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(ก)

ค�ำน�ำ
รายงานการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง “การน�ำ ประเพณี ใ นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดี
รัฐธรรมนูญ” ศึกษาถึงแนวคิด ความเป็นมา และนิติวิธีเกี่ยวกับการน�ำประเพณี
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้
ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญของไทยและต่างประเทศ ตลอดจนวิเคราะห์
เปรียบเทียบประเพณีทางรัฐธรรมนูญของไทยและต่างประเทศ 8 ประเทศ คือ
อังกฤษ ออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์ โมร๊อกโก จอร์แดน ญี่ปุ่น และภูฏาน และ
ผลการศึกษาพบว่าตัั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีการบัญญัติเรื่อง
ประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มีเพียง 3 คดีทกี่ ล่าวถึงประเพณีการปกครอง ได้แก่ ค�ำพิพากษาศาลฎีกา 912/2536
ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 6/2543 และค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 3/2559
โดยที่ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 912/2536 นับเป็นคดีแรกในประวัติศาสตร์ของไทย
ทีศ่ าลได้นำ� หลักการเรือ่ งประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดี โดยได้
ตีความประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยว่ามีความเกีย่ วพัน
กับหลักการพื้นฐานของระบอบการปกครองภายใต้ “หลักการแบ่งแยกอ�ำนาจ”
(Separation of Powers) อันเป็นหลักการสากลที่รัฐธรรมนูญของประเทศต่างๆ
ทั่วโลก รวมทั้งรัฐธรรมนูญของไทยทุกฉบับให้การรับรอง
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการศึกษาวิจัยเล่มนี้
จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในทางวิชาการในการน�ำประเพณีการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดี
รัฐธรรมนูญ และเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้าในชุมชนทางวิชาการต่อไป
(นายเชาวนะ ไตรมาศ)
เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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(ข)

ค�ำปรารภ
รายงานวิจัยว่าด้วยประเพณีทางรัฐธรรมนูญเล่มนี้มีท่ีมาจากโครงการวิจัย
ของส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เรื่ อ ง “การน� ำ ประเพณี ใ นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดี
รัฐธรรมนูญ” ซึ่งข้าพเจ้าได้ท�ำการวิจัยให้ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญตามสัญญาจ้าง
เลขที่ 16/2559 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2559
ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาเห็นว่า ประเพณีทางรัฐธรรมนูญ เป็นเรือ่ งทีค่ วรรูไ้ ม่จำ� กัด
เฉพาะในวงการนักศึกษานักวิชาการเท่านั้น แต่ยังจ�ำเป็นต้องรู้อย่างยิ่งส�ำหรับ
นักการเมืองและประชาชนทัว่ ไป เนือ่ งจากประเพณีทางรัฐธรรมนูญเป็นกลไกส�ำคัญที่
คอยควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของสถาบันทางการเมืองให้เป็นไปตามกรอบ
และขอบเขตภายใต้รัฐธรรมนูญ ฉะนั้น การที่ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ตระหนัก
ความส�ำคัญและสนับสนุนการวิจยั ในเรือ่ งดังกล่าว จึงเป็นเรือ่ งทีน่ า่ ยินดีเป็นอย่างยิง่
ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาวิจยั ในการประชุมสัมนาวิชาการเมือ่ วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ณ โรงแรม เดอะ เซนต์ รี จี ส (St. Regis Hotel) กรุ ง เทพฯ โดยเฉพาะ
ดร.เชาวนะ ไตรมาศ คุณเกียรติฟ้า เลาหะพรสวรรค์ คุณบุญเสริม นาคสาร
คุณนนท์นิพัทธ์ โพธิ์เดชธ�ำรง ว่าที่ร้อยตรีดิเรก สุขสว่าง คุณอัจฉราพร พรมุกดา
คุณกล้า สมุทวณิช ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า รองศาสตราจารย์สทิ ธิกร ศักดิแ์ สง
และผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ ต รี เ นตร สาระพงษ์ และขอขอบคุ ณ คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญที่ให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาค้นคว้าและวิจัยเรื่องประเพณีทางรัฐธรรมนูญ
การวิจัยในครั้งนี้ได้รับประโยชน์จากมุมมองจากนักวิชาการด้านรัฐธรรมนูญ
รัฐศาสตร์และกฎหมายระหว่างประเทศหลายท่าน อาทิ Justice Michael Kirby
(High Court of Australia), Professor Tom Ginsburg at University of Chicago,
Professor Andrew Harding at National University of Singapore, Professor
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(ค)

Hilaire Barnett at University of London, Professor Graham Dutfield at
University of London, Professor Brian Galligan at University of Melbourne,
Professor Tim Stephen at University of Sydney, Jeff King at University
College London, Professor Robert Hazell at University College London
และ Professor Kaku Shun at Hokkaido University จึงขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้

ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี
สิงหาคม 2560
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(ง)

บทคัดย่อ
รายงานวิจยั ฉบับนีก้ ล่าวถึงการน�ำประเพณีในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ
โดยมีขอบเขตและวัตถุประสงค์สำ� คัญในการศึกษา 3 ประการ กล่าวคือ (1) ศึกษาแนวคิด
และความเป็นมาเกีย่ วกับประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (2) ศึกษาเกี่ยวกับแนวค�ำวินิจฉัยของศาลไทย
ที่เกี่ยวข้องกับการน�ำประเพณีทางรัฐธรรมนูญมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดี
โดยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ และ (3) ศึกษาตัวอย่างของประเพณีทางรัฐธรรมนูญ
ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ส�ำคัญในการวางกรอบการ
น�ำประเพณีในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญของประเทศไทย
วิวฒ
ั นาการของรัฐธรรมนูญทีต่ กผลึกเป็นมาตรา 5 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2560 ปรากฏเป็นครั้งแรกในธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร
พุทธศักราช 2502 และตัง้ แต่มกี ารบัญญัตเิ รือ่ งประเพณีการปกครองดังกล่าวมีเพียง
3 คดี ที่กล่าวถึงประเพณีการปกครองฯ ได้แก่ ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 912/2536
ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 6/2543 และค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 3/2559
แต่ยังเป็นจ�ำนวนน้อยเกินว่าจะตกผลึกเป็นหลักการทางกฎหมายในตัวเอง รายงาน
วิจัยฉบับนี้ได้วิเคราะห์ถึงประเพณีทางรัฐธรรมนูญของไทยและต่างประเทศพบว่า
ประเพณีทางรัฐธรรมนูญของไทยมีความคล้ายคลึงและแตกต่างกับกรณีศึกษาของ
ต่างประเทศ ซึ่งสรุปได้ดังนี้ (1) การสืบราชสมบัติซึ่งเป็นประเพณีที่เป็นหลักการ
พื้ น ฐานของทุ ก ประเทศที่ มี ก ารปกครองในระบอบกษั ต ริ ย ์ (2) ประเพณี ท าง
รัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับสถานะและความสัมพันธ์ของพระมหากษัตริย์กับสถาบันทาง
การเมือง กษัตริยท์ รงเป็นผูแ้ ต่งตัง้ ต�ำแหน่งส�ำคัญๆ อาทิ นายกรัฐมนตรี ซึง่ อาจเกิดกรณี
การพระราชทานนายกรัฐมนตรีดังกรณีที่เคยปรากฏในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2516
หรือในออสเตรเลียปี ค.ศ. 1975 (3) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญทีเ่ กีย่ วกับมารยาททาง
การเมืองซึง่ ไม่ปรากฎในประเทศไทย (4) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญทีเ่ กีย่ วกับหลักการ
แบ่งแยกอ�ำนาจ อาทิ ศาลอังกฤษซึ่งไม่แทรกแซงอ�ำนาจนิติบัญญัติที่แสดงให้เห็นถึง
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(จ)

การเคารพอ�ำนาจอธิปไตยของประชาชน (5) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญทีเ่ กีย่ วกับการ
เสนอร่างกฎหมาย และการก�ำหนดนโยบายในอังกฤษ ซึ่งรัฐสภามีบทบาทเป็นอย่าง
มากในการวางกรอบการด�ำเนินงานหรือการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหาร
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 แนวทาง กล่าวคือ
(1) ข้ อ เสนอแนะนิ ติ วิ ธี ก ารน� ำ ประเพณี ใ นการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ
(2) ข้ อ เสนอแนะแนวทางส� ำ หรั บ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ไทยในการน� ำ ประเพณี ท าง
รัฐธรรมนูญมาปรับใช้ โดยอาจเลือกรับปรับใช้จากบทเรียนที่ได้จากการศึกษา
ประเพณี ท างรั ฐ ธรรมนู ญ ของต่ า งประเทศที่ เ ป็ น ประเพณี ป ฏิ บั ติ ที่ ดี และ
(3) การบั ญ ญั ติ ป ระเพณี ท างรั ฐ ธรรมนู ญ ให้ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรเพื่ อ สร้ า ง
ความชัดเจนในการปรับใช้และจะส่งเสริมให้การใช้และการตีความเรื่องประเพณี
ทางรั ฐ ธรรมนู ญ ของประเทศไทยมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ หลั ก การแห่ ง กฎหมาย
และความเที่ยงธรรมต่อไป
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ABSTRACT
This report is designed to address the central questions related
to the nature and scope of Thailand’s constitutional conventions. Its aims
and scopes are threefolds: (1) to examine the historical developments of
the constitutional conventions of Thailand, (2) to analyse the precedents
established by the Thai courts in relation to such conventions, and (3)
to consider the Thai constitutional conventions by comparing them
with those of other jurisdictions. The main objective of the report is to
provide policy and conceptual framework for the Thai Constitutional
Court in relation to the constitutional convention.
The origin of constitutional conventions as appears in provision
5 of the Thai Constitution B.E. 2560 can historically be traced back to
the text of the Constitution B.E.2502. However, it cannot be deemed
as the jurisprudence of law since, to date, there have only been a
relatively few cases of conventions being enforced by the Thai courts,
namely the Dika Court’s Decision No. 912/2536, the Constitutional
Court’s Decision No. 6/2543 and the Constitutional Court’s Decision No.
3/2559. After examining the Thai and other constitutional conventions,
it can be observed that five common fundamental conventions exist
in Thailand and other countries: (1) a hereditary monarchy which is
historically the most fundamental type of monarchy and remains the
dominant form in the country with monarchical regime, (2) conventions
that govern the relationship between the Head of the State and other
political institutions, which include the appointment and dismissal of
a prime minister as illustrated in Thailand in B.E.2516 and in Australia
in 1975 during what is commonly called a constitutional crisis, (3) conventions that regulate the ethics of political actors. Such conventions
are absent in Thailand (4) constitutional convention in which there is
a relationship between them and the separation of powers. (5) con-
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ventions, particularly in England, that decree that public policies must
always be initiated by the Parliament, thereby setting the duties and
authory for the exercise of the Executive.
Three recommendations must be satisfied in order to regulate the
Thai Constitutional Court to act according to the rule of law and execute its duty impartially. Firstly, the Thai Constitutional Court is invited
to follow the rules of interpretation. Secondly, it is invited to observe
existing conventions, such as those of other jurisdictions. Lastly, it is
suggested that conventions should be codified into a form of statutes.
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การน�ำประเพณีในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ

1

บทที่ 1
บทน�ำ
1.1 หลักการและเหตุผล
ในบรรดาประเทศที่มีการปกครองระบอบกษัตริย์ปัจจุบันมี 44 ประเทศ1
แบ่ ง เป็ น ประเทศที่ มี ก ารปกครองระบอบสมบู ร ณาญาสิ ท ธิ ร าชย์ (Absolute
Monarchy)2 กับประเทศทีม่ กี ารปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข (Constitutional Monarchy)3 ปัจจุบันมี 40 ประเทศ รวมทั้ง
ประเทศไทยและรัฐในเครือจักรภพของอังกฤษ (Commonwealth Realm) ทีม่ กี าร
ปกครองระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ4 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะศึกษาการน�ำ
ประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มาใช้ ก รณี เ กี่ ย วกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ โดยเฉพาะการพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย คดี รั ฐ ธรรมนู ญ
โดยในจ�ำนวน 40 ประเทศดังกล่าว มีการน�ำประเพณีการปกครองมาใช้ในพฤติการณ์
ที่แตกต่างกันปรากฏเป็น 2 ลักษณะส�ำคัญ กล่าวคือ
ลักษณะแรก ตราเป็นบทบัญญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญ (Constitutional Provisions)
มี 6 ประเทศ ได้แก่ เดนมาร์ก ภูฏาน เลโซโท มาเลเซีย บรูไน และไทย และอีก 6 ประเทศ
ในเครือจักรภพ ได้แก่ บาฮามาส บาบาร์ดอส แอนติกวั ปาปัวนิวกินี หมูเ่ กาะโซโลมอน
และทูวาลู5

1
2
3

4
5

ปัจจุบนั มี 28 ประเทศทีม่ กี ารปกครองระบอบกษัตริย์ และอีก 15 ประเทศเป็นกลุม่ รัฐในเครือจักรภพของ
อังกฤษ และอีก 1 รัฐ คือนครรัฐวาติกัน (รวม 44 ประเทศ) ดูตารางที่ 1.  
ได้แก่ โอมาน ซาอุดิอาระเบีย สวาซิแลนด์ และนครรัฐวาติกัน.  
ในประเทศทีม่ กี ารปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขทัง้ 40 ประเทศ (25
ประเทศ และอีก 15 ประเทศในเครือจักรภพของอังกฤษ) ยังมีความแตกต่างกันในเรื่องของลักษณะการ
ปกครองของกษัตริย์ อาทิ มาเลเซีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) กษัตริยม์ าจากการเลือกตัง้ (Elective
Monarchy) หรือ เบลเยี่ยม ที่มีลักษณะเป็นแบบราชาธิปไตยของปวงชน (Popular Monarchy) เป็นต้น.
ดูรายละเอียดในตารางที่ 1.
ดูรายละเอียดในตารางที่ 2.
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2 ผศ. ดร. ปวริศร เลิศธรรมเทวี

ลักษณะที่สอง เป็นประเพณีการปกครองที่กลายเป็นรัฐธรรมนูญ 6 อาทิ
อังกฤษ7 หรือกลุม่ ประเทศในเครือจักรภพอย่างแคนาดา ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
เป็นต้น8
ตารางที่ 1 สรุปประเทศ/รัฐที่มีการปกครองในระบอบกษัตริย์
รัฐ/ประเทศ
ระบอบการปกครอง
กลุ่มประเทศในเครือจักรภพ (Commonwealth Realm)
Antigua and Barbuda
Australia
Bahamas
Barbados
Belize
Canada
Grenada
Constitutional Monarchy
(Commonwealth Realm)
Jamaica
New Zealand
Papua New Guinea
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent and the Grenadines
Solomon Islands
6

7

8

รูปแบบของกษัตริย์
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom

กรณีนี้เกิดในประเทศที่มีระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณี หรือกลุ่มประเทศที่ได้รับอิทธิพลจากระบบ
กฎหมายของอังกฤษ ซึ่งเกิดจากธรรมเนียมปฏิบัติหรือจารีตประเพณีการปกครองที่ถือปฏิบัติระหว่าง
องค์กรรัฐและกลายเป็นรัฐธรรมนูญ (Unwritten Constitution) ดู A.V. Dicey. (1915). An Introduction to the Study of the Law of the Constitution. 8th edition. London: Macmillan;
Geoffrey Marshall. 1987. Constitutional Conventions–The Rules and Forms of Political
Accountability. Oxford: Oxford University Press; and Vernon Bogdanor. 1997. The Monarchy
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อิทธิพลของจารีตประเพณีการปกครองในระบอบพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแห่งอังกฤษที่มีต่อกลุ่ม
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Culture: England, 1550 – 1880. London: Routledge.
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ตารางที่ 1 สรุปประเทศ/รัฐที่มีการปกครองในระบอบกษัตริย์ (ต่อ)
รัฐ/ประเทศ
ระบอบการปกครอง
รูปแบบของกษัตริย์
กลุ่มประเทศในเครือจักรภพ (Commonwealth Realm)
Tuvalu
Kingdom
United Kingdom
Constitutional Monarchy
Kingdom
กลุ่มประเทศที่มีการปกครองระบอบกษัตริย์ในยุโรป (European Monarchies)
Andorra
Constitutional Monarchy
Co-Principality
Belgium
Constitutional Monarchy
Popular Monarchy
Demark, Greenland and the
Constitutional Monarchy
Kingdom
Faroe Islands
Liechtenstein กษัตริ
Constitutional Monarchy
Principality
Luxembourg
Constitutional Monarchy
Grand Duchy
Monaco
Constitutional Monarchy
Principality
The Netherlands
Constitutional Monarchy
Kingdom
Norway
Constitutional Monarchy
Kingdom
Spain
Constitutional Monarchy
Kingdom
Sweden
Constitutional Monarchy
Kingdom
Vatican City State
Absolute Monarchy
Elective Monarchy
กลุ่มประเทศอิสลามในตะวันออกกลางที่มีการปกครองระบอบกษัตริย์ (Islamic Monarchies
in the Middle East)
Bahrain  
Constitutional Monarchy
Kingdom
Jordan
Constitutional Monarchy
Kingdom
Kuwait
Constitutional Monarchy
Emirate
Oman
Absolute Monarchy
Sultanate
Qatar
Constitutional Monarchy
Emir
Saudi Arabia
Absolute Monarchy
Kingdom
United Arab Emirates
Constitutional Monarchy
Elective Federal
Monarchy
กลุ่มประเทศที่มีการปกครองระบอบกษัตริย์ในแอฟริกา (African Monarchies)
Lesotho
Constitutional Monarchy
Kingdom
Morocco
Constitutional Monarchy
Kingdom
Swaziland
Absolute Monarchy
Kingdom
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ตารางที่ 1 สรุปประเทศ/รัฐที่มีการปกครองในระบอบกษัตริย์
รัฐ/ประเทศ
ระบอบการปกครอง
รูปแบบของกษัตริย์
กลุ่มประเทศในเอเชีย-แปซิฟิคที่มีการปกครองระบอบกษัตริย์ (Asia-Pacific Monarchies)
Bhutan
Constitutional Monarchy
Kingdom
Brunei
Constitutional Monarchy
Sultanate
Cambodia
Constitutional Monarchy
Kingdom
Japan
Constitutional Monarchy
Empire
Malaysia
Constitutional Monarchy
Elective Federal
Monarchy
Thailand
Constitutional Monarchy
Kingdom
Tonga
Constitutional Monarchy
Kingdom

_18-0218(001-304)P5.indd 4

6/7/61 BE 11:58 AM

_18-0218(001-304)P5.indd 5

-

Barbados
Belize
Canada
Grenada
Jamaica
New Zealand

- Bahamas

- Antigua & Barbuda

- Australia

Commonwealth Realm
United Kingdom

ประเทศ

Unwritten constitution; ปรากฏในลักษณะของจารีตประเพณี อาทิ การใช้พระราชอ�ำนาจกรณีเข้าข้อยกเว้น หรือเกิดสุญญากาศทางการ
เมือง (Reserve Power) เป็นต้น
ไม่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ; แต่ปรากฏกรณีการใช้พระราชอ�ำนาจของกษัตริย์แห่งอังกฤษโดยข้าหลวงใหญ่ (Governor-General) ในกรณี
วิกฤติรัฐธรรมนูญปี ค.ศ.1975
S 127(1) In this Constitution, unless it is otherwise provided or required by the context […] law includes any instrument
having the force of law and any unwritten rule of law, and “lawful” and “lawfully” shall be construed accordingly.
Art 137(1) In this Constitution, unless it is otherwise provided or required by the context […] law includes any instrument
having the force of law and any unwritten rule of law, and “lawful” and “lawfully” shall be construed accordingly.
S 117: (1) In this Constitution - … “law” includes any instrument having the force of law and any unwritten rule of law.
ไม่ปรากฏ
ไม่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ แต่ปรากฏแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการน�ำประเพณีการปกครองของอังกฤษมาใช้เป็นรัฐธรรมนูญ
ไม่ปรากฏ
ไม่ปรากฏ
ไม่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ แต่ปรากฏแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการน�ำประเพณีการปกครองของอังกฤษมาใช้เป็นรัฐธรรมนูญ

บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ (Constitutional Provisions) หรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับประเพณีการปกครอง
ที่กลายเป็นรัฐธรรมนูญ (Constitutional Conventions)

ตารางที่ 2 แสดงการน�ำประเพณีมาใช้ในคดีรัฐธรรมนูญของประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(Constitutional Monarchy) ใน 25 ประเทศ และ 15 กลุ่มประเทศเครือจักรภพ (รวม 40 ประเทศทั่วโลก)

การน�ำประเพณีในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ
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St. Kitts and Nevis
St. Lucia
St. Vincent
Solomon Islands

- Tuvalu

-

- Papua New Guinea

ประเทศ

บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ (Constitutional Provisions) หรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับประเพณีการปกครอง
ที่กลายเป็นรัฐธรรมนูญ (Constitutional Conventions)
S 172: (2) Courts established under Subsection (1) may include courts intended to deal with matters primarily reference
to custom or in accordance with customary procedures, or both. Sch 1.2: (1) In this Constitution or an Organic Law –
“custom” means the customs and usages of indigenous inhabitants of the country existing in relation to the matter
in question at the time when and the place in relation to which the matter arises, regardless of whether or not the
custom or usage has existed from time immemorial. Sch 2.1: (1) Subject to subsections (2) and (3), custom Is adopted,
and shall be applied and enforced, as part of the underlying law. (2) Subsection (1) does not apply in respect of any
custom that is, and to the extent that is, inconsistent with a Constitutional Law or a statute, or repugnant to the
general principles of humanity. (3) An Act of Parliament may – (a) provide for the proof and pleading of custom for
any purpose, and (b) regulate the manner in which, or the purposes for which, custom may be recognized applied
or enforced; and (c) provide for the resolution of conflicts of custom.
ไม่ปรากฏ
ไม่ปรากฏ
ไม่ปรากฏ
Sch 3. S 3: (1) Subject to this paragraph, customary law shall have effect as part of the law; (2) sub-para. (1) shall not
apply in respect of any customary law that is inconsistent with the Constitution or an Act; (3) …
S15 : (5) In determining whether a law or act is reasonably justifiable in a democratic society that has a proper respect
for human rights and dignity, a court may have regard to – (a) traditional standards, values and practices, as well as
previous laws and judicial decisions, of Tuvalu.

ตารางที่ 2 แสดงการน�ำประเพณีมาใช้ในคดีรัฐธรรมนูญของประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(Constitutional Monarchy) ใน 25 ประเทศ และ 15 กลุ่มประเทศเครือจักรภพ (รวม 40 ประเทศทั่วโลก)

6 ผศ. ดร. ปวริศร เลิศธรรมเทวี
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Liechtenstein
Luxembourg

Japan
Jordan
Kuwait
Lesotho

Brunei
Cambodia
Denmark

Andorra
Bahrain  
Belgium
Bhutan

ประเทศ

ไม่ปรากฏ
ไม่ปรากฏ
ไม่ปรากฏ
Art 2, s 16: The Druk Gyalpo, in exercise of His Royal Prerogatives, may: (e) Exercise powers relating to matters which are not
provided for this Constitution or other laws.
Part III: 4.1 “The Supreme executive authority of Brunei Darussalam shall be vested in His Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan.
ไม่ปรากฏ
The Constitution of Demark make reference to the King in great details. For example, Part I: 23 provides that “In an emergency
the King may issue provisional laws …”.
ไม่ปรากฏ
ไม่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ แต่ปรากฏแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้พระราชอ�ำนาจของกษัตริย์
ไม่ปรากฏ
S 18: (4) sub (1) [prohibiting discriminatory laws] shall not apply to any law to the extent that the law makes provisions - …
(c) for the application of the customary law of Lesotho with respect to any matter in the case of persons who, under that
Act law, are subject to that law.
ไม่ปรากฏ
ไม่ปรากฏ

บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ (Constitutional Provisions) หรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับประเพณีการปกครอง
ที่กลายเป็นรัฐธรรมนูญ (Constitutional Conventions)

ตารางแสดงการน�ำประเพณีมาใช้ในคดีรัฐธรรมนูญของประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(Constitutional Monarchy) ใน 25 ประเทศ และ 15 กลุ่มประเทศเครือจักรภพ (รวม 40 ประเทศทั่วโลก) (ต่อ)

การน�ำประเพณีในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ
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United Arab
Emirate

Qatar  
Spain
Sweden
Tonga
Thailand

Monaco
Morocco
Netherlands
Norway

Malaysia

ประเทศ

บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ (Constitutional Provisions) หรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับประเพณีการปกครอง
ที่กลายเป็นรัฐธรรมนูญ (Constitutional Conventions)
Art 76: (2) No law shall be made in pursuance of para. (a) with respect to any matters of Islamic law or the custom of the Malays
or to any matter of native law or custom in the States of Sabah and Sarawak and no Bill for a law under that paragraph shall
be introduced into either House of Parliament until the Government of any State concerned has been consulted.
ไม่ปรากฏ
ไม่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ แต่ปรากฏแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้พระราชอ�ำนาจของกษัตริย์
ไม่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ แต่ปรากฏแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้พระราชอ�ำนาจของกษัตริย์
ไม่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ แต่ปรากฏแนวปฏิบัติ อาทิ พระราชอ�ำนาจของกษัตริย์ในการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ซึ่งรัฐธรรมนูญมิได้ก�ำหนดให้กษัตริย์เป็น
ผู้แต่งตั้งแต่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ
ไม่ปรากฏ
ไม่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ แต่ปรากฏแนวปฏิบัติ อาทิ พระราชอ�ำนาจของกษัตริย์ในการเสนอตัวผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
Unwritten Constitution; ปรากฏแนวปฏิบัติเกี่ยวกับประเพณีการปกครองในบางเรื่องซึ่งได้กลายเป็นรัฐธรรมนูญ
ไม่ปรากฏ
มาตรา 5 “เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด ให้กระท�ำการนั้นหรือวินิจฉัย กรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แต่ประเพณีการปกครองดังกล่าวต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้”
ไม่ปรากฏ

ตารางแสดงการน�ำประเพณีมาใช้ในคดีรัฐธรรมนูญของประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(Constitutional Monarchy) ใน 25 ประเทศ และ 15 กลุ่มประเทศเครือจักรภพ (รวม 40 ประเทศทั่วโลก) (ต่อ)

