ้ง
โดยบัญญัติไว้ในมาตรา 29 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทั้งสองฉบับดังกล่าวว่า  
“การจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะแต่เพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้ก�ำหนดไว้ และเพียงเท่าที่จ�ำเป็น ...”
ส่วนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้นำ� หลักความพอสมควรแก่เหตุมาบัญญัติ
ไว้ในมาตรา 26 วรรคหนึง่ มีความว่า “การตรากฎหมายทีม่ ผี ลเป็นการจ�ำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล
ต้องเป็นไปตามเงือ่ นไขทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญ ในกรณีทรี่ ฐั ธรรมนูญมิได้บญ
ั ญัตเิ งือ่ นไขไว้ กฎหมาย
ดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม ไม่เพิ่มภาระหรือจ�ำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควร
แก่เหตุ และจะกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลมิได้ ...”
		ประการทีห่ า้ กฎหมายทีจ่ ำ� กัดหรือให้อำ� นาจองค์กรของรัฐจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของราษฎร
จะกระทบกระเทือนสาระส�ำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้
กฎหมายที่จ�ำกัดหรือให้อ�ำนาจองค์กรของรัฐจ�ำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของราษฎรจนกระทั่ง
ล�้ำเข้าไปกระทบถึง “แก่น” หรือ “สารัตถะ” ของสิทธิและเสรีภาพนั้น มีผลไม่ต่างกับกฎหมาย
ที่ตัดสิทธิหรือเสรีภาพนั้นเลย เช่น กฎหมายที่บัญญัติว่าการกระท�ำหรือการละเว้นไม่กระท�ำการใด
เป็นความผิดทางอาญา และก�ำหนดระวางโทษทางอาญาไว้อย่างโหดร้าย ทารุณ เป็นต้นว่า ตัดแขน
ตัดขา หรือคุมขังไว้ในห้องมืดปราศจากแสงสว่าง ฯลฯ และดังนั้นจึงต้องถือว่ากฎหมายนั้นมีข้อความ
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ใช้บังคับมิได้
เป็นทีเ่ ห็นได้วา่ กฎหมายทีจ่ ำ� กัดหรือให้อำ� นาจองค์กรของรัฐจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของราษฎร
จนกระทั่งล�้ำเข้าไปกระทบสาระส�ำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้น ๆ ย่อมเป็นกฎหมายที่ขัดต่อ
หลักความได้สดั ส่วนหรือหลักความพอสมควรแก่เหตุอยูใ่ นตัว ข้อห้ามมิให้ฝา่ ยนิตบิ ญ
ั ญัตติ รากฎหมาย
จ�ำกัดหรือให้อ�ำนาจองค์กรของรัฐจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพจนกระทั่งกระทบกระเทือนสาระส�ำคัญแห่ง
สิทธิและเสรีภาพนั้นจึงแทบจะไม่มีที่ใช้ และน่าจะเป็นด้วยเหตุน้ี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
288
-18-1171(001)P3.indd 288

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 20 เล่มที่ 60 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2561
3/6/62 BE 2:17 PM

การปกครองระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ

พุทธศักราช 2560 จึงไม่ได้บญ
ั ญัตขิ อ้ ห้ามนีไ้ ว้เหมือนดังเช่นมาตรา 29 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 และมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
3 เงือ่ นไขเกีย่ วกับรูปแบบของกฎหมายทีจ่ ำ� กัดหรือให้อำ� นาจองค์กรของรัฐจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพ
ของราษฎร
มาตรา 29 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และ
มาตรา 29 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติว่า กฎหมาย
ที่จ�ำกัดหรือให้อ�ำนาจจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของราษฎรจะ “ต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้
อ�ำนาจในการตรากฎหมายนั้นด้วย” เช่น การตรากฎหมายจ�ำกัดหรือให้อ�ำนาจองค์กรของรัฐจ�ำกัด
เสรีภาพในการเดินทางและเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่ภายในราชอาณาจักรของบุคคล จะต้องระบุ
ไว้ในกฎหมายนั้นว่าอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติมาตรา 36 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 หรือมาตรา 34 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ทั้งนี้
เพื่อให้ราษฎรสามารถตรวจสอบได้โดยสะดวกว่าฝ่ายนิติบัญญัติได้ตรากฎหมายจ�ำกัดหรือให้อ�ำนาจ
องค์กรของรัฐจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของตนโดยเคารพและปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของกฎหมาย ทั้งในแง่เงื่อนไขเกี่ยวกับเจตนารมณ์ของกฎหมายและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
ลักษณะของกฎหมายข้างต้นหรือไม่ การตรากฎหมายจ�ำกัดหรือให้อำ� นาจองค์กรของรัฐจ�ำกัดสิทธิและ
เสรีภาพของราษฎรโดยไม่ระบุบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญทีใ่ ห้อำ� นาจในการตรากฎหมายนัน้ ย่อมมีผล
ท�ำให้กฎหมายนั้นขัดต่อมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และ
มาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และดังนั้นจึงใช้บังคับมิได้ตาม
มาตรา 6 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และมาตรา 6 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ไม่มบี ทบัญญัตบิ งั คับว่ากฎหมายทีจ่ ำ� กัด
หรือให้อ�ำนาจองค์กรของรัฐจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
ที่ให้อ�ำนาจในการตรากฎหมายนั้นด้วยแต่อย่างใด แต่ได้บัญญัติบังคับไว้ในมาตรา 26 วรรคหนึ่งว่า
“การตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจ�ำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลต้อง...ระบุเหตุผลความจ�ำเป็น
ในการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพไว้ด้วย” แต่มิได้บังคับไว้ว่าให้ระบุเหตุผลความจ�ำเป็นดังกล่าวไว้ในที่ใด
อย่างไรก็ตาม คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแนวทางการตรวจและการจัดท�ำร่างกฎหมาย
ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญดังกล่าวตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา
(คณะพิเศษ) ตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)
เห็นว่า
“แม้มาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะมีบทบัญญัติแตกต่างจากมาตรา 29
ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2540 และมาตรา 29 ของรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก็ตาม แต่ยังคงมีหลักการและสาระส�ำคัญท�ำนองเดียวกัน  
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เมื่อการร่างกฎหมายที่มีผลเป็นการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 ได้เคยระบุบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญทีใ่ ห้อำ� นาจในการตรากฎหมายทีม่ ผี ลเป็นการ
จ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลนั้นไว้ในค�ำปรารภ การร่างกฎหมายที่มีผลเป็นการจ�ำกัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลตามมาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงสมควรระบุบทบัญญัตทิ ใี่ ห้
อ�ำนาจในการตรากฎหมายทีม่ ผี ลเป็นการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพไว้ในค�ำปรารภเช่นเดียวกัน  นอกจากนี้
เมื่อมาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ก�ำหนดให้การตรากฎหมายที่มีผลเป็นการ
จ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลต้องระบุเหตุผลความจ�ำเป็นในการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพได้ด้วย
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) จึงได้กำ� หนดแนวทางการเขียนค�ำปรารภเกีย่ วกับการจ�ำกัดสิทธิ
และเสรีภาพตามมาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยไว้ในค�ำปรารภ โดยก�ำหนดเป็น
2 ส่วน ดังนี้
ส่ ว นที่ ห นึ่ ง คงหลั ก การเดี ย วกั บ การอ้ า งบทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ใ ห้ อ� ำ นาจในการ
ตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพในเรื่องนั้น ท�ำนองเดียวกันกับพระราชบัญญัติ
ที่ ต ราขึ้ น ในช่ ว งที่ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2540 และรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ใช้บังคับ กล่าวคือ ก�ำหนดไว้เป็นวรรคสองของค�ำปรารภ
ส่วนที่สอง เพิ่มความขึ้นเป็นวรรคสามของค�ำปรารภ เพื่อระบุถึงเหตุผลความจ�ำเป็นในการ
ตรากฎหมายทีม่ ผี ลเป็นการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพ ไม่วา่ จะเป็นการตรากฎหมายทีเ่ ป็นไปตามเงือ่ นไข
ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ หรือเป็นกรณีที่รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติเงื่อนไขไว้ก็ตาม รวมทั้งระบุด้วยว่า
กฎหมายที่ตราขึ้นดังกล่าวไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม ไม่เป็นการเพิ่มภาระหรือจ�ำกัดสิทธิหรือเสรีภาพ
ของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ และไม่กระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคล ตลอดจนกฎหมาย
ที่ตราขึ้นนั้นมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่ง หรือแก่บุคคลใด
บุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ส�ำหรับแนวทางในการเขียนค�ำปรารภเพื่อให้เป็นไปตามการพิจารณาทั้งสองส่วนข้างต้น
สมควรใช้รูปแบบดังนี้
โดยที่เป็นการสมควร..................................................................................................................
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา 26 ประกอบกับมาตรา .. มาตรา .. และมาตรา .. ของรัฐธรรมนูญแห่ราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระท�ำได้ โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
....... (อธิบายเหตุผลความจ�ำเป็นในการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพ และกฎหมายฉบับนี้ไม่ขัดต่อ
หลักนิติธรรม ไม่เพิ่มภาระหรือจ�ำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ ไม่กระทบต่อ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคล มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป และไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใด
กรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ตามมาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญ) .......”
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การปกครองระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ

ตัวอย่างของการถือปฏิบตั ติ ามแนวทางข้างต้น พบได้ในค�ำปรารภของพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ซึ่งมีความว่า
“โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ มี บ ทบั ญ ญั ติ บ างประการเกี่ ย วกั บ การจ� ำ กั ด สิ ท ธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 26 ประกอบกับมาตรา 34 และมาตรา 37 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท�ำได้โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจ�ำเป็นในการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ เพื่อให้การจัดตั้ง การบริหารงาน และการด�ำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองเป็นไป
โดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในการก�ำหนดนโยบาย
และการส่งผูส้ มัครรับเลือกตัง้ รวมทัง้ มีมาตรการก�ำกับให้พรรคการเมืองสามารถด�ำเนินการโดยอิสระ
ไม่ถกู ครอบง�ำ หรือชีน้ ำ� โดยบุคคลซึง่ มิใช่สมาชิกของพรรคการเมือง ซึง่ การตราพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญนีส้ อดคล้องกับเงือ่ นไขทีบ่ ญ
ั ญัตใิ นมาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว”
ย่อมเป็นการขัดแย้งกันในตัวเอง ถ้ารัฐธรรมนูญบัญญัตวิ างข้อจ�ำกัดการใช้อำ� นาจรัฐตรากฎหมาย
จ�ำกัดหรือให้อ�ำนาจองค์กรต่าง ๆ ของรัฐจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของราษฎรไว้ แต่ในขณะเดียวกัน
รัฐธรรมนูญก็ปล่อยให้ผู้ใช้อ�ำนาจนิติบัญญัติวินิจฉัยปัญหาว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่จ�ำกัดหรือ
ให้อ�ำนาจองค์กรต่าง ๆ ของรัฐจ�ำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของราษฎรขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่
ได้อย่างอิสระ ปราศจากการควบคุมตรวจสอบอย่างใด ๆ  กรณีจงึ ต้องมีการสถาปนาระบบการควบคุม
ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายขึน้ และระบบการควบคุมตรวจสอบความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของกฎหมายที่แพร่หลายอยู่ในรัฐเสรีประชาธิปไตยในปัจจุบันคือ ระบบการควบคุม
ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายโดยศาล ซึ่งอาจเป็นศาลธรรมดาที่มีอ�ำนาจหน้าที่
พิจารณาพิพากษาคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีปกครองอยู่แล้วก็ได้ หรืออาจเป็นศาลรัฐธรรมนูญก็ได้
แต่ศาลซึง่ มีอำ� นาจหน้าทีใ่ นการควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย ไม่วา่ จะเป็น
ศาลธรรมดาหรือศาลรัฐธรรมนูญก็ตาม ต้องจ�ำกัดตนเองอยู่แต่เฉพาะการวินิจฉัยปัญหาว่าบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายทีจ่ ำ� กัดหรือให้อำ� นาจองค์กรต่าง ๆ ของรัฐจ�ำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของราษฎรขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งเป็น “ปัญหาทางกฎหมาย” เท่านั้น ไม่อาจก้าวล่วงเข้าไปวินิจฉัยปัญหาว่า
บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวเป็นกฎหมายที่ “ดี” หรือ “เลว” ซึ่งเป็น “ปัญหาทางการเมือง” และ
อยู่ในดุลพินิจโดยแท้ของผู้ใช้อ�ำนาจนิติบัญญัติได้   มิฉะนั้น จะเกิดปรากฏการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาขึ้น
ปรากฏการณ์ดังกล่าวเรียกกันว่า “การปกครองโดยตุลาการ” (Government by Judges)
บทสรุป
ประชาธิปไตย เป็นรูปแบบการปกครองของรัฐทีเ่ ปิดโอกาสให้ราษฎรเข้าไปมีสว่ นร่วมในการตรา
กฎหมายจ�ำกัดหรือให้อำ� นาจองค์กรต่าง ๆ ของรัฐจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของตน การเข้าไปมีสว่ นร่วม
ในการตรากฎหมายของราษฎรมีได้สองลักษณะ กล่าวคือ ราษฎรหรือประชาชนเป็นผูใ้ ห้ความยินยอม
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วรพจน์ วิศรุตพิชญ์