8 ผศ. ดร. ปวริศร เลิศธรรมเทวี

6/7/61 BE 11:58 AM
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9

ส�ำหรับประเทศไทย มีการกล่าวถึงการน�ำประเพณีในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขมาใช้ในการวินจิ ฉัยคดีรฐั ธรรมนูญ
ไว้ในบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ อาทิ มาตรา 7 รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 หรือ
มาตรา 5 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซึ่งบัญญัติว่า
เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด ให้กระท�ำการนั้น
หรือวินจิ ฉัยกรณีนนั้ 9 ไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญดังกล่าวของไทย แสดงให้เห็นถึงการวางกรอบ
นิติวิธีว่าด้วยการตีความบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีประเด็นพิจารณาที่ส�ำคัญ
อย่างน้อยสองประการ กล่าวคือ
ประการแรก นิติวิธีว่าด้วยการตีความรัฐธรรมนูญที่ศาลรัฐธรรมนูญสามารถ
น�ำมาปรับใช้แก่คดีได้มีกรอบและขอบเขตอย่างไร อาทิ กรณีไม่มีบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญมาปรับใช้แก่คดี ศาลรัฐธรรมนูญจะน�ำบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง
มาปรับใช้ตามหลักการตีความกฎหมายภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 4 ได้หรือไม่10 หรือการน�ำบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้ามาใช้ในการ
พิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญซึ่งปรากฏในประเทศทูวาลูที่รัฐธรรมนูญภายใน
ประเทศบัญญัติให้กฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งหมายความครอบคลุมถึงรัฐธรรมนูญ
ฉบับก่อนหน้าและรวมถึงกฎหมายทีถ่ กู ยกเลิกไปแล้วด้วย หรือจะหมายถึงกฎหมาย
ในล�ำดับทีต่ ำ�่ กว่ารัฐธรรมนูญ (กฎหมายล�ำดับรอง) หลักกฎหมายทัว่ ไป11 หรือการน�ำ
มาตรา 7 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และมาตรา 5 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560.
10
มาตรา 4 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “กฎหมายนั้น ต้องใช้ในบรรดากรณีซึ่งต้องด้วย
บทบัญญัตใิ ดๆ แห่งกฎหมายตามตัวอักษร หรือตามความมุง่ หมายของบทบัญญัตนิ นั้ ๆ เมือ่ ไม่มบี ทกฎหมาย
ที่จะยกมาปรับคดีได้ให้วินิจฉัยคดีนั้นตามจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น ถ้าไม่มีจารีตประเพณีเช่นว่านั้น
ให้วินิจฉัยคดีอาศัยเทียบกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งและถ้าบทกฎหมายเช่นนั้นก็ไม่มีด้วยให้วินิจฉัย
ตามหลักกฎหมายทั่วไป”.  
11
หลักกฎหมายทั่วไปเป็นบ่อเกิดส�ำคัญของกฎหมายปกครอง โดยเป็นหลักกฎหมายที่มิได้มีการบัญญัติไว้
เป็นลายลักษณ์อกั ษร แต่สอดแทรกอยูใ่ นระบบกฎหมายหนึง่ ๆ ดังทีศ่ าสตราจารย์ Jean Rivero ได้เคยบรรยาย
ลักษณะของหลักกฎหมายทัว่ ไปไว้วา่ “ในรากฐานของทุกระบบกฎหมายจะมีขอ้ ความคิดพืน้ ฐานของมนุษย์
และโลกซึง่ ก่อให้เกิดหลักการพืน้ ฐานจ�ำนวนหนึง่ อันเป็นหลักในการด�ำเนินชีวติ ของมนุษย์ทอี่ ยูร่ วมกันเป็น
สังคม โดยหลักกฎหมายทัว่ ไปจะอิงอยูก่ บั หลักการพืน้ ฐานเหล่านี้ ทัง้ นี้ การค้นพบหลักกฎหมายทัว่ ไปของ
ศาลมีลกั ษณะสร้างสรรค์เป็นอย่างมาก โดยการยืนยันความมีอยูข่ องหลักหลักหนึง่ ศาลจะก�ำหนดบทลงโทษ
9
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หลักฐานอื่นมาใช้ในการตัดสินคดีจะถือว่าเป็นการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ
ที่สอดคล้องกับนิติวิธีว่าด้วยการตีความรัฐธรรมนูญได้หรือไม่12
ประการที่สอง การน�ำประเพณีในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน
มีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินจิ ฉัยคดีรฐั ธรรมนูญมีนยิ าม
และขอบเขตอย่างไร13 เนือ่ งจากบางประเทศหมายถึงการใช้พระราชอ�ำนาจ (Royal
Prerogatives)14 อาทิ ภูฏาน15 บางประเทศหมายความรวมถึงประเพณีการปกครอง
ที่กลายเป็นรัฐธรรมนูญ (Constitutional Conventions) อย่างของอังกฤษ16 หรือ
การใช้พระราชอ�ำนาจที่สงวนไว้ (Reserve Powers) ในกรณีวิกฤติรัฐธรรมนูญที่
ปรากฏในบรรดาเครือจักรภพ17
ฉะนัน้ จึงจ�ำเป็นต้องมีการศึกษาวิจยั นิตวิ ธิ วี า่ ด้วยการน�ำประเพณีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณา
วินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ เพื่อน�ำผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยไปเป็นเครื่องมือประกอบ
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญ
และสนับสนุนการด�ำเนินงานของสถาบันตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้ทันกับกระแส
กรณีมีการฝ่าฝืนหลักและในขณะเดียวกันก็สอดแทรกหลักลงไปในกฎหมายที่มีอยู่ด้วย” ดูบทวิเคราะห์
ใน Roland Drago. (1962). The General Principles of Law in the Jurisprudence of the French Conseil
D’Etat. American University Law Review, Vol. 11, 126-133. หรือดังที่ศาสตราจารย์ (พิเศษ)
ดร.วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ ได้เคยกล่าวถึงหลักกฎหมายทัว่ ไปไว้วา่ หลักกฎหมายทัว่ ไป ได้แก่ “บรรดาหลักการ
ทีเ่ ป็นรากฐานของระบบกฎหมายของประเทศทัง้ ระบบ บางหลักสืบสมมุตฐิ านว่ามาจากมูลบทเบือ้ งต้นของ
การปกครองแบบเสรีประชาธิปไตย หรืออีกนัยหนึง่ ระบอบรัฐธรรมนูญนิยม บางหลักสืบสมมุตฐิ านว่ามาจาก
ตรรกทางนิติศาสตร์ ซึ่งหากไม่มีอยู่แล้วจะเป็นช่องทางให้มีการใช้อ�ำนาจตามอ�ำเภอใจหรือเกิดสภาวะ
ไร้ขื่อแปขึ้นในบ้านเมือง ดู วรพจน์ วิศรุตพิชญ์. (2544). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลปกครอง,
กรุงเทพมหานคร: ส�ำนักพิมพ์วิญญูชน.
12
ค�ำวินิจฉัยคดีที่ 12-13/2551 (ศาลรัฐธรรมนูญ).
13
Geoffrey Marshall. (1985). What Are Constitutional Conventions?. Parliamentary Affairs,
38(1), 33-39.
14
Vernon Bogdanor. 1997. The Monarchy and the Constitution. Oxford: Clarendon Press.
15
The Constitution of the Kingdom of Bhutan (2008) Art 2, s 16 states that “The Druk Gyalpo, in
exercise of His Royal Prerogatives, may: (e) Exercise powers relating to matters which are not
provided for this Constitution or other laws”. [emphasis in original].
16
A.V. Dicey. (1883). Introduction to the Study of the Law of the Constitution, 227-291; Dylan
Lino. 2016. Albert Venn Dicey and the Constitutional Theory of Empire. Oxford Journal of
Legal Studies, 36(4): 1-30, 27.
17
Brian Galligan and Scott Brenton (eds). 2015. Constitutional Conventions in Westminster
Systems–Controversies, Changes and Challenges. Cambridge: Cambridge University Press.
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วิ วั ฒ นาการของทฤษฎี รั ฐ ธรรมนู ญ ของโลกในท� ำนองเดี ย วกั บ สถาบั น ตุ ล าการ
ต่ า งประเทศที่ ท� ำ หน้ า ที่ นี้ ต ามหลั ก นิ ติ ธ รรมและเป็ น ที่ ม าและความส� ำ คั ญ
ของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
1.2 หลักเกณฑ์การคัดเลือกประเทศที่น�ำมาศึกษาเปรียบเทียบ
รายงานวิจยั ฉบับนี้ ได้กำ� หนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกประเทศทีจ่ ะน�ำมาศึกษา
วิเคราะห์เปรียบเทียบกับประเทศไทย ดังต่อไปนี้
1.2.1 ระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
ประเทศที่ปรากฏตัวอย่างของประเพณีการปกครองที่กลายเป็นรัฐธรรมนูญ
หรื อ การน� ำ ประเพณี ก ารปกครองมาใช้ ใ นการพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย คดี รั ฐ ธรรมนู ญ
มากทีส่ ดุ ประเทศหนึง่ คือสหรัฐอเมริกา18 ซึง่ มีรฐั ธรรมนูญลายลักษณ์อกั ษรฉบับแรก
ของโลก ในการด�ำเนินงานของประธานาธิบดีและคณะรัฐมนตรี อาศัยกรอบประเพณี
การปกครองของสหรัฐอเมริกาในการด�ำเนินงาน เนื่องจากรัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติ
รายละเอียดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการบริหารราชการแผ่นดินไว้อย่างละเอียด หรือ
การแต่งตั้งบรรดาข้าราชการต�ำแหน่งส�ำคัญ อาทิ ผู้พิพากษา อัยการสูงสุด หรือ
ต�ำแหน่งนายพล ประธานาธิบดีเป็นผู้แต่งตั้งแต่จะต้องได้รับฉันทามติจากวุฒิสภา
(Senate) และสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรทีเ่ กีย่ วข้อง หรือกรณีการเลือกตัง้ ประธานาธิบดี
แม้ไม่มีข้อห้ามแต่คณะผู้เลือกตั้งประธานาธิบดี (Electoral College) จะต้องเลือก
ประธานาธิบดีเฉพาะผูส้ มัครทีม่ คี ะแนนเสียงมากทีส่ ดุ ของพรรคเท่านัน้ จะเสนอหรือ
เลือกบุคคลภายนอกมิได้ อย่างไรก็ตาม ประเทศที่สามารถน�ำมาศึกษาเทียบเคียง
กับประเทศไทยในครั้งนี้จะต้องเป็นประเทศที่มีการปกครองในระบอบกษัตริย์ กรณี
ศึกษาของสหรัฐอเมริกาจึงไม่สามารถน�ำมาศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศไทยได้
ฝรั่งเศสและเยอรมัน19 เป็นอีกสองประเทศที่มีตัวอย่างประเพณีการปกครอง
ที่กลายเป็นรัฐธรรมนูญมากที่สุด แต่ระบอบการปกครองของฝรั่งเศสและเยอรมัน
ได้ผา่ นพ้นระบอบกษัตริยไ์ ปแล้วจึงไม่สามารถเป็นตัวอย่างกรณีศกึ ษาทีส่ ามารถน�ำมา
วิเคราะห์เปรียบเทียบได้ และจากตารางที่ 1 สรุปกลุ่มประเทศที่มีการปกครองใน
Geoffrey Marshall. 1987. Constitutional Conventions–The Rules and Forms of Political
Accountability. Oxford: Oxford University Press.
19
Greg Taylor. 2014. Conventions by consensus: Constitutional conventions in Germany.
International Journal of Constitutional Law, Vol. 12 No. 2, 303-329.
18
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ระบอบกษัตริย์ได้ 44 ประเทศ แบ่งได้เป็น 5 กลุ่ม กล่าวคือ
1) สหราชอาณาจักรและเครือจักรภพ (British and Commonwealth
Realm) ประกอบ ด้วยอังกฤษและอีก 15 ประเทศทีเ่ ป็นเครือจักรภพ โดยมีกษัตริย์
แห่งราชวงศ์องั กฤษเป็นประมุข ปัจจุบนั อังกฤษและประเทศในเครือจักรภพปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้ Queen
Elizabeth II ซึ่งเป็นกษัตริย์องค์ปัจจุบัน
2) กลุ่มประเทศในยุโรปที่มีการปกครองระบอบกษัตริย์ (Monarchy in
European Countries) ปรากฏในอีก 11 ประเทศ ได้แก่ แอนดอร์รา่ เบลเยีย่ ม เดนมาร์ก
ลิกเทนสไตน์ โมนาโก ลักซัมเบอร์ก เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ สเปน สวีเดน และ
นครรัฐวาติกัน ทุกประเทศในทวีปยุโรปมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยกเว้นนครรัฐวาติกันที่มีการปกครองระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์
3) กลุ่มประเทศอิสลามในตะวันออกกลางที่มีการปกครองระบอบกษัตริย์
(Monarchy in Islamic State in the Middle East) มี 7 ประเทศ ได้แก่ บาห์เรน
จอร์แดน คูเวต การ์ตา้ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทมี่ กี ารปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข ขณะทีโ่ อมานและซาอุดอิ าระเบีย เป็นประเทศ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์
4) กลุม่ ประเทศในทวีปแอฟริกาทีม่ กี ารปกครองระบอบกษัตริย์ (Monarchy
in African Nations) มี 3 ประเทศ ได้แก่ เลโซโท โมร็อกโก และสวาซิแลนด์
โดยสวาซิ แ ลนด์ เ ป็ น ประเทศเดี ย วในทวี ป แอฟริ ก าที่ มี ก ารปกครองระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์
5) กลุ่มประเทศในทวีปเอเชียและแปซิฟิคที่มีการปกครองระบอบกษัตริย์
(Monarchy in Asia-Pacific Region) มี 6 ประเทศในทวีปเอเชีย ได้แก่ ภูฏาน
บรูไน กัมพูชา ญี่ปุ่น มาเลเซีย และไทย ส�ำหรับประเทศในแปซิฟิค ได้แก่ ตองก้า
1 ประเทศ โดยพระมหากษัตริย์ของทุกประเทศในกลุ่มนี้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ
ประเทศทีจ่ ะน�ำมาศึกษาเปรียบเทียบในการวิจยั ครัง้ นีจ้ ะต้องเป็นประเทศทีม่ ี
ระบอบการปกครองในลักษณะเดียวกับประเทศไทย กล่าวคือ มีการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (Constitutional Monarchy)
ฉะนัน้ ประเทศอย่างซาอุดอิ าระเบีย โอมาน สวาซิแลนด์ และนครรัฐวาติกนั ซึง่ มีการ
ปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์จงึ น�ำมาศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศไทย
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ไม่ได้ ฉะนั้น ประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขจึงมี 40 ประเทศทั่วโลก (25 ประเทศ และ 15 รัฐในเครือจักรภพ)
ดังตารางที่ 2
1.2.2 ล�ำดับศักดิ์ของพระมหากษัตริย์
จาก 40 ประเทศทีม่ กี ารปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขยังมีความแตกต่างกันในเรื่องล�ำดับศักดิ์ของพระมหากษัตริย์และ
ลักษณะของอ�ำนาจการปกครองภายในรัฐ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มที่ส�ำคัญ
ดังต่อไปนี้
1) ประเทศที่มีจักรพรรดิ (Emperor) หรือพระราชา (King) เป็นประมุข
ดินแดนที่มีจักรพรรดิเป็นผู้ปกครองจะถูกเรียกว่าจักรวรรดิ (Empire) และดินแดน
ที่มีพระราชาเป็นผู้ปกครองจะเรียกว่าราชอาณาจักร (Kingdom)20 ปัจจุบันมีญี่ปุ่น
เพียงประเทศเดียวทีเ่ รียกพระมหากษัตริยว์ า่ “องค์จกั รพรรดิ” ส�ำหรับประเทศอืน่ ๆ
ที่มีพระราชาเป็นผู้ปกครองและอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ ได้แก่ สหราชอาณาจักร
กับรัฐในเครือจักรภพ 15 ประเทศ กลุ่มประเทศในทวีปยุโรป 5 ประเทศ ได้แก่
เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก นอร์เวย์ สเปนและสวีเดน กลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง
2 ประเทศ ได้แก่ จอร์แดน และบาห์เรน กลุม่ ประเทศในทวีปแอฟริกา 2 ประเทศ ได้แก่
โมร็อกโกและเลโซโท และ 3 ประเทศในทวีปเอเชีย ได้แก่ ภูฏาน กัมพูชา และไทย
(รวม 30 ประเทศ)
2) ประเทศทีม่ ลี กั ษณะการปกครองแบบราชรัฐ (Grand Duchy) โดยประมุข
แห่งรัฐมีอสิ ริยยศเป็นแกรนด์ดยุก (Grand Duke) หรือแกรนด์ดชั เชส (Grand Duchess)
ซึ่งหมายถึงประมุขในระดับมณฑล การปกครองในลักษณะนี้ ประมุขจึงมีล�ำดับศักดิ์
ต�่ำกว่าจักรพรรดิและพระราชา แต่มีฐานะสูงกว่าเจ้าชายราชนิกุล ปัจจุบันมีเพียง
ลักซัมเบอร์กประเทศเดียว ซึ่งมี Henri, Grand Duke of Luxembourg เป็นเจ้า
ผู้ครองราชรัฐ
3) ประเทศที่มีเจ้าชายเป็นผู้ครองราชรัฐ (Principality) ซึ่งหมายถึง
ประมุขของรัฐขนาดเล็ก มีล�ำดับศักดิ์ที่ต�่ำกว่าจักรพรรดิ พระราชาและแกรนด์ดยุก
20

ความแตกต่างระหว่าง “จักรพรรดิ” (Emperor) กับ “พระราชา” (King) จะได้อธิบายในบทที่ 4 ของ
รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์.
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ในปัจจุบันประเทศที่มีเจ้าชายเป็นผู้ครองราชรัฐเหลือเพียง 3 ประเทศในโลก ได้แก่
โมนาโก ลิกเตนสไตน์ และแอนดอร์ร่า21
4) ประเทศทีม่ ลี กั ษณะการปกครองแบบราชาธิปไตยของปวงชน (Popular
Monarchy) โดยเป็ น การปกครองระบอบกษั ต ริ ย ์ รู ป แบบหนึ่ ง ที่ อ� ำ นาจของ
พระมหากษัตริยย์ ดึ โยงกับอาณัตขิ องประชาชน ปัจจุบนั มีเบลเยีย่ มประเทศเดียวทีม่ ี
รูปแบบการปกครองในลักษณะนี้ โดยกษัตริยเ์ บลเยีย่ ม มีตำ� แหน่งว่า “พระมหากษตัรยิ ์
แห่งชาวเบลเยี่ยม” (The King of the Belgians)
5) ประเทศทีก่ ษัตริยม์ าจากการเลือกตัง้ (Elective Monarchy) แทนทีก่ าร
สืบสันตติวงศ์ (Hereditary Monarchy) ได้แก่ มาเลเซีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์22
6) ประเทศทีม่ สี ลุ ต่าน (Sultan) หรือเอเมร์ (Emir) เป็นประมุข โดยดินแดน
ที่มีสุลต่านเป็นผู้ปกครองจะถูกเรียกว่า “Sultanate” และดินแดนที่เอเมร์เป็น
ผู้ปกครองจะเรียกว่า “Emirate” สุลต่านและเอเมร์ มีฐานะเช่นเดียวกับพระราชา
ดังกล่าวข้างต้น เพียงแต่เป็นชื่อต�ำแหน่งของผู้ปกครองของประเทศมุสลิม ซึ่งมี
อ�ำนาจในการปกครองแบบเบ็ดเสร็จ แม้ในปัจจุบันประเทศเหล่านี้จะมีการตรา
รัฐธรรมนูญให้ดูเหมือนว่ากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ แต่ในความเป็นจริง สุลต่าน
หรือเอเมร์ (กษัตริย)์ ยังคงมีอำ� นาจล้นพ้นซึง่ กล่าวได้วา่ ยังคงเป็นประเทศทีม่ รี ะบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์
กล่าวได้ว่า การคัดเลือกประเทศที่น�ำมาศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ
ประเทศไทย จ�ำเป็นจะต้องมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับประเทศไทย ฉะนั้น ประเทศที่
สามารถน�ำมาศึกษาเทียบเคียงกับประเทศไทยได้จึงจ�ำกัดเฉพาะกลุ่มที่ 1 ซึ่งมีเพียง
30 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย
1.2.3 ปรากฏกรณี ตั ว อย่ า งหรื อ แนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การน� ำ ประเพณี
การปกครองมาใช้
นอกเหนือจากประเทศที่จะน�ำมาศึกษาต้องมีลักษณะการปกครองที่เหมือน
กับประเทศไทย กลุ่มประเทศที่น�ำมาศึกษายังจะต้องปรากฏกรณีตัวอย่าง แนว
ความแตกต่างระหว่าง “จักรพรรดิ” (Emperor) กับ “พระราชา” (King) จะได้อธิบายในบทที่ 4 ของ
รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์.
21
ส�ำหรับแอนดอร์รา่ มีลกั ษณะพิเศษเพิม่ เติม กล่างคือ เป็นประเทศทีม่ ปี ระมุขมากกว่า 1 คน (Co-Principality)
ได้แก่ Bishop of Urgel และประธานาธิบดีแห่งฝรั่งเศส.
22
นครรัฐวาติกันเป็นอีก 1 ประเทศที่กษัตริย์มาจากการเลือกตั้ง ดูตารางที่ 1.
20
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ปฏิบัติหรือมีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่กล่าวถึงการน�ำประเพณีการปกครองมา
ใช้กับกรณีรัฐธรรมนูญ และจากกลุ่ม 30 ประเทศข้างต้นพบว่าหลายประเทศมีการ
ตราบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับประเพณีการปกครอง หรือมีตัวอย่างแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับประเพณีการปกครองที่กลายเป็นรัฐธรรมนูญ อาทิ สวีเดน นอร์เวย์ และ
เนเธอร์แลนด์ แต่หลายประเทศมิได้ปรากฏตัวอย่างหรือมีบัญญัติที่กล่าวถึงเรื่อง
ประเพณีการปกครองไว้ในรัฐธรรมนูญ อาทิ บาห์เรน กัมพูชา และตองก้า เป็นต้น
(ดูตารางที่ 2)
จะเห็นได้ว่า ประเทศที่ปรากฏบทบัญญัติเกี่ยวกับประเพณีการปกครองใน
รัฐธรรมนูญหรือมีกรณีตัวอย่างเกี่ยวกับการน�ำประเพณีการปกครองมาใช้ในการ
พิจารณาวินจิ ฉัยคดีเกีย่ วกับรัฐธรรมนูญ จะเหลือเพียง 20 ประเทศ ได้แก่ อังกฤษและ
ประเทศในเครือจักรภพอีก 9 ประเทศ (ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา  แอนด์ตกิ วั
แอนด์บาร์บูดา บาฮามาส บาร์บาโดส ปาปัวนิวกินี หมู่เกาะโซโลมอนทูวาลู) ภูฏาน
เดนมาร์ก จอร์แดน เลโซโท โมร็อกโก เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ สเปน สวีเดนและไทย  
1.2.4 บทบาทและความส�ำคัญด้านภูมิรัฐศาสตร์ (Geo-Politics) และ
อิทธิพลระบบกฎหมายของประเทศที่น�ำมาศึกษา
การศึ ก ษาการน� ำ ประเพณี ใ นการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยเ์ ป็นประมุขมาใช้กรณีเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะการพิจารณา
วิ นิ จ ฉั ย คดี รั ฐ ธรรมนู ญ ของต่ า งประเทศ เพื่ อ น� ำ มาพั ฒ นาองค์ ค วามรู ้ ส� ำ หรั บ
ประเทศไทย ยังต้องค�ำนึงถึงความส�ำคัญทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ (Geo-Politics)
บทบาททางการเมืองระหว่างประเทศ และอิทธิพลต่อระบบกฎหมายของประเทศ
ต่างๆ และจาก 20 ประเทศข้างต้น จะเห็นได้วา่ หลายประเทศในเครือจักรภพมีการน�ำ
ประเพณีการปกครองมาใช้เป็นรัฐธรรมนูญ ได้แก่ แอนด์ตกิ วั แอนด์บาร์บดู า บาฮามาส
บาร์บาโดส ปาปัวนิวกินี หมู่เกาะโซโลมอน และทูวาลู ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประเทศ
ที่ไม่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาระบบกฎหมายทั้งของไทยและประเทศต่างๆ หรือกลุ่ม
ประเทศสแกนดิเนเวียอย่างนอร์เวย์ เดนมาร์ก และสวีเดน แม้จะเป็นประเทศที่มี
ระดับการพัฒนาสูง แต่มิได้มีอิทธิพลต่อประเทศไทยหรือประเทศต่างๆ ในเรื่อง
รัฐธรรมนูญ การน�ำประเทศดังกล่าวมาศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับประเทศไทย
อาจไม่มีความเหมาะสม
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จากหลักเกณฑ์ดงั กล่าว สรุปกลุม่ ประเทศทีส่ ามารถน�ำมาศึกษาเปรียบเทียบ
กับประเทศไทยดังตารางที่ 3 ประกอบด้วยสหราชอาณาจักร (อังกฤษ) ซึ่งเป็น
ประเทศต้นแบบของการน�ำประเพณีการปกครองมาใช้เป็นรัฐธรรมนูญ ประเทศ
ในเครือจักรภพโดยคัดเลือกมาหนึ่งประเทศคือ ออสเตรเลีย ประเทศในยุโรป
อย่างเนเธอร์แลนด์ และสเปนซึง่ มีอทิ ธิพลต่อแนวความคิดเกีย่ วกับรัฐธรรมนูญของไทย
ประเทศจอร์แดนกับโมร๊อกโกสองประเทศอิสลาม ซึ่งมีการปฏิรูปการเมืองการ
ปกครองสู่ความเป็นประชาธิปไตย และประเทศญี่ปุ่นและภูฏาน กลุ่มประเทศใน
เอเชีย
ตารางที่ 3 กลุ่มประเทศที่น�ำมาศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศไทย
กลุ่มประเทศที่น�ำมาศึกษา รายชื่อประเทศ ระบบกฎหมาย
1. อังกฤษและเครือจักรภพ
อังกฤษ
Common Law
(British & Commonwealth
Realm)
ออสเตรเลีย
Common Law
2. กลุ่มประเทศในยุโรปที่มีการ
ปกครองระบอบกษัตริย์
(European Monarchies)
3. กลุ่มประเทศอิสลามที่มีการ
ปกครองระบอบกษัตริย์
(Islamic Monarchies)
4. กลุ่มประเทศในเอเชียที่มี
การปกครองระบอบกษัตริย์
(Asian Monarchies)

เนเธอร์แลนด์
สเปน
โมร๊อกโก
จอร์แดน  
ญี่ปุ่น
ภูฏาน

การกระจายทางภูมิศาสตร์
สหราชอาณาจักร
(United Kingdom)
ออสเตรเลีย
(Australia)
Civil Law
ยุโรป
(Europe)
Civil Law
ยุโรป (Europe)
Civil/Islamic Law แอฟริกา
(Africa)
Civil/Islamic Law ตะวันออกกลาง
(The Middle East)
Civil Law
เอเชียตะวันออก
(East Asia)
Common Law เอเชียใต้
(South Asia)

1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวคิดและความเป็นมาเกี่ยวกับการน�ำประเพณีการปกครอง
ตามรัฐธรรมนูญมาใช้ในการวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะการน�ำประเพณีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. เพือ่ ศึกษาเกีย่ วกับนิตวิ ธิ ใี นการน�ำประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ
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รวมตลอดทัง้ ศึกษาทีม่ าและตัวอย่างของประเพณีการปกครองทีศ่ าลได้นำ� มาปรับใช้
กับคดีรัฐธรรมนูญอย่างเป็นรูปธรรม
3. เพื่อการศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ไทยและต่างประเทศ
4. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบประเพณีทางรัฐธรรมนูญของไทย
และประเพณีทางรัฐธรรมนูญของต่างประเทศ
1.4 ขอบเขตการศึกษาวิจัย
1. ศึกษาความเป็นมา แนวคิดเกีย่ วกับนิตวิ ธิ ใี นการน�ำประเพณีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณา
วินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ ที่มาและตัวอย่างของประเพณีการปกครองที่ศาลได้น�ำมา
ปรับใช้กับคดีรัฐธรรมนูญของไทยและต่างประเทศตามกลุ่มการศึกษา
2. เปรียบเทียบค�ำวินิจฉัยเกี่ยวกับนิติวิธีในการน�ำประเพณีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณา
วินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ ที่มาและตัวอย่างของประเพณีการปกครองที่ศาลได้น�ำมา
ปรับใช้กับคดีรัฐธรรมนูญของไทยและต่างประเทศตามกลุ่ม การศึกษา
3. วิเคราะห์เกีย่ วกับนิตวิ ธิ ใี นการน�ำประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ
ที่มาและตัวอย่างของประเพณีการปกครองที่ศาลได้น�ำมาปรับใช้กับคดีรัฐธรรมนูญ
ของไทยและต่างประเทศตามกลุ่มการศึกษา
1.5 ระเบียบวิธีวิจัย
วิธีวิจัยที่จะใช้ในการศึกษาวิจัย “การน�ำประเพณีในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัย
คดีรัฐธรรมนูญ” ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิ อาทิ
การศึกษาวิเคราะห์บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญของประเทศไทยและต่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้อง ค�ำตัดสินหรือค�ำพิพากษาของศาลไทยและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนศึกษาวิเคราะห์แนวปฏิบัติ ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีการปกครอง
ของไทยและต่างประเทศ รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลทุติยภูมิคือการทบทวนและศึกษา
วิเคราะห์งานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งทางด้านนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์
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จัดให้มีการประชุมหรือสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ ย วกั บ ผลการศึ ก ษาเพื่ อ น� ำ ข้ อ เสนอแนะที่ ไ ด้ รั บ จากการประชุ ม หรื อ สั ม มนา
มาปรับปรุงผลการศึกษาให้ถูกต้องสมบูรณ์โดยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางนิติศาสตร์
รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือผูเ้ ชีย่ วชาญในสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง อาทิ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ส�ำนักงานศาลปกครอง
ส�ำนักงานศาลยุติธรรม ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส�ำนักงานอัยการสูงสุด
ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส�ำนักงาน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องจากมหาวิทยาลัยของรัฐ
หรือเอกชน นักวิชาการอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เข้าร่วมการประชุมหรือ
สัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
นอกเหนือจากประโยชน์ที่จะได้รับตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ยังคาดว่าจะเกิดผลพลอยได้ดังนี้
1. ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญสามารถน�ำผลการศึกษาวิจัยดังกล่าวเสนอให้
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่  
2. หน่วยงานของรัฐและเอกชน และสถาบันการศึกษา สามารถน�ำผลการ
ศึกษาวิจัยไปใช้เป็นประโยชน์หรือใช้เป็นฐานข้อมูลในการศึกษาวิจัยขั้นต่อไป
3. การพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญมีฐานรองรับความน่าเชื่อถือเป็นไป
ตามหลักวิชาและหลักการแห่งกฎหมาย
1.7 โครงสร้างรายงานวิจัย
รายงานศึกษาวิจยั เรือ่ ง “การน�ำประเพณีในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ”
แบ่งขอบเขตการศึกษาออกเป็น 10 บท ดังต่อไปนี้ บทแรกเป็นบทน�ำ กล่าวถึงประเด็น
ของการน�ำประเพณีในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินจิ ฉัยคดีรฐั ธรรมนูญของไทยและต่างประเทศ
และนิตวิ ธิ ขี องศาลทีใ่ ช้ในการตีความกฎหมายและรัฐธรรมนูญ และกล่าวถึงขอบเขต
และวัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีวิจัย ตลอดจนแนวทางการด�ำเนินงานวิจัยให้เป็น
ผลส�ำเร็จ
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บทที่ 2 กล่าวถึงหลักการทั่วไปในการใช้และการตีความกฎหมาย ศึกษา
กรอบทฤษฎีเกี่ยวกับนิติวิธีว่าด้วยการตีความซึ่งเกิดจากการสร้างหลักของศาล
ในประเทศอังกฤษ ก่อให้เกิดทฤษฎีทสี่ ำ� คัญ 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) ทฤษฎี “The Literal
Rule” หรือ “Plain Meaning Rule” ซึง่ เป็นการตีความตามตัวอักษรหรือความหมาย
ของบทบัญญัติกฎหมาย 2) ทฤษฎี “The Mischief Rule” ซึ่งเป็นการใช้และการ
ตีความกฎหมายตามความมุ่งหมายโดยมีบ่อเกิดจากค�ำตัดสินของศาล Exchequer
Court ในประเทศอังกฤษเมื่อศตวรรษที่ 16 3) ทฤษฎี “The Golden Rule” ซึ่งมี
บ่อเกิดในปี ค.ศ. 1854 จากค�ำพิพากษาศาลในประเทศอังกฤษ และ 4) ทฤษฎี
“Purposive Approach” ซึง่ พัฒนามาจากทฤษฎี Mischief Rule ข้างต้น นอกเหนือ
จากนิติวิธีทั้งสี่รูปแบบ บทนี้ยังกล่าวถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้และการตีความ
กฎหมายในลักษณะต่างๆ ของประเทศในระบบกฎหมาย Common Law และ Civil
Law โดยเฉพาะยุโรป เพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาวิเคราะห์การน�ำประเพณี
การปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญของไทยในบทต่อไป
บทที่ 3 ศึกษาวิเคราะห์นิยาม ลักษณะและขอบเขตประเพณีทางรัฐธรรมนูญ
ของไทย โดยศึกษาจากบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญเพือ่ ศึกษาวิวฒ
ั นาการของกฎหมาย
ของการน�ำประเพณีในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญในประเทศไทย ศึกษา
แนวค�ำวินิจฉัยขององค์กรวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ (ศาลรัฐธรรมนูญ)
ทีเ่ กีย่ วกับประเพณีทางรัฐธรรมนูญ ตลอดจนศึกษาจากเหตุการณ์ทางประวัตศิ าสตร์
เพื่อน�ำมาประมวลสรุปเป็นผลเกี่ยวกับองค์ประกอบของประเพณีทางรัฐธรรมนูญ
ของไทยที่สามารถน�ำใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญได้
บทที่ 4 กล่าวถึงระบอบการปกครองของประเทศต่างๆ ที่มีการปกครองใน
ระบอบกษัตริย์ทั่วโลก โดยจะให้ความส�ำคัญกับรูปแบบและประเภทของระบอบ
การปกครองแบบกษัตริยซ์ งึ่ สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุม่ ทีส่ ำ� คัญ กล่าวคือ กลุม่ ประเทศ
ที่เป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ กับ กลุ่มประเทศที่มีการปกครองระบอบ
ประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ์ ท รงเป็ น ประมุ ข และศึ ก ษาประเพณี ท าง
รัฐธรรมนูญที่เป็นหลักการพื้นฐาน ลักษณะ นิยามและขอบเขตโดยทั่วไป
บทที่ 5 ศึกษาบ่อเกิดและทีม่ าของการใช้จารีตประเพณีการปกครองในการอุด
ช่องว่างรัฐธรรมนูญ ซึง่ มีววิ ฒ
ั นาเกิดขึน้ ในประเทศอังกฤษ (British Constitutional
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Law) โดยอังกฤษเป็นประเทศที่มีเอกสารส�ำคัญหลายชิ้นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญตั้งแต่
มหาบัตร Magna Carta เอกสารสิทธิ์ Petition of Rights และ Bill of Rights รวมทัง้
มีการน�ำจารีตประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขมาใช้เสมือนหนึ่งเป็นรัฐธรรมนูญ (Unwritten Constitution) และ
ศึกษาอิทธิพลของระบบกฎหมายอังกฤษเกี่ยวกับการปกครองและรัฐธรรมนูญที่
แผ่ขยายเข้าสู่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกโดยเฉพาะกลุ่มประเทศในเครือจักรภพ
บทที่ 6 ศึกษาการปรับใช้การน�ำประเพณีในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ
ในประเทศออสเตรเลียซึ่งเป็นประเทศในเครือจักรภพและมีกรณีตัวอย่างเกิดขึ้น
ในช่วงวิกฤติรฐั ธรรมนูญ ปีค.ศ.1975 ทีข่ า้ หลวงใหญ่ (Governor-General) ใช้อำ� นาจ
ในนามของกษัตริย์อังกฤษแก้ไขปัญหาทางการเมือง
บทที่ 7 เป็นการศึกษากรณีกลุ่มประเทศในยุโรป ได้แก่ เนเธอร์แลนด์ และ
สเปนซึ่งมีวิวัฒนาการเกี่ยวกับประชาธิปไตยและระบอบกษัตริย์มาอย่างยาวนาน
กล่าวได้ว่าระบบกฎหมายของประเทศเนเธอร์แลนด์ (Dutch Law) และสเปน
มีอิทธิพลต่อโครงสร้างของระบบกฎหมายของประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้ง
ประเทศไทย และมีตวั อย่างการน�ำประเพณีในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในกรณีเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
บทที่ 8 ศึกษาประเทศอิสลาม ได้แก่ ประเทศจอร์แดนซึง่ อยูใ่ นตะวันออกกลาง
(Middle East) และโมร็อกโกซึง่ อยูใ่ นทวีปแอฟริกา ทัง้ สองประเทศมีประวัตศิ าสตร์
มาอย่างยาวนานและเป็นประเทศที่มีกรณีการน�ำประเพณีในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้กรณีเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
กฎหมายของจอร์แดนและโมร็อกโกยังมีลกั ษณะพิเศษทีค่ วรจะน�ำมาศึกษาควบคูก่ บั
ไทย กล่าวคือ เป็นประเทศทีม่ รี ะบบกฎหมายผสมผสานระหว่างกฎหมายลายลักษณ์
อักษรและกฎหมายศาสนาอิสลาม (จารีตประเพณี) อาจกล่าวได้ว่า จอร์แดนและ
โมร็อกโกได้รบั อิทธิพลของระบบกฎหมายมาจากประเทศยุโรปและมีการผสมผสาน
กับแนวปฏิบัติภายในแบบเดียวกับประเทศไทย
บทที่ 9 ศึกษาประเทศญีป่ นุ่ ซึง่ เป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียทีม่ กี ารประกาศ
ใช้รัฐธรรมนูญภายใต้ Meji Constitution ที่ได้รับอิทธิพลมาจากหลักรัฐธรรมนูญ
ของอังกฤษ และศึกษากรณีประเทศภูฏานซึ่งเป็นประเทศที่ประชาธิปไตยอยู่ใน
ระยะแรกเริ่ม (New Democracy) ภูฏานเป็นประเทศที่ได้รับอิทธิพลของระบบ
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กฎหมายอังกฤษ โดยมีรัฐธรรมนูญที่กล่าวถึงประเด็นเรื่องการใช้พระราชอ�ำนาจ
ของกษัตริย์แห่งภูฏานปรากฏอยู่แบบเดียวกับของประเทศไทย
บทที่ 10 จะได้ประมวลสรุปผลการศึกษาวิจัยและข้อเสนอแนะที่ได้จาก
การศึ ก ษาในเรื่ อ งการน� ำ ประเพณี ใ นการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ  

_18-0218(001-304)P5.indd 21

6/7/61 BE 11:58 AM

22 ผศ. ดร. ปวริศร เลิศธรรมเทวี

บทที่ 2
นิติวิธีว่าด้วยการตีความ : หลักการทั่วไป กรอบทฤษฎี
และแนวปฏิบัติ
2.1 บทน�ำ
ความเข้าใจโดยทัว่ ไป การใช้กฎหมายย่อมใช้กฎหมายทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษร
ก่อนเสมอ เนื่องจากกฎหมายลายลักษณ์อักษรเกิดจากเจตจ�ำนงของประชาชนผ่าน
กระบวนการทางนิติบัญญัติหรือสภา (Act of Parliament) ฉะนั้น กฎหมายบัญญัติ
ไว้ว่าอย่างไรก็ตีความปรับใช้บทกฎหมายไปอย่างนั้น หรือการใช้โดยการเทียบเคียง
(Analogy) และในกรณีทไี่ ม่มกี ฎหมายลายลักษณ์อกั ษรปรับใช้แก่พฤติการณ์แห่งกรณี
เกิดช่องว่างของกฎหมาย กรณีนจี้ งึ ต้องอาศัยนิตวิ ธิ วี า่ ด้วยการตีความเพือ่ อุดช่องว่าง
กฎหมาย1 เมื่อไม่มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรปรับใช้ก็จะเลือกใช้ประเพณีปรับใช้
แก่กรณีที่เกิดขึ้น หลักการดังกล่าวเป็นพื้นฐานในการตีความกฎหมายของประเทศ
ต่างๆ รวมทัง้ ประเทศไทยดังทีป่ รากฏในมาตรา 5 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นฉบับที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน บัญญัติว่า “เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด ให้กระท�ำการนั้นหรือวินิจฉัยกรณีนั้นเป็นไปตาม
ประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข” แสดงให้เห็นถึงการวางกรอบนิติวิธีว่าด้วยการใช้และการตีความ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญของไทย2
การวางกรอบนิตวิ ธิ ดี งั กล่าวมีลกั ษณะคล้ายคลึงกับการใช้และตีความกฎหมาย
แพ่งดังที่ปรากฏในมาตรา 4 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งบัญญัติว่า
“กฎหมายนั้น ต้องใช้ในบรรดากรณีซึ่งต้องด้วยบทบัญญัติใดๆ แห่งกฎหมาย
ตามตัวอักษร หรือตามความมุง่ หมายของบทบัญญัตนิ นั้ ๆ เมือ่ ไม่มบี ทกฎหมายทีจ่ ะยกมา
ปรับคดีได้ให้วินิจฉัยคดีนั้นตามจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น ถ้าไม่มีจารีตประเพณี
เช่นว่านั้น ให้วินิจฉัยคดีอาศัยเทียบกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งและถ้าบทกฎหมาย
เช่นนั้นก็ไม่มีด้วยให้วินิจฉัยตามหลักกฎหมายทั่วไป” ฉะนั้น ส�ำหรับกฎหมายแพ่ง
เมื่อไม่มีบทกฎหมายที่จะใช้บังคับแก่คดี ศาลสามารถปรับใช้ (1) จารีตประเพณี
1
2

ดู ธานินทร์ กรัยวิเชียร และวิชา มหาคุณ. 2539. การตีความกฎหมาย. กรุงเทพฯ: ส�ำนักพิมพ์วิญญูชน.
ดู วรเจตน์ ภาคีรตั น์. (2549). ประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็น
ประมุขตามมาตรา 7 ของรัฐธรรมนูญ. วารสารจุลนิต,ิ 3(3), หน้า 1-16.

_18-0218(001-304)P5.indd 22

6/7/61 BE 11:58 AM

การน�ำประเพณีในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ

23

แห่งท้องถิน่ (2) การเทียบเคียงบทกฎหมายทีใ่ กล้เคียงอย่างยิง่ และ (3) หลักกฎหมาย
ทั่วไป นิติวิธีดังกล่าวได้รับอิทธิพลมาจากหลักการของกฎหมายเยอรมัน ฝรั่งเศส
สวิตเซอร์แลนด์ และอังกฤษในช่วงการจัดท�ำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์3
อย่างไรก็ตาม การใช้และการตีความกฎหมายกับรัฐธรรมนูญมีความแตกต่างกัน
ส�ำหรับกฎหมายแพ่ง ศาลมีความยืดหยุ่นในการปรับใช้ตัวบทกฎหมาย ซึ่งอาจใช้ได้
ทั้งโดยทางตรง กล่าวคือ การตีความปรับใช้บทกฎหมายไปอย่างนั้น และการใช้โดย
การเทียบเคียง หรืออาจยึดถือตามบรรทัดฐานค�ำพิพากษาของศาลในอดีตที่ผ่านมา
การใช้และการตีความกฎหมายอาญาจ�ำเป็นจะต้องใช้และการตีความอย่างเคร่งครัด
ดังความที่ปรากฏในมาตรา 2 แห่งประมวลกฎหมายอาญา4 ส่วนการใช้และตีความ
รัฐธรรมนูญเป็นการประนีประนอมข้อพิพาททางการเมือง (Political Compromises)
มากกว่าเป็นเรือ่ งของความยุตธิ รรม5 การหาข้อยุตทิ างการเมืองดังกล่าวก็เพือ่ แก้วกิ ฤติ
ทางการเมืองเพื่อให้เกิดภาวะลื่นไหลที่ส่งผลให้บ้านเมืองสามารถเดินหน้าต่อไปได้
การศึกษาการน�ำประเพณีในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญจึงจ�ำเป็นต้องมีความ
เข้าใจเกีย่ วกับการใช้และการตีความกฎหมายและรัฐธรรมนูญ6 บทนีก้ ล่าวถึงหลักการ
แนวคิด และทฤษฎีวา่ ด้วยการใช้และการตีความกฎหมายในลักษณะต่างๆ ทัง้ ทีเ่ ป็น
3

4

5
6

Frank C. Darling. (1970). The Evolution of Law in Thailand. Review of Politics, 32(2): 197, 202-209;
R.H. Hicking. (1972). The Legal System of Thailand. Hong Kong Law Journal, 2(8): 8, at 8-9;
and David Lyman. (1975). An Insight into the Functioning of the Thai Legal System. ThaiAmerican Business Magazine, Jan-Feb 1975. (David Lyman noted that most of the Thai
lawyers of the time had been trained in England but they recognized the disadvantage of the
Common Law system for their country. So Thailand picked the best of both (civil and common
law) systems and began the process of adapting them to the Thai situation. The result is that
the penal law is Italian, Indian, French and Japanese inspired; the Civil Law greatly influenced
by French, German and Swiss law; the Commercial Law primarily British).
มาตรา 2 แห่งประมวลกฎหมายอาญา บัญญัติว่า “บุคคลจักต้องรับโทษในทางอาญาต่อเมื่อได้กระท�ำการ
อันกฎหมายที่ใช้ในขณะกระท�ำนั้นบัญญัติเป็นความผิดและก�ำหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่ผู้กระท�ำ
ความผิดนั้น ต้องเป็นโทษที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย ....”.
Carl Schmitt. 1931. The Guardian of the Constitution: Schmitt’s argument against
constitutional review. 12-48.
ค�ำว่า “การใช้กฎหมาย” มีความหมายคลอบคลุมถึงการตีความ การอุดช่องว่าง หรือนิติวิธีที่ผู้พิพากษา
ได้ปรับใช้ตัวบทกฎหมายหรือเสริมสร้างกฎหมาย ส่วนค�ำว่า “การตีความกฎหมาย” หมายถึง การตีความ
กฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Statute Laws) ดู วรเจตน์ ภาคีรัตน์. (2553). การใช้และการตีความ
กฎหมายมหาชน. วารสารจุลนิต,ิ 7(4) 53-84, หน้า 54.   
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หลักการโดยทั่วไป (General Principles) หลักที่เป็นแบบทฤษฎี (Philosophies)
รวมถึงแนวทางของประเทศต่างๆ (Approach) เพือ่ วางเป็นกรอบแนวคิดและทฤษฎี
ในการวิเคราะห์ต่อไป
2.2 หลักการตีความกฎหมายโดยทั่วไป
การตีความกฎหมายมีความส�ำคัญเป็นอย่างยิง่ ทัง้ ในระบบกฎหมาย Common
Law และระบบกฎหมาย Civil Law โดยเป็นนิตวิ ธิ ที ชี่ ว่ ยในการปรับใช้ตวั บทกฎหมาย
กับพฤติการณ์ที่เกิดขึ้น หรือเป็นการอุดช่องว่างของกฎหมายที่อาจเกิดจากความ
เปลีย่ นแปลงไปของสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ และกฎหมายทีม่ อี ยูไ่ ม่อาจ
สอดคล้องกับสถานการณ์ดงั กล่าวได้ การตีความกฎหมายจึงเป็นเรือ่ งทีถ่ กู พัฒนาขึน้
โดยศาล บรรดาผูพ้ พิ ากษา และนักนิตศิ าสตร์ (Jurists)7 แม้ระบบกฎหมายอาจมีความ
แตกต่างกัน8 การตีความกฎหมายคงเป็นสิ่งที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ดังท่านชาร์ล เดอ
มองเตสกิเออร์ ได้เคยกล่าวไว้9 ซึง่ ในระบบกฎหมายทัง้ สองระบบได้ปรากฏแนวปฏิบตั ิ
หรือวิธีการส�ำคัญๆ ในการตีความกฎหมาย บางวิธีเป็นหลักการพื้นฐานที่ใช้กันโดย
ทั่วๆ ไป และบางวิธีได้กลายเป็นกรอบแนวคิดและทฤษฎีในการตีความกฎหมาย
ในส่วนนี้จะวิเคราะห์หลักการตีความกฎหมายโดยทั่วไปซึ่งเป็นหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติที่ในระบบกฎหมายทั้งสองระบบมีความเหมือนและคล้ายคลึงกัน
2.2.1 การค้นหาความหมาย
หลักการส�ำคัญโดยทั่วไปในการตีความกฎหมายประการแรก คือ การค้นหา
ความหมาย (Meaning) หรือการตีความตามตัวอักษร หรือความหมายในทาง
ภาษาศาสตร์ กฎหมายเขียนไว้ว่าอย่างไรก็ปรับบทกฎหมายไปอย่างนั้น ถ้อยค�ำที่
7

8

9

ศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ กล่าวว่า “หลักเกณฑ์ทั่วไปในการตีความกฎหมายลายลักษณ์อักษร
เป็นหลักเกณฑ์ที่โดยหลักแล้วไม่ได้รับการบัญญัติไว้เป็นกฎหมาย แต่เป็นเรื่องที่ฝ่ายต�ำราและศาลค่อยๆ
ปรุงแต่งและพัฒนาขึ้น.
ประเทศที่มีระบบกฎหมาย Common Law อาจมองว่าผู้พิพากษาเป็นที่มาและบ่อเกิดแห่งกฎหมาย
มีอ�ำนาจในการสร้างหลักกฎหมายเพื่อวางบรรทัดฐานและแนวปฏิบัติ หรือปฏิเสธหลักกฎหมายที่ล้าสมัย
หรือไม่เหมาะสมต่อสภาพการณ์ของสังคมในปัจจุบัน ส�ำหรับประเทศในระบบกฎหมาย Civil Law ถือว่า
ผู้พิพากษาคือผู้ที่ท�ำหน้าที่ปรับใช้กฎหมาย (Applying the Law) เท่านั้น ผู้พิพากษาโดยทั่วไปจึงไม่มี
อ�ำนาจในการสร้างหรือปฏิเสธบทบัญญัติแห่งกฎหมาย.
ชาร์ล เดอ มองเตสกิเออร์ (Charles de Montesquieu) (ค.ศ. 1689-1755) กล่าวไว้ว่า “ศาลคือผู้ที่
ท�ำหน้าที่ก�ำหนดว่ากฎหมายคืออะไร” และเชื่อว่าการตีความกฎหมายเป็นสิ่งที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้.  
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ปรากฏในตัวบทกฎหมาย (Statute) จึงมีความส�ำคัญเป็นล�ำดับแรก ซึ่งนักกฎหมาย
ต่างลงความเห็นว่ากฎหมายลายลักษณ์อกั ษรถือเป็นปฐมบททีใ่ ช้ในการตีความกฎหมาย
ของศาลทุกครั้ง10 ตัวอย่างเช่น “หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย
หรือเขตพืน้ ทีน่ อกอาณาเขตประเทศไทยมีสทิ ธิอธิปไตยหรือมีเขตอ�ำนาจตามหนังสือ
สัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศหรือจะต้องออกพระราชบัญญัตเิ พือ่ ให้การ
เป็นไปตามหนังสือสัญญา และหนังสือสัญญาอืน่ ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อความมัน่ คงทาง
เศรษฐกิจ สังคม หรือการค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง ต้องได้รับ
ความเห็นชอบของรัฐสภา ....” ดังข้อความทีป่ รากฏในมาตรา 190 รัฐธรรมนูญ ฉบับ
ปี พ.ศ. 255011 และได้กลายมาเป็นมาตรา 178 ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 256012 ซึง่ เป็นฉบับทีใ่ ช้บงั คับอยูใ่ นปัจจุบนั ศาลรัฐธรรมนูญจึงต้องตีความปรับ
บทกฎหมายในรัฐธรรมนูญว่าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศทีต่ อ้ งได้รบั ความเห็นชอบ
จากรัฐสภามีความหมายว่าอย่างไร ความหมายโดยทั่วไปของ “หนังสือสัญญา” คือ
“สนธิสญ
ั ญา” (Treaties) ซึง่ มีสภาพบังคับ (Binding) หรือเป็นข้อตกลงทีม่ ผี ลผูกพัน
ประเทศไทย การตีความว่าหนังสือสัญญาใดเป็นสนธิสัญญามีหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาตามหลักการตีความกฎหมายสนธิสัญญาภายใต้อนุสัญญากรุงเวียนนาว่า
ด้วยกฎหมายสนธิสญ
ั ญา (1969 Vienna Convention on the Law of Treaties)13
และปรากฏในการตีความของศาลรัฐธรรมนูญไทย ค�ำวินิจฉัยที่ 11/2552 อย่างไร
ก็ตาม การตีความว่าหนังสือสัญญาใดเป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศทีต่ อ้ งได้รบั
ความเห็นชอบจากรัฐสภาอยู่นอกเหนือขอบเขตการศึกษาในครั้งนี14้
หลักการตีความตามตัวอักษรเป็นหลักเกณฑ์พื้นฐานที่ส�ำคัญของการใช้และ
การตีความกฎหมายในทุกประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาซึง่ ปรากฏแนวค�ำตัดสิน
ของศาลหลายคดี กล่าวคือ
ดูบทวิเคราะห์ใน ธานินทร์ กรัยวิเชียร และวิชา มหาคุณ. 2539. การตีความกฎหมาย. กรุงเทพฯ: ส�ำนักพิมพ์
วิญญูชน; วรเจตน์ ภาคีรัตน์. (2553). การใช้และการตีความกฎหมายมหาชน. วารสารจุลนิติ, 7(4) 53-84,
หน้า 54 เป็นต้น.
11
ดูมาตรา 190 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550.  
12
มาตรา 178 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560.  
13
Vienna Convention on the Law of Treaties, opened for signature 23 January 1969.
14
ส�ำหรับการวิเคราะห์ประเด็นเรื่องหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา
ดู จุมพต สายสุนทร. 2553. หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา.
กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.
10
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• ศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกา (US Supreme Court) ในคดี Consumer
Product Safety Commission et al v. GTE Sylvania, Inc. et al (1980)15 วางหลัก
ไว้ว่า “ปฐมบทของการใช้และตีความกฎหมายคือถ้อยค�ำที่ปรากฏในบทบัญญัติ
กฎหมาย”16 หรือในคดี Connecticut National Bank v. Germain (1992)17
ซึง่ ศาลได้วางหลักการตีความไว้วา่ “ในการตีความบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย ศาลควร
ที่จะค�ำนึงถึงหลักเกณฑ์การตีความกฎหมายที่ส�ำคัญที่สุดทั้งปวง คือ การพิจารณา
ถ้อยค�ำในบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ผู้ร่างได้จัดท�ำขึ้นว่ามีความหมายว่าอย่างไร18
• ศาลอุทธรณ์ระดับมลรัฐ (9th Circuit Court of Appeal) ปรากฏในหลายคดี
อาทิ คดี Silveira v. Lockyer (2002)19 หรือคดี Williams v. Taylor (2000)20
ซึ่งศาลได้วางหลักในท�ำนองเดียวกับศาลสูงสุดดังกล่าวข้างต้นว่าหลักการที่ส�ำคัญ
ในการตีความและบังคับใช้กฎหมายของศาล คือ การพิจารณาถ้อยค�ำ และประโยค
ที่ปรากฏในตัวบทกฎหมายเป็นล�ำดับแรก
• ศาลสูงประจ�ำมลรัฐเวอร์จเิ นีย (Supreme Court of Virginia) ซึง่ วางหลัก
ไว้ในคดี Red Ash Coal Corp. v. Absher (1929)21 โดยให้หลักการตีความกฎหมาย
ไว้ว่า “ทุกส่วนของตัวบทกฎหมายมีความหมายทั้งสิ้น”22
• ศาลสูงประจ�ำมลรัฐอะลาสก้า (Supreme Court of Alaska) ในคดี Muller v.
BP Exploration (1996)23 ซึ่งกล่าวถึงหลักการตีความกฎหมายว่า ถ้อยค�ำในบท
Consumer Product Safety Commission et al. v. GTE Sylvania, Inc. et al., 447 U.S. 102
(1980).
16
“We being with the familiar canon of statutory construction that the starting point for
interpreting a statute is the language of the statute itself. Absent a clearly expressed
legislative intention to the contrary, that language must ordinarily be regarded as
conclusive”, Ibid.
17
Connecticut National Bank v. Germain, 112 S. Ct. 1146, 1149 (1992).
18
“In interpreting a statute a court should always turn to one cardinal canon before all
others … courts must presume that a legislature says in a statue what it means and means
in a statute what it says there”], Ibid.
19
Silveira v. Lockyer, 312 F. 3rd 1052 (2002), dissent at 328 F. 3rd 567 (2003).
20
Williams v. Taylor, 529 U.S. 362, 404, 120 S.Ct. 1495 L.Ed.2d 389 (2000).
21
Red Ash Coal Corp. v. Absher, 153 Va. 332, 335, 149 S.E. 541, 542 (1929).
22
“Every part of an act is presumed to be of some effect and is not to be treated as
meaningless unless absolutely necessary.”, Ibid.
23
Muller v. BP Exploration (Alaska) Inc., 923 P.2d 783, 787-788 (1996).
15
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กฎหมายเป็นปฐมบทในการตีความกฎหมายซึง่ แต่ละถ้อยค�ำศาลจะต้องตีความตาม
ความหมายของถ้อยค�ำโดยทั่วไป24
• ศาลสูงประจ�ำมลรัฐอาร์คันซอ (Arkansas Supreme Court) ปรากฏใน
ตัวอย่างคดี Farrell v. Farrell (2006)25 ซึ่งศาลได้วางหลักไว้ว่า “ในการพิจารณา
ตีความบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย ศาลต้องค�ำนึงถึงหลักการตีความส�ำคัญประการแรก
ก่อนเสมอ กล่าวคือ การพิจารณาถ้อยค�ำและความหมายของบทบัญญัติที่เขียนไว้
ตามความหมายธรรมดา และตามความหมายที่เข้าใจกันโดยทั่วไป ....”26
• ศาลสูงประจ�ำมลรัฐนิวเม็กซิโก (Supreme Court of New Mexico)
ปรากฏในคดี State v. Ogden (2006)27 ซึ่งอธิบายหลักการตีความกฎหมายว่า
“นิติวิธีในการตีความกฎหมายที่ส�ำคัญ คือการที่ศาลพิจารณาตีความกฎหมายตาม
เจตนารมณ์แห่งกฎหมาย โดยพิจารณาถ้อยค�ำทีป่ รากฏในตัวบทกฎหมาย28 หรือในคดี
State v. Rowell (1995)29 และคดี State ex rel. Helman v. Gallegos (1994)30
ซึ่งปรากฏหลักการตีความกฎหมายในลักษณะเดียวกัน
“In assessing statutory language, unless words have acquired a peculiar meaning, by virtue
of statutory definition or judicial construction, they are to be construed in accordance
with their common usage.”, Ibid.
25
Farrell v. Farrell, 365 Ark. 465, 231 S.W.3d 619 (2006).
26
“When reviewing issues of statutory interpretation, we keep in mind that the first rule in
considering the meaning and effect of a statute is to construe it just as it reads, giving the
words ordinary and usually accepted meaning in common language. When the language
of a statute is plain and unambiguous, there is no need to resort to rules of statutory
construction. A statute is ambiguous only where it is open to two or more constructions, or
where it is of such obscure or doubtful meaning that reasonable minds might disagree or be
uncertain as to its meaning. When a statute is clear, however, it is given its pain meaning, and
this court will not search for legislative intent; rather, that intent must be gathered from
the plain meaning of language used. This court is very hesitant to interpret a legislative
act in a manner contrary to its express language, unless it is clear that a drafting error or
omission has circumvented legislative intent.”, Ibid.
27
State v. Ogden, 118 N.M. 234, 242, 880 P.2d 845, 853 (1994).
28
“The principal command of statutory construction is that the court should determine
and effectuate the intent of the legislature using the plain language of the statute as the
primary indicator of legislative intent.”, Ibid.
29
State v. Rowell, 121 N.M. 111, 114, 908 P.2d 1379, 1382 (1995).
30
State ex rel. Helman v. Gallegos, 117 N.M. 346, 353, 871 P.2d 1352, 1359 (1994).
24

_18-0218(001-304)P5.indd 27

6/7/61 BE 11:58 AM

28 ผศ. ดร. ปวริศร เลิศธรรมเทวี

• ศาลอุทธรณ์ประจ�ำมลรัฐแคลิฟอร์เนีย (California Court of Appeal) อาทิ
คดี People v. Jefferson (1999)31 คดี People v. Lawrence (2000)32 คดี
People v. Acosta (2002)33 และคดี Alford v. Superior Court (People) (2003)34
เป็นต้น ซึ่งเน้นย�้ำถึงบทบาทส�ำคัญของศาลในการตีความกฎหมายให้สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์และวัตถุประสงค์การตรากฎหมาย โดยกล่าวว่า กฎหมายลายลักษณ์อกั ษร
และความหมายของถ้อยค�ำในกฎหมายตามความหมายธรรมดาและตามทีเ่ ข้าใจกัน
โดยทั่วไปเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์แห่งกฎหมายได้ดีที่สุด35
• ศาลอุทธรณ์ประจ�ำมลรัฐแมรี่แลนด์ (Court of Appeals of Maryland)
ในคดี Chesapeake and Potomac Telephone Co. of Maryland v. Director
of Finance for Mayor and City Council of Baltimore (1996)36 กล่าวถึง
หลักการในการตีความกฎหมายโดยค�ำนึงถึงความหมาย หรือการตีความตามถ้อยค�ำ
ในลักษณะเช่นเดียวกับค�ำตัดสินของศาลอื่นๆ ดังกล่าวข้างต้น37
2.2.2 การตีความโดยค�ำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างล�ำดับศักดิแ์ ห่งกฎหมาย
การตี ค วามบทกฎหมายตามตั ว อั ก ษรเพื่ อ หาความหมายของถ้ อ ยค� ำ ใน
บทบัญญัติแห่งกฎหมายยังจ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงความสัมพันธ์ของล�ำดับศักดิ์แห่ง
กฎหมายด้วย อันเป็นหลักการพืน้ ฐานในการตีความกฎหมายทีส่ ำ� คัญอีกประการหนึง่
ซึ่งการจัดล�ำดับศักดิ์ของกฎหมายมีความส�ำคัญเพื่อบ่งบอกถึงสถานะทางกฎหมาย
และล�ำดับชั้นของกฎหมายในแต่ละประเภท รวมถึงภาพรวมของกฎหมายที่ใช้
บังคับภายในประเทศ กฎหมายที่มีล�ำดับศักดิ์ต�่ำกว่าจะไปมีผลยกเลิกหรือเพิกถอน
กฎหมายทีม่ ลี ำ� ดับศักดิส์ งู กว่ามิได้ ในทางกลับกัน กฎหมายทีม่ ลี ำ� ดับศักดิส์ งู กว่าอาจมี
ผลยกเลิกกฎหมายที่มีล�ำดับศักดิ์ต�่ำกว่าได้ ประเทศไทยมีการจัดล�ำดับศักดิ์ตาม
ประเภทของกฎหมาย ตั้งแต่ รัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายแม่บทที่ใช้ในการปกครอง
ประเทศ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ (พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ)
People v. Jefferson (1999) 21 Cal. 4th 86, 94 [86 Cal.Rptr.2d 893, 980 P.2d 441].
32
People v. Lawrence (2000) 24 Cal.4th 219, 230 [99 Cal.Rptr.2d 570, 6 P.3d 228].
33
People v. Acosta (2002) 29 Cal.4th 105, 112 [124 Cal.Rptr.2d 435, 52 P.3d 624].
34
Alford v. Superior Court (People) (2003) 29 Cal.4th 1033, 1040.
35
Ibid.
36
Chesapeake and Potomac Telephone Co. of Maryland v. Director of Finance for Mayor
and City Council of Baltimore, 343 Md. 567, 683 A.2d 512 (1996).
37
Ibid.
31
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กฎหมายในล�ำดับชั้นของพระราชบัญญัติที่รวมไปถึงพระราชก�ำหนด และประมวล
กฎหมาย กฎหมายในล�ำดับชั้นของพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ไปจนถึง
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ออก การล�ำดับศักดิ์
กฎหมายไว้เป็นประเภทของไทยสาเหตุหนึ่งเป็นเพราะประเทศไทยได้เดินตาม
แนวทางระบบกฎหมาย Civil Law และได้รับอิทธิพลแนวความคิดมาจากกฎหมาย
ของฝรั่งเศสเป็นส�ำคัญ38
การล�ำดับศักดิก์ ฎหมายไม่เพียงปรากฏในประเทศทีม่ รี ะบบกฎหมาย Civil Law
แต่ยงั ปรากฏในประเทศทีม่ รี ะบบกฎหมาย Common Law โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา
ซึ่งเป็นประเทศแรกที่มีการตรารัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรภายใต้รัฐธรรมนูญ
ค.ศ. 1787 (The United States Constitution of 1787)39 โดยก�ำหนดให้รฐั ธรรมนูญ
เป็นกฎหมายสูงสุด อาจกล่าวได้ว่า หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
ที่ปรากฏในมาตรา 5 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซึ่งบัญญัติว่า
“รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎหรือ
ข้อบังคับ หรือการกระท�ำใด ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ บทบัญญัตหิ รือการกระท�ำนัน้
เป็ น อั น ใช้ บั ง คั บ มิ ไ ด้ ” 40 ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลมาจากหลั ก กฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ ของ
สหรัฐอเมริกา ฉะนั้น การตีความกฎหมายจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมิได้41
ท่านศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ เรียกการตีความกฎหมายในลักษณะนี้
ว่าเป็น “หลักความเป็นเอกภาพของระบบกฎหมาย” ซึง่ การตีความกฎหมายจะต้อง
มีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ42
ล�ำดับศักดิ์ของกฎหมายมีความสัมพันธ์ต่อหลักการในการตีความกฎหมาย
อย่างมีนยั ส�ำคัญ กล่าวคือ หากเนือ้ หาของกฎหมายมีขอ้ ความขัดแย้งกัน ต้องใช้กฎหมาย
ทีม่ ลี ำ� ดับศักดิส์ งู กว่าบังคับ โดยไม่คำ� นึงว่ากฎหมายล�ำดับศักดิท์ สี่ งู กว่านัน้ จะออกก่อน
ประเทศทีไ่ ด้รบั อิทธิพลแนวความคิดจากหลักกฎหมายของฝรัง่ เศสจึงมีการล�ำดับศักดิก์ ฎหมายเป็นประเภท
เช่นเดียวกับประเทศไทย อาทิ กัมพูชา ดู ปวริศร เลิศธรรมเทวี. (2559). ระบอบการปกครอง ระบบ
กฎหมาย และคณะตุลาการรัฐธรรมนูญของกัมพูชา. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
45(4), 990-1016.
39
United States Constitution (1787).  
40
ดูบทวิเคราะห์ใน ปวริศร เลิศธรรมเทวี. 2558. รัฐธรรมนูญกับการรับรองและคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ : ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, บทที่ 4.
41
ดู ปวริศร เลิศธรรมเทวี. (2559). การควบคุมกฎหมายมิให้ขดั รัฐธรรมนูญในประเทศไทย. รัฐสภาสาร. 64(6),
หน้า 7-31.
42
วรเจตน์ ภาคีรัตน์. (2553). การใช้และการตีความกฎหมายมหาชน. วารสารจุลนิต,ิ 7(4) 53-84, หน้า
38
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หรือหลังกฎหมายล�ำดับศักดิ์ที่ต�่ำกว่า ตัวอย่างเช่น การตรวจรับพัสดุตามระเบียบ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 36 มีขอ้ ความทีข่ ดั แย้งกับมาตรา 82
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ระเบียบส�ำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ข้อ 36 บัญญัติว่า “มติของคณะกรรมการให้ถือเสียง
ข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงเป็น
เสียงชี้ขาด เว้นแต่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ให้ถอื มติเอกฉันท์”43 ขณะทีม่ าตรา 82 พระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง
ก�ำหนดไว้วา่ ให้ถอื เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา44 จะเห็นได้วา่ ข้อความของ
กฎหมายทัง้ สองฉบับมีความขัดแย้งกัน การปรับบทกฎหมายและการตีความกฎหมาย
ตามหลักการตีความกฎหมายแล้วคงต้องถือตามกฎหมายในล�ำดับที่สูงกว่า ฉะนั้น
การใช้และการตีความกฎหมาย ผูต้ คี วามจึงจ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงสาระส�ำคัญตรงนีด้ ว้ ย
ประเด็นการตีความโดยค�ำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างล�ำดับศักดิแ์ ห่งกฎหมาย
มีปญ
ั หาส�ำคัญเกิดขึน้ ว่า หากข้อเท็จจริงใดสามารถปรับใช้กฎหมายได้หลายบท และ
ผลทางกฎหมายที่เกิดจากการปรับบทกฎหมายมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ กฎหมาย
ดังกล่าวอยูใ่ นล�ำดับชัน้ เดียวกัน กรณีนตี้ อ้ งพิจารณาว่ากฎหมายฉบับใดเป็นกฎหมาย
เฉพาะ และกฎหมายฉบับใดเป็นบทกฎหมายทัว่ ไป ซึง่ ตามหลักการตีความกฎหมาย
ย่อมถือว่า กฎหมายเฉพาะย่อมใช้บังคับก่อนกฎหมายบททั่วไป (lex specialis
dereogat legi generali)45
2.2.3 การตีความโดยค�ำนึงถึงความสัมพันธ์ของเนือ้ หาบทบัญญัตกิ ฎหมาย
ทั้งฉบับ
นอกเหนือจากหลักการตีความกฎหมายโดยทั่วไปทั้งสองประการข้างต้น
หลักการตีความที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การตีความโดยค�ำนึงถึงความสัมพันธ์
ของเนื้อหากฎหมายทั้งฉบับ (Consistency) ซึ่งผู้ตีความจ�ำเป็นจะต้องพิจารณาถึง
ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องและความสม�่ำเสมอในสาระส�ำคัญของกฎหมาย
ทั้งฉบับ ส่วนหนึ่งส่วนใดของกฎหมายจะพิจารณาแยกจากกันมิได้
ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 36.
มาตรา 82 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539.
45
นอกเหนือจากกฎหมายภายใน หลักว่าด้วย Lex Specialis ยังได้ถูกปรับใช้ในกฎหมายระหว่างประเทศ
ดู Bruno Simma and Dirk Pulkowski. (2006). Of Planets and the Universe: Self-contained
Regimes in International Law. European Journal of International Law, 17(3), pp. 483-529.
43
44
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การจัดโครงสร้างรูปแบบของกฎหมายดังที่ปรากฏในกฎหมายของไทย อาทิ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 256046 ซึ่งแบ่งบัญญัติออกเป็นหมวดๆ
ประมวลกฎหมายอาญาซึ่งมีการแบ่งโครงสร้างของกฎหมายออกเป็นภาค47 หรือ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีการจัดรูปแบบของกฎหมายออกเป็นบรรพ48
การใช้และการตีความกฎหมายบทใดจ�ำเป็นจะต้องมีความสอดคล้องและเชือ่ มโยงกับ
กฎหมายบทอื่นทั้งฉบับ ตัวอย่างเช่น การตีความค�ำว่า “โดยทุจริต” ซึ่งเป็นรากฐาน
ของความผิดในลักษณะต่างๆ ตามประมวลกฎหมายอาญา อาทิ มาตรา 157 ซึ่ง
บัญญัติว่า “ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อ
ให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต
ต้องระวางโทษจ�ำคุก ตัง้ แต่ หนึง่ ปีถงึ สิบปี หรือปรับตัง้ แต่สองพันบาทถึงสองหมืน่ บาท
หรือทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ”49 จะเห็นได้วา่ สาระส�ำคัญแห่งความผิดของบทกฎหมายมาตรา 157
คือ “โดยทุจริต” ซึ่งเป็นถ้อยค�ำที่มีความหมายกว้างขวางมาก โดยครอบคลุมถึง
การกระท�ำในลักษณะต่างๆ อาทิ การประพฤติชั่ว การประพฤติไม่ดี ไม่ซื่อตรง
การคดโกง การฉ้อโกง การใช้กลอุบายหรือเล่หก์ ลต่างๆ เพือ่ หลอกลวงให้ได้สงิ่ ทีต่ อ้ งการ
อันเป็นความหมายโดยทั่วไป หรืออาจหมายถึง “เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้
โดยชอบด้วยกฎหมายส�ำหรับตนเองหรือผู้อื่น” ซึ่งเป็นค�ำนิยามตามที่ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 1(1) ได้บญ
ั ญัตไิ ว้50 อย่างไรก็ตาม การใช้และการตีความกฎหมาย
มิใช่ว่าจะตีความอย่างไรก็ได้ หากแต่จะต้องตีความให้สอดคล้องกับมาตราอื่นๆ
ทีบ่ ัญญัตไิ ว้ชดั เจนแล้วเท่านั้น การตีความกฎหมายจึงจะขยายความไม่ได้เพราะการ
ตีความโดยขยายความอาจท�ำให้เกิดผลทีแ่ ปลกประหลาด ฉะนัน้ ค�ำว่า “โดยทุจริต”
ในกรณีตัวอย่างจึงต้องพิจารณาบทกฎหมายที่มีการล�ำดับมาก่อนดังกล่าว
หลักการตีความกฎหมายในลักษณะดังกล่าว เป็นหลักการพื้นฐานโดยทั่วไป
ในการตีความกฎหมายทีร่ จู้ กั กันว่า “ejusdem generis”51 หรือการตีความกฎหมาย
ต้องตีความบทกฎหมายให้มีความหมายในท�ำนองเดียวกับถ้อยค�ำ  หรือล�ำดับที่มี
มาก่อน
ดูรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560.
ดูประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499.
48
ดูประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2468.
49
มาตรา 157 ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499.
50
มาตรา 1(1) ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499.
51
การตีความกฎหมายโดยค�ำนึงถึงความสอดคล้องของเนื้อหาบทกฎหมายทั้งฉบับตามหลัก “ejusdem
generis” ปรากฏในค�ำพิพากษาของศาลในสหรัฐอเมริกาหลายคดี อาทิ Walling v. Peavy-Wilson
Lumber Co., 49 F. Supp. 846, 859 (W.D. La. 1943) เป็นต้น.
46
47
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2.2.4 การตี ค วามโดยค� ำ นึ ง ถึ ง หลั ก การเหตุ ผ ล และเจตนารมณ์ แ ห่ ง
กฎหมายของผู้ร่างฯ
หลักการโดยทัว่ ไปในการตีความกฎหมายประการสุดท้าย เกีย่ วข้องกับหลักการ
ตีความกฎหมายโดยค�ำนึงถึงหลักการเหตุผล หรือเจตนารมณ์แห่งกฎหมายที่ผู้ร่าง
ได้วางไว้ ซึง่ ผูต้ คี วามอาจกระท�ำได้โดยการศึกษาหลักการและเหตุผลในการร่างกฎหมาย
ฉบับนั้น หรือการศึกษาค้นคว้าว่ากฎหมายฉบับนั้นมีเหตุผลความจ�ำเป็นในการตรา
กฎหมาย ณ ขณะนั้นอย่างไร และกฎหมายนั้นในขณะที่ตีความควรจะมีความหมาย
และวัตถุประสงค์อย่างไร
หลักการตีความกฎหมายดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงวิธีการโดยทั่วไปในการ
ตีความกฎหมายซึง่ อันทีจ่ ริง การตีความกฎหมายมีแบบทฤษฎีทถี่ กู พัฒนาขึน้ โดยศาล
และบรรดาผู้พิพากษาเพื่อใช้อุดช่องว่างของกฎหมาย หรือการปรับตัวบทกฎหมาย
ให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง โดยเป็นทีย่ อมรับในวงการนิตศิ าสตร์ และถูกปรับ
ใช้เป็นแนวทางในการตีความกฎหมายของศาลประเทศต่างๆ ฉะนัน้ การศึกษาการน�ำ
ประเพณีในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มาใช้ในการพิจารณาวินจิ ฉัยคดีรฐั ธรรมนูญ ซึง่ เป็นวัตถุประสงค์สำ� คัญของการศึกษา
วิจยั ในครัง้ นีจ้ ำ� เป็นต้องศึกษาแบบทฤษฎีวา่ ด้วยการตีความกฎหมาย รวมถึงแนวปฏิบตั ิ
ของประเทศต่างๆ อันจะได้กล่าวต่อไป
2.3 ทฤษฎีว่าด้วยการตีความกฎหมาย
ถ้าจะรวบรวมแบบทฤษฎีของการตีความกฎหมายตามนิติวิธีของปรมาจารย์
ทางด้านกฎหมายแล้ว52 ก็คงหนีไม่พน้ การตีความกฎหมาย 4 แบบทีจ่ ะกล่าวดังต่อไปนี้
2.3.1 ทฤษฎี “Literal Rule”
ทฤษฎี “Literal Rule” หรือ “Plain Meaning Rule” เป็นแบบทฤษฎีทสี่ ำ� คัญ
ในการใช้และการตีความกฎหมาย โดยเป็นการตีความบทบัญญัติแห่งกฎหมายตาม
อรรถและพยัญชนะ กฎหมายเขียนไว้ว่าอย่างไรก็ใช้หรือตีความไปตามนั้น ทฤษฎี
Literal Rule จึงเป็นการตีความตามหลักการทางภาษาศาสตร์ เป็นการตีความค�ำต่อ
ค�ำตามความหมายโดยทัว่ ๆ ไป เว้นแต่จะมีการบัญญัตคิ ำ� นิยามไว้โดยเฉพาะ ก็ให้ใช้ไป
ตามนิยามทีผ่ รู้ า่ งได้วางไว้ ทฤษฎี Literal Rule จึงเป็นการป้องกันไม่ให้ผใู้ ช้กฎหมาย
52