ให้มกี ารตรากฎหมายขึน้ ใช้บงั คับกับตนด้วยตนเอง โดยกระบวนการออกเสียงประชามติ (การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยโดยทางตรง) ลักษณะหนึ่ง กับการที่ราษฎรหรือประชาชนออกเสียงลงคะแนน
เลือกตั้งบุคคลเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติและมีฐานะเป็นผู้แทนปวงชน แล้วให้สมาชิกสภานิติบัญญัติ
ซึ่งเป็นผู้แทนปวงชนเป็นผู้ให้ความเห็นชอบให้มีการตรากฎหมายขึ้นใช้บังคับกับตนอีกทอดหนึ่ง
(การปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยทางผู้แทน) อีกลักษณะหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ
กฎหมายที่จ�ำกัดหรือให้อ�ำนาจองค์กรต่าง ๆ ของรัฐจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพของราษฎร หาได้ตราขึ้น
โดยความยินยอมอย่างเป็นเอกฉันท์ของราษฎรหรือของสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตซิ งึ่ เป็นผูแ้ ทนปวงชนไม่
หากแต่ตราขึ้นโดยความยินยอมของราษฎรฝ่ายข้างมากหรือของผู้แทนปวงชนฝ่ายข้างมากเท่านั้น
แต่การปกครองระบอบประชาธิปไตยต่างกับการปกครองเผด็จการโดยฝ่ายข้างมากตรงที่ในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้นฝ่ายข้างมากจะต้องเคารพสิทธิของฝ่ายข้างน้อยด้วย และเพื่อ
ป้องกันมิให้ฝ่ายข้างมากย�่ำยีฝ่ายข้างน้อยได้ตามอ�ำเภอใจ รัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตยจึงได้
มีบทบัญญัติวางข้อจ�ำกัดการใช้อ�ำนาจตรากฎหมายของฝ่ายข้างมากไว้หลายประการ ประการแรก
กฎหมายทีจ่ ำ� กัดหรือให้อำ� นาจองค์กรต่าง ๆ ของรัฐจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของราษฎรต้องมีเจตนารมณ์
ที่จะรักษาประโยชน์สาธารณะต่าง ๆ ที่รัฐธรรมนูญก�ำหนด ประการที่สอง กฎหมายดังกล่าวต้องมี
ผลบังคับเป็นการทั่วไป ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรณีใดกรณีหนึ่งเป็น
การเฉพาะเจาะจง ไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความ
แตกต่างในเรื่องต่าง ๆ เช่น ถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือ
สุขภาพ ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม ฯลฯ มีความชัดเจน
ไม่มผี ลใช้บงั คับย้อนหลัง และต้องไม่มลี กั ษณะเป็นการสร้างภาระหรือจ�ำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล
เกินสมควรแก่เหตุ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ เกินความจ�ำเป็นแก่การรักษาไว้ซึ่งประโยชน์สาธารณะที่
กฎหมายนั้นมีเจตนารมณ์ที่จะรักษา ทั้งยังจะต้องไม่กระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคล
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บทคัดย่อ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 5 ได้บัญญัติรับรองที่มาและ
ล�ำดับชั้นทางกฎหมายไว้ คือ รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ กฎหมาย กฎ
ระเบียบข้อบังคับอื่นใด ซึ่งพบว่าที่มาของกฎหมายและล�ำดับชั้นทางกฎหมายของประเทศไทยยังคง
มีปญ
ั หาและมีความสับสนอยูใ่ นปัจจุบนั   กล่าวคือ ในกรณีของประกาศของคณะปฏิวตั ถิ งึ แม้รฐั ธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยได้มบี ทบัญญัตริ บั รองวิธกี ารยกเลิกหรือแก้ไขเพิม่ เติมไว้ 3 กระบวนการด้วยกัน
คือ ให้กระท�ำเป็นพระราชบัญญัติ ให้กระท�ำเป็น มติคณะรัฐมนตรีและให้ท�ำเป็นค�ำสั่งนายกรัฐมนตรี
ก็ไม่ได้กล่าวถึงการยกเลิกหรือแก้ไขประกาศของคณะปฏิวัติที่มีสถานะเทียบเท่ารัฐธรรมนูญไว้
ยังคงเป็นปัญหาถกเถียงกันต่อไป ส่วนในกรณีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ถึงแม้ได้ก�ำหนดให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
มีความเป็นพิเศษกว่าพระราชบัญญัติในกระบวนการตรา แต่ไม่ได้ก�ำหนดให้พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญมีล�ำดับชั้นหรือนิติฐานะสูงกว่าหรือเท่ากับพระราชบัญญัติ ดังนั้นต้องรอค�ำวินิจฉัย
ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ต่ อ ไปและในกรณี พ ระราชกฤษฎี ที่ อ อกโดยอาศั ย รั ฐ ธรรมนู ญ เช่ น กั น คื อ
พระราชกฤษฎีกาอภัยโทษ นั้นมีสถานะทางกฎหมายมีฐานะเป็น “กฎ” เพราะศาลปกครองสูงสุด
ได้วนิ จิ ฉัยว่าไม่อยูใ่ นเขตอ�ำนาจของปกครองสูงสุดแล้วอยูใ่ นเขตอ�ำนาจศาลใดระหว่างศาลรัฐธรรมนูญ
กับศาลฎีกา
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Abstract
The Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2560 (2017), Section 5
stipulates and endorses the sources and hierarchy of law that is the constitution is
supreme law of the country over any laws, rules and regulations. It was found that
the sources and hierarchy of law cause problems and confusion in the present time.
In case of the Revolutionary Council Order, even the Constitution of the Kingdom of
Thailand stipulates and endorses three additional repeal and amendment methods
including the introduction of act, cabinet resolution and prime minister order, but they
fail to mention the repeal and amendment methods of the Revolutionary Council
Order whereas its status is equivalent to the constitution, which is the unsolvable
problem. In case of fundamental law, even the Constitution of the Kingdom of
Thailand, B.E. 2560 stipulates that the fundamental law is superior to the act in
the law enactment but fails to make the fundamental law’s hierarchy or juristic
position higher or equivalent to the act, thus, the solution will be reached in the
constitutional court. In case the royal decree issued by virtue of the constitution that
is Pardon Royal Decree has legal status as “rule” because the constitutional court
judged that it doesn’t come under the jurisdiction of the highest administrative court
and failed to define which court between the constitutional court and the Supreme
Court has jurisdiction in this case.   
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บทน�ำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 5 ได้บัญญัติรับรองที่มาและ
ล�ำดับชั้นทางกฎหมายไว้ คือ “รัฐธรรมนูญ” (Constitution) เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครอง
ประเทศ1 กฎหมาย2 หรือ เรียกว่า “กฎหมายระดับกฎหมายบัญญัติ” (Legislation) กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับอื่นใด หรือ เรียกว่า “กฎหมายล�ำดับรอง”3 (Subordinate legislation) จะขัดหรือแย้ง
กับรัฐธรรมนูญจะใช้บังคับมิได้ และในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและที่กฎหมายรัฐธรรมนูญ
มีบทบัญญัตริ บั รองใช้บงั คับ ให้ใช้จารีตประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ซึ่งก็คือ จารีตประเพณี หลักกฎหมายทั่วไป ค�ำพิพากษาของศาลและทฤษฎีกฎหมาย
และความเห็นของนักกฎหมาย เมื่อพิจารณาศึกษาจากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
1