อักขราทร จุฬารัตน. 2553. การใช้และการตีความกฎหมาย. กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานศาลปกครอง.
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(ศาล) กลายเป็นผู้ร่าง (ฝ่ายนิติบัญญัติ) เสียเอง ทฤษฎี Literal Rule เป็นหลักการ
ส�ำคัญของการใช้และการตีความกฎหมายในปัจจุบัน รวมทั้งการตีความบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญ โดยคดีแรกที่มีการอธิบายถึงการใช้หลักแนวคิดและทฤษฎีในเรื่อง
Literal Rule ปรากฏในคดี Sussex Peerage Case (1844)53 ของประเทศอังกฤษ
ซึง่ ศาลได้วางหลักไว้วา่ “นิตวิ ธิ วี า่ ด้วยการตีความกฎหมายเดียวของกฎหมายทีต่ ราขึน้
โดยฝ่ายนิติบัญญัติ คือ การใช้และตีความตามความหมายของบทบัญญัตินั้นๆ ถ้า
บทบัญญัตขิ องกฎหมายมีความชัดเจนและไม่กำ� กวมในตัวเองอยูแ่ ล้ว ศาลไม่มคี วาม
จ�ำเป็นจะต้องตีความความหมายของบทบัญญัตนิ นั้ ฉะนัน้ ค�ำว่า “ชัดเจนในตัวเอง”
ในกรณีนี้เป็นแสดงเจตนารมณ์ที่ดีที่สุดของผู้ร่างอยู่แล้ว ....”54
ทฤษฎี Literal Rule มีลักษณะแบบเดียวกับหลักการตีความกฎหมาย
โดยทั่วไป กล่าวคือ การค้นหาความหมายของถ้อยค�ำในบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ซึ่งเป็นหลักการสากล อาจกล่าวได้ว่า ทฤษฎี Literal Rule ถูกปรับใช้ในการตีความ
กฎหมายของประเทศต่างๆ อาทิ เยอรมันทีเ่ รียกการตีความกฎหมายตามทฤษฎีนวี้ า่
“Grammatical Interpretation” สหรัฐอเมริกาทีพ่ ฒ
ั นาทฤษฎี “Literal Rule” ไปสู่
ทฤษฎีใหม่ที่เรียกว่า “Textualism” และ “Originalism” โดยเฉพาะการพิจารณา
วินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญในสหรัฐอเมริกา55 หรือประเทศไทยที่มีการปรับใช้ทฤษฎี
ดังกล่าวปรากฏในมาตรา 4 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 2
ประมวลกฎหมายอาญา หรือมาตรา 5 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
ดังกล่าวข้างต้น หรือพัฒนาไปสู่หลักการตีความกฎหมายลายลักษณ์อักษรอย่าง
เคร่งครัด (Strict Constructionism) และถูกปรับใช้ในการตีความกับกฎหมาย
ลักษณะอื่นๆ อาทิ นิติกรรมสัญญา หรือเรื่องของรัฐธรรมนูญ56
Sussex Peerage Case (1844; 11 CI&Fin 85) (England and Wales).
Ibid, “The only rule for construction of Acts of Parliament is that they should be construed
according to the intent of the Parliament which passed the Act. If the words of the Statute
are in themselves precise and unambiguous, then no more can be necessary than to
expound those words in that natural and ordinary sense. The words themselves alone do,
in such a case, best declare the intention of the law giver” [emphasis in original].
55
John E. Finn. 2006. Civil Liberties and the Bill of Rights. The Teaching Company,
pp. 52-54.
56
Keith E. Whittington. 1999. Constitutional Interpretation: Textual Meaning, Original
Intent, and Judicial Review. Kansas: University Press of Kansas.
53
54
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อาจกล่าวได้ว่า ทฤษฎี “Literal Rule” ได้เคยถูกใช้เป็นแบบนิติวิธีในการ
ตีความบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญไทยในคดีคำ� วินจิ ฉัยที่ 18-22/2555
เรื่องค�ำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 ตาม
ที่มีผู้ร้องขอให้ศาลวินิจฉัยว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 291 เพื่อจัดตั้งสภาร่าง
รัฐธรรมนูญขึ้นมาท�ำหน้าที่พิจารณายกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ เป็นการล้มล้าง
การปกครองหรือเป็นการให้ได้มาซึ่งอ�ำนาจการปกครอง โดยวิถีทางที่มิได้บัญญัติไว้
ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งขัดกับมาตรา 68 หรือไม่
มาตรา 68 รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 บัญญัติว่า “บุคคลจะใช้สิทธิและ
เสรีภาพเพือ่ ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็น
ประมุข .... มิได้” “.... ผูท้ ราบการกระท�ำดังกล่าวย่อมมีสทิ ธิเสนอเรือ่ งให้อยั การสูงสุด
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นค�ำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการ
กระท�ำดังกล่าว .....”57
ถ้าตีความตามตัวอักษรหรือความหมายในทางภาษา ก็แปลว่าผูท้ ราบการกระท�ำ
ต้ อ งเสนอเรื่ อ งให้ อั ย การสู ง สุ ด ตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง และ ยื่ น ค� ำ ร้ อ งขอให้
ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัย กรณีนอี้ าจเข้าใจได้วา่ ค�ำว่า “และ” ท�ำหน้าทีเ่ ป็นบุพบทเชือ่ มค�ำว่า
“ตรวจสอบ” กับ “ยืน่ ค�ำร้อง” ซึง่ เป็นหน้าทีข่ องอัยการสูงสุด แต่ถา้ น�ำเอาหลักไวยกรณ์
เข้ามาพิจารณาใหม่วา่ “และ” ในมาตรา 68 เป็นค�ำสันธานเชือ่ มประโยคสองประโยค
เข้าด้วยกัน ประโยคแรกคือ “ผูท้ ราบการกระท�ำย่อมมีสทิ ธิเสนอเรือ่ งให้อยั การสูงสุด
ตรวจสอบข้อเท็จจริง” กับประโยคที่สอง “ผู้ทราบการกระท�ำย่อมมีสิทธิยื่นค�ำร้อง
ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยสัง่ การ” ตัดค�ำซ�ำ้ ออกแล้วใช้ “และ” เข้าไปเชือ่ มประโยค
กรณีนี้ ผู้ทราบการกระท�ำย่อมด�ำเนินการได้ทั้งสองประการ กล่าวคือ เสนอเรื่องให้
อัยการก็ได้ หรือยืน่ ค�ำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงก็ได้ ในค�ำวินจิ ฉัยอ�ำนาจในการ
รับค�ำร้อง ศาลรัฐธรรมนูญในค�ำวินิจฉัยที่ 18/2555 ได้พิจารณามาตรา 68 แล้วว่า
ให้สทิ ธิผทู้ ที่ ราบการกระท�ำไว้ 2 ประการดังกล่าวข้างต้น58 ซึง่ ดูเหมือนว่าการตีความ
รัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญจะใช้หลักภาษาและหลักไวยากรณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง
ด้วย แต่จะตีความโดยใช้แบบทฤษฎี “Literal Rule” หรือไม่ ศาลรัฐธรรมนูญมิได้
กล่าวถึงไว้แต่ประการใด
57
58

ดูมาตรา 68 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550.
ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 18/22/2555 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2555.
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2.3.2 ทฤษฎี “Mischief Rule”
ทฤษฎี “Mischief Rule” เป็นอีกทฤษฎีในการใช้และการตีความกฎหมาย
ซึง่ เป็นการตีความการกระท�ำอันส่งผลเสียหายโดยตรงตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย
โดยเป็นทฤษฎีที่พัฒนามาจากศาลในประเทศอังกฤษ (Exchequer Court) เกิดขึ้น
ในช่วงศตวรรษที่ 16 ในคดี Heydon’s Case (1584)59 ซึง่ ศาลได้อธิบายว่าในการใช้
และการตีความกฎหมายมีหลักการส�ำคัญสี่ประการที่ต้องน�ำมาพิจารณาด้วยเสนอ
กล่าวคือ
(1) กฎหมายจารีตประเพณีกล่าวไว้วา่ อย่างไรก่อนทีจ่ ะมีกฎหมายลายลักษณ์
อักษร (What was the common law before the making of the Act.)
(2) การที่กฎหมายจารีตประเพณีมิได้รองรับไว้ก่อให้เกิดความเสียหายหรือ
ช่องว่างอย่างไร  (What was the mischief and defect for which the common
law did not provide.)
(3) ฝ่ายนิติบัญญัติมีแนวทางในการเยียวยาช่องว่างที่เกิดขึ้นอย่างไร (What
remedy the Parliament has resolved and appointed to cure the disease
of the Commonwealth?)  
(4) ผูพ้ พิ ากษามีหน้าทีต่ คี วามบทบัญญัตกิ ฎหมายเพือ่ หลีกเลีย่ งความเสียหาย
ทีอ่ าจเกิดขึน้ ทัง้ นีเ้ พือ่ การเยียวยาปัญหาทีม่ อี ยูต่ ามเจตนารมณ์ทผี่ รู้ า่ งได้วางไว้ (The
office of all the judges is always to make such construction as shall suppress
the mischief, and advance the remedy, and to suppress subtle inventions
and evasions for continuance of the mischief, and pro privato commodo,
and to add force and life to the cure and remedy, according to the true
intent of the makers of the Act, pro bono publico).60
จะเห็นได้ว่า สาระส�ำคัญของทฤษฎี “Mischief Rule” คือการพิจารณา
ผลกระทบ (Mischief) ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้และการตีความกฎหมายที่
ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและเพื่อเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นตามเจตนารมณ์
ของผูร้ า่ งกฎหมาย แบบทฤษฎี “Mischief Rule” ถูกน�ำไปปรับใช้ในหลายๆ ประเทศ
อาทิ เยอรมันทีม่ นี ติ วิ ธิ วี า่ ด้วยการตีความกฎหมายแบบ “Historical Interpretation”
ที่ศาลจะต้องพิจารณาตีความบทบัญญัติให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย
59
60

Heydon’s Case [1584] 76 ER 637, 3 Co Rep. 7a (England and Wales).
Ibid.
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โดยการศึกษาจากประวัตคิ วามเป็นมาในการจัดท�ำกฎหมาย หรืออาจค้นคว้าได้จาก
บันทึกหรือหลักการและเหตุผล
การตีความตามแบบทฤษฎี “Mischief Rule” วิธนี มี้ คี วามซับซ้อน แม้จะพิจารณา
ถึงผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นแต่มีหลักการส�ำคัญประการหนึ่ง คือ จะต้องไม่เป็นการ
ตีความให้ไกลไปจากตัวบทกฎหมาย อาจเทียบเคียงได้จากตัวอย่างค�ำวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญที่จะยกต่อไปนี้
ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 11/2552 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยกรณี
แถลงการณ์รว่ มไทย-กัมพูชา ฉบับลงวันวันที่ 18 มิถนุ ายน พ.ศ. 2551 ในสมัยรัฐบาล
ของนายสมัคร สุนทรเวช เป็น “หนังสือสัญญา” ที่ต้องขอความเห็นชอบจากรัฐสภา
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 หรือไม่ ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่า ค�ำแถลงการณ์
ร่วมไทย-กัมพูชา ดังกล่าว “อาจมีผลเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรืออาจมีผล
เปลีย่ นแปลงพืน้ ทีน่ อกอาณาเขตซึง่ ประเทศไทยมีสทิ ธิอธิปไตยหรือมีเขตอ�ำนาจตาม
หนังสือสัญญาหรือกฎหมายระหว่างประเทศ ....” โดยศาลรัฐธรรมนูญให้เหตุผลทีต่ อ้ ง
แปลความเช่นนัน้ เนือ่ งจาก หากแปลความตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา 190 วรรคสองว่า
“หนังสือสัญญาใดที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือมีเขตอ�ำนาจตามหนังสือ
สัญญาหรือกฎหมายระหว่างประเทศ ....” แล้ว ก็จะไม่เกิดผลตามความมุ่งหมาย
ของรัฐธรรมนูญที่มุ่งจะตรวจสอบควบคุมการท�ำหนังสือสัญญาก่อนที่ฝ่ายบริหาร
จะไปลงนามให้มผี ลผูกพันประเทศ นักวิชาการด้านกฎหมายหลายท่านให้ความเห็นว่า
การเพิม่ ค�ำว่า “อาจมีผล” เปลีย่ นแปลงอาณาเขตไทย แทนค�ำว่า “มีบท” น่าจะเป็น
การแปลความทีเ่ กินเลยบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญ มาตรา 190 วรรคสอง ซึง่ ดูเหมือนว่า
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ก้ า วล่ ว งอ� ำ นาจนิ ติ บั ญ ญั ติ 61 อย่ า งไรก็ ต าม ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ของ
ศาลรัฐธรรมนูญย่อมเป็นเด็ดขาดจึงผูกพันองค์กรต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญไปแล้ว
และประเด็นค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ กรณีมาตรา 190 อยู่นอกเหนือขอบเขต
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้
2.3.3 ทฤษฎี “Golden Rule”
ทฤษฎี “Golden Rule” เป็นอีกหนึง่ ทฤษฎีวา่ ด้วยการใช้และตีความกฎหมาย
ซึ่งพัฒนามาจากศาลของประเทศอังกฤษ โดยทฤษฎีนี้เปิดช่องให้บรรดาผู้พิพากษา
61

นักวิชาการหลายท่านกล่าวถึงประเด็นการตีความมาตรา 190 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
ตามค�ำวินิจฉัยที่ 11/2552 อาทิ จุมพต สายสุนทร. 2553. หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากรัฐสภา. กรุงเทพฯ : ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.  
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สามารถปรับใช้กฎหมายแตกต่างจากถ้อยค�ำธรรมดาที่ปรากฏในบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายเพือ่ ป้องกันผลทีเ่ กิดจากการปรับใช้บทกฎหมายจะขัดต่อความมุง่ หมายของ
กฎหมายอย่างร้ายแรง โดยทฤษฎี “Golden Rule” เกิดจากการพิจารณาตัดสินในคดี
Becke v Smith (1836) ซึง่ ได้วางหลักไว้วา่ “กฎหมายในการตีความกฎหมายโดยทัว่ ไป
คือการตีความตามถ้อยค�ำธรรมดาทีป่ รากฏในบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย และการตีความ
ตามหลักภาษาศาสตร์ เว้นแต่จะขัดต่อหลักการที่ผู้ร่างกฎหมายได้วางไว้ และอาจ
ก่อให้เกิดผลเสียของการปรับใช้อย่างร้ายแรง” จะเห็นได้วา่ ทฤษฎี “Golden Rule”
ก่อให้เกิดการใช้และการตีความกฎหมายตามความมุง่ หมายของกฎหมายทีไ่ ด้บญ
ั ญัตไิ ว้
วิธีนี้ยอมให้มีการแปลความหมายให้แตกต่างไปจากความหมายปกติ เพื่อให้เกิดผล
การบังคับใช้อย่างสมเหตุสมผลหรือเพื่อให้เกิดทองเนื้อแท้อย่างแท้จริง ค�ำวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญที่ปรากฏการปรับใช้แบบทฤษฎี “Golden Rule” อาจเทียบเคียง
ได้กับตัวอย่างค�ำวินิจฉัยดังต่อไปนี้
กรณีศาลรัฐธรรมนูญพิพากษาให้นายสมัคร สุนทรเวช พ้นจากต�ำแหน่ง
นายกรัฐมนตรีโดยวินิจฉัยว่า นายสมัคร สุนทรเวช เป็นลูกจ้างของบริษัทเฟซ มีเดีย
อันเป็นการกระท�ำต้องห้ามตาม รัฐธรรมนูญ มาตรา 267 ส่งผลให้ความเป็นรัฐมนตรี
ของนายสมัคร สุนทรเวช จึงสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 182
วรรคหนึ่ง (7)
ค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 12-13/2551 ได้อธิบายค�ำว่า “ลูกจ้าง” ในมาตรา
267 รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ.2550 ว่าไม่ใช่เพียงหมายถึงลูกจ้างตามความหมายของ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หรือกฎหมาย
ภาษีอากร เท่านั้น แต่หมายถึงลูกจ้างตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2542 ซึ่งให้ความหมายไว้ว่าหมายถึง ผู้รับจ้างท�ำการงาน ผู้ซึ่งตกลงท�ำงานให้
นายจ้างโดยได้รบั ค่าจ้าง ไม่วา่ จะเรียกชือ่ อย่างไร โดยมิคำ� นึงถึงว่าจะมีการท�ำสัญญาจ้าง
เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ หรือได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าจ้าง สินจ้าง หรือ
ค่าตอบแทนในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินอย่างอื่น ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าว
ก่อให้เกิดเสียงวิพากวิจารณ์เป็นอย่างมากถึงความเหมาะสมและนิตวิ ธิ ใี นการตีความ
ของศาล ไม่ว่าค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวจะถูกต้องหรือเหมาะสมหรือ
ไม่เพียงใดอยู่นอกเหนือขอบเขตการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม ค�ำวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความพยายามของศาลรัฐธรรมนูญในการ
ตีความกฎหมายเพื่อป้องกันการขัดกันของผลประโยชน์ของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็น
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นายกรัฐมนตรี นับว่าเป็นการแปลความหมายให้แตกต่างไปจากความหมายปกติ
เพื่อให้ได้ความหมายโดยแท้ประหนึ่งเนื้อทองค�ำบริสุทธิ์ตามแบบทฤษฎี Golden
Rule ข้างต้น
2.3.4 ทฤษฎี “Purposive Approach”
ส�ำหรับทฤษฎี “Purposive Approach” หรือ “Purposive Construction”
เป็นทฤษฎีที่มีพัฒนาการในระยะหลังเมื่อเปรียบเทียบกับสามทฤษฎีข้างต้น โดย
ทฤษฎี Purposive Approach มีบ่อเกิดมาจากหลักการตีความของศาลในระบบ
กฎหมาย Common Law นักนิติศาสตร์ในระบบกฎหมาย Common Law ให้
เหตุผลว่าการพัฒนาแบบทฤษฎี Purposive Approach มีวัตถุประสงค์ส�ำคัญ
เพื่อใช้แทนที่แบบทฤษฎีทั้ง 3 รูปแบบข้างต้น62
การตีความตามแบบทฤษฎี Purposive Approach ได้ผสมผสานแนว
นิตวิ ธิ ที งั้ สามทฤษฎีดงั กล่าวข้างต้น กล่าวคือ ทฤษฎี Purposive Approach วางหลัก
ไว้ว่าการตีความกฎหมายจะบังเกิดผลตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายก็ต่อเมื่อผู้ใช้
และตีความกฎหมายมีความเข้าใจในกฎหมายที่บังคับใช้แก่พฤติการณ์แห่งกรณี
อย่างรอบด้าน ทฤษฎี Purposive จึงส่งเสริมให้ผู้ตีความศึกษาค้นคว้าหลักฐาน
ทางกฎหมายหรือเอกสารกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ ร่างกฎหมาย บันทึกข้อความ
หลักการและเหตุผล รายงานการประชุมในการยกร่างกฎหมาย เพือ่ ใช้เป็นบรรทัดฐาน
ในการตีความกฎหมาย จะเห็นได้ว่า การตีความตามหลักทฤษฎี “Purposive
Approach” จึงเป็นการผสมผสานการตีความกฎหมายโดยพิจารณาถึงสาระส�ำคัญ
และวัตถุประสงค์ของกฎหมาย63
การตีความกฎหมายตามหลักทฤษฎี Purposive Approach ให้ความส�ำคัญ
กับปัจจัยที่มีส่วนช่วยในการตีความกฎหมายของผู้ตีความ 2 ประการ กล่าวคือ
ประการแรก การพิ จ ารณาองค์ ป ระกอบของกฎหมายที่ ใ ช้ แ ละตี ค วาม
ซึ่งมีความส�ำคัญเป็นล�ำดับแรก (Prima Facie) ที่ผู้ตีความต้องพิจารณา ตั้งแต่ ชื่อ
หรือเรื่องของกฎหมาย (Title) ชื่อเต็ม (Full Title) และชื่อย่อของกฎหมาย (Short
Title) ค�ำปรารภ (Preamble) ค�ำนิยาม (Definitions) บทบัญญัติในแต่ละมาตรา
Elmer A. Driedger. 1983. Construction of Statutes. Toronto, Canada: Butterworth & Co.,
p. 87.
63
Aharon Barak. 2005. Purposive International in Law. New Jersey, USA: Princeton University
Press, p. 88.
62
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(Provisions) การแบ่งโครงสร้างของกฎหมาย (Sections/Parts) อาทิ เป็นบรรพ
หมวด หรือภาค และเหตุผลของการแบ่งโครงสร้างและการใช้ถ้อยค�ำดังกล่าว
หลักไวยากรณ์ (Gramma) การใช้ค�ำเชื่อมหรือการเว้นวรรคตอน (Conjunctive
and Disjunctive Words) และความหมายของถ้อยค�ำในแต่ละประโยคของกฎหมาย
(Meanings)
ประการที่สอง หลักฐานทางนิติศาสตร์หรือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมาย อาทิ ประวัติของกฎหมาย วัตถุประสงค์หรือเหตุผลความจ�ำเป็นในการ
ตรากฎหมาย ต�ำราทางนิติศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับ พจนานุกรม หนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศ เอกสารของทางราชการ ร่างพระราชบัญญัติ รายงานการประชุม
ของคณะกรรมการร่างกฎหมาย ข้อคิดเห็นทางวิชาการและข้อคิดเห็นทีม่ ตี อ่ กฎหมาย
ในกระบวนการยกร่าง ระดับการพัฒนาของประเทศ โดยเฉพาะสภาพสังคมและ
เศรษฐกิ จ ของประเทศโดยรวม ความหมายของถ้ อ ยค� ำ ในกฎหมายในขณะที่
ตรากฎหมาย กับความหมายในขณะที่ตีความ
กล่าวได้ว่า ทฤษฎี Purposive Approach เป็นหลักการสมัยใหม่ (Modern
Principle) ทีไ่ ด้รบั การยอมรับถูกใช้อย่างแพร่หลายในระบบกฎหมาย Common Law
ในปัจจุบนั 64 อาทิ ประเทศอังกฤษซึง่ มีรายงานของคณะกรรมาธิการภายใต้ English
Law Commission ในปี ค.ศ. 1969 ให้ขอ้ แนะน�ำแก่ศาลอังกฤษเกีย่ วกับการตีความ
กฎหมายว่าควรค�ำนึงถึงแบบทฤษฎี Purposive Approach ในการใช้และการ
ตีความกฎหมาย ส�ำหรับตัวอย่างค�ำตัดสินของศาลในประเทศอังกฤษทีแ่ สดงให้เห็นถึง
การยอมรับในแนวนิตวิ ธิ ตี ามทฤษฎี Purposive Approach ปรากฏในหลายคดี อาทิ
Maunsell v Olins [1975]65 คดี Pickstone v Freemans Plc [1989]66 คดี
Pepper v Hart [1992]67 และคดี R v Secretary of State for Health ex parte
Aharon Barak. 2005. Purposive International in Law. New Jersey, USA: Princeton University
Press; Aharon Barak. 2012. Proportionality – Constitutional Rights and Their Limitations.
New York: Cambridge University Press; Elmer A. Driedger. 1983. Construction of Statutes.
Toronto, Canada: Butterworth & Co.; Aharon Barak. 2005. Purposive International in Law.
New Jersey, USA: Princeton University Press; Kate Tokeley. (2002). Interpretation of Legislation:
Trends in Statutory Interpretation and the Judicial Process. Victoria University of Wellington
Law Review, 33, pp. 965-980; and Tobias Lonnquist. (2003). The Trend Towards Purposive
Statutory Interpretation: Human Rights At Stake. Revenue Law Journal, 13(1), art. 3.
65
Maunsell v Olins [1975] AC 373 (House of Lords) (England).
66
Pickstone v Freemans plc [1989] AC 66 (House of Lords) (England).
67
Pepper v Hart [1992] 3 WLR 1032 (House of Lords (England).
64
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Quintavalle [2003]68 เป็นต้น
ในประเทศเครือจักรภพ (Commonwealth) ปรากฏการปรับใช้ทฤษฎี
Purposive Approach ในการตีความของศาลบางประเทศก�ำหนดเป็นกฎหมาย
ทีว่ างกรอบให้ศาลตีความตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย69 หรือเป็นนิตวิ ธิ ที ใี่ ช้ในการ
ตีความกฎหมายรัฐธรรมนูญ อาทิ ออสเตรเลียปรากฏใน The Acts Interpretation
Act (1901)70 นิวซีแลนด์ปรากฏใน The Interpretation Act (1999)71 หรือแคนาดา
ในการตีความบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญดังที่ปรากฏในคดี R. v Big M Drug Mart
Ltd, [1985]72 เป็นต้น
นอกเหนือจากอังกฤษและประเทศในเครือจักรภพ การตีความกฎหมายตาม
ทฤษฎี Purposive Approach ปรากฏในหลายประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา73
อิ ส ราเอล 74 อิ น เดี ย 75 และรวมถึ ง การตี ค วามกฎหมายของศาลยุ ติ ธ รรมยุ โ รป
(European Court of Justice)76 และศาลภายใน (Domestic Courts) ของประเทศ
ในยุโรปเมื่อเกี่ยวข้องกับการใช้และการตีความกฎหมายสหภาพยุโรป (EU Law)

R v Secretary of State for Health ex parte Quintavalle [2003] 2 WLR 692 (House of Lords)
(England).
69
กรณีนี้แตกต่างจากความเข้าใจของนักนิติศาสตร์ไทยที่มองว่าเรื่องการตีความหรือนิติวิธี (Juristic
Methods) เป็นเรือ่ งทีไ่ ม่ได้รบั การบัญญัตไิ ว้เป็นกฎหมาย แต่เป็นเรือ่ งทีฝ่ า่ ยต�ำราและศาลค่อยๆ ปรุงแต่ง
และพัฒนาขึ้นดู วรเจตน์ ภาคีรัตน์. (2553). การใช้และการตีความกฎหมายมหาชน. วารสารจุลนิต,ิ 7(4)
53-84, หน้า 54 เป็นต้น.
70
The Acts Interpretation Act (1901) (Australia).
71
The Interpretation Act (1999) (New Zealand), §5(1). ดูบทวิเคราะห์ใน Kate Tokeley. (2002).
Interpretation of Legislation: Trends in Statutory Interpretation and the Judicial Process.
Victoria University of Wellington Law Review, 33, pp. 965-980.
72
R. v Big M Drug Mart Ltd., [1985] (Supreme Court of Canada), at para. 116.
73
Abbe R. Gluck. (1750). The States as Laboratories of Statutory Interpretation: Methodological
Consensus and the New Modified Textualism. Yale Law Journal, 119, p. 1764; .
74
อาทิ CA 165/82 Kibbutz Hatzor v Assessing Officer, 39(2) P.D. 70 [1985] (Judgement in
Jerusalem, Israel) ดู Aharon Barak. 2005. Purposive International in Law. New Jersey, USA:
Princeton University Press, p. 88; และ Aharon Barak. 2012. Proportionality – Constitutional
Rights and Their Limitations. New York: Cambridge University Press.
75
อาทิ Tirath Singh v. Bachittar Singh and Others (1955) (Supreme Court of India).
76
Nial Fennelly. (1996). Legal Interpretation at the European Court of Justice. Fordham
International Law Journal, 20(3), article 4.
68
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2.4 แนวทางการตีความกฎหมายในลักษณะต่างๆ
หลักการและทฤษฎีในการตีความกฎหมายดังกล่าวข้างต้น เป็นแนวนิตวิ ธิ ที ใี่ ช้
ในการตีความกฎหมายในประเทศที่มีระบบกฎหมาย Common Law และประเทศ
ที่มีระบบกฎหมาย Civil Law มากน้อยตามสถานการณ์และลักษณะแห่งคดี
แม้การใช้และการตีความกฎหมายจะมีความคล้ายคลึงกันในภาพรวม แต่รายละเอียด
และแนวทางในการตีความกฎหมายของประเทศในระบบกฎหมาย Common Law
กับ Civil Law โดยเฉพาะยุโรป ยังคงมีความแตกต่างกัน ซึ่งความแตกต่างดังกล่าว
สรุปเป็นแนวทางได้ดังนี้
2.4.1 การตีความกฎหมายของประเทศ Common Law
การตีความกฎหมายของประเทศในระบบกฎหมาย Common Law มีระเบียบ
แบบแผนที่ศาลใช้ในการตีความกฎหมายเรียกว่า “Canons” หรือ “Canons of
Construction”77 นักกฎหมายไทยเรียกว่า “นิตวิ ธิ ”ี (Juristic Methods) ซึง่ ผสมผสาน
หลักการทัว่ ไปและทฤษฎีการตีความกฎหมายข้างต้น จนกลายเป็นระเบียบแบบแผน
ทีว่ างเป็นแนวทางให้ผพู้ พิ ากษาใช้ในการพิจารณาตีความกฎหมาย มีหลักการส�ำคัญ
3 ประการ ดังนี้
(1) การตีความตามตัวอักษร (Textual)
การตีความตามตัวอักษร (Textual Canon) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการค้นหา
ความหมายของถ้อยค�ำ  การพิจารณาถึงหลักไวยากรณ์ หรือการพิจารณาความ
สอดคล้องของกฎหมายทั้งฉบับซึ่งเป็นนิติวิธีเดียวกับหลักการตีความกฎหมายโดย
ทั่วไปและทฤษฎี Literal Rule ดังกล่าวข้างต้น โดยให้ความส�ำคัญกับประเด็น
ดังต่อไปนี้
หลักการค้นหาความหมายโดยทัว่ ไป (Plain Meaning) เป็นข้อสมมติฐานของ
ศาลว่าในการร่างกฎหมาย ผู้ร่างได้ใช้ถ้อยค�ำธรรมดาที่มีความหมายโดยทั่วไปอยู่
การใช้และการตีความกฎหมายดังกล่าวจึงต้องแปลความหมายของถ้อยค�ำไปตาม
ความหมายทั่วไป การค้นหาความหมายโดยทั่วไปเหมือนกับหลักการตีความตาม
77

Jonathan R. Macey. (1992). The Canons of Statutory Construction and Judicial Preferences.
Faculty Scholarship Series, Paper 1643; Quintin Johnstone. (1954). An Evaluation of the Rules
of Statutory Interpretation. Faculty Scholarship Series, Paper 1908; Emmanuel Q. Fernado.
(2000). Canons of Statutory Construction: A Comparative Analysis. Philippine Law Journal.
75, 203; Anita S. Krishnakumar. (2016). Dueling Canons. Duke Law Journal. 65, 909.

_18-0218(001-304)P5.indd 41

6/7/61 BE 11:58 AM

42 ผศ. ดร. ปวริศร เลิศธรรมเทวี

ทฤษฎี Literal Rule และปรากฏในคดีค�ำตัดสินของศาลสูงสุดในสหรัฐอเมริกา
คดี Caminetti v. United States (1917)78 เป็นต้น
หลักการตีความตามบทนิยามหรือค�ำเฉพาะ (Expressio unius est exclusio
alterius) บทบัญญัติกฎหมายที่มีการบัญญัตินิยามหรือค�ำเฉพาะไว้ให้ตีความตาม
ความหมายของนิยามหรือค�ำเฉพาะทีไ่ ด้บญ
ั ญัตไิ ว้ ฉะนัน้ หากมิได้มกี ารบัญญัตไิ ว้ใน
กฎหมายย่อมถือว่าไม่ครอบคลุมภายใต้กฎหมายดังกล่าว
หลักความสอดคล้องและเชือ่ มโยงในการตีความ (Ejusdem generis) ซึง่ เป็น
หลักการทั่วไปดังกล่าวข้างต้นว่าการตีความกฎหมายต้องมีความสอดคล้อง และ
เชื่อมโยงกันทั้งฉบับ
หลักความสอดคล้องกับส่วนอืน่ ของกฎหมายในการตีความ (Noscitur a coiis)
ในกรณีทกี่ ารตีความถ้อยค�ำในกฎหมายใดเกิดความก�ำกวมหรือไม่ชดั เจน ให้ตคี วาม
ถ้ อ ยค� ำ ในกฎหมายดั ง กล่ า วในท� ำ นองที่ ส อดคล้ อ งกั บ บทบั ญ ญั ติ ใ นส่ ว นอื่ น ๆ
ของกฎหมาย
หลักความสอดคล้องกับกฎหมายอืน่ (In pari materia) ในกรณีทกี่ ารตีความ
ถ้อยค�ำในกฎหมายใดเกิดความก�ำกวมหรือไม่ชดั เจน การตีความถ้อยค�ำในกฎหมาย
ดังกล่าวให้ตคี วามสอดคล้องกับกฎหมายฉบับอืน่ ทีม่ คี วามใกล้เคียงกัน นิตวิ ธิ นี เี้ ทียบ
ได้กับการตีความกฎหมายโดยการเทียบเคียงบทกฎหมายที่ใกล้เคียงตามมาตรา 4
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย
หลักไวยากรณ์ (Reddendo singular singullis) ซึง่ การตีความต้องพิจารณา
ตามหลักภาษาศาสตร์และไวยากรณ์
หลักกฎหมายเฉพาะย่อมตัดกฎหมายทั่วไปมิให้ใช้บังคับในเรื่องเดียวกัน
(Lex specilis) ซึง่ ปรากฏในคดี Vera Cruz (1884)79 เป็นต้น โดยเป็นนิตวิ ธิ เี ช่นเดียวกับ
หลักการตีความกฎหมายโดยทั่วไปดังกล่าวข้างต้น
(2) การตีความโดยค�ำนึงถึงสาระส�ำคัญ (Substantive)
การตีความโดยค�ำนึงถึงสาระส�ำคัญ (Substantive Canon)80 เป็นระเบียบ
แบบแผนทีก่ ำ� หนดให้ศาลตีความกฎหมายเพือ่ ส่งเสริมคุณค่า หรือศีลธรรมอันดีของ
สังคม หรือเพือ่ ตอบสนองเป้าหมายเชิงสังคมอย่างใดอย่างหนึง่ การตีความโดยค�ำนึงถึง
สาระส�ำคัญทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการใช้และการตีความกฎหมายอาจมีการแปลความหมาย
Caminetti v. United States, 242 U.S. 470 (1917).
Seward v. Vera Cruz (1884) 10 App. Cas. 59 (England).
80
ดู BJ Ard. (2010). Interpreting by the Book. The Yale Law Journal, 120, 185, at 193.
78
79
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ให้แตกต่างไปจากความหมายปกติเพื่อให้เกิดผลการบังคับใช้อย่างสมเหตุสมผล
หรือพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากการใช้และตีความกฎหมายอันเป็นการ
ผสมผสานทฤษฎี Mischief Rule และ Golden Rule โดยมีสาระส�ำคัญ ดังนี้
“Charming Betsy” Canon คือการตีความกฎหมายจะต้องไม่ขัดแย้งกับ
กฎหมายระหว่างประเทศซึง่ ปรากฏในคดี Murray v. The Charming Betsy (1804)81
ในสหรัฐอเมริกา เป็นหลักการตีความกฎหมายในสหรัฐอเมริกาซึ่งถือว่ากฎหมาย
ระหว่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายภายในประเทศ
การตีความที่สอดคล้องกับศีลธรรมอันดี คือการตีความกฎหมายต้องไม่
กระทบกระเทือนต่อคุณค่าหรือศีลธรรมอันดีของสังคมซึง่ ปรากฏในคดี Holy Trinity
Church v. United States (1892)82
Rule of Lenity การตีความถ้อยค�ำทีก่ ำ� กวมในกฎหมายอาญา หรือกฎหมาย
ที่มีบทก�ำหนดโทษทางอาญาต้องตีความในทางเป็นคุณแก่จ�ำเลย  
“Indian” Canon ซึง่ เป็นหลักการตีความกฎหมายของกฎหมายสหรัฐอเมริกา
ว่าการตีความกฎหมายต้องตีความในลักษณะที่เป็นคุณแก่ชาวพื้นเมืองอเมริกัน
(Native American)83
(3) การตีความโดยอนุโลม (Deference)
การตีความโดยอนุโลม (Deference Canon) ศาลสามารถปรับใช้หลักการ
ทีป่ รากฏในสถาบันหรือองคาพยพอืน่ ๆ ซึง่ แสดงให้เห็นถึงความเคารพต่อหลักความเป็น
ประชาธิปไตยและการแบ่งแยกอ�ำนาจภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญ84 โดยศาลจะ
พิจารณาถึงการตีความเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติหรือหลักการขององค์กรรัฐ
อืน่ ๆ การตีความกฎหมายเพือ่ มิให้ขดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ การตีความโดยมิให้เกิด
ผลประหลาด การตีความกฎหมายที่เป็นคุณ เป็นต้น
อาจกล่าวได้ว่าการตีความภายใต้ Deference Canons เป็นการตีความ
กฎหมายที่ผู้ตีความให้ความส�ำคัญกับวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของกฎหมาย
เป็นส�ำคัญแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับทฤษฎี Purposive Approach ดังกล่าว
ข้างต้น
Murray v. The Charming Betsy, 6 U.S. (2 Cranch) 64 (1804).
Church of the Holy Trinity v. United States, 143 U.S. 457 (1892) (Supreme Court of the
United States).
83
Chickasaw Nation v. United States, 534m U.S. 84 (2001).
84
Vitoria F. Nourse. (2012). A Decision Theory of Statutory Interpretation: Legislative History
by the Rules. The Yale Law Journal. 70, 122.
81
82
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2.4.2 การตีความกฎหมายของประเทศ Civil Law โดยเฉพาะประเทศยุโรป
ส�ำหรับแนวทางการตีความกฎหมายของประเทศ Civil Law โดยเฉพาะยุโรป
มีความคล้ายกับประเทศ Common Law โดยมีการตีความกฎหมายเพื่อค้นหา
ความหมายตามธรรมดา การตีความโดยค�ำนึงถึงประวัติศาสตร์หรือเจตนารมณ์ของ
กฎหมายหรือการตีความให้สอดคล้องเป็นระบบเดียวกันของกฎหมายทั้งฉบับ โดย
ศาสตราจารย์ Friedrich Carl von Savigny (ค.ศ. 1779–1861)85 เป็นนักกฎหมาย
ที่ มี อิทธิ พ ลต่ อแนวความคิ ด เกี่ ย วกั บการตี ค วามกฎหมายในยุโ รปเป็น อย่างยิ่ง
โดยเฉพาะประเทศเยอรมนี สรุปได้ดังนี้
(1) การตีความตามตัวอักษร (Grammatical Interpretation)
การตีความตามตัวอักษร (Grammatical Interpretation) เป็นการตีความ
ตามหลักภาษาศาสตร์และไวยากรณ์ ลักษณะเดียวกันกับหลักการตีความของ
Common Law ภายใต้ “Textual Canons” และทฤษฎี “Literal Rule” ดังกล่าว
ข้างต้น และเป็นวิธีที่ศาลในเยอรมันให้ความส�ำคัญเป็นล�ำดับแรก เนื่องจากถือว่า
ตัวบทกฎหมายเป็นเจตจ�ำนงของประชาชนตามหลักการประชาธิปไตย (Democratic
Legitimation)86
(2) การตีความโดยค�ำนึงถึงรากประวัติศาสตร์กฎหมาย (Historical
Interpretation)
การตีความโดยค�ำนึงถึงรากประวัตศิ าสตร์กฎหมาย (Historical Interpretation)
โดยพิจารณาจากประวัติการจัดท�ำกฎหมายเพื่อค้นหาเจตนารมณ์ของผู้ร่างฯ87 การ
ตีความนิตวิ ธิ นี มี้ ลี กั ษณะเช่นเดียวกับทฤษฎี “Mischief Rule” ทฤษฎี “Purposive
Approach” และหลัก “Deference Canons” ของ Common Law ดังกล่าวข้างต้น
(3) การตีความโดยค�ำนึงถึงความสอดคล้องเป็นระบบของกฎหมาย
(Systematic Interpretation)
Friedrich Carl von Savigny. (1803). Das Recht des Besitzes; Friedrich Carl von Savigny. (1814).
Vom Beruf unserer Zeit fur Gesetzgebung und Rechtswissenschaft. ดูบทวิเคราะห์ใน
Luis Kutner. (1972). Legal Philosophers: Savigny: Germany Lawgiver. Marquette Law Review,
55(2), article 5.
86
วรเจตน์ ภาคีรตั น์. (2553). การใช้และการตีความกฎหมายมหาชน. วารสารจุลนิต,ิ 7(4), 53-84, หน้า 53-54.
87
Ernst Freund. (1890). Historical Jurisprudence in Germany. Political Science Quarterly. 5(3),
pp. 468-486.
85
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การตีความโดยค�ำนึงถึงความสอดคล้องเป็นระบบของกฎหมาย (Systematic
Interpretation)88 ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับหลักเรื่อง “Ejusdem Generis” ซึ่งเป็น
หลักการทั่วไปของการตีความกฎหมายในระบบกฎหมาย Common Law และ
เป็นหลักการสากล
(4) การตีความโดยค�ำนึงถึงความมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์แห่งกฎหมาย
(Teleological Interpretation)
การตี ค วามโดยค� ำ นึ ง ถึ ง ความมุ ่ ง หมายหรื อ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ห่ ง กฎหมาย
(Teleological Interpretation)89 เป็นการตีความในวิธพี จิ ารณาความสอดคล้องของ
กฎหมายตามวัตถุประสงค์เป็นเป้าหมายส�ำคัญในการตีความ ซึง่ อาจเทียบเคียงได้กบั
ทฤษฎี “Golden Rule” ทีย่ อมให้ผตู้ คี วาม แปลความหมายของถ้อยค�ำในกฎหมาย
ได้แตกต่างไปจากความหมายปกติเพือ่ ป้องกันผลประหลาดทีอ่ าจเกิดขึน้ ดังกล่าวข้างต้น
ท่านศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ เรียกการตีความวิธีนี้ว่า “การใช้กฎหมาย
โดยลดรูปของถ้อยค�ำให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกฎหมาย (Teleologische)90
2.5 บทสรุป
หลักการตีความกฎหมายและรัฐธรรมนูญของไทยคงหนีไม่พ้นนิติวิธีที่กล่าว
มาข้างต้น และส�ำหรับการตีความรัฐธรรมนูญก็ไม่มีบรรทัดฐานว่าควรปรับใช้
หลักการใดในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องจาก
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้เพียง “.... เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
นี้บังคับแก่กรณีใด ให้กระท�ำการนั้นหรือวินิจฉัยกรณีนั้นเป็นไปตามประเพณีการ
ปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข”
Karl Riesenhuber. (2011). English common law versus German Systemdenken? Internal
versus external approaches. Utrecht Law Review, 7(1), 117.  
89
Claire M. Germain. (2003). Approaches to Statutory Interpretation and Legislative History
in France. Duke Journal of Comparative and International Law. 13, 195; Jan Wintr and
Patrik Kozeluha. (2015). Teleological Interpretation in Czech Case Law. The Law Quarterly, 5(2),
133-149; หลักการตีความแบบ Teleological Interpretation ยังใช้กับการตีความกฎหมายของ
ศาลยุติธรรมแห่งยุโรป ดู Nial Fennelly. (1996). Legal Interpretation at the European Court of
Justice. Fordham International Law Journal, 20(3), article 4.
90
ดู วรเจตน์ ภาคีรตั น์. (2553). การใช้และการตีความกฎหมายมหาชน. วารสารจุลนิต,ิ 7(4), 53-84, หน้า 78.
จะเห็นได้วา่ การใช้และการตีความกฎหมายมหาชน ซึง่ เป็นงานเขียนชัน้ ครูเกีย่ วกับการตีความกฎหมายของ
ท่านศาตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ได้รับอิทธิพลแนวความคิดมาจากหลักกฎหมายเยอรมัน.
88
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กรอบนิติวิธีที่รัฐธรรมนูญได้วางหลักไว้ให้ศาลรัฐธรรมนูญใช้และตีความ คือ การใช้
และการตีความตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ และการใช้รัฐธรรมนูญไปตามประเพณี
การปกครองเท่านัน้ กล่าวได้วา่ การน�ำประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ
เป็นนิตวิ ธิ หี นึง่ ในการตีความรัฐธรรมนูญของไทย จึงมีประเด็นทีต่ อ้ งพิจารณาต่อไปว่า
ประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
มีลักษณะและขอบเขตอย่างไร ฉะนั้น การศึกษาวิเคราะห์ในบทต่อไปจะกล่าวถึง
ประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
หรือประเพณีทางรัฐธรรมนูญของประเทศไทยอันจะได้กล่าวไว้ในบทที่ 3 ต่อไป
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บทที่ 3
รัฐธรรมนูญกับประเพณีการปกครองประเทศไทย
ในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3.1 บทน�ำ
ภายหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 24751 ประเทศไทยมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
มาแล้ว 20 ฉบับ โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เป็นฉบับที่ใช้
บังคับอยู่ในปัจจุบัน บัญญัติให้น�ำประเพณีในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ
เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญใช้บังคับ มาตรา 5 วรรคสองของรัฐธรรมนูญ
ซึ่งวางหลักการดังกล่าว บัญญัติไว้ว่า
“.... เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด ให้กระท�ำการนั้นหรือ
วินจิ ฉัยกรณีนนั้ ไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”

กล่าวได้วา่ ประเพณีการปกครองทีก่ ล่าวถึงในมาตรา 5 รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบนั
จะต้องเป็นประเพณีการปกครองทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังการปฏิวตั สิ ยาม พ.ศ. 2475 ซึง่ เป็น
ช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง จากการปกครอง
ในระบอบสมบู ร ณาญาสิ ท ธิ ร าชย์ ไ ปสู ่ ก ารปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยมีรัฐธรรมนูญภายใต้พระราชบัญญัติธรรมนูญ
การปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พ.ศ. 2475 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกและเป็น
กฎหมายสูงสุดทีใ่ ช้ในการปกครองประเทศ2 ประเพณีการปกครองดังกล่าว ยังต้องเป็น
ประเพณีที่มีการประพฤติปฏิบัติ หรือเป็นระเบียบแบบแผนที่ถือปฏิบัติกันมาจน
1
2

ส�ำหรับการปฏิวตั สิ ยาม พ.ศ. 2475 ดู นครินทร์ เมฆไตรรัตน์. 2553. การปฏิวตั สิ ยาม พ.ศ. 2475. กรุงเทพฯ:
ส�ำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน.
การศึกษาการน�ำประเพณีในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขมาใช้
ในการพิจารณาวินจิ ฉัยคดีรฐั ธรรมนูญจึงศึกษาเหตุการณ์ทางประวัตศิ าสตร์ของประเทศไทยในช่วง พ.ศ. 2475
ถึงปัจจุบัน และข้อมูลที่ใช้ในรายงานวิจัยฉบับนี้สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560.
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กลายเป็น “ประเพณีทางรัฐธรรมนูญ” (Constitutional Conventions)3 การประพฤติ
ปฏิบตั ดิ งั กล่าวอาจเกิดจากการปฏิบตั ติ ามกรอบรัฐธรรมนูญของสถาบันทางการเมือง
หรือการน�ำขนบธรรมเนียมประเพณีทปี่ รากฏมาตัง้ แต่กอ่ นการประกาศใช้รฐั ธรรมนูญ
และยังถือปฏิบัติเรื่อยมา หรือเป็นการแก้ไขปัญหาวิกฤติรัฐธรรมนูญก่อให้เกิดการ
สร้างประเพณีทางรัฐธรรมนูญ การศึกษาการน�ำประเพณีในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดี
รัฐธรรมนูญจ�ำเป็นต้องมีความเข้าใจเกีย่ วกับประเพณีทางรัฐธรรมนูญ บทนีจ้ ะศึกษา
ภูมิหลัง นิยามและความหมาย ตลอดจนลักษณะและขอบเขตของประเพณีการ
ปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
หรือ “ประเพณีทางรัฐธรรมนูญ” ของไทย
3.2 ความเป็นมาของการน�ำประเพณีในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินจิ ฉัยคดีรฐั ธรรมนูญ
ภู มิ ห ลั ง ของมาตรา 5 วรรคสอง รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พ.ศ. 25604 สามารถมองย้อนไปถึงธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2502
ซึ่งปรากฏการบัญญัติในลักษณะเดียวกันในมาตรา 205 และจากการศึกษาวิเคราะห์
รัฐธรรมนูญไทยทั้ง 20 ฉบับ พบว่า ประเทศไทยมีการบัญญัติโดยให้น�ำประเพณี
การปกครองมาใช้ในการพิจารณาวินจิ ฉัยคดีรฐั ธรรมนูญแล้วในรัฐธรรมนูญ 10 ฉบับ
ดังตารางต่อไปนี้  
ตารางที่ 4 การน�ำประเพณีการปกครองประเทศไทยฯ มาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
ล�ำดับ
1
2
3
4
5
6
3
4

รัฐธรรมนูญฉบับต่างๆ ของประเทศไทย (รวม 20 ฉบับ)
มาตรา
พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2490
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แก้ไขเพิม่ เติม พุทธศักราช 2495
-

ดูบทที่ 4 ซึ่งวิเคราะห์หลักและทฤษฎีว่าด้วยประเพณีทางรัฐธรรมนูญ.
มาตรา 5 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560.
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ตารางที่ 4 การน�ำประเพณีการปกครองประเทศไทยฯ มาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
ล�ำดับ
รัฐธรรมนูญฉบับต่างๆ ของประเทศไทย (รวม 20 ฉบับ)
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
ที่มา: รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รวม 20 ฉบับ

มาตรา
มาตรา 20
มาตรา 22
มาตรา 25
มาตรา 30
มาตรา 30
มาตรา 7
มาตรา 7
มาตรา 7
มาตรา 7
มาตรา 5

จะเห็นได้วา่ ก่อนหน้ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ประเทศไทย
มีการบัญญัตใิ ห้นำ� ประเพณีการปกครองมาใช้ในการพิจารณาวินจิ ฉัยคดีรฐั ธรรมนูญ
มาก่อนในรัฐธรรมนูญฉบับอื่น ซึ่งแบ่งกลุ่มการวิเคราะห์ได้เป็น 3 กลุ่มที่ส�ำคัญ
กล่าวคือ (1) กลุ่มที่มิได้มีการบัญญัติเรื่องการน�ำประเพณีการปกครองมาใช้ในการ
พิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ (2) กลุ่มที่มีการบัญญัติไว้ในธรรมนูญการปกครอง
หรือรัฐธรรมนูญชั่วคราว และ (3) กลุ่มที่มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับถาวรซึ่ง
ปรากฏในรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2540 ฉบับปี พ.ศ. 2550 และฉบับปี พ.ศ. 2560
ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบัน
3.2.1 รัฐธรรมนูญที่มิได้มีการบัญญัติเรื่องการน�ำประเพณีการปกครอง
		
มาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ
ก่อนหน้าธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2502 ประเทศไทยมีการ
ประกาศใช้รฐั ธรรมนูญมาแล้ว 6 ฉบับ ได้แก่ (1) พระราชบัญญัตธิ รรมนูญการปกครอง
แผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 (2) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม
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พุทธศักราช 2475 (3) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 (4)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช 2490 (5) รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492 (6) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2475 แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2495
รัฐธรรมนูญทั้ง 6 ฉบับดังกล่าวมิได้มีการบัญญัติให้น�ำประเพณีการปกครอง
ประเทศไทยมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญไว้แต่ประการใด สาเหตุ
ประการส�ำคัญอาจเป็นเพราะประเทศไทยเพิ่งผ่านพ้นการเปลี่ยนแปลงระบอบ
การปกครอง แนวคิดเรื่องประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญยังอยู่ในระยะแรกเริ่ม และ
หากพิจารณาบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญทั้ง 6 ฉบับดังกล่าวจะพบว่า ในช่วงเวลา
ดังกล่าว ประเทศไทยอยู่ระหว่างการแสวงหารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดสรร
อ�ำนาจการปกครอง สถาบันทางการเมืองต่างๆ ยังไม่มีความชัดเจน อาทิ องค์กร
ที่ท�ำหน้าที่ควบคุมกฎหมายมิให้ขัดรัฐธรรมนูญยังไม่มีสถานะเป็นศาลรัฐธรรมนูญ
ดังเช่นในปัจจุบัน6
นอกเหนือจากรัฐธรรมนูญทั้ง 6 ฉบับข้างต้น รัฐธรรมนูญฉบับที่มิได้มีการ
บัญญัติให้น�ำประเพณีการปกครองมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ
ยังมีอีก 4 ฉบับ ได้แก่ (1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511
(2) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 (3) รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 และ (4) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2534 สาเหตุหนึง่ อาจเป็นเพราะ ผูร้ า่ งฯ ได้ให้ความส�ำคัญกับประเด็นอืน่ ๆ
มากกว่าเรื่องของนิติวิธีในการน�ำประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินจิ ฉัยคดีรฐั ธรรมนูญ กล่าวคือ
รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2511 เป็นช่วงระยะเวลาทีป่ ระเทศไทยยังไม่มปี ญ
ั หา
เรื่องนิติวิธีหรือการใช้และการตีความขององค์กรที่ท�ำหน้าที่ควบคุมกฎหมายมิให้
ขัดต่อรัฐธรรมนูญ แต่ปัญหาส�ำคัญในขณะนั้นคือการออกแบบสถาบันหรือองค์กร
วินจิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญซึง่ เป็นผลพวงทีเ่ กิดมาจากการตีความของศาลฎีกา
5
6

มาตรา 20 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560.
ในช่วงเวลาดังกล่าว ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงสถานะขององค์กรวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ตั้งแต่ให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ ศาลยุติธรรม และคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ดูพัฒนาการ
ขององค์กรวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญใน ปวริศร เลิศธรรมเทวี. (2559). พัฒนาการขององค์กร
วินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญไทย. วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
34(1), หน้า 177-201.
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ในคดีอาชญากรสงคราม7 ศาลฎีกามีคำ� พิพากษาไว้วา่ “ถ้ารัฐธรรมนูญมิได้กำ� หนดไว้วา่
องค์กรใดเป็นผู้มีอ�ำนาจชี้ขาด ศาลยุติธรรมย่อมมีอ�ำนาจที่จะวินิจฉัยว่าบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายใดจะขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ” (ค�ำพิพากษาฎีกาที่ 1/2489)8 ฉะนัน้
รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2511 จึงได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าให้เป็นอ�ำนาจของ
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ โดยปรากฏในหมวด 9 (มาตรา 164-168) ซึง่ เป็นการบัญญัติ
ในลักษณะเดียวกันกับรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2492 และฉบับปี พ.ศ. 2475 แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2495 อาจกล่าวได้ว่า การที่ประเทศไทยยังอยู่ในระหว่างการแสวงหา
รูปแบบขององค์กรวินจิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญทีเ่ หมาะสม ปัญหาเรือ่ งปริมาณ
คดีทเี่ ข้าสูอ่ งค์กร ตลอดจนเรือ่ งการใช้และการตีความรัฐธรรมนูญ คงยังไม่เกิดปัญหา
แต่อย่างใด
รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2521 และรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2534 มีลักษณะ
แบบเดียวกับรัฐธรรมนูญ 2511 ซึ่งเป็นเรื่องการจัดสรรและออกแบบรูปแบบของ
สถาบั น หรื อ องค์ ก รวิ นิ จ ฉั ย ความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ให้ เ ป็ น อ� ำ นาจของ
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ แต่มิได้กล่าวถึงเรื่องการใช้และการตีความรัฐธรรมนูญไว้
แต่อย่างใด และส�ำหรับรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2517 ให้ความส�ำคัญกับประเด็นอืน่ ๆ
มากกว่าจะเป็นเรื่องการน�ำประเพณีการปกครองของประเทศไทยมาใช้ในการ
พิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ พิจารณาได้จากการบัญญัติหลักการเรื่องสิทธิด้าน
สิ่งแวดล้อมเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญของไทย9 ซึ่งเป็นการรับเอาหลักการของ
ปฏิญญากรุงสต๊อกโฮล์มว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ ค.ศ. 1972 (Stockholm
Declaration on the Human Environment)10 โดยปรากฏเป็นแนวนโยบายแห่งรัฐ
(มาตรา 77) ซึ่งบัญญัติว่า “รัฐพึงบ�ำรุงรักษาความสมดุลของสภาพแวดล้อม
และความงามทางธรรมชาติ รวมทั้งป่าไม้ ต้นน�้ำล�ำธาร และน่านน�้ำ”11 เป็นต้น12
ดูบทวิเคราะห์ใน กล้า สมุทวณิช. (2558). ศาลรัฐธรรมนูญไทย : ทบทวนก่อนการปฏิรูป. วารสารสถาบัน
พระปกเกล้า, 13(1) 125-148.
8
ค�ำพิพากษาฎีกาที่ 1/2489. และดูบทวิเคราะห์ใน ปัญญา อุดชาชน. (2556). พระราชบัญญัติอาชญากร
สงคราม : รากฐานการก�ำเนิดศาลรัฐธรรมนูญ. รัฐสภาสาร, 61(8), 89-138.
9
ดู ปวริศร เลิศธรรมเทวี. 2558. รัฐธรรมนูญกับการรับรองและคุม้ ครองสิทธิขนั้ พืน้ ฐานด้านสิง่ แวดล้อม.
กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, หน้า 47-48.
10
Stockholm Declaration on the Human Environment, UN Doc. A/CONF.48/14/REV.1 (1972).
ดูหลักการด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้ปฏิญญาสต๊อกโฮล์มใน ปวริศร เลิศธรรมเทวี. (2558). หลักและทฤษฎี
สิง่ แวดล้อมในกฎหมายระหว่างประเทศ. วารสารนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 44(2), 443-467.
11
มาตรา 77 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2517.
12
นอกเหนือจากมาตรา 77 บทบัญญัตทิ เี่ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อมยังปรากฏในมาตรา86 และ 93 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2517.
7
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3.2.2 ธรรมนูญการปกครองหรือรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว
การน�ำประเพณีการปกครองมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ
ปรากฏเป็นครัง้ แรกภายใต้ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ.2502 และปรากฏ
ในธรรมนูญการปกครอง หรือรัฐธรรมนูญฉบับชัว่ คราว ฉบับต่อๆ มาทุกฉบับ ซึง่ สรุป
รายละเอียดและสาระส�ำคัญได้ดังนี้
(1) ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502
ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2502 บัญญัตเิ รือ่ งการน�ำประเพณี
การปกครองของประเทศไทยมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญไว้เป็น
ครั้งแรก โดยบัญญัติไว้ในมาตรา 20 ซึ่งวางหลักไว้ว่า
“ในเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใดๆ ให้วินิจฉัยกรณีนั้นไป
ตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย
ในกรณีมปี ญ
ั หาเกีย่ วแก่การวินจิ ฉัยกรณีใดตามความในวรรคก่อนเกิดขึน้ ในวงงาน
ของสภา หรือเกิดขึ้นโดยคณะรัฐมนตรีขอให้สภาวินิจฉัย ให้สภาวินิจฉัยชี้ขาด”

จะเห็นได้ว่า มาตรา 20 แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2502
มีความแตกต่างจากมาตรา 5 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เพียง
เล็กน้อย กล่าวคือ มาตรา 20 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2502 ใช้คำ� ว่า
“ประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย” ซึ่งแตกต่างจาก
มาตรา 5 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซึ่งใช้ค�ำว่า “ประเพณี
การปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข” เป็นการอ้างอิงถึงระบอบการปกครองของไทยในแบบกว้างและในภาพรวม
เมื่อพิจารณาถ้อยค�ำของบทบัญญัติมาตรา 20 แห่งธรรมนูญการปกครอง
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2502 ยังพบว่า มีความสละสลวยในการใช้ถอ้ ยค�ำของภาษาและ
ความถูกต้องของการใช้ค�ำตามหลักไวยากรณ์ ต้องชมคณะผู้ร่างรัฐธรรมนูญซึ่งมี
ความเข้าใจถ่องแท้ถึงความหมายของภาษาและการเลือกใช้ค�ำ  อาทิ การใช้ค�ำว่า
เกีย่ วแก่ มากกว่าจะเป็นค�ำว่า “เกีย่ วกับ” เป็นถ้อยค�ำทีถ่ กู ต้องตามหลักไวยากรณ์และ
ภาษาไทย13 ซึง่ การใช้ถอ้ ยค�ำดังกล่าวไม่มปี รากฏให้เห็นในบัญญัตกิ ฎหมายในปัจจุบนั
13

ขอขอบคุณคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิลักษณ์ เกษมผลกูล และ
ศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา (คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) นักวิจัยดีเด่นสาขาปรัชญา
ประจ�ำปี พ.ศ. 2558.
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นักกฎหมายรัฐธรรมนูญให้ความส�ำคัญกับมาตรา 17 ของธรรมการปกครอง
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2502 มากกว่าจะเป็นมาตรา 20 ซึง่ มีสาเหตุสำ� คัญเนือ่ งจากเป็น
รัฐธรรมนูญฉบับแรกทีป่ รากฏบทบัญญัตใิ ห้อำ� นาจหัวหน้าฝ่ายบริหาร (นายกรัฐมนตรี)
อย่างล้นพ้น และเป็นบทบัญญัติมาตราที่ถูกใช้เป็นอาวุธทางการเมือง ธรรมนูญ
การปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2502 เป็นช่วงสมัยของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
ซึ่งเป็นหัวหน้าในการปฏิวัติรัฐประหาร และเป็นนายกรัฐมนตรี ไม่ว่ามาตรา 20
แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2502 จะมีความส�ำคัญมากกว่า
มาตรา 17 หรือไม่มาตรา 20 แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2502 ได้กลาย
มาเป็นต้นแบบในการบัญญัติให้น�ำประเพณีการปกครองของประเทศไทยมาใช้
ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญของธรรมนูญการปกครองฉบับต่างๆ และ
รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวที่สืบรากมาจนถึงปัจจุบัน
(2) ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515
นอกเหนือจากมาตรา 20 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2502
การน�ำประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยมาใช้ในการ
พิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญยังปรากฏในธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร
พ.ศ. 2515 ซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 2214 ดังนี้
“ในเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งธรรมนูญการปกครองนี้บังคับแก่กรณีใด ให้วินิจฉัย
กรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย
ในกรณีมปี ญ
ั หาเกีย่ วแก่การวินจิ ฉัยกรณีใดตามความในวรรคหนึง่ เกิดขึน้ ในวงงาน
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือเกิดขึ้นโดยคณะรัฐมนตรีขอให้สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติวินิจฉัย ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติวินิจฉัยชี้ขาด”

บทบัญญัตใิ นธรรมนูญการปกครอง พ.ศ. 2515 ซึง่ เป็นช่วงเวลาของการปฏิวตั ิ
รัฐประหารโดยจอมพลถนอม กิตติขจร ได้ถอดแบบมาจากธรรมนูญการปกครอง
ราชอาณาจั ก ร พ.ศ. 2502 ส่ ง ผลให้ ม าตรา 22 แห่ ง ธรรมนู ญ การปกครอง
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2515 จึงได้ยมื หลักการมาจากมาตรา 20 ธรรมนูญการปกครอง
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2502 และปรากฏบทบัญญัติในลักษณะเดียวกัน

14

มาตรา 22 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2515.
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(3) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2519 เป็นฉบับที่เกิดในสมัยของ
การรัฐประหารของพลเรือเอกสงัด ชะลออยู่ โดยปรากฏบทบัญญัติที่ให้น�ำประเพณี
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญใน
มาตรา 2515 ซึ่งบัญญัติว่า
“เมือ่ ไม่มบี ทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญนีบ้ งั คับแก่กรณีใด ให้วนิ จิ ฉัยกรณีนนั้ ไปตาม
ประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย
ในกรณีมปี ญ
ั หาเกีย่ วกับการวินจิ ฉัยตามวรรคหนึง่ เกิดขึน้ ในวงงานของสภาปฏิรปู
การปกครองแผ่นดินหรือเกิดขึ้น โดยคณะรัฐมนตรีขอให้สภาปฏิรูปการปกครอง
แผ่นดินวินิจฉัยให้สภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดินวินิจฉัยชี้ขาด”

จะเห็นได้วา่ มาตรา 25 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2519 มีลกั ษณะ
เช่นเดียวกับธรรมนูญการปกครองฉบับที่ผ่านมา
(4) ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2520
ส�ำหรับธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2520 ปรากฏบทบัญญัติที่
ให้นำ� ประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยมาใช้ในการพิจารณา
วินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญในมาตรา 3016 ซึ่งบัญญัติว่า
“ในเมือ่ ไม่มบี ทบัญญัตแิ ห่งธรรมนูญนีบ้ งั คับแก่กรณีใดๆ ให้วนิ จิ ฉัยกรณีนนั้ ไปตาม
ประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย
ในกรณีมปี ญ
ั หาเกีย่ วแก่การวินจิ ฉัยกรณีใดตามความในวรรคก่อนเกิดขึน้ ในวงงาน
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือเกิดขึ้นโดยคณะรัฐมนตรีขอให้สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติวินิจฉัย ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด”

จะเห็นได้วา่ ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2520 มีเนือ้ หาไม่แตก
ต่างจากธรรมนูญการปกครองทั้งสองฉบับข้างต้น

15
16

มาตรา 25 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2519.
มาตรา 30 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2520.
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(5) ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2534
ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2534 ปรากฏหลักการเดียวกับ
ธรรมนูญฉบับปี 2502 ฉบับปี 2511 และฉบับปี 2520 โดยปรากฏในมาตรา 3017
ซึ่งบัญญัติว่า
“ในเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งธรรมนูญการปกครองนี้บังคับแก่กรณีใด ให้วินิจฉัย
กรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย
ในกรณีมปี ญ
ั หาเกีย่ วกับการวินจิ ฉัยกรณีใดตามความในวรรคหนึง่ เกิดขึน้ ในวงงาน
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือเกิดขึ้นโดยคณะรัฐมนตรีขอให้สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติวินิจฉัย ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติวินิจฉัยชี้ขาด”

มาตรา 30 มีลกั ษณะเช่นเดียวกับบทบัญญัตใิ นธรรมนูญชัว่ คราวฉบับทีผ่ า่ นมา
คือ ก�ำหนดให้น�ำประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยมาใช้
ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ
(6) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549
ส�ำหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พ.ศ. 2549 มีความ
แตกต่างจากธรรมนูญการปกครองชัว่ คราวฉบับอืน่ ๆ กล่าวคือ มีการบัญญัตเิ พิม่ เติม
จากการใช้ถ้อยค�ำว่า “ประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย”
เป็นถ้อยค�ำว่า “ประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข” และมีการกล่าวถึงระบอบการปกครองประเทศไว้
ในส่วนอื่นของรัฐธรรมนูญ ได้แก่ ค�ำปรารภแห่งรัฐธรรมนูญ18 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า
“โดยทีห่ วั หน้าคณะปฏิรปู การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ซึง่ ได้กระท�ำการยึดอ�ำนาจการปกครองแผ่นดินเป็นผลส�ำเร็จเมือ่ วันที่ 19 กันยายน
พุทธศักราช 2549 ได้น�ำความกราบบังคมทูลว่า เหตุที่ท�ำการยึดอ�ำนาจและ
ประกาศให้ยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเสียนั้น ก็โดยปรารถนาจะ
แก้ไขความเสือ่ มศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน .... จ�ำเป็นต้องก�ำหนดกลไก
ทางปกครองที่เหมาะสมแก่สถานการณ์เพื่อใช้ไปพลางก่อน โดยค�ำนึงถึงหลัก
นิติธรรมตามประเพณีการปกครองของประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ....”
17
18

มาตรา 30 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2534.
ดูค�ำปรารภ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549.
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นอกเหนือจากค�ำปรารภแห่งรัฐธรรมนูญ ยังปรากฏหลักเรื่องประเพณีการ
ปกครองประเทศไทยในมาตรา 319 ซึ่งบัญญัติว่า
“ภายใต้บงั คับบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญนี้ ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ
และความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณี
การปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็น
ประมุข และตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้วย่อมได้รับ
การคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้”