2

3

เมือ่ พิจารณาศึกษาถึงทฤษฎีกฎหมายรัฐธรรมนูญ ถือว่า “อ�ำนาจจัดท�ำรัฐธรรมนูญ” (Authorized by the Constitution)
เป็นอ�ำนาจทีค่ วบคูก่ บั อ�ำนาจการจัดให้มรี ฐั ธรรมนูญ เพราะถ้าไม่มผี จู้ ดั ให้มยี อ่ มไม่มผี จู้ ดั ท�ำ เว้นแต่ในบางกรณี ผูม้ อี ำ� นาจ
จัดให้มีกับผู้จัดให้ท�ำบุคคลเดียวกัน  เช่น ผู้ก่อการปฏิวัติหรือรัฐประหาร เป็นต้น ดังนั้นผู้มีอ�ำนาจจัดท�ำรัฐธรรมนูญได้แก่
1) บุคคลคนเดียว 2) คณะบุคคล 3) สภานิติบัญญัติ (รัฐสภาหรือฝ่ายนิติบัญญัติ) และ 4) สภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.)
(อ้างใน วิษณุ เครืองาม “กฎหมายรัฐธรรมนูญ” กรุงเทพฯ: ส�ำนักพิมพ์นิติธรรม,2530 หน้า 83)
เมื่อพิจารณาศึกษากฎหมายระดับกฎหมายบัญญัติจะมีผู้ออกกฎหมายในระดับนี้มีอยู่ 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติ หรือ เรียกว่า “รัฐสภา” ซึ่งถือว่าเป็นเป็นองค์กรหลักในการท�ำหน้าที่ตรากฎหมาย
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งได้แก่ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ ประมวลกฎหมาย
กลุ่มที่ 2 ออกโดยฝ่ายบริหาร ออกพระราชก�ำหนด ซึ่งรัฐธรรมนูญก�ำหนดให้ฝ่ายบริหารออกพระราชก�ำหนด
ในกรณีที่มีความจ�ำเป็นเร่งด่วนกับในเรื่องเกี่ยวกับภาษีเงินตรา เท่านั้น
กลุม่ ที่ 3 ออกโดยคณะปฏิวตั อิ อกประกาศคณะปฏิวตั ิ กฎหมายนีเ้ ป็นกฎหมายทีร่ ฐั ธรรมนูญบัญญัตริ บั รองว่าชอบด้วย
กฎหมายและชอบด้วยรัฐธรรมนูญ (อ้างใน สิทธิกร ศักดิ์แสง “กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง” นนทบุรี:
ภีมปริ้นติ้ง แอนด์ ดีไซน์, 2560 หน้า )
พิจารณาศึกษาถึง “กฎหมายล�ำดับรอง” หรือ “กฎ” ของประเทศไทย สามารถวิเคราะห์ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 5 วรรค 5 และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. 2542 มาตรา 3 วรรค 8 ได้นยิ ามความหมายของกฎไว้เช่นเดียวกันว่า “กฎ” หมายถึง พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง
ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติทั้งถิ่น ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมาย
ให้ใช้บังคับแก่กรณีใด หรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ” จะเห็นได้ว่ากฎหมายทั้ง 2 ฉบับให้นิยามความหมายของ “กฎ”
โดยยกตัวอย่างชนิดของ “กฎ” ขึ้นกล่าวน�ำว่า “...พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติทั้งถิ่น
ระเบียบ ข้อบังคับหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลเป็นการทั่วไป” นั้นแสดงให้เห็นว่า “กฎ” เป็นกฎหมายล�ำดับรอง
หรือบรรทัดฐานทางกฎหมายที่เป็นการแสดงเจตนาในทางมหาชนฝ่ายเดียว ก�ำหนดสิทธิหน้าที่ให้แก่ผู้อยู่ภายใต้บังคับ
ของ “กฎ” ในส่วนท้ายที่กล่าวว่า “โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใด หรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ” แสดง
ให้เห็นถึงลักษณะที่เป็นการใช้บังคับทั่วไปของกฎ ฉะนั้น “กฎ” จึงมีลักษณะเป็นการก�ำหนดกฎเกณฑ์ในลักษณะ
เป็น “นามธรรม” เพื่อให้ใช้บังคับครอบคลุมข้อเท็จจริงจ�ำนวนมาก (อ้างใน สิทธิกร ศักดิ์แสง “ความสัมพันธ์
ระหว่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการกระท�ำทางปกครองในระบบบริการสาธารณะโดยองค์กรภายใน
ฝ่ายปกครอง : กรณีศึกษากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ” รายงานวิจัยเสนอต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 2559
หน้า 12-15)
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พุทธศักราช 2560 มาตรา 5 ที่กล่าวมาข้างต้นจะพบว่า มีที่มาของกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษร
และทีม่ าของกฎหมายทีไ่ ม่เป็นลายลักษณ์อกั ษร โดยก�ำหนดให้รฐั ธรรมนูญเป็นกฎหมายทีม่ ลี ำ� ดับชัน้ สูงสุด
ของประเทศ4 แต่อย่างไรก็ตามการทีร่ ฐั ธรรมนูญได้กำ� หนดทีม่ าและล�ำดับชัน้ ทางกฎหมายไว้แล้วก็ตาม
ก็ยังพบว่ายังมีปัญหาถกเถียงกันในทางวิชาการอยู่หลายเรื่องหลายประเด็น ซึ่งได้แก่ ปัญหาและ
ความสมบูรณ์ของกฎหมายของประกาศคณะปฏิวัติ ปัญหาที่มาของค�ำพิพากษาของศาล ปัญหาที่มา
ของทฤษฎีกฎหมายและความเห็นของนักกฎหมายว่าเป็นกฎหมายที่สมบูรณ์หรือไม่ และมีล�ำดับชั้น
ทางกฎหมายใด และปัญหาของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญในกรณีที่รัฐธรรมนูญถูกยกเลิก
โดยการปฏิวัติรัฐประหารนั้นสิ้นผลทางกฎหมายไปพร้อมกับรัฐธรรมนูญหรือไม่
ดังนั้นบทความนี้ผู้เขียนมุ่งที่จะค้นหาวิเคราะห์ปัญหาที่มาและความสมบูรณ์ของกฎหมาย
ทีน่ กั วิชาการยังมีขอ้ ถกเถียงกันในวงวิชาการ วิเคราะห์ปญ
ั หาสถานะและการจัดล�ำดับชัน้ ของกฎหมาย
ของประเทศไทย และปัญหาการสิน้ ผลของกฎหมายในกรณีทรี่ ฐั ธรรมนูญถูกยกเลิกโดยการปฏิวตั หิ รือ
รัฐประหาร ดังนี้
ปัญหาที่มาและความสมบูรณ์ของกฎหมายที่นักวิชาการยังมีข้อถกเถียงกันในวงวิชาการ
ปัญหาที่มาและความสมบูรณ์ของกฎหมายที่นักวิชาการยังมีข้อถกเถียงกันในวงวิชาการ คือ
ปัญหาที่มาและความสมบูรณ์ของกฎหมายของประกาศคณะปฏิวัติ ปัญหาที่มาและความสมบูรณ์
ของค�ำพิพากษาของศาลและปัญหาที่มาและความสมบูรณ์ของกฎหมายกับทฤษฎีกฎหมายและ
ความเห็นของนักกฎหมาย ดังนี้
		1.1 ปัญหาที่มาและความสมบูรณ์ของกฎหมาย: ประกาศคณะปฏิวัติ
ระดับกฎหมายบัญญัติที่นักกฎหมายไทยยังมีการโต้แย้งหรือถกถียงกันในทางวิชาการ
ในความสมบูรณ์ของกฎหมาย คือ ประกาศของคณะปฏิวัติที่ออกโดยคณะปฏิวัติ ซึ่งประกาศ
ของคณะปฏิวตั ิ (Announcement of the Revolutionary Council) ทีม่ คี า่ บังคับเท่าพระราชบัญญัติ
ทีต่ ราออกมาโดยคณะปฏิวตั หิ รือคณะรัฐประหารทีย่ ดึ อ�ำนาจการปกครองหรือใช้อำ� นาจทางนิตบิ ญ
ั ญัติ
ออกประกาศคณะปฏิวัติหรือค�ำสั่งคณะปฏิรูปขึ้นมาเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
นั้นถือว่าเป็นกฎหมายที่สมบูรณ์และมีความชอบธรรมหรือไม่หรือกฎหมายที่ไม่มีค่าบังคับ (โมฆะ)
เป็นกฎหมายที่ควรเคารพปฏิบัติตามหรือไม่ ก็ยังมีความขัดแย้งในทางวิชาการเป็นอย่างมากในสังคม
ปัจจุบันของประเทศไทยว่า “ประกาศคณะปฏิวัติเป็นที่มาของกฎหมายระดับกฎหมายบัญญัติและ
ระดับกฎหมายล�ำดับรอง (กฎ) ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่” ซึ่งยังมีความเห็นโต้แย้งอยู่ 2 กลุ่ม ดังนี้
4

เมือ่ พิจารณาศึกษาถึงทฤษฎีกฎหมายรัฐธรรมนูญ ถือว่า “อ�ำนาจจัดท�ำรัฐธรรมนูญ” (Authorized by the Constitution)
เป็นอ�ำนาจทีค่ วบคูก่ บั อ�ำนาจการจัดให้มรี ฐั ธรรมนูญ เพราะถ้าไม่มผี จู้ ดั ให้มยี อ่ มไม่มผี จู้ ดั ท�ำ เว้นแต่ในบางกรณี ผูม้ อี ำ� นาจ
จัดให้มีกับผู้จัดให้ท�ำบุคคลเดียวกัน เช่น ผู้ก่อการปฏิวัติหรือรัฐประหาร เป็นต้น ดังนั้นผู้มีอ�ำนาจจัดท�ำรัฐธรรมนูญได้แก่
1) บุคคลคนเดียว 2) คณะบุคคล 3) สภานิติบัญญัติ (รัฐสภาหรือฝ่ายนิติบัญญัติ) และ 4) สภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.)
(อ้างใน วิษณุ เครืองาม “กฎหมายรัฐธรรมนูญ” (2530). กรุงเทพฯ: ส�ำนักพิมพ์นิติธรรม,หน้า 83)
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วิเคราะห์ปัญหาสถานะทางกฎหมายภายใต้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

		กลุ่มที่ 1 เห็นว่าประกาศของคณะปฏิวัติที่เป็นแหล่งที่มาของกฎหมายระดับกฎหมาย
บัญญัติและระดับกฎหมายล�ำดับรอง (กฎ) เพราะได้มีค�ำพิพากษาศาลฎีกา 5 ค�ำวินิจฉัยของ
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ6 ค�ำพิพากษาศาลปกครอง7 รับรองว่า เป็น “กฎหมาย” บางฉบับมีฐานะ
เป็น “กฎหมายล�ำดับรอง” และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญบัญญัติที่ “รับรองว่าชอบด้วยกฎหมาย
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ”8 ดังนัน้ จึงถือว่าประกาศของคณะปฏิวตั จิ งึ ถือเป็นทีม่ าของกฎหมายลายลักษณ์
อักษรในระดับกฎหมายบัญญัติ ในระดับกฎหมายล�ำดับรอง
5

เมื่ อ พิ จ ารณาศึ ก ษาถึ ง “ค� ำ พิ พ ากษาศาลฎี ก า” ที่ พิ พ ากษารั บ รองว่ า ประกาศของคณะปฏิ วั ติ ที่ เ ป็ น แหล่ ง ที่ ม า
ของกฎหมายระดับกฎหมายบัญญัติและระดับกฎหมายล�ำดับรอง (กฎ) ได้แก่ ค�ำพิพากษาฎีกาที่ 1153 / 1154 / 2495:
“….การล้มล้างรัฐบาลเก่าตั้งเป็นรัฐบาลใหม่โดยใช้ก�ำลังนั้นในตอนต้นอาจไม่ชอบด้วยกฎหมายจนกว่าประชาชนจะได้
ยอมรับนับถือแล้วเมื่อเป็นรัฐที่ถูกต้องตามความเป็นจริง คือ ความหมายว่าประชาชนได้ยอมรับนับถือแล้ว ผู้ก่อการกบฏ
ล้มล้างรัฐบาลดังกล่าวก็ต้องเป็นความผิดตามกฎหมายลักษณะอาญา มาตรา  102….” ค�ำพิพากษาฎีกาที่ 45 / 2496:
“ …ข้อเท็จจริงได้ความว่าใน  พ.ศ. 2490 คณะรัฐประหารได้ยึดอ�ำนาจการปกครองประเทศได้เป็นผลส�ำเร็จ การบริหาร
ประเทศชาติในลักษณะเช่นนี้  คณะรัฐประหารย่อมมีอ�ำนาจที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิกและออกกฎหมายตามระบบ
แห่ ง การปฏิ วั ติ เ พื่ อ บริ ห ารประเทศชาติ ต ่ อ ไป มิ ฉ ะนั้ น ประเทศชาติ จ ะตั้ ง ด้ ว ยความสงบไม่ ไ ด้ ดั ง นั้ น รั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พ.ศ. 2490  จึงเป็นกฎหมายอันสมบูรณ์…” ค�ำพิพากษาฎีกาที่ 1662/ 2502 :
“.....ศาลฎี ก าเห็ น ว่ า เมื่ อ พ.ศ. 2501 คณะปฏิ วั ติ ไ ด้ ท� ำ การยึ ด อ� ำ นาจการปกครองประเทศไทยได้ เ ป็ น ผลส� ำ เร็ จ
หัวหน้าปฏิวัติย่อมเป็นผู้ใช้อ�ำนาจการปกครองบ้านเมือง ข้อความใดที่หัวหน้าคณะปฏิวัติสั่งบังคับประชาชนก็ต้องถือเป็น
กฎหมาย แม้พระมหากษัตริย์จะมิได้ทรงตราออกมาด้วย ความแนะน�ำหรือความยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร
หรื อ สถาบั น นิ ติ บั ญ ญั ติ ข องประเทศก็ ต าม ดั ง นั ย ค� ำ พิ พ ากษาฎี ก าที่ 45 / 2496 ฉะนั้ น คณะปฏิ วั ติ ฉบั บ ที่ 21
(บุคคลอันธพาล) ซึ่งประกาศค�ำสั่งของหัวหน้าปฏิวัติบังคับแก่ประชาชนดังกล่าวข้างต้นเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับใน
การปกครองนั้นด้วย…” (อ้างใน สิทธิกร ศักดิ์แสง “ปัญหาทางกฎหมายของค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.) ที่ 37/2560” วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 หน้า 34)
6
เมื่อพิจารณาศึกษาถึง “ค�ำวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ” รับรองว่าประกาศของคณะปฏิวัติที่เป็นแหล่งที่มา
ของกฎหมายระดับกฎหมายบัญญัติ ค�ำวินิจฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญที่ 3-5/2550 : ในประเด็นต้องวินิจฉัยข้อ 12
ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 27 ลงวันที่ 30
กันยายน พ.ศ. 2549 ใช้บังคับกับการยุบพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. 2541 ย้อนหลังได้ เพราะถือว่าประกาศดังกล่าวเป็นกฎหมาย (สิทธิกร ศักดิ์แสง อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 5 หน้า 35)
7
เมื่อพิจารณาศึกษาถึง “ค�ำพิพากษาศาลปกครอง” ได้พิพากษารับรองประกาศคณะปฏิวัติเป็นที่มาของกฎหมาย
ระดับกฎหมายบัญญัติ ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ 124/2549 คณะปฏิวัติเป็นผู้ใช้อ�ำนาจอธิปไตยประกาศ
ของคณะปฏิวัติจึงมีผลบังคับเป็นกฎหมายเสมอด้วยพระราชบัญญัติ ซึ่งค�ำพิพากษานี้แสดงให้เห็นถึงสถานะทางกฎหมาย
ของประกาศคณะปฏิวตั แิ ละการยอมรับทีม่ าของคณะปฏิวตั เิ ป็นทีม่ าของกฎหมายลายลักษณ์อกั ษรในระดับกฎหมายบัญญัติ
8
เมือ่ พิจารณาศึกษาถึง “บทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญทีร่ บั รองว่าประกาศของคณะปฏิวตั ทิ เี่ ป็นกฎหมายระดับกฎหมายบัญญัติ
และระดับกฎหมายล�ำดับรอง (กฎ)” ได้แก่
		 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519 ได้รบั รองประกาศของคณะปฏิวตั ไิ ว้ในมาตรา 29 บัญญัตไิ ว้ดงั นี้
“บรรดาการกระท�ำประกาศหรือค�ำสัง่ ของหัวหน้าคณะปฏิรปู การปกครองแผ่นดินหรือการกระท�ำประกาศหรือค�ำสัง่
ของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินที่ได้กระท�ำประกาศหรือสั่งก่อนวันใช้รัฐธรรมนูญนี้ทั้งนี้ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การปกครองแผ่นดินไม่ว่าจะกระท�ำด้วยประการใดหรือเป็นรูปใด และไม่ว่าจะกระท�ำประกาศหรือสั่งให้มีผลบังคับ
ในทางนิตบิ ญ
ั ญัติ ในทางบริหารหรือในทางตุลาการให้ถอื ว่าการกระท�ำประกาศหรือค�ำสัง่ ตลอดจนการกระท�ำของผูป้ ฏิบตั ิ
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สิทธิกร ศักดิ์แสง

ตามประกาศหรือค�ำสั่งนั้นเป็นการกระท�ำประกาศหรือชอบด้วยกฎหมาย” (ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม 93
ตอนที่ 135 วันที่ 22 ตุลาคม 2519 หน้า 1 - 15)
		 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 ได้ยอมรับประกาศหรือค�ำสั่งของ
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) ชอบด้วยกฎหมายและ
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ในมาตรา 36 บัญญัติไว้ดังนี้ “บรรดาประกาศและค�ำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขหรือค�ำสัง่ ของหัวหน้าคณะปฏิรปู การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ได้ประกาศหรือสั่ง ในระหว่างวันที่ 19 กันยายน พุทธศักราช 2549 จนถึง
วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ไม่ว่าจะเป็นในรูปใดและไม่ว่าจะประกาศหรือสั่งให้มีผลบังคับทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร
หรือในทางตุลาการ ให้มีผลใช้บังคับต่อและให้ถือว่าประกาศหรือค�ำสั่งตลอดจนการปฏิบัติตามประกาศหรือค�ำสั่งนั้น
ไม่วา่ การปฏิบตั ติ ามประกาศหรือค�ำสัง่ นัน้ จะกระท�ำก่อนหรือหลังวันประกาศใช้รฐั ธรรมนูญนี้ เป็นประกาศหรือค�ำสัง่ หรือ
การปฏิบตั ทิ ช่ี อบด้วยกฎหมายและชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี”้ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 102ก วันที่ 1 ตุลาคม 2549
หน้า 1)
		 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้ยอมรับประกาศหรือค�ำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) ชอบด้วยกฎหมายและชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ในมาตรา 309   ดังนี้ “บรรดาการใดๆ ที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
2549 ว่าเป็นการชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการกระท�ำ  ที่เกี่ยวเนื่องกับกรณีดังกล่าวไม่ว่าก่อนหรือหลัง
วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ให้ถือว่าการนั้นและ การกระท�ำนั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้” (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124
ตอนที่ 47 ก วันที่ 24 สิงหาคม 2550 หน้า 1)
		 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ได้ยอมรับประกาศหรือค�ำสั่งคณะรักษา
ความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) ชอบด้วยกฎหมายและชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ไว้ในมาตรา 45 ดังนี้“บรรดา
การกระทําทั้งหลายซึ่งได้กระทําเนื่องในการยึดและควบคุมอํานาจการปกครองแผ่นดิน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557
ของหัวหน้าและคณะรักษาความสงบแห่งชาติรวมทั้งการกระทําของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําดังกล่าวหรือ
ของผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือของผู้ซึ่งได้รับคําสั่งจากผู้ได้รับมอบหมาย
จากหัวหน้าหรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อันได้กระทําไปเพือ่ การดังกล่าวข้างต้นนัน้ การกระทําดังกล่าวมาทัง้ หมดนี้
ไม่ว่าจะเป็นการกระทําเพื่อให้มีผลบังคับในทางรัฐธรรมนูญ ในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ รวมทั้ง
การลงโทษและการกระทําอันเป็นการบริหารราชการอย่างอื่น ไม่ว่ากระทําในฐานะตัวการผู้สนับสนุน ผู้ใช้ให้กระทํา
หรือผูถ้ กู ใช้ให้กระทาํ และไม่วา่ กระท�ำในวันทีก่ ล่าวนัน้ หรือก่อนหรือหลังวันทีก่ ล่าวนัน้ หากการกระท�ำนัน้ ผิดต่อกฎหมาย
ให้ผกู้ ระท�ำพ้นจากความผิดและความรับผิดโดยสิน้ เชิง” (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนที่ 55 ก วันที่ 22 กรกฎาคม 2557
หน้า 1)
		 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ยอมรับประกาศหรือค�ำสั่งคณะรักษาความสงบเรียบร้อย
แห่งชาติ (คสช.) ชอบด้วยกฎหมายและชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ไว้ในมาตรา 279 ดังนี้ “บรรดาประกาศ คําสั่ง และ
การกระทําของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อน
วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ หรือที่จะ ออกใช้บังคับต่อไปตามมาตรา 265 วรรคสอง ไม่ว่าเป็นประกาศ คําสั่ง หรือ
การกระทําที่มีผลใช้บังคับ ในทางรัฐธรรมนูญ ทางนิติบัญญัติ ทางบริหาร หรือทางตุลาการ ให้ประกาศ คําสั่ง
การกระทํา ตลอดจนการปฏิบัติตามประกาศ คําสั่ง หรือการกระทํานั้น เป็นประกาศ คําสั่ง การกระทํา หรือการปฏิบัติ
ที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมาย และมีผลใช้บังคับโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้ต่อไป การยกเลิก หรือแก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศหรือคําสั่งดังกล่าว ให้กระทําเป็นพระราชบัญญัติ เว้นแต่ประกาศหรือคําสั่ง ที่มีลักษณะเป็นการใช้อํานาจ
ทางบริหาร การยกเลิกหรือแก้ไขเพิม่ เติมให้กระทาํ โดยคําสัง่ นายกรัฐมนตรี หรือมติคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี บรรดาการ
ใดๆ ทีไ่ ด้รบั รองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช 2557 ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2558 และรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2559 ว่าเป็น
การชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย รวมทัง้ การกระทาํ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับกรณีดงั กล่าว ให้ถอื ว่าการนัน้ และการกระทาํ นัน้
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมาย” (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 40 ก วันที่ 6 เมษายน 2560 หน้า 1)

298
-18-1171(001)P3.indd 298

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 20 เล่มที่ 60 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2561
3/6/62 BE 2:17 PM

วิเคราะห์ปัญหาสถานะทางกฎหมายภายใต้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

		กลุ่มที่ 2 เห็นว่าประกาศของคณะปฏิวัติไม่ถือเป็นแหล่งที่มาของกฎหมายระดับกฎหมาย
บัญญัติ เพราะไม่มีที่มาจากองค์กรที่มีอ�ำนาจตรากฎหมายที่ได้รับความยินยอมจากประชาชนตามวิถี
ทางรัฐธรรมนูญ กฎหมายดังกล่าวจึงไม่มีค่าบังคับเสียเปล่าและถือว่าไม่เคยเกิดขึ้นและไม่เคยมีผลใน
ทางกฎหมาย โดยให้ความเห็นว่าการยอมรับประกาศคณะปฏิวัติเป็นกฎหมาย นั้นเป็นสาเหตุส�ำคัญ
ที่ท�ำให้วงการนักกฎหมายไทยไม่มีส่วนส่งเสริม สิทธิเสรีภาพของประชาชนเท่าใดนัก เป็นการ
ท�ำลายหลักนิติรัฐ (Legal State) หรือหลักนิติธรรม (The Rule of Law) ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ9
จากข้อถกเถียงในทางวิชาการว่ า ประกาศคณะปฏิ วัติ นั้นเป็ นกฎหมายที่ มีความสมบู ร ณ์
และมีที่มาของกฎหมายลายลักษณ์อักษรหรือไม่นั้น ผู้เขียนเห็นพ้องด้วยกับความเห็นกลุ่มที่ 1
เห็นว่าประกาศของคณะปฏิวัติที่เป็นแหล่งที่มาของกฎหมายระดับกฎหมายบัญญัติ เป็นแหล่งที่มา
ของกฎหมายล�ำดับรอง ตามค�ำพิพากษาศาลฎีกา ค�ำวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญและ
ภายบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 279 บัญญัติรับรองว่า
ชอบด้วยกฎหมายชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ดังนัน้ ถือว่าประกาศของคณะปฏิวตั จิ งึ ถือเป็นทีม่ าของกฎหมาย
ลายลักษณ์อักษรระดับกฎหมายบัญญัติที่สมบูรณ์ไม่เป็นโมฆะ
		1.2 ปัญหาที่มาของและความสมบูรณ์ของกฎหมาย : ค�ำพิพากษา
เมื่อพิจารณาศึกษาถึงค�ำพิพากษาที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 มาตรา 5 วรรค 2 ได้บัญญัติรับรองจารีตประเพณีในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษั ต ริ ย ์ ท รงเป็ น ประมุ ข จะมี ค� ำ ถามต่ อ มาว่ า แล้ ว อะไรบ้ า งที่ ถื อ เป็ น จารี ต ประเพณี
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งเมื่อพิจารณาศึกษาค�ำว่า
“จารีตประเพณี” หมายถึง สิ่งที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน และสิ่งที่ปฏิบัตินั้นทุกคนเห็นว่า
ถูกต้องจึงปฏิบตั ติ ามอย่างสม�ำ่ เสมอ ดังนัน้ สิง่ ทีส่ งั คมยอมรับก็คอื จารีตประเพณีอาจเป็นจารีตประเพณี