ส� ำ หรั บ บทบั ญ ญั ติ ที่ ใ ห้ น� ำ ประเพณี ก ารปกครองประเทศไทยในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาตีความ
รัฐธรรมนูญปรากฏในมาตรา 3820 ซึ่งบัญญัติว่า
“ในเมือ่ ไม่มบี ทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญนีบ้ งั คับแก่กรณีใด ให้วนิ จิ ฉัยกรณีนนั้ ไปตาม
ประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
ในกรณีมปี ญ
ั หาเกีย่ วแก่การวินจิ ฉัยกรณีใดตามความในวรรคหนึง่ เกิดขึน้ ในวงงาน
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือเมื่อกรณีที่คณะรัฐมนตรีขอให้สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติวินิจฉัย ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติวินิจฉัยชี้ขาด”

ถ้อยค�ำในบทบัญญัติมาตรา 38 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชัว่ คราว) พ.ศ. 2549 มีความคล้ายคลึงกับธรรมนูญการปกครองฉบับทีผ่ า่ นมา แสดง
ให้เห็นการหยิบยืมหลักการกฎหมายในรัฐธรรมนูญของไทย
(7) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช 2557
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พ.ศ. 2557 เป็นฉบับล่าสุด
ทีเ่ พิง่ ถูกยกเลิกไปโดยการประกาศใช้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
โดยเป็นช่วงระยะเวลาที่คาบเกี่ยวในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว บทบัญญัติที่ให้น�ำประเพณีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณา
วินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญปรากฏในมาตรา 21 ซึ่งบัญญัติว่า
มาตรา 3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549.
มาตรา 38 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549.
21
มาตรา 5 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557.
19
20
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“เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด ให้กระท�ำการนั้นหรือ
วินจิ ฉัยกรณีนนั้ ไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข แต่ประเพณีการปกครองดังกล่าวต้องไม่ขดั
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้
ในกรณีทมี่ ปี ญ
ั หาเกีย่ วกับการวินจิ ฉัยกรณีใดตามความในวรรคหนึง่ เกิดขึน้ ในวงงาน
ของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ให้สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติเป็นผูว้ นิ จิ ฉัยชีข้ าด หรือเมือ่ มี
กรณีทเ่ี กิดขึน้ นอกวงงานของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรี ศาลฎีกา หรือศาลปกครองสูงสุด จะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ชีข้ าดก็ได้ แต่สำ� หรับศาลฎีกาและศาลปกครองสูงสุดให้กระท�ำได้เฉพาะเมือ่ มีมติ
ของทีป่ ระชุมใหญ่ศาลฎีกาหรือทีป่ ระชุมใหญ่ตลุ าการศาลปกครองสูงสุด และเฉพาะ
ในส่วนที่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี”

บทบัญญัติมาตรา 5 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พ.ศ. 2557 ได้นำ� หลักการและบทบัญญัตมิ าจากธรรมนูญการปกครองหรือรัฐธรรมนูญ
ชั่วคราวฉบับที่ผ่านมา มาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ดูเหมือนว่าหลักการน�ำประเพณี
การปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขมาใช้ในการพิจารณาตีความรัฐธรรมนูญจะกลายเป็นบรรทัดฐานในการ
บัญญัติวางกรอบนิติวิธีในการใช้และการตีความรัฐธรรมนูญส�ำหรับองค์กรวินิจฉัย
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ (ศาลรัฐธรรมนูญ)
อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติมาตรา 5 มิได้รับการกล่าวถึงหรือได้รับความสนใจ
เมือ่ เปรียบเทียบกับบทบัญญัตมิ าตรา 44 ซึง่ อาจหยิบยืมมาจากข้อความในมาตรา 48
รัฐธรรมนูญแห่งรัฐไวม่าร์22 (Weimar Constitution)23 และถูกเขียนขึ้นใหม่ในสมัย
ท่านผู้น�ำฮิตเลอร์ และบังเอิญมาปรากฏในรัฐธรรมนูญของไทย24 มาตรา 44 ได้ถูก
The Constitution of the German Reich (Weimar Constitution) (1919-1933), art. 48.
ส�ำหรับบทวิเคราะห์รัฐธรรมนูญแห่งรัฐไวม่าร์ดู วรเจตน์ ภาคีรัตน์. (2559). รัฐธรรมูญไวม่าร์. วารสาร
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 44(4), 800-837.
24
มาตรา 44 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาราจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 บัญญัติว่า “ในกรณีที่หัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติเห็นเป็นการจ�ำเป็นเพือ่ ประโยชน์ในการปฏิรปู ในด้านต่างๆ การส่งเสริมความ
สามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ หรือเพื่อป้องกัน ระงับ หรือปราบปรามการกระท�ำ
อันเป็นการบ่อนท�ำลายความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงของชาติ ราชบัลลังก์ เศรษฐกิจของประเทศ
หรือราชการแผ่นดิน ไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร ให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติมอี ำ� นาจสัง่ การระงับยับ้ ยัง้ หรือกระท�ำการใดๆ
ได้ ไม่วา่ การกระท�ำนัน้ จะมีผลบังคับในทางนิตบิ ญ
ั ญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ และให้ถอื ว่าค�ำสัง่
หรือการกระท�ำรวมทั้งการปฏิบัติตามค�ำสั่งดังกล่าว เป็นค�ำสั่งหรือการกระท�ำ  หรือการปฏิบัติที่ชอบด้วย
กฎหมายและรัฐธรรมนูญนี้และเป็นที่สุด ทั้งนี้ เมื่อได้ด�ำเนินการดังกล่าวแล้ว ให้รายงานประธานสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว”.
22
23
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ปรับใช้ในเรื่องต่างๆ อาทิ เศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์กรทาง
การเมือง การออกค�ำสั่งทางปกครองและมาตรการทางการทหาร เป็นต้น25
3.2.3 รัฐธรรมนูญฉบับถาวร
ส�ำหรับรัฐธรรมนูญฉบับถาวรที่มีการบัญญัติให้น�ำประเพณีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณา
วินจิ ฉัยคดีรฐั ธรรมนูญปรากฏในรัฐธรรมนูญสามฉบับ ดังรายละเอียดทีจ่ ะได้วเิ คราะห์
ต่อไป โดยทุกฉบับมีข้อความหรือการใช้ถ้อยค�ำที่เป็นการยืมหลักมาจากธรรมนูญ
การปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2502 อาจกล่าวได้วา่ ธรรมนูญการปกครอง พ.ศ. 2502
เป็นต้นแบบของการน�ำประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย
มาใช้ในการพิจารณาตีความรัฐธรรมนูญของรัฐธรรมนูญในยุคสมัยปัจจุบัน
(1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และ
		 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรก
ทีม่ กี ารบัญญัตใิ ห้มศี าลรัฐธรรมนูญ26 และเป็นรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกทีม่ กี าร
บัญญัติให้น�ำประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินจิ ฉัยคดีรฐั ธรรมนูญ โดยปรากฏในมาตรา 727
ซึ่งบัญญัติว่า
“ในเมือ่ ไม่มบี ทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญนีบ้ งั คับแก่กรณีใด ให้วนิ จิ ฉัยกรณีนนั้ ไปตาม
ประเพณี การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข”

ส�ำหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มีหลักการเดียวกันกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 โดยปรากฏอยูใ่ นมาตรา 728 เช่นเดียวกัน
ซึ่งบัญญัติไว้ว่า
ดู ปวริศร เลิศธรรมเทวี. (2559). การควบคุมกฎหมายมิให้ขัดรัฐธรรมนูญในประเทศไทย. รัฐสภาสาร,
64(6) 7-31.
26
ดูหมวด 8 ส่วนที่ 2 ว่าด้วย “ศาลรัฐธรรมนูญ” มาตรา 255–270 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540.
ส�ำหรับบทวิเคราะห์เกีย่ วกับศาลรัฐธรรมนูญดู ปวริศร เลิศธรรมเทวี. (2559). พัฒนาการขององค์กรวินจิ ฉัย
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญไทย. วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 34(1),
หน้า 177-201.
27
มาตรา 7 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540.
28
มาตรา 7 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550.
25
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“ในเมือ่ ไม่มบี ทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญนีบ้ งั คับแก่กรณีใด ให้วนิ จิ ฉัยกรณีนนั้ ไปตาม
ประเพณี การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข”

จะเห็นได้ว่า ถ้อยค�ำในบทบัญญัติมาตรา 7 ของรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับมิได้
มีความแตกต่างจากธรรมนูญการปกครองหรือรัฐธรรมนูญชัว่ คราวฉบับทีผ่ า่ นมาแต่
อย่างใด
(2) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบันมีการ
บัญญัติในลักษณะเดียวกับมาตรา 7 รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 และฉบับปี
พ.ศ. 2550 โดยปรากฏในมาตรา 529 ซึ่งบัญญัติว่า
“รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัตใิ ดของกฎหมาย กฎหรือ
ข้อบังคับ หรือการกระท�ำใด ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ บทบัญญัตหิ รือการกระท�ำ
นั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้
เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด ให้กระท�ำการนั้นหรือ
วินจิ ฉัยกรณีนนั้ ไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”

ในส่วนนีไ้ ด้วเิ คราะห์ววิ ฒ
ั นาการของการบัญญัตหิ ลักการน�ำประเพณีการปกครอง
ประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขมาใช้ในการ
พิจารณาวินจิ ฉัยคดีรฐั ธรรมนูญซึง่ ปรากฏเป็นครัง้ แรกในมาตรา 20 ธรรมนูญการปกครอง
ราชอาณาจั ก ร พ.ศ. 2502 และได้ รั บ การบั ญ ญั ติ ใ นธรรมนู ญ การปกครอง
และรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวต่อๆ มาจนถึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
การศึกษาภูมิหลังและพัฒนาการของบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ผ่านมา
ไม่อาจท�ำให้ทราบได้วา่ ประเพณีทางรัฐธรรมนูญทีส่ ามารถน�ำมาปรับใช้ในการพิจารณา
วินจิ ฉัยคดีรฐั ธรรมนูญมีลกั ษณะอย่างไร แต่เป็นเพียงการล�ำดับเหตุการณ์ประวัตศิ าสตร์
ของรัฐธรรมนูญเท่านัน้ และการบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญในลักษณะนี้ ปรมาจารย์ทางด้าน
รัฐธรรมนูญของไทยบางท่าน อาทิ ท่านศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ยังได้ให้
ข้อสังเกตไว้ว่า การบัญญัติรัฐธรรมนูญโดยอ้างอิงถึงการน�ำประเพณีการปกครอง
ประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้
29
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ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ แม้ไม่เขียนเอาไว้โดยตรงก็จะมีหลักวิชาการ
ในการใช้และการตีความรัฐธรรมนูญเพื่ออุดช่องว่างของรัฐธรรมนูญได้อยู่แล้วตาม
หลักของนิติวิธี หรือ Juristic Method ในการอุดช่องว่างของกฎหมาย30
อย่างไรก็ตาม การน�ำประเพณีในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญแสดง
ให้เห็นถึงการเน้นย�้ำการก�ำหนดกรอบนิติวิธีในการใช้และการตีความรัฐธรรมนูญ
บทบัญญัตดิ งั กล่าวได้กลายเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของรัฐธรรมนูญซึง่ อาจกล่าวได้วา่
ศาลรัฐธรรมนูญสามารถพิจารณาวินจิ ฉัยปัญหากรณีตา่ งๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากช่องว่างของ
รัฐธรรมนูญไปตามครรลองของประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข เป็นการแก้ไขวิกฤติรัฐธรรมนูญที่ป้องกันการปฏิวัติรัฐประหาร
3.3 แนวค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และค�ำตัดสินของศาลอื่นๆ
การศึ ก ษาการน� ำ ประเพณี ใ นการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญจ�ำเป็น
จะต้ อ งศึ ก ษาแนวค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ขององค์ ก รวิ นิ จ ฉั ย ความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ
(ศาลรัฐธรรมนูญในปัจจุบัน) ที่เกี่ยวกับการน�ำประเพณีการปกครองประเทศไทย
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณา
วินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ
ภายใต้รฐั ธรรมนูญทัง้ 20 ฉบับดังกล่าวข้างต้นก่อให้เกิดองค์กรวินจิ ฉัยความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญในลักษณะต่างๆ หลากหลายรูปแบบ และจากการศึกษาวิจัยเรื่อง
“พัฒนาการขององค์กรวินจิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของไทย”31 ของผูว้ จิ ยั พบว่า
ประเทศไทยมีการปรับใช้ระบบองค์กรวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาแล้ว
ทุกรูปแบบ ซึ่งสรุปแนวค�ำวินิจฉัยขององค์กรวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญเป็น
กลุ่มตามรูปแบบและลักษณะ ได้ดังต่อไปนี้
3.3.1 แนวค�ำวินิจฉัยขององค์กรวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญโดย
รัฐสภา
ระบบรัฐสภาเป็นผู้มีอ�ำนาจสูงสุดในการตีความรัฐธรรมนูญถือว่า เมื่อรัฐสภา
ได้ตรากฎหมายฉบับใดขึ้นใช้บังคับ กฎหมายดังกล่าวชอบด้วยรัฐธรรมนูญอยู่แล้ว
วรเจตน์ ภาคีรัตน์. (2549). ประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามมาตรา 7 ของรัฐธรรมนูญ. จุลนิต,ิ 3(3) หน้า 1-16.
31
ปวริศร เลิศธรรมเทวี. (2559). พัฒนาการขององค์กรวินจิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญไทย. วารสารกฎหมาย
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 34(1), หน้า 177-201.
30
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เพราะเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของประชาชน ระบบรัฐสภาเป็นผู้มีอ�ำนาจสูงสุด
ในการใช้และการตีความรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นในสมัยพระราชบัญญัติธรรมนูญการ
ปกครองแผ่นดินสยามชัว่ คราว พ.ศ. 2475 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม
พ.ศ. 2475 ที่การปกครองของประเทศไทยมีลักษณะเป็นแบบสภาบริบูรณ์ ในช่วงที่
ประเทศไทยมีองค์กรวินจิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในระบบรัฐสภา ยังไม่ปรากฏ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญว่าให้น�ำประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบ
ประชาธิปไตยมาใช้ในการพิจารณาตีความรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด สาเหตุหนึ่งอาจ
เป็นเพราะประเทศไทยเพิ่งมีการปฏิวัต32ิ และได้เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง
ฉะนั้น แนวค�ำวินิจฉัยในส่วนที่เกี่ยวกับการน�ำประเพณีการปกครองประเทศไทย
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณา
ตีความรัฐธรรมนูญจึงยังไม่ปรากฏแต่อย่างใด
3.3.2 แนวค�ำวินิจฉัยขององค์กรวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญโดย
ศาลยุติธรรม
ระบบศาลยุตธิ รรมเป็นผูม้ อี ำ� นาจพิจารณาตีความรัฐธรรมนูญ ตลอดจนควบคุม
กฎหมายมิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เกิดขึ้นโดยผลของค�ำพิพากษาฎีกาในคดีอาชญากร
สงครามที่ 1/2489 ซึ่งวางหลักว่า “ถ้ารัฐธรรมนูญมิได้ก�ำหนดไว้ว่าองค์กรใดเป็นผู้มี
อ�ำนาจชีข้ าด ศาลยุตธิ รรมย่อมมีอำ� นาจทีจ่ ะวินจิ ฉัยว่าบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายใดจะ
ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ”33 โดยศาลฎีกาได้สร้างบรรทัดฐานใหม่เกี่ยวกับการใช้
และการตีความรัฐธรรมนูญ รวมถึงการควบคุมกฎหมายมิให้ขดั ต่อรัฐธรรมนูญ ผลของ
ค�ำพิพากษาศาลฎีกาเป็นรากฐานการก�ำเนิดศาลรัฐธรรมนูญของไทยในปัจจุบัน34
รวมถึงรากฐานของการพัฒนาองค์กรวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญรูปแบบอื่น
ภายใต้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญซึ่งมีลักษณะเป็นองค์กรกึ่งการเมือง
ส�ำหรับแนวค�ำวินจิ ฉัย ค�ำพิพากษาหรือค�ำตัดสินขององค์กรวินจิ ฉัยความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญในระบบศาลยุติธรรมที่เกี่ยวกับประเพณีการปกครองประเทศไทย
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเคยปรากฏในคดี
ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 912/253635 โดยศาลฎีกาได้วนิ จิ ฉัยกรณีประกาศคณะรักษา
ดูบทวิเคราะห์ใน นครินทร์ เมฆไตรรัตน์. 2553. การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475. กรุงเทพฯ: ส�ำนักพิมพ์
ฟ้าเดียวกัน.
33
ค�ำพิพากษาฎีกาที่ 1/2489. คล้ายคลึงกับคดี Marbury v Madison (1803) (U.S. Supreme Court)
34
ดูบทวิเคราะห์ใน ปัญญา อุดชาชน. (2556). พระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม : รากฐานการก�ำเนิด
ศาลรัฐธรรมนูญ. รัฐสภาสาร, 61(8), 89-138.
35
ค�ำพิพากษาฎีกาที่ 912/2536.
32
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ความสงบแห่งชาติ (รสช.) ฉบับที่ 26 ทีก่ ำ� หนดให้คณะกรรมการตรวจสอบการกระท�ำที่
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รฐั (คตส.) มีอำ� นาจอายัดทรัพย์สนิ และพิจารณาว่าบุคคลใด
ร�ำ่ รวยผิดปกติหรือไม่ ถ้าพิสจู น์ไม่ได้ให้ทรัพย์สนิ ตกเป็นของแผ่นดิน ซึง่ กรณีนศี้ าลฎีกา
วินจิ ฉัยว่า การใช้อำ� นาจของ คตส. มีลกั ษณะเป็นการตัง้ คณะบุคคลทีไ่ ม่ใช่ศาลท�ำการ
พิจารณาพิพากษาคดีเช่นเดียวกับศาล โดยที่รัฐธรรมนูญทุกฉบับบัญญัติให้การ
พิจารณาพิพากษาคดีเป็นอ�ำนาจศาล จึงขัดต่อประเพณีการปกครองประเทศไทย
ในระบอบประชาธิปไตย และทรัพย์สนิ ของบุคคลทีถ่ กู ยึดนัน้ เป็นทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้มาก่อน
ประกาศ รสช. ฉบับที่ 26 ใช้บงั คับ จึงเป็นการออกกฎหมายทีม่ โี ทษทางอาญาย้อนหลัง
ซึ่งรัฐธรรมนูญทุกฉบับห้ามออกกฎหมายที่มีโทษทางอาญาให้มีผลย้อนหลังเพื่อ
คุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จึงขัดต่อประเพณีการปกครองประเทศไทย
ในระบอบประชาธิปไตย
ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 912/2536 เป็นคดีแรกในประวัตศิ าสตร์ของประเทศไทย
ทีศ่ าลได้นำ� หลักการเรือ่ งประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย
มาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดี โดยได้ตีความประเพณีการปกครองประเทศไทย
ในระบอบประชาธิปไตยว่ามีความเกีย่ วพันกับหลักการพืน้ ฐานของระบอบการปกครอง
ภายใต้ “หลักการแบ่งแยกอ�ำนาจ” (Separation of Powers) อันเป็นหลักการสากล
ที่รัฐธรรมนูญของประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งรัฐธรรมนูญของไทยทุกฉบับให้การ
รับรอง
อาจกล่าวได้วา่ ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 912/2536 เป็นบรรทัดฐานหนึง่ ทีส่ ำ� คัญ
ในเรื่องการน�ำประเพณีในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ และแสดงให้เห็นถึงนิติ
วิธีการปรับใช้หลักเรื่องประเพณีทางรัฐธรรมนูญของศาลว่า การที่จะน�ำหลักเรื่อง
ประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยมาปรับใช้จะต้องเป็นกรณี
ที่เกี่ยวพันกับหลักการพื้นฐานทางรัฐธรรมนูญ เป็นหลักการที่เป็นที่ยอมรับสากล
(Univeral Principles) และรัฐธรรมนูญฉบับต่างๆ ของประเทศไทยได้ให้การรับรองไว้
อย่างไรก็ตาม ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 912/2536 เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งที่
เกี่ยวกับการน�ำประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย หรือการ
ปรับใช้หลักเรื่องประเพณีทางรัฐธรรมนูญ ค�ำพิพากษาดังกล่าวยังมิได้อธิบายว่า
ประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีสาระส�ำคัญ นิยาม หรือความหมาย
รวมตลอดทั้งขอบเขตว่ามีลักษณะอย่างไร เป็นการกล่าวถึงเฉพาะเรื่องอ�ำนาจ
อธิปไตยตามหลักการแบ่งแยกอ�ำนาจ กรณีนจี้ งึ จ�ำเป็นต้องศึกษาแนวค�ำวินจิ ฉัยของ
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องค์กรวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญอื่นๆ ที่ผ่านมา เพื่ออธิบายถึงลักษณะ
และขอบเขตของหลักการเรือ่ งประเพณีทางรัฐธรรมนูญ รวมถึงแนวนิตวิ ธิ ใี นการปรับใช้
หลักการดังกล่าวว่ามีลักษณะและแนวทางอย่างไร
3.3.3 แนวค�ำวินิจฉัยขององค์กรวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญโดย
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ระบบคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2489–2534 ใน
รัฐธรรมนูญ 8 ฉบับและปรากฏอีกครัง้ ในรัฐธรรมนูญชัว่ คราว พ.ศ. 2549 ระบบคณะ
ตุลาการรัฐธรรมนูญของไทยมีลักษณะเป็นองค์กรที่เกิดจากการประนีประนอม
ข้อขัดแย้งทางการเมืองระหว่างรัฐสภาและศาล36 ท�ำให้มีกระบวนการสรรหาและ
การแต่งตัง้ มาจากรัฐสภาและจากตุลาการ ระบบดังกล่าวท�ำให้มคี วามชัดเจนในการตีความ
รัฐธรรมนูญมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ในเรื่องการตีความการน�ำหลักกฎหมาย
ประเพณีมาใช้ยังไม่ปรากฏแนวค�ำวินิจฉัยหรือค�ำตัดสินแต่อย่างใด และโดยที่ระบบ
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญยังมิได้ถือว่าเป็นศาล จึงส่งผลให้ขาดประสิทธิภาพในการ
ด�ำเนินงานเกีย่ วกับกระบวนวิธพี จิ ารณาและความเป็นอิสระทางการเมืองจึงเกิดการ
ผลักดันไปสู่ระบบศาลพิเศษ (Specialized Court) ที่ได้รับอิทธิพลแนวความคิด
มาจากศาลรัฐธรรมนูญในยุโรปและแนวความคิดของ Hans Kelsen37 ก่อให้เกิด
ศาลรัฐธรรมนูญของไทย  
3.3.4 แนวค�ำวินิจฉัยขององค์กรวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญโดย
หัวหน้าฝ่ายบริหารเป็นผู้มีอ�ำนาจสูงสุด
ก่อนทีป่ ระเทศไทยจะมีศาลรัฐธรรมนูญดังทีป่ รากฏในปัจจุบนั องค์กรวินจิ ฉัย
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในรูปแบบหนึ่งที่สมควรได้รับการกล่าวถึงเป็นพิเศษ
คือ ระบบหัวหน้าฝ่ายบริหารเป็นผูม้ อี ำ� นาจสูงสุดในการใช้และการตีความ38 ซึง่ เกิดขึน้
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญของไทยได้รับอิทธิพลมาจากคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ หรือสภารัฐธรรมนูญ
ของฝรั่งเศสซึ่งส่งผลให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญของไทยในอดีตมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับองค์กรวินิจฉัย
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญทีไ่ ด้รบั อิทธิพลมาจากฝรัง่ เศส อาทิ กัมพูชา ดูบทวิเคราะห์ใน ปวริศร เลิศธรรมเทวี.
(2559). ระบอบการปกครอง ระบบกฎหมาย และคณะตุลาการรัฐธรรมนูญของกัมพูชา. วารสารนิตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 45(4), 990-1016.
37
Hans Kelsen. (1942). Judicial Review of Legislation: A Comparative Study of the Austrian
and the American Constitution. Journal of Politics, 4, 183, at 185-6.
38
ปวริศร เลิศธรรมเทวี. (2559). พัฒนาการขององค์กรวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญไทย. วารสาร
กฎหมาย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 34(1), หน้า 177-201.
36
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ในช่วงปัญหาทางการเมืองที่มีการปฏิวัติรัฐประหาร และมีการประกาศใช้ธรรมนูญ
การปกครองและรัฐธรรมนูญชั่วคราวในการปกครองประเทศไทย39
หากพิจารณาจากบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญทุกฉบับในช่วงเวลาดังกล่าว
จะพบว่าอ�ำนาจสูงสุดในการใช้และการพิจารณารัฐธรรมนูญเป็นของหัวหน้าฝ่ายบริหาร
ทัง้ สิน้ อาทิ มาตรา 44 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พ.ศ. 2557
ซึ่งให้อ�ำนาจนายกรัฐมนตรีที่จะกระท�ำการใดได้เพื่อป้องกันประโยชน์สาธารณะ
และถือว่าการกระท�ำนั้นชอบด้วยกฎหมาย (และรัฐธรรมนูญ)40 อย่างไรก็ตาม ยังไม่
ปรากฏแนวปฏิบัติตามมาตรา 44 รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว หรือบทบัญญัติที่มี
ลักษณะเดียวกันกับมาตรา 44 ในธรรมนูญการปกครองหรือรัฐธรรมนูญชั่วคราว
ฉบับอื่นที่มีการน�ำประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้แต่อย่างใด
3.3.5 แนวค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ส�ำหรับระบบศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นระบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เกิดขึ้นตาม
รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 และต่อมาในรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 และฉบับ
ปี พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน จากการศึกษาแนวค�ำวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญซึง่ ปรากฏแนวค�ำวินจิ ฉัยในหลากหลายประเด็น อาทิ แนวค�ำวินจิ ฉัยที่
เกี่ยวกับการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดรัฐธรรมนูญ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน หรือคดีเกี่ยวกับการเมือง เป็นต้น41 และนับตั้งแต่ที่มีศาลรัฐธรรมนูญ
จนถึงปัจจุบนั 42 ศาลรัฐธรรมนูญมีการอ้างหรือกล่าวถึงหลักเรือ่ งประเพณีการปกครอง
ประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพียง
สองคดี โดยปรากฏในค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ 6/2543 และค� ำ วิ นิ จ ฉั ย
ศาลรัฐธรรมนูญที่ 3/2559 ทั้งสองคดีสรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
ท่านศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (ราชบัณฑิต) ซึง่ เป็นปรมาจารย์ดา้ นรัฐธรรมนูญของไทยมองว่า
ในช่วงเวลาดังกล่าว อ�ำนาจในการพิจารณาตีความรัฐธรรมนูญจะกลับไปอยู่ที่ศาลยุติธรรมดังเดิมตามที่
ศาลฎีกาได้เคยวางแนวไว้ในคดีอาชญากรสงคราม (1/2489) โดยปรากฏในค�ำพิพากษาฎีกาหลายๆ ค�ำตัดสิน
ดู บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. (2546). ศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540. วารสาร
สถาบันพระปกเกล้า. 1(1), หน้า 1-28.
40
ดูมาตรา 44 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557.
41
ดู ปวริศร เลิศธรรมเทวี. (2559). การควบคุมกฎหมายมิให้ขดั รัฐธรรมนูญในประเทศไทย. รัฐสภาสาร. 64(6),
หน้า 7-31.
42
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560.
39
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(1) ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 6/2543
ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 6/2543 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 254343
เป็นการวินิจฉัยกรณีเกี่ยวกับการใช้สิทธิเลือกของพระมหากษัตริย์ พระราชินี
พระราชโอรส และพระราชธิดา โดยมีประเด็นที่เกี่ยวกับพระราชหัตถเลขาของ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่ ที่ 1/60 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2475
และบทบัญญัตมิ าตรา 11 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475
ซึ่งปรากฏในค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวว่า
.... ในช่วงการร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทย มีเรื่องเกี่ยวข้องกับ
พระบรมวงศานุวงศ์วา่ ควรด�ำรงอยูใ่ นฐานะอย่างใดในทางการเมือง ดังปรากฏใน
พระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ 1/60 ลงวันที่
14 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2475 ที่มีถึงพระยามโนปกรณ์นิติธาดา ประธาน
คณะกรรมการราษฎรว่า ทรงเห็นด้วยตามความคิดของพระยามโนปกรณ์นติ ธิ าดา
ทีเ่ ห็นว่า พระบรมวงศานุวงศ์ตงั้ แต่ชนั้ หม่อมเจ้าขึน้ ไป ย่อมด�ำรงอยูเ่ หนือการเมือง
ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 ซึ่งประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2475 มีบัญญัติในมาตรา 11 ว่า
“พระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไป โดยก�ำเนิดหรือโดยแต่งตั้งก็ตาม
ย่อมด�ำรงอยู่ในฐานะเหนือการเมือง”
รัฐธรรมนูญของไทยทุกฉบับรวมทัง้ ฉบับปัจจุบนั มีหมวดว่าด้วยพระมหากษัตริย์
เป็นการเฉพาะซึง่ เป็นบทบัญญัตทิ รี่ บั รองสถานะพิเศษของสถาบันพระมหากษัตริย์
ตามคติการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
พระมหากษัตริย์ทรงด�ำรงอยู่เหนือการเมือง และทรงด�ำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่
เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิด กล่าวหา หรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆ
มิได้
รัฐธรรมนูญ มาตรา 3 บัญญัติว่า อ�ำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย
พระมหากษัตริยผ์ ทู้ รงเป็นประมุขทรงใช้อำ� นาจนัน้ ทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล
ตามบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ เมือ่ พระมหากษัตริยเ์ ป็นผูท้ รงใช้อำ� นาจอธิปไตยแล้ว
จึงย่อมไม่มีเหตุผลใดที่จะต้องมีหน้าที่เลือกผู้แทนมาเพื่อใช้อ�ำนาจนั้นอีก
ตามที่รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 68 บัญญัติให้บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
บุคคลซึ่งไม่ไปเลือกตั้งโดยไม่แจ้งเหตุอันสมควรที่ท�ำให้ไม่อาจไปเลือกตั้งได้ย่อม
เสียสิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติ การแจ้งเหตุที่ท�ำให้ไม่อาจไปเลือกตั้งและการ
43

ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 6/2543 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543.
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อ�ำนวยความสะดวกในการไปเลือกตัง้ ให้เป็นไปตามทีก่ ฎหมายบัญญัตนิ นั้ เนือ่ งจาก
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นผูใ้ ช้อำ� นาจอธิปไตย ทรงอยูเ่ หนือการเมือง และทรงด�ำรงไว้
ซึง่ ความเป็นกลางทางการเมือง ประกอบกับทีผ่ า่ นมาพระมหากษัตริย์ พระราชินี
พระราชโอรส และพระราชธิดา ไม่เคยทรงใช้สทิ ธิเลือกตัง้ แต่อย่างใด หากก�ำหนดให้
พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท และพระบรมราชวงศ์ซึ่งจะควรสืบ
ราชสันตติวงศ์ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช
2467 ซึ่งมีความใกล้ชิดกับพระมหากษัตริย์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์อยู่เป็นนิจ ทรงมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ย่อมจะก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกับหลักการเกี่ยวกับการด�ำรง
อยู่เหนือการเมืองและความเป็นกลางทางการเมืองของพระมหากษัตริย44์

ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 6/2543 เป็นการกล่าวถึงหลักเรื่องประเพณี
การปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขโดยศาลรัฐธรรมนูญเป็นครั้งแรกซึ่งมีการตีความเรื่องสถานะและความ
เป็นกลางทางการเมืองของสถาบันพระมหากษัตริย์45 และกล่าวได้ว่า ค�ำวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญที่ 6/2543 เป็นตัวอย่างการตีความเรื่องประเพณีทางรัฐธรรมนูญ
ตัวอย่างหนึ่งที่สามารถน�ำมาเป็นบรรทัดฐาน (Precedent) ในการปรับใช้หลักเรื่อง
ประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขในคดีรัฐธรรมนูญ46
ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 6/2543 มีความคล้ายคลึงกับค�ำพิพากษา
ศาลฎีกาที่ 912/2536 ข้างต้น โดยเฉพาะประเด็นเรื่องหลักการที่เป็นที่ยอมรับและ
ได้รับการบัญญัติรองรับไว้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับที่ผ่านมาย่อมเป็นเงื่อนไขและ
หลักเกณฑ์ส�ำคัญอันแสดงให้เห็นถึงนิติวิธีในการปรับใช้หลักเรื่องประเพณีทาง
รัฐธรรมนูญ ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวยังพิจารณาไปถึงหลักการในระบอบ
การปกครองแบบประชาธิปไตย และความสัมพันธ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์
ดูค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 6/2543 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543.
ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 6/2543 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 มีความคล้ายคลึงกับประเพณี
ทางรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับสถานะและความเป็นกลางทางการเมืองของสถาบันพระมหากษัตริย์ในสเปน
ดูบทที่ 7 กลุ่มประเทศยุโรป : กรณีศึกษาประเพณีทางรัฐธรรมนูญของสเปนและเนเธอร์แลนด์.
46
ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญย่อมมีผลผูกพันทุกองค์กรตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 211 รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หรือในรัฐธรรมนูญฉบับทีผ่ า่ น อาทิ มาตรา 27 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2550 หรือมาตรา 27 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540.
44
45
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ในฐานะประมุขแห่งรัฐ (Head of the State) กับสถาบันทางการเมืองอื่นภายใต้
รัฐธรรมนูญ47
(2) ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 3/2559
ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 3/2559 ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559
เป็นการวินจิ ฉัยเกีย่ วกับบทสันนิษฐานในคดีอาญาต้องสันนิษฐานไว้กอ่ นว่าผูต้ ้องหา
หรือจ�ำเลยไม่มีความผิดอันเป็นสิทธิที่ประชาชนชาวไทยเคยได้รับความคุ้มครอง
ตามรัฐธรรมนูญหลายฉบับ จึงถือเป็นประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
มีการกล่าวถึงหรือปรับใช้หลักเรื่องประเพณีทางรัฐธรรมนูญไว้ว่า
.... ประเด็นทีศ่ าลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาเบือ้ งต้นมีวา่ ศาลรัฐธรรมนูญมีอำ� นาจ
รั บ ค� ำ ร้ อ งนี้ ไ ว้ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
(ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 45 ประกอบมาตรา 5 วรรคสอง หรือไม่
เห็นว่า ตามค�ำร้องมีประเด็นโต้แย้งว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับ
การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 9 ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 4
และมาตรา 5 และที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาได้มีมติส่งค�ำโต้แย้งของจ�ำเลยที่ 2
เพือ่ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 45 ประกอบมาตรา 5 วรรคสอง
และยังไม่มีค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินี้มาก่อน
ประกอบกับค�ำโต้แย้งของจ�ำเลยที่ 2 ทีว่ า่ พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยความผิดเกีย่ วกับ
การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542  มาตรา 9 ขัดหรือแย้งต่อบทสันนิษฐาน
ว่าในคดีอาญาต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยไม่มีความผิด ซึ่งเป็น
สิทธิที่ชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญหลายฉบับที่ผ่านมา
อันได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492 มาตรา 30 วรรคหนึง่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511 มาตรา 28 วรรคหนึ่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 มาตรา 32 วรรคหนึ่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 มาตรา 27 วรรคหนึ่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 มาตรา 29 วรรคหนึ่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 33 วรรคหนึ่ง และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 39 วรรคสอง
47