9

เมื่อพิจารณาศึกษาถึง “กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับประกาศของคณะปฏิวัติเป็นกฎหมายที่ชอบด้วยกฎหมายและชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ” ประกอบด้วย วรเจตน์ ภาคีรัตน์ จันทจิรา เอี่ยมมยุรา ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล ธีระ สุธีวรางกูร สาวิตรี สุขศรี
ปิยบุตร แสงกนกกุล ปูนเทพ ศิรินุพงษ์ ได้มีค�ำแถลงการณ์ของคณะนิติราษฎร์ในวันครบรอบ 1 ปี การก่อตั้งนิติราษฎร์
เมือ่ วันที่ 18 กันยายน 2554 ณ ท่าพระจันทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในประเด็นที่ 1 ว่า “การลบล้างผลพวงรัฐประหาร
19 กันยายน 2549 เป็นการกระท�ำที่ผิดกฎหมาย ท�ำลายหลักนิติรัฐ –ประชาธิปไตย และยังเป็นต้นเหตุของปัญหาความ
ขัดแย้งทางการเมืองต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน คือ ประกาศให้คณะรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 และการกระท�ำใดที่มุ่ง
ต่อผลในทางกฎหมายของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.)
ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2549 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2549 เสียเปล่าและถือว่าไม่เคยเกิดขึ้นและไม่เคยมีผลในทาง
กฎหมาย ประกาศให้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช 2549 มาตรา 36 มาตรา 37 เสียเปล่า
และถือว่าไม่เคยเกิดขึน้ และไม่มเี คยมีผลในทางกฎหมาย ซึง่ จากค�ำแถลงการณ์ดงั กล่าว “แสดงให้เห็นการไม่ยอมรับประกาศ
คณะปฏิวัติเป็น “กฎหมายระดับกฎหมายบัญญัติ” (อ้างใน สิทธิกร ศักดิ์แสง อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 5 หน้า 37)
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สิทธิกร ศักดิ์แสง

ทางการเมืองการปกครอง ซึง่ จะพบเห็นได้ยากในกรณีของประเทศไทย แต่สำ� หรับหลักกฎหมายทัว่ ไป
นักกฎหมายไทยยอมรับและน�ำมาใช้วางหลักในการปกครอง ค�ำพิพากษาของศาลที่เป็นบรรทัดฐาน
เป็นที่ยอมรับว่ามีหลักเกณฑ์ดีและถูกต้อง คดีต่อๆ มาจึงได้เดินตามแนวค�ำพิพากษาใช้และตีความ
กฎหมายจนเป็นจารีตประเพณี ซึ่งก็คือ จารีตประเพณี ค�ำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญ ค�ำพิพากษา
ศาลปกครอง ค�ำพิพากษาศาลฎีกา
แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีการถกเถียงในทางวิชาการถึงค�ำพิพากษาศาลปกครอง ค�ำพิพากษา
ศาลฎีกานั้นเป็นที่มาบ่อเกิดของกฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ เมื่อกล่าวถึงในกรณี
ของประเทศไทยที่ใช้ระบบกฎหมายซิวิลลอว์ (Civil Law System) มีความเห็นโต้แย้งกันเกี่ยวกับ
ค�ำพิพากษาของศาลปกครอง ค�ำพิพากษาศาลฎีกา อยู่ 2 กลุ่ม ดังนี10้
		กลุ ่ ม ที่ 1 เห็ น ว่ า ค� ำ พิ พ ากษาศาลปกครอง ค� ำ พิ พ ากษาศาลฎี ก าบรรทั ด ฐานไม่ ใช่
บ่อเกิดของกฎหมาย เพราะเมื่อไม่มีกฎหมายก�ำหนดไว้อย่างชัดแจ้งว่าให้ถือค�ำพิพากษาเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ แต่เป็นเพียงความสมัครใจ และเห็นด้วยกับค�ำพิพากษา จึงตัดสินตามค�ำพิพากษานั้น ๆ
และศาลก็ไม่มีความผูกพันที่จะต้องน�ำค�ำพิพากษามาพิพากษากับกรณีที่มีความผูกพันที่จะต้องน�ำ
พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกามาพิพากษาคดีในลักษณะที่จะปฏิเสธไม่บังคับใช้พิพากษา
ไม่ได้ เพราะค�ำพิพากษานั้นไม่มีกฎหมายก�ำหนดให้มีผลผูกพันทุกองค์กร ดังเช่นค�ำวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 21111
		กลุม่ ที่ 2 ค�ำพิพากษาศาลฎีกาบรรทัดฐานเป็นบ่อเกิดของกฎหมาย เพราะการทีม่ บี คุ คลอ้างอิง
และปฏิบัติตามด้วยเห็นว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง จึงถือได้ว่าเป็นแนวปฏิบัติเก่าแก่ที่ปฏิบัติต่อเนื่องกันมาจน
เป็นกฎหมายประเพณีเป็นไปตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
มาตรา 5 วรรค 2
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โกเมศ ขวัญเมือง และสิทธิกร ศักดิ์แสง “แนวการศึกษาใหม่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป” กรุงเทพฯ :
ส�ำนักพิมพ์วิญญูชน,2549 หน้า 106-109
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 211 บัญญัติไว้ว่า
“องค์คณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการนั่งพิจารณาและในการทําคําวินิจฉัย ต้องประกอบด้วยตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญไม่น้อยกว่าเจ็ดคน
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่รัฐธรรมนูญจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องใดไว้พิจารณาแล้ว ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ใดจะปฏิเสธไม่วินิจฉัย โดยอ้างว่าเรื่องนั้น
ไม่อยู่ในอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญมิได้
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงาน
ของรัฐ” (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 40 ก วันที่ 6 เมษายน 2560 หน้า 1)
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เมื่ อ พิ จ ารณาศึ ก ษาถึ ง ปั ญ หาที่ มี ก ารถกเถี ย งเถี ย งค� ำ พิ พ ากษาศาลฎี ก าผู ้ เ ขี ย น
เห็นพ้องด้วยกับเป็นทีม่ าบ่อเกิดของกฎหมายทีไ่ ม่เป็นลายลักษณ์อกั ษรภายใต้เจตนารมณ์รฐั ธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 5 วรรค 2 หรือไม่ ผู้เขียนเห็นว่าค�ำพิพากษา
ศาลปกครองทีม่ าจากทีป่ ระชุมใหญ่ตลุ าการในศาลปกครองสูงสุด ค�ำพิพากษาศาลฎีกาทีเ่ ป็นบรรทัดฐาน
เป็นค�ำพิพากษาที่ยอมรับถือเป็นแนวทางในการน�ำมาเป็นหลักแห่งการอ้างอิงและเป็นแนวทาง
ในการตัดสินคดีต่อๆมา เข้าข่ายเป็นกฎหมายประเพณี ถือเป็นแหล่งที่มาของกฎหมายที่ไม่เป็น
ลายลักษณ์อักษรได้ เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
มาตรา 5 วรรค 2
		1.3 ปัญหาที่มาของและความสมบูรณ์ของกฎหมาย : ทฤษฎีกฎหมายและความเห็นของ
นักวิชาการด้านกฎหมาย
ทฤษฎี ก ฎหมายและความเห็ น ในทางวิ ช าการด้ า นกฎหมายนั บ ว่ า ยั ง มี ป ั ญ หากั บ
การยอมรับว่าเป็นที่มาบ่อเกิดของกฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 5 วรรค 2 หรือไม่ ซึ่งพบว่ามีการให้ความเห็นกับ
เรื่องนี้ อยู่ 2 กลุ่มเช่นกัน คือ
		กลุ่มที่ 1 เห็นว่าทฤษฎีกฎหมายและความเห็นในทางวิชาการด้านกฎหมายก็อาจเป็น
ที่มาของกฎหมายที่ไม่ได้เป็นลายลักษณ์อักษรได้เช่นกัน เนื่องจากทฤษฎีกฎหมายและความเห็น
ทางวิชาการเกิดจากการที่นักวิชาการพยายามสร้างและอธิบายประเด็นปัญหาต่างๆและยังคงเป็น
ทีถ่ กเถียงอยูก่ ค็ อื นักวิชาการทีไ่ ด้ไปศึกษาในประเทศทีใ่ ช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law)
จะยอมรับนักวิชาการที่ได้เสียชีวิตไปแล้ว กับนักวิชาการที่ได้ไปศึกษาในประเทศที่ใช้ระบบกฎหมาย
ซิวิลลอว์ (Civil Law) จะให้การยอมรับนักวิชาการที่ยังมีชีวิตและไม่มีชีวิตก็ได้ถ้ามีหลักการที่ดี
เป็นที่น่าเชื่อถือได้ หรือในกรณีของความเห็นส่วนตัวของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในค�ำวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ให้ความเห็นในการวางหลักกฎหมายที่ดีและมีเหตุผลที่ส�ำคัญให้มีการน�ำไปใช้
ตีความกฎหมายในคดีต่อๆ มา กลายเป็นจารีตประเพณี
		กลุ่มที่ 2 เห็นว่าทฤษฎีกฎหมายและความเห็นในทางวิชาการด้านกฎหมาย ไม่น่าจะเป็น
ทีม่ าของกฎหมายทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษรได้ เพราะไม่เป็นทีน่ ยิ มหรือยอมรับกันทัว่ ไปหรือแพร่หลาย
ในวงวิชาการด้านกฎหมายที่ใช้เป็นแนวทางการใช้การตีความกฎหมายที่ต้องเดินตาม เช่น จารีต
ประเพณี หรือ ค�ำพิพากษาของศาล
ในกรณีนี้ผู้เขียนเห็นว่าทฤษฎีกฎหมายและความเห็นในทางวิชาการด้านกฎหมาย ในเรื่องใด
ในกรณีใดที่มีการยอมรับทั่วไปและเป็นการตกผลึกแล้ว และศาลได้น�ำไปใช้ตีความกฎหมายและคดี
ต่ อ ๆ ไปก็ น� ำ ไปใช้ ตี ค วามกฎหมายเช่ น กั น ก็ ถื อ ว่ า เป็ น แหล่ ง ที่ ม าของกฎหมายจารี ต ประเพณี
ในการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยที่ ไ ม่ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรตามเจตนารมณ์ รั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 5 วรรค 2 เช่นกัน
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สิทธิกร ศักดิ์แสง

		วิเคราะห์ปัญหาสถานะและการจัดล�ำดับชั้นของกฎหมายภายใต้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560
เมื่ อ พิ จ ารณาศึ ก ษาถึ ง ปั ญ หาการถกเถี ย งในเรื่ อ งของล� ำ ดั บ ชั้ น ทางกฎหมายหรื อ สถานะ
ทางกฎหมายหรือนิติฐานะในระดับกฎหมายบัญญัติยังคงมีปัญหาในทางวิชาการ คือ พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญและพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
		1.1 ปัญหาล�ำดับชั้นทางกฎหมายของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (Organic Act) หมายถึง กฎหมายที่ออกมาขยาย
เนื้อหารายละเอียดของรัฐธรรมนูญ ซึ่งในทางวิชาการเรียกว่า “กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ”
(Organic Law) เป็นกฎหมายที่ผูกอิงอยู่กับรัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายที่รัฐสภาตราขึ้นอาศัยอ�ำนาจ
รัฐธรรมนูญ แตกต่างจากกฎหมายชนิดอืน่ ๆ เพราะเป็นกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
เท่านั้น เป็นกฎหมายที่ส�ำคัญรองจากรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ เป็นกฎหมายที่มี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัฐธรรมนูญเป็นอย่างมาก โดยทั่วไปรัฐธรรมนูญจะกล่าวถึงเฉพาะหลักการ
ส�ำคัญ  สว่ นรายละเอียดก็กำ� หนดให้มกี ฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญขึน้ มาเพือ่ ขยายเนือ้ หาในรัฐธรรมนูญ
โดย “อาศัยอ�ำนาจรัฐธรรมนูญ” ในการหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขการตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
“ตามวิถีทางรัฐธรรมนูญ”
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ก�ำหนดให้พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญมีความเป็นพิเศษกว่าพระราชบัญญัติ12 ในของการก�ำหนดจ�ำนวนของพระราชบัญญัติ

12

เมื่อพิจารณาศึกษาถึง “ความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างกฎหมายที่มาขยายเนื้อหาตามรัฐธรรมนูญกับ
กฎหมายที่ออกตามเนื้อความตามรัฐธรรมนูญ” สามารถแยกอธิบายสรุป ดังนี้
1. ความคล้ายคลึงระหว่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญกับพระราชบัญญัติ   พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ คือ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญกับ พระราชบัญญัติหรือกฎหมายอื่นที่มีค่าบังคับเท่าพระราชบัญญัติ
มีความคล้ายคลึงตามที่ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 คือ พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ กับ พระราชบัญญัติต่างก็เป็นกฎหมายในระดับกฎหมายบัญญัติ และกฎหมายที่ออกมาขยาย
เนื้อหารายรายละเอียดของรัฐธรรมนูญกับกฎหมายที่ออกตามเนื้อความตามรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่ออกโดยอาศัย
อ�ำนาจรัฐธรรมนูญด้วยกัน ซึ่งสรุปได้ว่ากฎหมายทั้ง 2 เป็น “กฎหมายที่ออกโดยอาศัยอ�ำนาจรัฐธรรมนูญ”
2. ความแตกต่างระหว่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ คือ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญกับ พระราชบัญญัติ
ตามที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ดังนี้
1) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ นั้นจะมีความส�ำคัญกว่าพระราชบัญญัติเพราะมีความใกล้ชิดผูกอิงอยู่
กับรัฐธรรมนูญและมีความจ�ำเป็นต้องตราใช้บังคับตามที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
2) พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนัน้ ได้กำ� หนดไว้เฉพาะเรือ่ งไว้ในรัฐธรรมนูญว่าเรือ่ งใดบ้างจ�ำนวนกีเ่ รือ่ ง
ที่ต้องตรา แต่พระราชบัญญัตินั้นไม่ได้จ�ำกัดว่าจ�ำนวนกี่เรื่องแล้วสถานการณ์ของบ้านเมือง
3) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นมีขั้นตอนกระบวนการตรากฎหมายพิเศษกว่าพระราชบัญญัติ เช่น
การให้สทิ ธิและจ�ำนวนผูเ้ สนอร่างกฎหมายและการให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของ
รัฐธรรมนูญ ดังนี้
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ประกอบรัฐธรรมนูญ ไว้ในมาตรา 13013 การก�ำหนดบุคคลและจ�ำนวนผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญไว้ในมาตรา 13114 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและ
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(1) การให้สทิ ธิประชาชนผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ เสนอร่างกฎหมาย  รัฐธรรมนูญมิได้กำ� หนดให้สทิ ธิประชาชนผูม้ สี ทิ ธิ
เลือกตัง้ เข้าชือ่ ร่างร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ แต่กำ� หนดให้สทิ ธิประชาชนผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้
เข้าชื่อเสนร่างพระราชบัญญัติ จ�ำนวน 10,000 คน ขึ้นไปได้
(2) จ�ำนวนการให้สทิ ธิสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร (ส.ส.) เข้าชือ่ เสนอร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 จ�ำนวนสมาชิกที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร ส่วนการให้สิทธิสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อเสนอ ร่างพระราชบัญญัติจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 20 คน
(3) การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะพิจารณาโดยรัฐสภา คือ สภาผู้แทนราษฎรกับ
วุฒิสภารวมกัน มี 3 วาระ ส่วนพระราชบัญญัติจะพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎรก่อน 3 วาระ แล้ว
เสนอให้วุฒิสภาพิจารณา 3 วาระ เช่นกัน
4) การควบคุมกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ เมื่อร่างกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของรัฐสภา
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ให้รัฐสภาส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นไปยัง
ศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือ องค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องตีความว่าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ แต่ถ้า
เป็นร่างพระราชบัญญัติ หากสมาชิกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกของทั้ง 2 สภา
รวมกัน มีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้ง 2 สภา เห็นว่า
ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ มี ข ้ อ ความขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ ตราขึ้ น โดยไม่ ถู ก ต้ อ งตามบทบั ญ ญั ติ
แห่งรัฐธรรมนูญ
5) การสิ้นผลของรัฐธรรมนูญ เมื่อพิจารณาตามทฤษฎีหรือตามหลักของต่างประเทศ เช่น ฝรั่งเศสและอิตาลี
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญก็จะสิ้นผลตามไปด้วยเพราะมีความใกล้ชิดผูกอิงกับรัฐธรรมนูญ
แต่พระราชบัญญัตเิ มือ่ รัฐธรรมนูญสิน้ ผลไปแล้วกฎหมายทีอ่ อกตามเนือ้ ความตามรัฐธรรมนูญก็ยงั คงอยูจ่ นกว่า
จะมีการตรากฎหมายมายกเลิก (อ้างใน สิทธิกร ศักดิ์แสง “รัฐและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ”
ภีมปริ้นติ้งเฮาส์ แอนด์ ดีไซด์, 2561 หน้า 15)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 130 บัญญัติไว้ว่า
“ให้มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ดังต่อไปนี้
1. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
2. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
3. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
4. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
5. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน
6. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
7. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
8. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
9. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่ง ทางการเมือง
10. พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ” (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134
ตอนที่ 40 ก วันที่ 6 เมษายน 2560 หน้า 1)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 131 บัญญัติไว้ว่า
“ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะเสนอได้ก็แต่โดย
1. คณะรัฐมนตรี โดยข้อเสนอแนะของศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง
2. สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 10 ของจํานวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยู่ ของสภาผูแ้ ทนราษฎร”
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 40 ก วันที่ 6 เมษายน 2560 หน้า 1)
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สิทธิกร ศักดิ์แสง

การควบคุมตรวจความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ก�ำหนดไว้
ในมาตรา มาตรา 13215 และมาตรา 148 16 แสดงให้เห็นว่าต้องการให้พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
มีความเป็นเศษและล�ำดับชั้นเหนือกว่าพระราชบัญญัติ แต่ต�่ำกว่ารัฐธรรมนูญ แต่อย่างไรก็ตาม
15
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 132 บัญญัติไว้ว่า
“ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ นอกจากที่บัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ ให้กระทําเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติ
1. การเสนอร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญให้เสนอต่อรัฐสภา และให้รฐั สภา ประชุมร่วมกันเพือ่ พิจารณา
ร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในเวลา 180 วัน โดยการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 3
ต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยมากกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของรัฐสภา ถ้าที่ประชุม
ร่วมกันของรัฐสภาพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบตามร่าง
ที่เสนอตามมาตรา 131
2. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ให้รัฐสภาส่งร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นไปยังศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
ความเห็น ในกรณีที่ศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง ไม่มีข้อทักท้วง ภายในสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับร่างดังกล่าว ให้รัฐสภาดําเนินการต่อไป
3. ในกรณีทศี่ าลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระทีเ่ กีย่ วข้อง เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญ
ที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบมีข้อความใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือทําให้ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้อง
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได้ ให้เสนอความเห็นไปยังรัฐสภา และให้รัฐสภาประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาให้
แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นดังกล่าว ในการนี้ ให้รัฐสภามีอํานาจแก้ไขเพิ่มเติม
ตามข้อเสนอของศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระ ตามที่เห็นสมควรได้ และเมื่อดําเนินการเสร็จแล้ว
ให้รัฐสภาดําเนินการต่อไป (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 40 ก วันที่ 6 เมษายน 2560 หน้า 1)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 148 บัญญัติไว้ว่า
ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะนําร่างพระราชบัญญัติใดขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลง
พระปรมาภิไธยตามมาตรา 81
(1) หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันมีจํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10
ของจํานวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องทัง้ 2 สภา เห็นว่าร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว มีขอ้ ความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
หรือตราขึน้ โดยไม่ถกู ต้องตามบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ ให้เสนอ ความเห็นต่อประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร ประธานวุฒสิ ภา
หรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธาน แห่งสภาทีไ่ ด้รบั ความเห็นดังกล่าวส่งความเห็นนัน้ ไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้นายกรัฐมนตรี ทราบโดยไม่ชักช้า
(2) หากนายกรัฐมนตรีเห็นว่าร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวมีขอ้ ความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึน้ โดยไม่ถกู ต้อง
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้ส่งความเห็นเช่นว่านั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้ประธาน
สภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาทราบโดยไม่ชักช้า
ในระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ นายกรัฐมนตรีจะนําร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ขึ้นทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยมิได้
ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้อง
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และข้อความดังกล่าวเป็นสาระสําคัญ ให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป
ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ แต่มิใช่กรณีตามวรรคสาม
ให้ ข ้ อ ความที่ ขั ด หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป และให้น ายกรัฐมนตรีดําเนิน การต่อไปตามมาตรา 81
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 40 ก วันที่ 6 เมษายน 2560 หน้า 1)
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วิเคราะห์ปัญหาสถานะทางกฎหมายภายใต้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

พบว่ายังมีปัญหา คือ ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค�ำวินิจฉัยไว้ในค�ำวินิจฉัยที่ 1-2/2550 กับ 3-5/2550 ว่า
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมีล�ำดับศักดิ์หรือมีนิติฐานะเท่ากับพระราชบัญญัติ ต้องถือตาม
เช่นนั้นเพราะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 211 วรรค 3 ก�ำหนดให้
ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเป็นเด็ดขาดมีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี องค์กรอิสระและหน่วยงาน
ของรัฐ
เมื่ อ พิ จ ารณาศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ (Organic Law)
ในต่างประเทศ เช่น ประเทศอิตาลี ได้ก�ำหนดให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมีล�ำดับชั้นหรือ
นิตฐิ านะเทียบเท่ารัฐธรรมนูญ ส่วนในประเทศฝรัง่ เศสก�ำหนดให้พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญมี
ล�ำดับชัน้ หรือนิตฐิ านะต�ำ่ กว่ารัฐธรรมนูญ แต่มลี ำ� ดับชัน้ สูงกว่าพระราชบัญญัติ ดังนัน้ ต้องรอค�ำวินจิ ฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญต่อไปว่าเมื่อมีกรณีนี้ขึ้นสู่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยเช่นเดียวกันกับค�ำวินิจฉัยไว้
ในค�ำวินิจฉัยที่ 1-2/2550 กับ 3-5/2550 หรือวินิจฉัยใหม่ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
มีล�ำดับชั้นทางกฎหมายสูงกว่าพระราชบัญญัติและต�่ำกว่ารัฐธรรมนูญ ดังเช่นประเทศฝรั่งเศส หรือ
ให้มีล�ำดับชั้นเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญ
		1.2 ปัญหาสถานะทางกฎหมายของพระราชกฤษฎีกาที่ออกโดยอาศัยอ�ำนาจรัฐธรรมนูญ
		 เมื่อพิจารณาศึกษาถึงพระราชกฤษฎีกา จะพบว่า มีที่มาโดยอาศัยอ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญ
กับอาศัยอ�ำนาจตามกฎหมายระดับกฎหมายบัญญัติ นั้น ยังคงมีปัญหาถกเถียงในวงชาการเกี่ยวกับ
สถานะทางกฎหมายของพระราชกฤษฎีกาที่ออกโดยอาศัยอ�ำนาจรัฐธรรมนูญ คือ พระราชกฤษฎีกา
ยุบสภาผู้แทนราษฎรกับพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษ ดังนี้
		กรณีความลักลั่นของค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ : พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร
ศาลรัฐธรรมนูญได้วนิ จิ ฉัยอยู่ 2 เรือ่ งว่า มีฐานะเป็น “กฎหมาย” คือ พระราชกฤษฎีกาทีอ่ อกโดยอาศัย
อ�ำนาจรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 230 วรรค 5 แต่เมื่อพิจารณา
ศึกษาถึงความสับสนคือ พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 มาตรา 116 กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 108
ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยไว้ 2 ลักษณะ  ดังนี้
		ลักษณะที่ 1 ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 9/2549 พระราชกฤษฎีกาที่ออกโดยอาศัย
อ�ำนาจรัฐธรรมนูญยุบสภาผู้แทนราษฎร รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
มาตรา 11617 จะมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ “การกระท�ำทางการเมือง” หรือ เป็น “การกระท�ำทางรัฐบาล”
(Act Government) เพื่อให้ฝ่ายบริหารถ่วงดุลและคานอ�ำนาจกับฝ่ายนิติบัญญัติที่มีความสัมพันธ์
17