กรณีนี้เป็นเรื่องประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่เป็นหลักการพื้นฐาน (Core Conventions) ดูบทที่ 4.
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จึงถือเป็นประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นข้อสันนิษฐานซึ่งมีที่มาจากหลัก
สิทธิมนุษยชนอันเป็นหลักการพืน้ ฐานของระบบงานยุตธิ รรมทางอาญาสากลทีว่ า่
บุคคลทุกคนมิใช่ผกู้ ระท�ำผิดทางอาญา เพือ่ เป็นหลักประกันแห่งสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาที่รัฐให้การรับรองแก่บุคคลทุกคนที่จะ
ไม่ถกู ลงโทษทางอาญาจนกว่าจะมีพยานหลักฐานมาพิสจู น์หกั ล้างได้วา่ บุคคลนัน้
เป็นผูก้ ระท�ำผิดจริง อันเป็นหลักส�ำคัญประการหนึง่ ของหลักนิตธิ รรม (The Rule
of Law) ทีไ่ ด้รบั การยอมรับในนานาอารยประเทศ อันได้แก่ ปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) และกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant
on Civil and Political Rights) ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกและมีพันธกรณี
ระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยมีอยูแ่ ล้วด้วย ซึง่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 4 ได้บัญญัติรับรองไว้ ....48

หลักเรื่องบทสันนิษฐานในคดีอาญาต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาไม่มี
ความผิดเป็นหลักการที่มีบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหลายฉบับรับรองในเรื่องนั้นไว้จึง
ถือเป็นประเพณีทางรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญยังได้พิจารณาไปถึงหลักการ
พื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานทางรัฐธรรมนูญที่ได้รับการ
ยอมรับสากล (Accepted Norms) กล่าวได้วา่ ค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 3/2559
เป็นอีกบรรทัดฐานหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงตัวอย่างการน�ำประเพณีการปกครอง
ประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3.3.6 นิติวิธีที่ได้จากแนวค�ำวินิจฉัยของศาลเกี่ยวกับการน�ำประเพณี
การปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ
จากแนวค�ำพิพากษาและค�ำวินิจฉัยทั้งสามคดีดังกล่าว อาจสรุปนิติวิธีหรือ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการน�ำประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัย
คดีรัฐธรรมนูญซึ่งมีองค์ประกอบที่ส�ำคัญ 6 ประการ กล่าวคือ
(1) เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่จะปรับใช้แก่กรณี
องค์ ป ระกอบประการแรกของนิ ติ วิ ธี ใ นการน�ำประเพณีใ นการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือการน�ำประเพณี
48

ดูค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 3/2559 ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559 หน้า 3–4.
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ทางรัฐธรรมนูญมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ จะต้องเป็นกรณีที่ไม่มี
บทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญมาปรับใช้แก่กรณีทเี่ กิดขึน้ ดังความในมาตรา 5 วรรคสอง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ที่บัญญัติวางหลักไว้ว่า “.... เมื่อไม่มี
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด ให้กระท�ำการนั้นหรือวินิจฉัยกรณีนั้น
ไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข”49 กรณีนี้ยังรวมถึงกรณีที่ไม่มีแนวค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
วางหลักในเรื่องดังกล่าว
(2) หลักการที่มีการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญหลายฉบับที่ผ่านมา
หลักการทีน่ ำ� มาปรับใช้วา่ เป็นประเพณีทางรัฐธรรมนูญจะต้องเป็นหลักการทีม่ ี
หลักฐานทางกฎหมาย กล่าวคือ เป็นหลักการทีม่ บี ทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญหลายฉบับ
รับรองเรื่องนั้นไว้ ซึ่งจากแนวค�ำวินิจฉัยของศาลทั้งสามคดีข้างต้นมีการพิจารณา
หรืออ้างถึงหลักเกณฑ์ (นิติวิธี) เกี่ยวกับการปรากฏของหลักการไว้ในรัฐธรรมนูญว่า
จะต้องเป็นเรื่องที่มีการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญหลายฉบับที่ผ่านมาจึงจะถือเป็น
หลักการที่น�ำมาปรับใช้ได้  
ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 912/2536 และค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 6/2543
แสดงไว้อย่างชัดเจนว่าหลักการที่ศาลได้น�ำมาปรับใช้และถือเป็นประเพณีทาง
รัฐธรรมนูญเป็นหลักการทีม่ บี ทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญทุกฉบับทีผ่ า่ นมารับรองไว้ ส�ำหรับ
ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 3/2559 มีความแตกต่างกับแนวค�ำวินิจฉัยทั้งสองคดี
ข้างต้น กล่าวคือ ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 3/2559 มิได้จ�ำกัดว่าจะต้องเป็นเรื่อง
ที่มีรัฐธรรมนูญทุกฉบับให้การรับรองไว้ แต่อาจเป็นเรื่องที่มีรัฐธรรมนูญหลายฉบับ
รับรองเรื่องนั้นไว้ ก็ถือเป็นประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่ศาลสามารถน�ำมาปรับใช้แก่
คดีได้ กรณีนอี้ าจเป็นเพราะ ในช่วงทีม่ กี ารรัฐประหารและมีการประกาศใช้ธรรมนูญ
การปกครองหรือรัฐธรรมนูญชัว่ คราว สิทธิเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานของประชาชนอาจมิได้
มีการบัญญัติรองรับไว้ในรัฐธรรมนูญ50
(3) หลักการต้องเป็นที่ยอมรับ (Accepted Norms)
หลักการที่ศาลน�ำมาปรับใช้เป็นประเพณีทางรัฐธรรมนูญยังจะต้องเป็นเรื่อง
ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บหรื อ เป็ น เรื่ อ งที่ ดี กรณี นี้ก่อ ให้เกิด ค�ำถามที่ว ่าเรื่อ งที่ไ ด้รับ
“การยอมรับ” หรือเป็นเรือ่ งที่ “ดี” คืออะไรหรือมีลกั ษณะอย่างไร กรณีนคี้ งไม่อาจให้
49
50

ดูมาตรา 5 วรรคสอง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560.
ดูบทวิเคราะห์ใน ปวริศร เลิศธรรมเทวี. 2558. รัฐธรรมนูญกับการรับรองและคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ : ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, หน้า 47-49.
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นิยามและความหมาย รวมถึงขอบเขตของค�ำว่า “ดี” ที่ชัดเจนหรือตายตัวได้
แต่เป็นทีย่ อมรับว่าเรือ่ งทีไ่ ด้รบั การยอมรับหรือเป็นเรือ่ งทีด่ เี กีย่ วข้องกับ คุณค่า (Values)
หรือบรรทัดฐานทางสังคม (Norms) โดยเป็นเรือ่ งทีเ่ ป็นทีย่ อมรับ (Accepted Norms)
ไม่แย้งต่อความรูส้ กึ ของคนส่วนใหญ่ (Public Sentiment) และเป็นสากล (Universal)51
อาทิ เรื่องการรับรองสิทธิมนุษยชน ดังที่ปรากฏในค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่
3/2559 ข้างต้น
(4) หลักการต้องเกี่ยวข้องกับหลักการพื้นฐานทางรัฐธรรมนูญ
นอกเหนือจากองค์ประกอบดังกล่าวข้างต้น หลักการที่จะถือเป็นประเพณี
ทางรัฐธรรมนูญทีศ่ าลสามารถน�ำมาปรับใช้ได้ยงั จะต้องเกีย่ วกับหลักการพืน้ ฐานทาง
รัฐธรรมนูญ (Fundamental Principles) อาทิ การตีความหลักเรื่องการแบ่งแยก
อ�ำนาจการปกครอง (Separation of Powers) ดังค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 912/2534
หลักเรือ่ งความเป็นกลางของสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึง่ พระมหากษัตริยท์ รงอยูเ่ หนือ
กฎหมายแต่อยูภ่ ายใต้รฐั ธรรมนูญตามหลักการเรือ่ ง “The King Can Do No Wrong”
อันเป็นหลักการพื้นฐานทางรัฐธรรมนูญ ดังค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 6/2543
หลักเรื่อง “The King Can Do No Wrong” จะได้วิเคราะห์ต่อไป หรือหลักเรื่อง
บทสั น นิ ษ ฐานในคดี อ าญาต้ อ งสั น นิ ษ ฐานไว้ ก ่ อ นว่ า ผู ้ ต ้ อ งหาไม่ มี ค วามผิ ด
ดังค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 3/2559 ซึง่ เป็นเรือ่ งการรับรองสิทธิมนุษยชนอันถือเป็น
หลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญที่ปรากฏการรับรองมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับแรก
ของโลกภายใต้มหาบัตร Magna Carta52 พัฒนามาเป็นหลักการภายใต้ “Habeas
Corpus” ซึ่งเป็นหลักกฎหมายอังกฤษ และวางรากฐานมาเป็นระบบกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาในปัจจุบัน
(5) หลักการต้องเกี่ยวข้องกับหลักการพื้นฐานของระบอบการปกครอง
แนวค�ำวินจิ ฉัยทัง้ สามคดีขา้ งต้นยังแสดงให้เห็นนิตวิ ธิ สี ำ� คัญทีศ่ าลปรับใช้เรือ่ ง
ประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รง
เป็นประมุข หรือประเพณีทางรัฐธรรมนูญว่าจะต้องเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของ
ระบอบการปกครอง โดยทัง้ สามคดีเป็นการตีความไปถึงอ�ำนาจการปกครอง สถานะ
ของสถาบันพระมหากษัตริยต์ ามรัฐธรรมนูญ และหลักความยุตธิ รรม ซึง่ เป็นเรือ่ งทีไ่ ด้
51
52

Ronald Dworkin. 1987. Law’s Empire. Massachusette: Harvard University Press, at 191.  
ดูบทวิเคราะห์ใน ปวริศร เลิศธรรมเทวี. 2558. รัฐธรรมนูญกับการรับรองและคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน
ด้านสิง่ แวดล้อม. กรุงเทพฯ : ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, บทที่ 4 ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับรัฐธรรมนูญของอังกฤษ.

_18-0218(001-304)P5.indd 70

6/7/61 BE 11:58 AM

การน�ำประเพณีในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ

71

รับการยอมรับและปฏิบตั สิ บื ทอดกันมาตัง้ แต่ประเทศไทยมีการเปลีย่ นแปลงระบอบ
การปกครองในปี พ.ศ. 2475
(6) หลักการต้องถูกต้องตามท�ำนองคลองธรรมหรือตามหลักนิติธรรม
(Rule of Law)
แม้จะมีบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญหลายฉบับรับรองไว้ หรือเป็นเรือ่ งทีอ่ าจยอมรับได้
ในสังคมจะถือเป็นประเพณีทางรัฐธรรมนูญยังมิได้ หากเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องตาม
ท�ำนองคลองธรรม ความถูกต้องตามท�ำนองคลองธรรมในทีน่ ี้ หมายถึง ความถูกต้อง
ของการปกครองโดยหลักกฎหมาย หรือหลักนิตธิ รรม (Rule of Law)53 มิใช่เป็นการ
ปกครองโดยการใช้กฎหมายบังคับ (Rule By Law) ซึง่ แนวค�ำวินจิ ฉัยของศาลทัง้ สามคดี
ข้างต้นแสดงให้เห็นถึงการรองรับหลักนิติธรรมดังกล่าวข้างต้น
กล่าวโดยสรุปได้ว่า แนวค�ำวินิจฉัยของศาลทั้งสามคดีข้างต้นแสดงให้เห็นถึง
นิตวิ ธิ หี รือหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขการปรับใช้ประเพณีทางรัฐธรรมนูญโดยมีองค์ประกอบ
ส�ำคัญทั้ง 6 ประการข้างต้น และถือเป็นตัวอย่างของประเพณีการปกครองที่ศาล
น�ำมาปรับใช้กบั คดีรฐั ธรรมนูญได้ แต่คงไม่เพียงพอหรือถึงขนาดทีจ่ ะสรุปเป็นหลักการ
ทางกฎหมาย (Jurisprudence) ในเรื่องประเพณีทางรัฐธรรมนูญได้ เนื่องจาก
แนวค�ำวินจิ ฉัยของศาลดังกล่าวเป็นจ�ำนวนน้อยเกินกว่าทีจ่ ะตกผลึกเป็นหลักการทาง
กฎหมายในตัวเองได้ ยิ่งกว่านั้น แนวค�ำวินิจฉัยทั้งสามกรณีดังกล่าว มิได้ก้าวไปถึง
หลักการพืน้ ฐานว่าประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขซึง่ เป็นประเพณีทางรัฐธรรมนูญมีลกั ษณะและสาระส�ำคัญว่าอย่างไร
53

ดูภมู หิ ลัง องค์ประกอบและสาระส�ำคัญของหลักนิตธิ รรมใน Tom Bingham. 2010. Rule of Law. London:
Penguin Book; หรือดู Hilaire Barnett. 2013. Constitutional and Administrative Law. London:
Routledge, at 43. อธิบายถึงหลักการส�ำคัญของรัฐธรรมนูญว่าด้วย “หลักนิตธิ รรม” โดยค�ำว่า “Rule of
Law” เป็นค�ำทีย่ มื มาจากแนวคิดของประเทศกลุม่ Common Law โดยเฉพาะอังกฤษ ซึง่ อาจมีนยั ครอบคลุม
ค�ำว่า “นิตริ ฐั ” ดู Iain Steward. (2007). ‘From ‘Rule of Law’ to ‘Legal State’: A Time of Reincarnation?’
(Macquarie Law Working Paper No.2007/12); and James R. Sikenat et al (eds). 2014. The Legal
Doctrines of the Rule of Law and the Legal State (Rechtsstaat). Berlin, Germany: Springer.
อย่างไรก็ตาม ค�ำว่า “นิติรัฐและนิติธรรม” อาจมีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมุมมองของ
นักนิติศาสตร์ไทย ดู เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล (บรรณาธิการ). 2553. นิติรัฐ นิติธรรม. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; หรือ ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช. (2558). ความหมายและองค์ประกอบของหลัก
นิตธิ รรม. วารสารสถาบันพระปกเกล้า, 13(3) หน้า 5–29 (อธิบายว่าหลักนิตธิ รรมเป็นหลักการพืน้ ฐานส�ำคัญ
ของการปกครองแบบประชาธิปไตยและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน หลักนิติธรรมมีที่มาจาก
ประเทศอังกฤษต่อมาแนวคิดนีไ้ ด้แพร่ขยายไปอีกหลายประเทศยกเว้นกลุม่ ประเทศภาคพืน้ ยุโรปทีม่ แี นวคิด
เรื่องหลักนิติรัฐ) เป็นต้น.  
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กรณีนี้น�ำไปสู่การศึกษาวิเคราะห์เหตุการณ์ส�ำคัญทางประวัติศาสตร์เพื่อศึกษา
ประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่เคยเกิดขึ้นในทางปฏิบัติของประเทศไทย
3.4 เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์กับการสร้างประเพณีทางรัฐธรรมนูญ
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้ใช้วิธีการวิจัยนิติศาสตร์ โดยเฉพาะการศึกษาและ
ตีความบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญ (Statutory Interpretation) และการศึกษาวิเคราะห์
จากค�ำวินจิ ฉัย ค�ำพิพากษาหรือค�ำตัดสินของศาล (Case Laws) ซึง่ ทัง้ สองวิธกี ย็ งั มิได้
ให้คำ� ตอบทีเ่ พียงพอเกีย่ วกับลักษณะของประเพณีทางรัฐธรรมนูญของไทย อาจกล่าว
ได้ว่า การศึกษาประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจ�ำเป็นต้องพิจารณารากฐานทางประวัติศาสตร์
(Historical Approach) ซึง่ ศึกษาได้จากการถอดบทเรียนทางประวัตศิ าสตร์ทสี่ ำ� คัญ
ของไทย โดยบางกรณีเป็นประเพณีทปี่ ฏิบตั สิ บื ต่อกันมาตัง้ แต่กอ่ นการเปลีย่ นแปลง
ระบอบการปกครองของไทย และมาปรากฏไว้ในรัฐธรรมนูญ หรืออาจมีการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขตามกาลสมัยโดยบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ บางกรณีเป็นการ
แก้ไขกรณีที่เกิดวิกฤติรัฐธรรมนูญซึ่งมีความสัมพันธ์กับการใช้พระราชอ�ำนาจ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือบางกรณีเป็นธรรมเนียมที่ประพฤติปฏิบัติจนกลายเป็น
ประเพณีทางรัฐธรรมนูญ เหตุการณ์ทางประวัตศิ าสตร์ทกี่ อ่ ให้เกิดการสร้างประเพณี
ทางรัฐธรรมนูญสรุปรายละเอียดและสาระส�ำคัญได้ดังนี้
3.4.1 การสืบราชสมบัติ
การสืบราชสมบัติ หรือ การขึน้ เป็นพระมหากษัตริยต์ อ่ เนือ่ งจากพระมหากษัตริย์
องค์กอ่ น54 เป็นประเพณีทสี่ ำ� คัญของประเทศทีม่ กี ารปกครองระบอบกษัตริย์ โดยเฉพาะ
ประเทศไทยซึ่งเป็น 1 ใน 44 ประเทศ มีประเพณีการสืบราชสมบัติมาตั้งแต่ก่อน
การประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกภายใต้พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครอง
แผ่นดินสยามชั่วคราว พ.ศ. 2475 (ตั้งแต่ก่อนการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง
ในปี พ.ศ. 2475) โดยปรากฏมาตัง้ แต่สมัยสุโขทัยเรือ่ ยมาจนถึงปัจจุบนั ความสัมพันธ์
เรือ่ งการสืบราชสมบัตกิ บั ประเพณีทางรัฐธรรมนูญสามารถสรุปตามล�ำดับเหตุการณ์
ส�ำคัญได้ดังนี้
ก่อนหน้าที่ประเทศไทยจะมีกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์
พ.ศ. 2467 ประเพณีการสืบราชสมบัตมิ ไิ ด้มกี ฎเกณฑ์หรือระเบียบแบบแผนทีช่ ดั เจน
54

ดู ธงทอง จันทรางศุ. 2544. สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540. กรุงเทพฯ:
สถาบันพระปกเกล้า, หน้า 24-26.
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การสืบราชสมบัติเป็นไปตามกฎมณเฑียรบาลที่ยังไม่มีการบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร ฉะนั้น การสืบราชสมบัติ จึงเป็นพระราชอ�ำนาจของพระมหากษัตริย์ในการ
ก�ำหนดล�ำดับศักดิ์ของพระรัชทายาทในการขึ้นครองราชย์ (Order of Succession)
อย่างไรก็ตาม กฎมณเฑียรบาลที่ถือปฏิบัติกันมามิได้มีกฎก�ำหนดตายตัวว่าเมื่อ
ราชบัลลังก์วา่ งลง พระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใด (Royal Family) จะเป็นผูม้ สี ทิ ธิและ
เข้าสู่ต�ำแหน่งพระมหากษัตริย์ และโดยวิธีใด ฉะนั้น พระราชโอรส พระราชอนุชา
หรือพระราชนัดดา ฯลฯ อาจเป็นผู้มีสิทธิสืบราชสมบัติได้ ทั้งนี้ การสืบราชสมบัติ
มีหลักการส�ำคัญประการหนึ่ง กล่าวคือ พระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายหญิงไม่มีสิทธิ
ในการสื บ ราชสมบั ติ ในอดี ต โดยเฉพาะในสมั ย อยุ ธ ยามี ก ารก� ำ หนดต� ำ แหน่ ง
“พระมหาอุปราช” เพือ่ เป็นต�ำแหน่งทีแ่ สดงว่าเป็นผูท้ จี่ ะได้รบั ราชสมบัตเิ มือ่ ราชบัลลังก์
ว่างลง ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม ปรมาจารย์ดา้ นรัฐธรรมนูญ ให้ขอ้ สังเกตว่า
หากมิได้มกี ารก�ำหนดต�ำแหน่งพระมหาอุปราชไว้ อ�ำนาจในการเลือกผูส้ บื ราชสมบัติ
จะตกอยู่แก่พระบรมวงศานุวงศ์หรือแก่บรรดาขุนนางชั้นผู้ใหญ่55
ต�ำแหน่งพระมหาอุปราชได้มีการตั้งชื่อเปลี่ยนแปลงไปในสมัยรัตนโกสินทร์
โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ได้ทรงก�ำหนดให้มี
ต�ำแหน่ง “กรมพระราชวังบวรสถานมงคล” หรือ “วังหน้า” แทนต�ำแหน่งพระมหาอุปรา ช
ทรงได้ ตั้ ง พระอนุ ช า คื อ เจ้ า พระยาสุ ร สี ห ์ พิ ษ ณุ ว าธิ ร าชเป็ น กรมพระราชวั ง
บวรสถานมงคลองค์แรก แต่เสด็จทิวงคตก่อนจึงได้ทรงตัง้ พระราชโอรส สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทรเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นองค์ทสี่ อง
ซึ่งต่อมาได้สืบราชสมบัติเป็นรัชกาลที่ 2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้ทรงตั้งพระอนุชา
สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนเสนานุรกั ษ์ เป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคล
เป็นองค์ทสี่ าม แต่ได้เสด็จทิวงคตก่อน ต�ำแหน่งผูส้ บื ราชสมบัตจิ งึ มิได้มกี ารก�ำหนดว่า
เป็นของพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใด เมือ่ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
เสด็จสวรรคต และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎสมมติเทววงศ์ พงศ์อิศวร
กษัตริย์ วรขัตติยราชกุมาร ได้ทรงออกผนวช พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมืน่ เจษฎาบดินทร์
ได้ทรงขึ้นครองราชย์ เข้าสู่รัชสมัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 3
ส�ำหรับในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงตัง้ พระปิตลุ า
คือ พระองค์เจ้าอรุโณทัย กรมหมืน่ ศักดิผลเสพย์ เป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคล
55

วิษณุ เครืองาม. 2530. กฎหมายรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ: ส�ำนักพิมพ์นิติบรรณาการ, หน้า 328-329.
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องค์ทสี่ ี่ แต่เสด็จทิวงคตก่อน พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั ก็มไิ ด้ทรงตัง้ ผูใ้ ด
เป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคล เมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
เสด็จสวรรคต ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2394 พระราชวงศ์และบรรดาเสนาบดีมีมติ
เห็นชอบให้ถวายราชสมบัตแิ ก่สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ามงกุฎฯ ขึน้ ครองราชย์
อย่างไรก็ตาม มีขนุ นางชัน้ ผูใ้ หญ่ได้คดั ค้านการขึน้ ครองราชย์ดงั กล่าวแต่ได้พา่ ยแพ้ภยั
ไปเกิดเป็นต�ำนานอภินิหาร “พระไพรีพินาศ และเข้าสู่รัชสมัย พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 4
ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงสถาปนา
สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจุฑามณี กรมขุนอิศเรศรังสรรค์ ให้พระเกียรติยศ
เสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่ 2 โดยมีพระปรมาภิไธยว่า พระบาทสมเด็จพระปิน่ เกล้า
เจ้าอยู่หัว แต่ได้เสด็จสวรรคตก่อน รัชกาลที่ 4 ทรงมิได้ตั้งผู้ใดเป็นกรมพระราชวัง
บวรสถานมงคล ฉะนัน้ ภายหลังพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เสด็จสวรรคต
บรรดาพระบรมวงศานุวงศ์และขุนนางชั้นผู้ใหญ่ได้อัญเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์กรมขุนพินิตประชานาถ ขึ้นครองราชย์เป็นพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และได้อัญเชิญกรมหมื่นบวรวิไชยชาญ
พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นกรมพระราชบวรสถาน
มงคล องค์ที่ห้า
ประเพณีการตัง้ วังหน้า หรือต�ำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลได้ยกเลิกไป
เมือ่ กรมหมืน่ บวรวิไชยชาญ กรมพระราชวังบวรสถานมงคลเสด็จทิวงคต รัชกาลที่ 5
ทรงให้ยกเลิกต�ำแหน่ง “วังหน้า” และในปี พ.ศ. 2429 ทรงได้พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิรณ
ุ หิศ พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์ใหญ่
เป็ น พระบรมโอรสาธิ ร าช สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร เป็ น ต� ำ แหน่ ง องค์ รั ช ทายาท
หรือ “Crown Prince” พระองค์แรกในประวัตศิ าสตร์ของประเทศไทย แต่ได้เสด็จ
ทิวงคตก่อน  ตอ่ มาในปี พ.ศ. 2437 รัชกาลที่ 5 ทรงได้พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนา
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ กรมขุนเทพทวาราวดี พระเจ้าลูกยาเธอ
พระองค์ใหญ่ เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร พระองค์ที่สอง
และต่อมาได้ขนึ้ ครองราชย์เป็นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 6
จะเห็นได้ว่า การตั้งต�ำแหน่งวังหน้า หรือกรมพระราชวังบวรสถานมงคล
เป็นประเพณีการสืบราชสมบัติตั้งแต่นั้นมาจนถึงรัชกาลที่ 5 ที่มีการแต่งตั้งต�ำแหน่ง
“สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมงกุฎราชกุมาร”
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การสืบราชสมบัตติ ามกฎมณเฑียรบาลทีม่ ไิ ด้มกี ารบัญญัตไิ ว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร
ได้กลายเป็นประเพณีที่ประพฤติปฏิบัติเรื่อยมาจนถึงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา
กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ. 2467 โดยประกาศใช้เมื่อวันที่
11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2467 กฎมณเฑียรบาลฯ ได้ระบุถึงผู้มีสิทธิในพระราชบัลลังก์
และพระมหากษัตริยม์ สี ทิ ธิขาดในการเลือกองค์รชั ทายาท และหากพระมหากษัตริย์
ทรงมิได้แต่งตัง้ รัชทายาทไว้ ให้การสืบราชสมบัตเิ ป็นไปตามล�ำดับการสืบราชสันตติวงศ์
ที่ระบุในกฎมณเฑียรบาลดังกล่าว56 และมีการก�ำหนดห้ามผู้ที่ต้องยกเว้นจากการ
สืบราชสันตติวงศ์ กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ. 2467 ก่อให้เกิด
ระเบียบแบบแผนในการสืบราชสมบัตทิ ชี่ ดั เจน และแสดงความเป็นสากลและอารยะ
อาจกล่ า วได้ ว ่ า ประเพณี ก ารสื บ ราชสมบั ติ ต ามกฎมณเฑี ย รบาลว่ า ด้ ว ยการ
สืบราชสันตติวงศ์มรี ากมาจากกฎหมาย “Salic Law” ซึง่ เป็นกฎหมายชาวดัตช์โบราณ
(Old Dutch) หรือประเทศเนเธอร์แลนด์ในปัจจุบนั ฉะนัน้ ประเพณีการสืบราชสมบัติ
ตาม “Salic Law” ของประเทศเนเธอร์แลนด์จงึ มีความส�ำคัญทีส่ มควรกล่าวถึงซึง่ จะได้
กล่าวต่อไป57
ภายหลังการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบอบ
การปกครอง จากการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด การสืบ
ราชสมบัติก็ยืดถือตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ. 2467
ซึง่ รองรับในรัฐธรรมนูญ ภายใต้พระราชบัญญัตธิ รรมนูญปกครองแผ่นดินสยามชัว่ คราว
พ.ศ. 2475 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรก มาตรา 4 บัญญัติว่า
ผู้เป็นกษัตริย์ของประเทศ คือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว การสืบมรดกให้เป็นไปตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการ
สืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช 2467 และด้วยความเห็นชอบของสภาผู้แทน
ราษฎร

จะเห็นได้ว่า ประเพณีการสืบราชสมบัติเป็นไปตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วย
การสืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ. 2467 แต่สงิ่ ทีเ่ พิม่ ขึน้ มาคือ ความเห็นชอบของสภาผูแ้ ทน
ราษฎร ซึง่ แสดงให้เห็นถึงการเชือ่ มโยงสถาบันกษัตริยก์ บั ประชาชน หรือ “กษัตริยข์ อง
56
57

ดูรายละเอียดในกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ. 2467.
ดูบทที่ 7 ซึ่งกล่าวถึงกรณีศึกษาประเทศเนเธอร์แลนด์.
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ปวงชน” (Popular Monarchy) อันเป็นหลักการทีป่ รากฏในประเทศเบลเยีย่ มตัง้ แต่
ปี ค.ศ. 1831 (พ.ศ. 2374)58
ประเพณีการสืบราชสมบัตติ ามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์
พ.ศ. 2467 ถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญในฉบับต่อๆ มาจนถึงปัจจุบัน โดยปรากฏใน
มาตรา 20 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 256059 ซึ่งบัญญัติว่า
“ภายใต้บงั คับมาตรา 21 การสืบราชสมบัตใิ ห้เป็นไปโดยนัยแห่งกฎมณเฑียรบาล
ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช 2467
การแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช
2467 เป็นพระราชอ�ำนาจของพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะ เมื่อมีพระราชด�ำริ
ประการใด ให้คณะองคมนตรีจดั ท�ำร่างกฎมณเฑียรบาลแก้ไขเพิม่ เติมกฎมณเฑียรบาล
เดิมขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อมีพระราชวินิจฉัยเมื่อทรงเห็นชอบและ
ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว ให้ประธานองคมนตรีด�ำเนินการแจ้งประธานรัฐสภา
เพือ่ ให้ประธานรัฐสภาแจ้งให้รฐั สภาทราบ และให้ประธานรัฐสภาลงนามรับสนอง
พระบรมราชโองการและเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับ
เป็นกฎหมายได้”

กล่าวได้ว่า การสืบราชสมบัติตามกฎมณเฑียรบาลได้กลายเป็นประเพณี
ทางรัฐธรรมนูญที่ส�ำคัญของไทย แม้รัฐธรรมนูญจะมิได้บัญญัติไว้ ก็ย่อมยึดถือตาม
กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ซงึ่ เป็นประเพณีการปกครองอันงดงาม
3.4.2 นายกรัฐมนตรีพระราชทาน
กรณีนายกรัฐมนตรีพระราชทานเคยเกิดขึ้นในช่วงเหตุการณ์ 14 ตุลาคม
พ.ศ. 2516 หรือ “เหตุการณ์ 14 ตุลา วันมหาวิปโยค” เป็นเหตุการณ์ครั้งส�ำคัญใน
ประวัติศาสตร์การเมืองไทย โดยเป็นเหตุการณ์ที่มีประชาชน โดยเฉพาะนักศึกษา
มากกว่า 5 แสนคน เรียกร้องประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญจากรัฐบาลจอมพลถนอม
กิตติขจร ซึง่ เป็นนายกรัฐมนตรีอยูใ่ นขณะนัน้ เหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ก่อให้
เกิดกรณีนายกรัฐมนตรีพระราชทานขึ้นเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในประวัติศาสตร์
การเมืองไทย และมีประเด็นที่เกี่ยวพันกับเรื่องประเพณีทางรัฐธรรมนูญของไทย
อย่างมีนัยส�ำคัญ
58
59

ดูบทที่ 4 ซึ่งจะได้วิเคราะห์ระบอบการปกครองโดยพระมหากษัตริย์ของประเทศต่างๆ ทั่วโลก.
มาตรา 20 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560.
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เหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากหลายสาเหตุและปัจจัย โดยสาเหตุ
ส�ำคัญอาจมาจากการสืบทอดอ�ำนาจของจอมพลถนอม กิตติขจร ต่อจากจอมพล
สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยมีรัฐบาลทหารเข้ามาปกครองประเทศ
นานเกือบ 15 ปี ประเด็นเรื่องการทุจริตในรัฐบาล รวมถึงการรัฐประหารตัวเองในปี
พ.ศ. 2514 ของจอมพลถนอม กิตติขจร เป็นปัจจัยส�ำคัญทีก่ อ่ ชนวนให้ประชาชนเกิด
ความเบือ่ หน่ายการปกครองโดยรัฐบาลทหารและเกิดการเรียกร้องประชาธิปไตยขึน้
กระแสความเบื่อหน่ายในรัฐบาลทหารของประชาชนได้ก่อให้เกิดการเริ่มต้น
การเรียกร้องให้มรี ฐั ธรรมนูญน�ำไปสูเ่ หตุจลาจลครัง้ ใหญ่ในวันที่ 14 และ 15 ตุลาคม
พ.ศ. 2516 และส่งผลให้จอมพลถนอม กิตติขจร ได้กราบบังคับทูลลาออกจากต�ำแหน่ง
นายกรัฐมนตรี และเดินทางออกนอกประเทศ และส่งผลให้เกิดสุญญากาศทาง
การเมือง กล่าวคือ ประเทศไทยไม่มนี ายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีทำ� หน้าทีบ่ ริหาร
ราชการแผ่นดิน การบังคับใช้กฎหมายเพื่อบริหารบ้านเมืองมิอาจท�ำได้
โดยทีธ่ รรมนูญการปกครองราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2515 ก็มไิ ด้กำ� หนดทีม่ า
ของนายกรัฐมนตรีไว้ สาเหตุหนึ่งเป็นเพราะธรรมนูญการปกครองฉบับดังกล่าวมีที่
มาจากการรัฐประหารของจอมพลถนอม กิตติขจร ในปี พ.ศ. 2514 ฉะนั้น ธรรมนูญ
การปกครองฉบั บ ดั ง กล่ า วจึ ง เป็ น ธรรมนู ญ ที่ เ กิ ด จากระบอบเผด็ จ การทหาร
โดยช่องว่างของรัฐธรรมนูญส่งผลให้กลไกต่าง ๆ ทางรัฐธรรมนูญไม่ท�ำงานและ
ก่อให้เกิดวิกฤติรัฐธรรมนูญ
ในการแก้ไขปัญหาและวิกฤติรัฐธรรมนูญ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช อาศัยอ�ำนาจตามมาตรา 14 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร
พ.ศ. 2515 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ นายสัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี
เพื่อบริหารราชการแผ่นดิน มาตรา 14 แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร
พ.ศ. 251560 บัญญัติว่า
“พระมหากษัตริยท์ รงแต่งตัง้ นายกรัฐมนตรีคนหนึง่ และรัฐมนตรีตามทีน่ ายกรัฐมนตรี
ถวายค�ำแนะน�ำ  และมีจ�ำนวนตามสมควร ประกอบเป็นคณะรัฐมนตรี มีหน้าที่
บริหารราชการแผ่นดิน
พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ�ำนาจที่จะให้รัฐมนตรีพ้นจากต�ำแหน่งตามที่
นายกรัฐมนตรีถวายค�ำแนะน�ำได้
60

มาตรา 14 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2515.