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 116 บัญญัติไว้ว่า
“พระมหากษัตริยท์ รงไว้ซงึ่ พระราชอาํ นาจที่ จะยุบสภา ผูแ้ ทนราษฎรเพือ่ ให้มกี ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรใหม่
การยุบสภาผู้แทนราษฎรให้กระทําโดยพระราชกฤษฎีกา ซึ่งต้องกําหนดวัน เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็น
การเลือกตัง้ ทัว่ ไปภายใน 60 วัน และวัน เลือกตัง้ นัน้ ต้องกําหนดเป็นวันเดียวกันทัว่ ราชอาณาจักร การยุบสภาผูแ้ ทนราษฎร
จะกระทําได้เพียงครัง้ เดียวในเหตุการณ์เดียวกัน” (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 55 ก วันที่ 11 ตุลาคม 2540 หน้า 1)
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สิทธิกร ศักดิ์แสง

ระหว่างรัฐบาลกับรัฐสภา เป็นดุลพินิจฝ่ายบริหารอย่างแท้จริงไม่อยู่ภายใต้ตรวจสอบของอ�ำนาจ
ตุลาการ ส่วน “การกระท�ำทางปกครอง” (Administrative act) จะอยู่ภายใต้การตรวจสอบของ
อ�ำนาจตุลาการ คือ ศาลปกครองหรือศาลรัฐธรรมนูญ แล้วแต่กรณี18
		ลักษณะที่ 2 ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 5/2557 พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร
ให้มีการเลือกตั้งใหม่ที่ออกโดยอาศัยอ�ำนาจรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
มาตรา 10819 มีฐานะเป็น “กฎหมายระดับกฎหมายบัญญัติ” ไม่มีฐานะเป็น “กฎ” ซึ่งสอดรับกับ
ความคิดของ รศ.ดร. กมลชัย รัตนสกาววงศ์ ได้กล่าวถึงพระราชกฤษฎีกาที่ออกโดยอาศัยอ�ำนาจ
รัฐธรรมนูญ มีเนือ้ หาเป็นค�ำสัง่ ตามแบบพิธใี นการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาจึงไม่ใช่กฎหมายล�ำดับรอง20
จากค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ซึ่ ง เป็ น ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ที่ เ ป็ น เด็ ด ขาดมี ผ ลผู ก พั น รั ฐ สภา
คณะรัฐมนตรี องค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 มาตรา 211 วรรค 3 แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีปัญหาความลักลั่นในสถานะทางกฎหมาย ก็คือ
พระราชกฤษฎายุบสภาผู้แทนราษฎรที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยทั้ง 2 คดีจึงมีความแตกต่าง คือ
ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 9/2549 ได้แยก พระราชกฤษฎียุบสภาออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะ
การกระท�ำทางการเมือง กับ การกระท�ำทางปกครอง ซึง่ ส่วนทีเ่ ป็นการกระท�ำทางปกครองมีฐานะเป็น
“กฎ” แต่ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 5/2557 มีฐานะเป็น “กฎหมาย” ซึ่งถือเป็นค�ำวินิจฉัย
ทีข่ ดั แย้งกันเองท�ำให้เกิดปัญหาว่าพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแ้ ทนราษฎร มีฐานะเป็น “กฎหมาย” หรือ
มีฐานะเป็น “กฎ” และเมือ่ พิจารณาศึกษา มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 และ มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัตติ งั้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
ถือว่า พระราชกฤษฎีกา มีฐานะเป็น “กฎ” ซึ่งกฎหมายทั้ง 2 ฉบับต่างไม่ได้ก�ำหนดยกเว้นว่า
พระราชกฤษฎี ก าอาศั ย อ� ำ นาจรั ฐ ธรรมนู ญ ไม่ ไ ด้ มี ฐ านะเป็ น “กฎ” สอดคล้ อ งกั บ ค� ำ สั่ ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ. 19/2548 ค�ำสัง่ ศาลปกครองสูงสุดที่ 92/2551 ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ ฟ.5/2554 วินิจฉัยว่า พระราชกฤษฎีกาที่ออกโดยอาศัยอ�ำนาจรัฐธรรมนูญ คือ พระราชกฤษฎีกา
อภัยโทษมีฐานะเป็น “กฎ”
18
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สิทธิกร  ศักดิแ์ สง. (2549). “ปัญหาผูต้ คี วามตามรัฐธรรมนูญ กรณีพระราชกฤษฎีกาเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร”
วารสารกฎหมายใหม่ วารสารกฎหมายรายเดือน ปีที่ 4 ฉบับที่ 73 กรกฎาคม  หน้า 53-54.
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 108 บัญญัติไว้ว่า
“พระมหากษัตริยท์ รงไว้ซง่ึ พระราชอ�ำนาจทีจ่ ะยุบสภาผูแ้ ทนราษฎร เพือ่ ให้มกี ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรใหม่
การยุบสภาผู้แทนราษฎรให้กระท�ำโดยพระราชกฤษฎีกา ซึ่งต้องก�ำหนดวันเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่
เป็ น การเลื อ กตั้ ง ทั่ ว ไปภายในระยะเวลาไม่ น ้ อ ยกว่ า 45 วั น แต่ ไ ม่ เ กิ น 60 วั น นั บ แต่ วั น ยุ บ สภาผู ้ แ ทนราษฎร
และวันเลือกตั้งนั้นต้องก�ำหนดเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร
การยุบสภาผูแ้ ทนราษฎรจะกระท�ำได้เพียงครัง้ เดียวในเหตุการณ์เดียวกัน” (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 40 ก
วันที่ 6 เมษายน 2560 หน้า 1)
กมลชัย รัตนสาววงศ์. (2539). “กฎหมายล�ำดับรองของประเทศไทย” วารสารกฎหมายปกครอง เล่มที่ 14 ธันวาคม  หน้า 103.
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วิเคราะห์ปัญหาสถานะทางกฎหมายภายใต้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

ปัญหานีผ้ เู้ ขียนเห็นว่าคงต้องรอให้มคี นเสนอประเด็นให้ศาลรัฐธรรมนูญหรือเกิดคดีขนึ้ ท�ำหน้าที่
ชีข้ าดให้เป็นบรรทัดฐานทีผ่ กู พันทุกองค์กรทีแ่ ท้จริงตามเจตนารมณ์รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 มาตรา 211
		กรณีปัญหาการน�ำคดีขึ้นสู่ศาล : พระราชกฤษฎีกาอภัยโทษ ค�ำสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ฟ.12/2554 วินิจฉัยว่า พระราชกฤษฎีกาอภัยโทษอาศัยอ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญ มีฐานะเป็น
“กฎ” แต่เป็น “กฎ” ที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นโดยใช้พระราชอ�ำนาจในฐานะเป็นประมุขของรัฐ
ซึ่งบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญโดยตรงโดยอาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 225 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 การใช้พระราชอ�ำนาจดังกล่าวจะไม่อยูใ่ นฐานะฝ่ายปกครอง
และมิใช้เจ้าหน้าที่ของรัฐและมิใช่กรณีที่เป็นการใช้อ�ำนาจของคณะรัฐมนตรีในการมีมติเห็นชอบ
ให้อ�ำพระราชกฤษฎีกาเช่นเดียวกับพระราชกฤษฎีกาอื่นๆ และแม้การตราพระราชกฤษฎีกานี้
คณะรัฐมนตรีจะใช้อ�ำนาจตามมาตรา 261 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แต่ก็เป็น
เพียงการถวายค�ำแนะน�ำมิใช่ใช้อำ� นาจตัดสินใจและเสนอต่อพระมหากษัตริยเ์ พือ่ ตราพระราชกฤษฎีกา
เมื่อผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลปกครองสูงสุดเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2547
อันเป็นการใช้พระราชอ�ำนาจโดยเฉพาะของพระมหากษัตริย์ กรณีดังกล่าวจึงไม่อยู่ในเขตอ�ำนาจ
ศาลปกครองสูงสุด จึงมีปัญหาว่าแล้วจะ “น�ำคดีขึ้นสู่ศาลใด”
เมื่อพิจารณาศึกษารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 23121
ได้วางหลักเกณฑ์ให้ผตู้ รวจการแผ่นดินอาจเสนอเรือ่ งต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองได้เมือ่ เห็นว่า
มีกรณีดังต่อไปนี้
1. บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ให้เสนอเรื่อง
พร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ และให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ

21

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 230 บัญญัติไว้ว่า
“ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 230 ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเสนอเรื่อง ต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองได้
เมื่อเห็นว่ามีกรณี ดังต่อไปนี้
1. บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ให้เสนอเรื่อง พร้อมด้วยความเห็นต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญ และให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยโดยไม่ชกั ช้า ทัง้ นี้ ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
2. กฎ คําสั่ง หรือการกระทําอื่นใดของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีปัญหา เกี่ยวกับความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง และให้ศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัย
โดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง” (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134
ตอนที่ 40 ก วันที่ 6 เมษายน 2560 หน้า 1)

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 20 เล่มที่ 60 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2561
-18-1171(001)P3.indd 307

307
3/6/62 BE 2:17 PM

สิทธิกร ศักดิ์แสง

2. กฎ คาํ สัง่ หรือการกระทาํ อืน่ ใดของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ มีปญ
ั หา เกีย่ วกับ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง และให้
ศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครอง และ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง และมาตรา 14922 ได้ก�ำหนดยกเว้น “กฎ” ที่ให้ศาลรัฐธรรมนูญควบคุม
ว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ คือ ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ร่างข้อบังคับ
การประชุ ม วุ ฒิ ส ภา และร่ า งข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม รั ฐ สภา และ “กฎ” ที่ ก ฎหมายประกอบ
รั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ กฎหมายอื่ น ก� ำ หนดให้ อ ยู ่ ใ นอ� ำ นาจของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ คื อ การพิ จ ารณา
วิ นิ จ ฉั ย เกี่ ย วกั บ ค� ำ ร้ อ งคั ด ค้ า นมติ ค� ำ สั่ ง และประกาศของคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง และ
การยุบพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560
และการพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีหรือ การด�ำเนินการของคณะรัฐมนตรีว่าเป็น
การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วย กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560
ดั ง นั้ น พระราชกฤษฎี ก าอภั ย โทษไม่ ไ ด้ ก� ำ หนดข้ อ ยกเว้ น ไว้ จึ ง ไม่ อ ยู ่ ใ นเขตอ� ำ นาจของ
ศาลรัฐธรรมนูญเช่นกัน ผู้เขียนมีความเห็นว่าการน�ำคดีขึ้นสู่ศาลเกี่ยวการฟ้องเพิกถอนหรือฟ้องร้อง
พระราชกฤษฎีกาอภัยโทษ ที่มีฐานะเป็น “กฎ” ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญต่อศาลยุติธรรม เพราะ
มาตรา 19423 ก�ำหนดศาลยุติธรรมมีอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง เว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอ�ำนาจของศาลอื่นไว้โดยเฉพาะ
ปั ญ หาการสิ้ น ผลของพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ในกรณี ที่ รั ฐ ธรรมนู ญ ถู ก ยกเลิ ก
โดยการปฏิวัติหรือรัฐประหาร
		 เมื่อพิจารณาศึกษาถึงระบบกฎหมายไทย เมื่อรัฐธรรมนูญถูกยกเลิกไปนอกวิถีทางรัฐธรรมนูญ
โดย “การปฏิวตั ”ิ หรือ “การรัฐประหาร” กฎหมายทีอ่ อกโดยอาศัยอ�ำนาจรัฐธรรมนูญหรือรัฐธรรมนูญ
บัญญัติรับรองความชอบด้วยกฎหมายชอบด้วยรัฐธรรมนูญฉบับต่างๆจะสูญสิ้นไปตามรัฐธรรมนูญ
หรือไม่ จะพบว่ามีค�ำตอบอยู่ 3 แนวทาง ดังนี24้
22
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 149 บัญญัติไว้ว่า
“ให้นาํ ความในมาตรา 148 มาใช้บงั คับแก่รา่ งข้อบังคับการประชุมสภาผูแ้ ทนราษฎร ร่างข้อบังคับการประชุมวุฒสิ ภา
และร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภาทีส่ ภาผูแ้ ทนราษฎร วุฒสิ ภา หรือรัฐสภา แล้วแต่กรณี ให้ความเห็นชอบแล้ว ก่อนนําไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วยโดยอนุโลม” (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 40 ก วันที่ 6 เมษายน 2560 หน้า 1)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 194 บัญญัติไว้ว่า
“ศาลยุติธรรมมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง เว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอํานาจ
ของศาลอื่น
การจัดตัง้ วิธพี จิ ารณาคดี และการดําเนินงานของศาลยุตธิ รรมให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ ” (ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 134 ตอนที่ 40 ก วันที่ 6 เมษายน 2560 หน้า 1)
จรัญ โฆษณานันท์. (2556). “นิติปรัชญา” กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง,พิมพ์ ครั้งที่ 16. หน้า 100-107.
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วิเคราะห์ปัญหาสถานะทางกฎหมายภายใต้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

แนวทางที่ 1 เมือ่ รัฐธรรมนูญถูกยกเลิกไปกฎหมายกฎหมายทีอ่ อกโดยอาศัยอ�ำนาจรัฐธรรมนูญ
หรือรัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองความ ชอบด้วยกฎหมายชอบด้วยรัฐธรรมนูญฉบับต่างๆ ก็ถูกยกเลิก
ไปด้วยกับรัฐธรรมนูญ
แนวทางที่ 2 เมือ่ รัฐธรรมนูญถูกยกเลิกไปกฎหมายกฎหมายทีอ่ อกโดยอาศัยอ�ำนาจรัฐธรรมนูญ
หรือรัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองความ ชอบด้วยกฎหมายชอบด้วยรัฐธรรมนูญฉบับต่างๆ จะไม่สูญสิ้น
ไปกับรัฐธรรมนูญ
แนวทางที่ 3 เมือ่ รัฐธรรมนูญถูกยกเลิกไปกฎหมายกฎหมายทีอ่ อกโดยอาศัยอ�ำนาจรัฐธรรมนูญ
หรือรัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองความ ชอบด้วยกฎหมายชอบด้วยรัฐธรรมนูญฉบับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการเมืองการปกครองเท่านั้นที่สูญสิ้นไปกับรัฐธรรมนูญ
จากแนวทางทั้ง 3 แนวทาง ศาลไทยได้วางหลักยอมรับในแนวทางที่ 2 เมื่อรัฐธรรมนูญ
ถูกยกเลิกไปกฎหมายกฎหมายที่ออกโดยอาศัยอ�ำนาจรัฐธรรมนูญหรือรัฐธรรมนูญบัญญัติรับรอง
ความชอบด้วยกฎหมายชอบด้วยรัฐธรรมนูญฉบับต่างๆ จะไม่สูญสิ้นไปกับรัฐธรรมนูญ เพราะถือว่า
กฎหมายที่ออกมาใช้บังคับเป็นคนละส่วนกันกับรัฐธรรมนูญ
เมื่อพิจารณาศึกษาถึงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญยังมีปัญหาในทางวิชาการของ
การสิ้นผลของกฎหมายในกรณีรัฐธรรมนูญถูกยกเลิกโดยการรัฐประหาร จะพบว่าศาลรัฐธรรมนูญ
ได้วินิจฉัยไว้ในคดีที่ 1-2/2550 และ คดีที่ 3-5/2550 ได้วินิจฉัย “พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญที่ออกโดยอาศัยอ�ำนาจรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มี ฐ านะเท่ า เที ย มกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ” เมื่อรัฐธรรมนูญถูกยกเลิกไปกฎหมายดังกล่าวก็ไม่สูญ
สิ้นไปกับรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีความแตกต่างกับของต่างประเทศ เช่น ประเทศฝรั่งเศสได้ก�ำหนดให้
พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ มี ล� ำ ดั บ ศั ก ดิ์ สู ง กว่ า พระราชบั ญ ญั ติ แ ต่ ต่� ำกว่ า รั ฐ ธรรมนู ญ
เมื่อรัฐธรรมนูญถูกยกเลิกไปพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญก็สิ้นผลไปด้วยแต่พระราชบัญญัติ
ยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ ส่วนในประเทศอิตาลี พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมีล�ำดับศักดิ์เทียบ
เท่ารัฐธรรมนูญ เมื่อรัฐธรรมนูญถูกยกเลิกไปพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญก็สิ้นผลไปด้วย
ส่วนพระราชบัญญัติซึ่งเป็นกฎหมายออกตามความรัฐธรรมนูญยังคงใช้บังคับอยู่ แต่อย่างไรก็ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีวตั ถุประสงค์ตอ้ งการพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัฐธรรมนูญเป็นอย่างมาก และไม่น่าจะมี
เท่าเทียมกับพระราชบัญญัติอีกแล้ว ซึ่งเราก็ต้องรอค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต่อไปว่าจะ
วางแนวทางเช่นไรกับเรื่องนี้
บทสรุป ที่มาของกฎหมายและล�ำดับชั้นทางกฎหมายของประเทศไทยยังคงมีปัญหาและ
มีความสับสนอยู่ กล่าวคือ ในกรณีของประกาศของคณะปฏิวตั ถิ งึ แม้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ได้มีบทบัญญัติรับรองวิธีการยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมไว้ 3 กระบวนการด้วยกัน คือ ให้กระท�ำเป็น
พระราชบัญญัติ ให้กระท�ำเป็น มติคณะรัฐมนตรีและให้ท�ำเป็นค�ำสั่งนายกรัฐมนตรี ก็ไม่ได้กล่าวถึง
การยกเลิกหรือแก้ไขประกาศของคณะปฏิวัติที่มีสถานะเทียบเท่ารัฐธรรมนูญไว้ยังคงเป็นปัญหา
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 20 เล่มที่ 60 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2561
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ถกเถียงกันต่อไป ส่วนในกรณีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 ถึงแม้ได้ก�ำหนดให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมีความเป็นพิเศษกว่า
พระราชบัญญัตใิ นกระบวนการตรา แต่ไม่ได้กำ� หนดให้พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญมีลำ� ดับชัน้
หรื อ นิ ติ ฐ านะสู ง กว่ า หรื อ เท่ า กั บ พระราชบั ญ ญั ติ ดั ง นั้ น ต้ อ งรอค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
ต่อไปและในกรณีพระราชกฤษฎีที่ออกโดยอาศัยรัฐธรรมนูญ เช่น พระราชกฤษฎีกาอภัยโทษ นั้น
มีสถานะทางกฎหมายอยู่ในระดับ เพราะศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าไม่อยู่ในเขตอ�ำนาจของ
ปกครองสูงสุด กรณีนี้ยังคงต้องรอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพื่อเป็นบรรทัดฐานต่อไป
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วิเคราะห์ปัญหาสถานะทางกฎหมายภายใต้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
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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. บทความทางวิชาการที่เป็นภาษาต่างประเทศ ให้ผู้เขียนบทความจัดท�ำสรุป
สาระส�ำคัญของบทความเป็นภาษาไทยแนบมาพร้อมกับต้นฉบับบทความภาษาต่างประเทศด้วย
4. รูปแบบการอ้างอิงบทความทางวิชาการ ให้อ้างอิงในเนื้อเรื่องเป็นรูปแบบของ
การใส่เชิงอรรถ (footnote) โดยมีรายละเอียดของการอ้างอิง ตามรูปแบบที่ก�ำหนด 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.
5. 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
6. ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญขอสงวนสิทธิใ์ นการพิมพ์เผยแพร่บทความทางวิชาการ
ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว ในวารสารศาลรัฐธรรมนูญเล่มใดก็ได้ตามความเหมาะสม
7. ผู้เขียนบทความทางวิชาการสามารถส่งต้นฉบับบทความทางวิชาการในช่องทาง
ต่างๆ ดังนี้
(1) ส่งในรูปแบบเอกสาร จ�ำนวน 1 ชุด พร้อมแผ่นซีดีที่บรรจุไฟล์เอกสาร
บทความทางวิชาการ 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
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ค่าตอบแทนในการเขียนบทความ :
ผูเ้ ขียนบทความทางวิชาการจะได้รบั ค่าตอบแทนในการเขียนบทความเมือ่ ได้มกี ารน�ำ
บทความทางวิชาการลงพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศาลรัฐธรรมนูญ ตามอัตราที่ก�ำหนดไว้
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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ปีที่ 20 เล่มที่ 60 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2561
ที่ปรึกษา
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
บรรณาธิการ
นายเชาวนะ ไตรมาศ
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์                   พันโท ภาคภูมิ ศิลารัตน์
กองบรรณาธิการ
นายมนตรี กนกวารี
นายบุญเสริม นาคสาร
นายนิติกร จิรฐิติกาลกิจ
นายเจนวิวัฒน์ ต้องประสงค์

นายสิทธิพร เศาภายน
นางสาวอัจฉราพร พรมุกดา
คณะเจ้าหน้าที่
นางสาววิจิตราภรณ์ โพธิ์ชัย นายรงค์รัชต์ จันทร์สุวรรณ
นางสาวพัชราภรณ์ ทองปานดี

		
		ติดต่อหน่วยงานรับผิดชอบ :		
สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
โทรศัพท์ 0 2141 7681
โทรสาร 0 2143 9515
http://www.constitutionalcourt.or.th

การสมัครเป็นสมาชิก :
ค่าสมัครสมาชิกวารสารศาลรัฐธรรมนูญ
ปีละ 300 บาท (รวมค่าจัดส่งไปรษณีย์)

“บทความหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในวารสารศาลรัฐธรรมนูญเป็นวรรณกรรมของผู้เขียน
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญและบรรณาธิการไม่จ�ำเป็นต้องเห็นด้วย”
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ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
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