_18-0218(001-304)P5.indd 77

6/7/61 BE 11:58 AM

78 ผศ. ดร. ปวริศร เลิศธรรมเทวี

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะเป็นสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติในขณะเดียวกัน
มิได้
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมชี้แจงแสดงความคิดเห็นใน
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
นายกรัฐมนตรีมีอ�ำนาจหน้าที่ด�ำเนินการและควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
รัฐมนตรีมีอ�ำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก�ำหนด และตามที่คณะรัฐมนตรีหรือ
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
การสิ้ น สุ ด ซึ่ ง สมาชิ ก ภาพของสมาชิ ก สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ต ามมาตรา 6
ไม่กระทบกระทั่งการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี และการด�ำรง
ต�ำแหน่งของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี”

เหตุการณ์ในประวัตศิ าสตร์ปี พ.ศ. 2516 ก่อให้เกิดการพระราชทานนายกรัฐมนตรี
ขึน้ เป็นครัง้ แรกและครัง้ เดียวในประวัตศิ าสตร์การเมืองไทย และแสดงให้เห็นว่าเมือ่
ระบอบการปกครองล้มเหลว เกิดวิกฤติรัฐธรรมนูญ หลักการต่างๆ จะกลับคืนไปสู่
เจ้าของอ�ำนาจเดิมซึ่งก็คือพระมหากษัตริย์หรือประมุขแห่งรัฐตามประเพณีในทาง
รัฐธรรมนูญ ฉะนัน้ การใช้พระราชอ�ำนาจของพระมหากษัตริยใ์ นสถานการณ์ฉกุ เฉิน
(Reserve Powers) ดังกรณีนายกรัฐมนตรีพระราชทานก็คือการท�ำให้ระบอบการ
ปกครองกลับฟืน้ คืนสูส่ ภาพปกติ จึงกล่าวได้วา่ การใช้พระราชอ�ำนาจของพระมหากษัตริย์
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน (Reserve Powers) มีความเกี่ยวพันกับเรื่องของประเพณี
ทางรัฐธรรมนูญ
ในช่วงปี พ.ศ. 2557 สมัยรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ซึ่งประกาศ
ยุ บ สภาและเข้ า สู ่ รั ฐ บาลรั ก ษาการณ์ (Caretaker) มี ก ระแสเรี ย กร้ อ งให้ มี
นายกรัฐมนตรีพระราชทานตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 7
อย่างไรก็ตาม กรณีนายกรัฐมนตรีพระราชทานคงจะเป็นเรือ่ งทีม่ ไิ ด้เกีย่ วข้องกับกรณี
ตามมาตรา 7 และการขอให้มีนายกรัฐมนตรีพระราชทานตามรัฐธรรมนูญมาตรา 7
มิได้เป็นไปตามประเพณีทางรัฐธรรมนูญ เนือ่ งจากกรณีรฐั บาลของนางสาวยิง่ ลักษณ์
ชินวัตร เป็นกรณีที่ยังมีรัฐบาลอยู่แต่เป็นรัฐบาลรักษาการณ์ สถานการณ์ทาง
การเมืองไม่เป็นสุญญากาศดั่งกรณีที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2516 ดังกล่าวข้างต้น กรณี
นายกรัฐมนตรีพระราชทานมิได้เคยเกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทย แต่มีกรณีตัวอย่าง
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ที่เคยเกิดขึ้นในต่างประเทศ อาทิ อังกฤษ ในปี ค.ศ. 1963 (พ.ศ. 2506)61 และ
ออสเตรเลีย ในปี ค.ศ. 1975 (พ.ศ. 2518)62 ทั้งสองกรณีมีบทเรียนที่สมควรน�ำมา
ศึกษาวิเคราะห์เทียบเคียงกับกรณีของประเทศไทย อันจะได้กล่าวต่อไป
3.4.3 การลงพระปรมาภิไธย
การลงพระปรมาภิไธยในกฎหมายและการรับสนองพระบรมราชโองการ
เป็นประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่งของประเทศไทย โดยมีความ
สัมพันธ์กับเรื่องหลัก “The King Can Do No Wrong” หรือ “พระมหากษัตริย์ทรง
อยู่เหนือการเมือง” ที่มีรากฐานมาจากประวัติศาสตร์และหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ของอังกฤษ63 ซึ่งจะได้กล่าวไว้ใน บทที่ 4 และ 5 ต่อไป ส�ำหรับประเทศไทย การตรา
กฎหมายแต่เดิมนั้นจะใช้ตราประทับ อาทิ กฎหมายตราสามดวงจะใช้ตราราชสีห์
คชสีห์ และบัวแก้ว โดยพระมหากษัตริยมิได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในกฎหมาย
และไม่มีผู้ใดลงนามสนองพระบรมราชโองการ ฉะนั้น การตรวจความถูกต้องจะใช้
การตรวจตราประทับดังข้อความตอนท้ายของประกาศพระบรมราชปรารภกฎหมาย
ตราสามดวงในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1
มีข้อความว่า
“.... ครัน้ ช�ำระแล้วอาลักษณ์ชบุ เส้นหมึกสามฉบับ ไว้หอ้ งเครือ่ งฉบับหนึง่ ไว้หอหลวง
ฉบับหนึ่ง ไว้ ณ ศาลหลวงส�ำหรับลูกขุนฉบับหนึ่ง ปิดตราพระราชสีห์ พระคชสีห์
บัวแก้ว ทุกเล่มเป็นส�ำคัญถ้าพระเกษม พระไกรสี เชิญพระสมุดพระราชก�ำหนด
บทพระอัยการออกมาพิพากษาคดีใดลูกขุนทั้งปวงไม่เห็นปิดตราพระราชสีห์
พระคชสีห์ บัวแก้ว สามดวงนี้ไซร้ อย่าให้เชื่อฟังเอาเป็นอันขาดทีเดียว”

การลงพระปรมาภิไธยในกฎหมายปรากฏเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ
ประเทศไทยภายหลังการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 โดยปรากฏในพระราชก�ำหนด
บทที่ 5 กล่าวถึงประเพณีทางรัฐธรรมนูญของประเทศอังกฤษ. ดู Robert Hazell. The United Kingdom.
In Brian Galligan and Scott Brenton (eds). Constitutional Conventions in Westminster
Systems: Controversies, Changes and Challenges. New York: Cambridge University Press,
pp. 173-188.
62
บทที่ 6 กล่าวถึงประเพณีทางรัฐธรรมนูญของประเทศออสเตรเลีย. ดู Nicholas Barry and Narelle
Miragliotta. Australia. In Brian Galligan and Scott Brenton (eds). Constitutional Conventions
in Westminster Systems: Controversies, Changes and Challenges. New York: Cambridge
University Press, pp. 204-216.
63
Joyce Lee Malcolm. (1999). Doing No Wrong: Law, Liberty, and the Constraint of Kings.
Journal of British Studies. 38(2), pp. 161-186, 162.
61
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นิ ร โทษกรรมในคราวเปลี่ ย นแปลงการปกครองแผ่ น ดิ น พุ ท ธศั ก ราช 2475
ซึง่ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงลงพระปรมาภิไธยไว้ทา้ ยพระราชก�ำหนด
ดังกล่าว โดยไม่มีผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ กฎหมายฉบับที่สองที่มี
การลงพระปรมาภิไธย คือ พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยาม
ชั่วคราว พ.ศ. 2475 หรือรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทย โดยไม่มีผู้ลงนามสนอง
พระบรมราชโองการเช่นเดียวกัน อันจะเห็นได้วา่ การลงพระปรมาภิไธยในกฎหมาย
เป็นประเพณีที่มีการเริ่มต้นตั้งแต่ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง
ไปเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉะนั้น กฎหมาย
ที่เกิดขึ้นก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง อาทิ กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการ
สืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ. 2467 ดังที่ได้วิเคราะห์ข้างต้นจึงไม่มีการลงพระปรมาภิไธย
(และรวมทั้งการลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ)
การลงพระปรมาภิไธยในกฎหมายดังกล่าวมีข้อสังเกตส�ำคัญประการหนึ่ง
คือ ยังไม่มีผู้ลงนามสนองพระบรมราชโองการ ซึ่งมาปรากฏในภายหลัง ในประกาศ
จัดระเบียบป้องกันราชอาณาจักรซึง่ ประกาศใช้ราชกิจจานุเบกษาเมือ่ วันที่ 6 กรกฎาคม
พ.ศ. 2475 โดยมีพระยามโนปกรณ์นติ ธิ าดา เป็นผูล้ งนามรับสนองพระบรมราชโองการ
เหตุ ที่ เ ป็ น เช่ น นี้ เ พราะรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ แรกภายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ธ รรมนู ญ
การปกครองแผ่นดินสยามชัว่ คราว พ.ศ. 2475 มาตรา 7 บัญญัตใิ ห้ “การกระท�ำใดๆ
ของกษัตริยต์ อ้ งมีกรรมการราษฎรผูห้ นึง่ ผูใ้ ดลงนามด้วย โดยได้รบั ความยินยอมจาก
คณะกรรมการราษฎรจึงจะใช้ได้ มิฉะนั้นเป็นโมฆะ”
จะเห็นได้ว่า ประเพณีการลงพระปรมาภิไธยและการรับสนองพระบรมราชโองการมาปรากฏภายหลังการประกาศใช้รฐั ธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทย
หลักการดังกล่าวได้ด�ำรงอยู่จนถึงปัจจุบันและปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 182 บัญญัติว่า
“บทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการอันเกี่ยวกับราชการ
แผ่นดิน ต้องมีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้
เป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญ”

การบัญญัตใิ นลักษณะดังกล่าวเป็นการรับหลักเรือ่ ง “The King Can Do No
Wrong” ซึง่ ได้รบั อิทธิพลแนวความคิดมาจากหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญของอังกฤษ64
64

ดูบทที่ 5 ระบอบการปกครอง ระบบกฎหมาย และรัฐธรรมนูญของอังกฤษ : บ่อเกิดแห่งประเพณีทาง
รัฐธรรมนูญของประเทศอังกฤษ.
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กล่าวคือ พระมหากษัตริย์จะทรงใช้พระราชอ�ำนาจได้ต่อเมื่อมีผู้ทูลเกล้าฯ เท่านั้น
ซึ่งผู้ทูลเกล้าฯ คือ รัฐมนตรี และผู้ทูลเกล้าฯ จะต้องเป็นผู้รับผิดตามหลักการว่าด้วย
“The King Can Do No Wrong” หรือ “พระมหากษัตริย์ทรงอยู่เหนือการเมือง”
ความเป็นมาและภูมิหลังของหลักการเรื่อง “The King Can Do No Wrong” ซึ่งมี
รากฐานมาจากหลั ก กฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ ของอั ง กฤษ เกิ ด ขึ้ น ในช่ ว งสมั ย ของ
พระเจ้าชาลส์ที่ 2 (ค.ศ. 1630-1685) จะได้กล่าวต่อไป
การลงพระปรมาภิไธยและการรับสนองพระบรมราชโองการในกฎหมาย
มีประเด็นที่ส�ำคัญว่า หากเป็นกฎหมายที่ตราขึ้นไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญดังกรณี
ที่ปรากฏในค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 2/2551 และค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่
3/2551 จะท�ำให้กฎหมายทีไ่ ด้ตราขึน้ โดยไม่ถกู ต้อง ต้องกลับไปด�ำเนินกระบวนการ
ใหม่หรือตกไปหรือไม่ กรณีนี้ย่อมถือว่าร่างกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงลง
พระปรมาภิไธยไปแล้ว ร่างกฎหมายนั้นได้กลายเป็นกฎหมายไปแล้ว มีผลบังคับใช้
ภายในประเทศ จะตรวจสอบเรื่องกระบวนการตราอีกไม่ได้ กรณีนี้เป็นอีกประเด็น
ของการลงพระปรมาภิไธยในกฎหมายที่เป็นประเพณีส�ำคัญทางรัฐธรรมนูญของ
ประเทศไทย
ตารางที่ 5 ล�ำดับเหตุการณ์การรัฐประหารในประเทศไทย
วันที่ยึดอ�ำนาจ
20 มิถุนายน 2476

รายละเอียดการรัฐประหารและเหตุการณ์ที่ส�ำคัญ
พระยาพหลพลพยุหเสนายึดอ�ำนาจรัฐบาลพระยามโนปกรณ์นิติธาดา
ไม่มีการยกเลิกรัฐธรรมนูญ
8 พฤศจิกายน 2490 พลโทผิน ชุณหะวัณ ยึดอ�ำนาจรัฐบาล พลเรือตรีถวัลย์ ธ�ำรงนาวาสวัสดิ์
ยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2489
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2490
6 เมษายน 2491
พลโทผิน ชุณหะวัณ ยึดอ�ำนาจรัฐบาล นายควง อภัยวงศ์ และบังคับให้ลาออกจาก
ต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี และมอบต�ำแหน่งต่อให้ จอมพล ป.พิบูลสงคราม
ไม่มีการยกเลิกรัฐธรรมนูญ
29 พฤศจิกายน 2494 พลโทผิน ชุณหะวัณ ยึดอ�ำนาจรัฐบาลจอมพล ป. พิบลู สงคราม (เป็นการยึดอ�ำนาจ
รัฐบาลตนเอง)
ยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2492
ประกาศใช้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2475 แก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ. 2495
16 กันยายน 2500 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ยึดอ�ำนาจรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม
ไม่มีการยกเลิกรัฐธรรมนูญ

_18-0218(001-304)P5.indd 81

6/7/61 BE 11:58 AM

82 ผศ. ดร. ปวริศร เลิศธรรมเทวี

ตารางที่ 5 ล�ำดับเหตุการณ์การรัฐประหารในประเทศไทย (ต่อ)
วันที่ยึดอ�ำนาจ
20 ตุลาคม 2501

รายละเอียดการรัฐประหารและเหตุการณ์ที่ส�ำคัญ
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ยึดอ�ำนาจรัฐบาล พลโทถนอม กิตติขจร
เป็นการยึดอ�ำนาจตามที่ตกลงกันไว้
ยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2475 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2495
ประกาศใช้ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2502
ปรากฏการน�ำประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย มาตรา 20
17 พฤศจิกายน 2514 จอมพลถนอม กิตติขจร ยึดอ�ำนาจรัฐบาลตนเอง
ยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2511
ประกาศใช้ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2515
ปรากฏการน�ำประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย มาตรา 22
6 ตุลาคม 2519
พลเรือเอกสงัด ชลออยู่ ยึดอ�ำนาจรัฐบาล ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช
ยกเลิกรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2517
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2519
ปรากฏการน�ำประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย มาตรา 25
20 ตุลาคม 2520
พลเรือเอกสงัด ชลออยู่ ยึดอ�ำนาจรัฐบาล นายธานินทร์ กรัยวิเชียร
ยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2519
ประกาศใช้ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2520
ปรากฏการน�ำประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย มาตรา 30
23 กุมภาพันธ์ 2534 พลเอกสุนทร คงสมพงษ์ ยึดอ�ำนาจรัฐบาล พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
ยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2521
ประกาศใช้ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2534
ปรากฏการน�ำประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย มาตรา 30
19 กันยายน 2549 พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ยึดอ�ำนาจรัฐบาล พันต�ำรวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร
ยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549
ปรากฏการน�ำประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยฯ
มาตรา 38
22 พฤษภาคม 2557 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ยึดอ�ำนาจรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
ปรากฏการน�ำประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยฯ
มาตรา 5
อ้างอิงจาก ปวริศร เลิศธรรมเทวี. 2558. รัฐธรรมนูญกับการรับรองและคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานด้าน
สิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ : ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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3.4.4 การปฏิวัติรัฐประหาร
การปฏิวัติรัฐประหารไม่ถือเป็นประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข เนือ่ งจากการใช้กำ� ลังคงจะถือเป็น
ประเพณีการปกครองของประเทศใดมิได้ ซึง่ เป็นหลักการสากล (Universal) ทีท่ วั่ โลก
ต่างให้การยอมรับ
ภายหลังการปฏิวตั สิ ยาม พ.ศ. 2475 ประเทศไทยมีการปฏิวตั ริ ฐั ประหารมาแล้ว
หลายครัง้ สรุปได้ดงั ตารางที่ 5 ข้างต้น การปฏิวตั ริ ฐั ประหารมาจากภาษาฝรัง่ เศสทีว่ า่
“Coup d’état”  ซึ่งในภาษาอังกฤษก็ใช้ทับศัพท์ในภาษาฝรั่งเศส เหตุที่เป็นเช่นนี้
นักประวัติศาสตร์ให้ข้อสังเกตว่า ฝรั่งเศสเป็นต้นแบบของการปฏิวัติรัฐประหาร
กล่าวคือ มีเหตุการณ์ปฏิวัติรัฐประหารบ่อยครั้ง65 อาจกล่าวได้ว่า ประเทศที่เรียนรู้
และน�ำประชาธิปไตยแบบฝรัง่ เศสมาปรับใช้จงึ อาจได้รบั ประสบการณ์ทางการเมือง
ไม่แตกต่างจากฝรั่งเศส
แม้วา่ การปฏิวตั ริ ฐั ประหารจะมิได้เป็นประเพณีการปกครองของไทย แต่การ
ปฏิวัติรัฐประหารมีประเด็นที่เกี่ยวพันกับประเพณีทางรัฐธรรมนูญของประเทศไทย
อย่างมีนัยส�ำคัญ กล่าวคือ
การปฏิวัติรัฐประหารไม่ท�ำให้คณะรัฐประหารเป็นรัฏฐาธิปัตย์ แม้กรณีนี้จะ
มีแนวค�ำพิพากษาของศาลฎีกายอมรับว่าคณะรัฐประหารเป็นรัฏฐาธิปตั ย์ ดังทีป่ รากฏ
ในค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1662/250566 ซึ่งวางหลักไว้ว่า
“คณะปฏิวัติได้ท�ำการยึดอ�ำนาจปกครองประเทศไทยได้เป็นผลส�ำเร็จ หัวหน้า
คณะปฏิวตั ยิ อ่ มเป็นผูใ้ ช้อำ� นาจปกครองบ้านเมือง ข้อความใดทีห่ วั หน้าคณะปฏิวตั ิ
สั่งบังคับประชาชนก็ต้องถือว่าเป็นกฎหมาย แม้พระมหากษัตริย์จะมิได้ทรงตรา
ออกมาด้วยค�ำแนะน�ำและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎรหรือสภานิติบัญญัติของ
ประเทศก็ตาม ....”

ดูเหมือนว่าค�ำตัดสินของศาลฎีกาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 จะมิได้พิจารณาถึง
หลักการส�ำคัญตามประเพณีทางรัฐธรรมนูญ และหลักฐานที่ปรากฏในธรรมนูญ
การปกครองหรือรัฐธรรมนูญชั่วคราวในแต่ละฉบับแสดงให้เห็นว่า คณะรัฐประหาร
ไม่เป็นองค์รัฏฐาธิปัตย์ หลักฐานที่ยืนยันดังกล่าวปรากฏในค�ำปรากฏในธรรมนูญ
การปกครองหรือรัฐธรรมนูญชั่วคราวแต่ละฉบับ ดังต่อไปนี้
Jonathan M. Powell and Clayton L. Thyne. (2011). Global Instances of Coups from 1950
to 2010: A New Dataset. Journal of Peace Research. 48(2), 249-259.
66
ดูค�ำพิพากษาฎีกาที่ 1662/2505.
65
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2490 ซึ่งประกาศใช้
เมือ่ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 249067 หรือหนึง่ วันหลังการรัฐประหาร ค�ำปรารภของ
รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวมีข้อความว่า
“มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่ารัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ที่ตราไว้และได้ใช้เป็นกฎหมายปกครองประเทศชาติมาตั้งแต่
พ.ศ. 2475 และได้มาเปลีย่ นแปลงแก้ไขประกาศใช้เป็นฉะบับใหม่เมือ่ พ.ศ. 2489
นั้นนับว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่เหมาะสมกับประเทศชาติในกาลสมัยที่ล่วงแล้วมา
บัดนี้ประเทศชาติตกอยู่ในภาวะวิกฤตกาล ประชาชนพลเมืองได้รับความล�ำบาก
เดือดร้อนเพราะขาดอาหารเครื่องนุ่งห่ม และขาดแคลนสิ่งอื่นๆ นานัปการ
เครือ่ งบริโภคและอุปโภคทุกอย่างมีราคาสูงขึน้ กว่าแต่กอ่ นเป็นอันมาก เป็นเหตุให้เกิด
ความเสื่อมทรามในศีลธรรมอย่างไม่เคยมีมาแต่กาลก่อนขึ้นในประชาชน บรรดา
ผู้บริหารราชการแผ่นดินและสภาไม่อาจด�ำเนินการแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีให้กลับเข้าสู่
ภาวะอย่างเดิมได้ การด�ำเนินการของรัฐบาลและการควบคุมราชการฝ่ายบริหาร
ของรัฐสภาเพือ่ มุง่ หมายทีจ่ ะช่วยกันแก้ไขให้ดขี นึ้ ตามวิถที างทีก่ ำ� หนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
ฉะบับนัน้ ไม่ประสพผลดีเลยแม้แต่นอ้ ยเป็นการผิดหวังของประชาชนทัง้ ประเทศ
และตรงกันข้ามกลับท�ำให้เห็นว่า การแก้ไขทุกอย่างเป็นเหตุที่ท�ำให้ประเทศชาติ
ทรุดโทรมเป็นล�ำดับ ถ้าจะคงปล่อยให้เป็นไปตามยะถากรรมก็จะน�ำมาซึ่งความ
หายนะแก่ประเทศชาติอย่างไม่มสี ดุ สิน้ จนถึงกับว่าจะไม่ดำ� รงอยูใ่ นภาวะอันควร
แก่ความเป็นไทยต่อไปอีกได้
ราษฎรไทยส่วนมากผู้สนใจต่อการนี้พร้อมด้วยทหารชองชาติได้พร้อมใจกัน
น�ำความขึ้นกราบบังคมทูล ขอให้เลิกใช้รัฐธรรมนูญปัจจุบัน และประกาศใช้
รัฐธรรมนูญฉะบับใหม่อนั จะเป็นวิถที างจรรโลงประเทศชาติให้วฒ
ั นาถาวร อีกทัง้
จะเป็นทางบ�ำบัดยุคเข็ญของประชาชนทั้งปวงให้เข้าสู่ภาวะปกติได้สืบไป
จึงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เลิกใช้รัฐธรรมนูญฉะบับปัจจุบัน
และให้ประกาศใช้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉะบับใหม่ตงั้ แต่บดั นีเ้ ป็นต้นไป”

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 247568 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2495  
ซึง่ เกิดจากการรัฐประหารตัวเองของจอมพล ป. พิบลู สงคราม ในชือ่ คณะบริหารประเทศ
ชั่วคราว เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 ได้มีการยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับ
67
68

ดูค�ำปรารภของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2490.
ดูค�ำปรารภของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2475 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2495.

_18-0218(001-304)P5.indd 84

6/7/61 BE 11:58 AM

การน�ำประเพณีในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ

85

ปี พ.ศ. 2492 ที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อข้าราชการประจ�ำ คณะบริหารประเทศชั่วคราว
จึงน�ำรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2475 มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ค�ำปรารภของ
รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวมีข้อความว่า
“ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศความพระราชปรารภว่า
จ�ำเดิมแต่สมเด็จพระบรมปิตลุ าธิราชพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ณ วันที่ 10 ธันวาคม พุทธศักราช 2475 สถาปนา
ระบอบการปกครองประชาธิปไตยขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยแล้วนั้น ต่อมา
ก็ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอีกหลายฉบับจนถึง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492 โดยมุง่ หมายจะให้มหี ลักถาร
ใหม่ เ หมาะสมตามกาลสมั ย แต่ ป รากฏว่ า ในเวลานี้ เ หตุ ก ารณ์ ข องโลกและ
สถานการณ์ภายในได้เปลี่ยนแปลงไป จึงคณะบริหารประเทศชั่วคราวพร้อมด้วย
ข้าราชการทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ และพลเรือนคณะผู้เปลี่ยนแปลง
การปกครอง พุทธศักราช 2475 คณะรัฐประหาร พุทธศักราช 2490 และผูร้ กั ชาติ
ได้นำ� ความกราบบังคลทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกลับให้
ใช้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับพุทธศักราช 2475 พร้อมทัง้ รัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพิม่ เติมว่าด้วยนามประเทศพุทธศักราช 2482 และรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิม่ เติม
ว่าด้วยบทเฉพาะกาล พุทธศักราช 2483 ทรงพระราชด�ำริเห็นเป็นการสมควรทีจ่ ะ
ใช้รัฐธรรมนูญนั้นไปพลางก่อน และโดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ดั่งกล่าวแล้ว มีบทบัญญัติบางมาตราอันไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภาผู้แทนราษฎรปรึกษากันด�ำเนินการ
ปรับปรุงเสียใหม่ เพื่อให้เป็นหลักถาวรแห่งประศาสนวิธีต่อไป
สภาผูแ้ ทนราษฎรได้ประชุมปรึกษาร่างรัฐธรรมนูญสนองพระเดชพระคุณส�ำเร็จลง
ด้วยดี จึงน�ำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายค�ำปรึกษาแนะน�ำด้วยความยินยอม
พร้ อมที่จะตราเป็น รัฐ ธรรมนูญ แห่งราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2475
แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2495 ได้ เมื่อและทรงพระราชวิจารณ์ถี่ถ้วนทั่ว
กระบวนความแล้ว ทรงพระราชด�ำริเห็นสมควรพระราชทานพระบรมราชานุมัติ
จึงมีพระบรมราชโองการด�ำรัสเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งให้ตรารัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2495
ประสิทธิ์สารทประกาศพระราชทานแก่ประชากรของพระองค์ ตั้งแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ....”
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รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ถูกยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 9 ภายใต้
การรัฐประหารของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
และประกาศใช้ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 250269 เมือ่ วันที่ 28 มกราคม
พ.ศ. 2502 มีทั้งสิ้น 20 มาตรา ค�ำปรารภของธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร
พ.ศ. 2502 มีข้อความว่า
“โดยที่หัวหน้าคณะปฏิวัติซึ่งได้กระท�ำการยึดอ�ำนาจการปกครองแผ่นดินเป็น
ผลส�ำเร็จเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 ได้น�ำความกราบบังคมทูลว่า การที่
คณะปฏิวัติได้ประกาศให้ยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2475 แก้ไขเพิม่ เติม พุทธศักราช 2495 เสียนัน้ ก็โดยปรารถนาจะให้มรี ฐั ธรรมนูญ
ที่เหมาะสมและให้การปกครองประเทศเป็นไปโดยเรียบร้อยยิ่งกว่าที่เป็นอยู่
ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนั้น การที่จะให้มีรัฐธรรมนูญเช่นว่านี้ สมควรจัดให้มี
สภาร่างรัฐธรรมนูญประกอบด้วยสมาชิกผู้ทรงวุฒิจัดร่างขึ้นประกาศใช้ต่อไป
แต่ในระหว่างระยะเวลาก่อนที่จะได้มีและประกาศใช้รัฐธรรมนูญซึ่งร่างขึ้นโดย
สภาร่างรัฐธรรมนูญนั้น สมควรให้มีธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรเพื่อใช้
ไปพลางก่อน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะนี้ ทรงพระราชด�ำริ
เห็นชอบด้วย และเพื่อให้การเป็นไปตามที่หัวหน้าคณะปฏิวัติน�ำความกราบ
บังคมทูล จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้บทบัญญัติ
ต่อไปนีเ้ ป็นธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร จนกว่าจะได้ประกาศใช้รฐั ธรรมนูญ
ซึ่งสภาร่างรัฐธรรมนูญจะได้จัดร่างขึ้น”

ธรรมนูญการปกครองฉบับนีใ้ ช้มายาวนานถึง 9 ปี 4 เดือน 23 วัน และถูกยกเลิก
ไปเมื่อได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2511 เมื่อวันที่
20 มิถุนายน พ.ศ. 2511
ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2515 ซึง่ เกิดขึน้ จากการปฏิวตั ขิ อง
จอมพลถนอม กิตติขจร ส่งผลให้รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2511 สิ้นสุดลง ข้อความ
ในค�ำปรารภของธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 251570 ปรากฏว่า
“โดยที่คณะปฏิวัติซึ่งมี จอมพลถนอม กิตติขจร เป็นหัวหน้า ได้กระท�ำการ
ยึดอ�ำนาจการปกครองแผ่นดินเป็นผลส�ำเร็จ เมือ่ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
และหัวหน้าคณะปฏิวตั ไิ ด้นำ� ความกราบบังคมทูลว่า การทีค่ ณะปฏิวตั ไิ ด้ประกาศ
69
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ดูค�ำปรารภของธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2502.
ดูค�ำปรารภของธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2515.
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ให้ยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511 เสียนั้น ก็โดย
ปรารถนาจะแก้ไขสถานการณ์ซงึ่ เป็นภยันตรายต่อประเทศชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์
และประชาชน ให้สงบเรียบร้อยเป็นปกติสขุ โดยรวดเร็ว และก�ำหนดกลไกการปกครอง
ทีเ่ หมาะสมแก่สภาพของประเทศ พืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ และจิตใจของประชาชน
แต่การแก้ไขสถานการณ์ให้สงบเรียบร้อยเป็นปกติสุข รวมทั้งการก�ำหนดกลไก
การปกครองทีเ่ หมาะสม จะต้องใช้เวลา ตามความจ�ำเป็นแก่เหตุการณ์ และในระหว่าง
ด�ำเนินการดังกล่าว สมควรให้มีธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรที่เหมาะสม
กับสถานการณ์และการป้องกันประเทศใช้ไปพลางก่อน เพื่อให้เป็นไปตามที่
หัวหน้าคณะปฏิวัติน�ำความกราบบังคมทูล จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ใช้บทบัญญัติต่อไปนี้เป็นธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร
จนกว่าจะได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ลงมติให้น�ำขึ้น
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย”

ส�ำหรับการรัฐประหารเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 โดยพลเรือเอกสงัด
ชะลออยู่ ซึ่งได้ยึดอ�ำนาจรัฐบาล ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ส่งผลให้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2517 ถูกยกเลิกไปและประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2519 ค�ำปรารภทีป่ รากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 251971 มีข้อความว่า
“หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินได้น�ำความกราบบังคมทูลว่า โดยที่ได้มี
บุคคลกลุม่ หนึง่ ได้กระท�ำการอันเป็นการบ่อนท�ำลายความมัน่ คงของราชอาณาจักร
ราชบัลลังก์ และเศรษฐกิจของประเทศ และในทีส่ ดุ ได้เกิดการจลาจลวุน่ วายอย่าง
ร้ายแรงในบ้านเมือง เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ซึ่งจะน�ำภัยพิบัติและความ
พินาศมาสูบ่ า้ นเมืองในทีส่ ดุ คณะปฏิรปู การปกครองแผ่นดิน จึงได้เข้ายึดอ�ำนาจ
และยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นผลส�ำเร็จเมือ่ เวลา 18.00 นาฬิกา
ของวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 และโดยที่ประชาชนทั้งมวลได้แสดงอย่างแจ้ง
ประจักษ์และเชือ่ มัน่ ว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยซึง่ มีพระมหากษัตริยเ์ ป็น
ประมุข เป็นระบอบการปกครองทีด่ ี และเหมาะสมส�ำหรับประเทศไทย ในอันทีจ่ ะ
ยังให้เกิดความมั่นคงของชาติและความผาสุกของประชาชนโดยทั่วกัน แต่เท่าที่
ผ่านมาสี่สิบปีเศษ การปกครองในระบอบนี้ก็ยังไม่บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนเพราะมิได้มีโครงสร้างที่จะต้องพัฒนาเป็นขั้นเป็นตอนให้เหมาะสม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับพุทธศักราช 2517
71

ดูค�ำปรารภของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2519.
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มีอปุ สรรคขัดข้องจนไม่อาจจะปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปโดยเรียบร้อยได้ ทัง้ ตัวบุคคลทีไ่ ด้รบั
การเลือกตัง้ เข้ามามีสว่ นมีเสียงในการปกครองประเทศก็มไิ ด้เคารพต่อเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญนั้นด้วยประการต่างๆ และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่า
ประโยชน์ ส ่ ว นรวมของชาติ บ ้ า นเมื อ ง เป็ น เหตุ ใ ห้ ก ารปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยต้องล้มลุกคลุกคลานตลอดมา และมีท่าทีว่าชาติบ้านเมืองจะถึงซึ่ง
ความวิบตั ิ จึงเป็นการจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องกอบกูก้ ารปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ด้วยการปฏิรูปการปกครองแผ่นดินให้เหมาะสม โดยจัดให้มีการพัฒนาเป็นขั้น
เป็นตอนไปตามล�ำดับ
ในระยะสี่ ป ี แ รกเป็ น ระยะฟื ้ น ฟู เ สถี ย รภาพของประเทศทั้ ง ทางเศรษฐกิ จ
และการเมือง ในระยะนีส้ มควรให้ราษฎรมีสว่ นในการบริหารราชการแผ่นดินโดยทาง
สภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ซึ่งมีสมาชิกที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ควบคุม
การบริหารราชการแผ่นดิน ในขณะเดียวกันก็จะเร่งเร้าให้ประชาชนเกิดความ
สนใจและตระหนักในหน้าทีข่ องตน ในระยะสีป่ ที สี่ อง สมควรเป็นระยะทีใ่ ห้ราษฎร
มีส่วนในการบริหารราชการแผ่นดินมากขึ้นโดยจัดให้มีรัฐสภาอันประกอบด้วย
สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งสมาชิกมาจากการเลือกตั้ง และวุฒิสภาซึ่งสมาชิกมาจาก
การแต่งตัง้ ทัง้ สองสภานีจ้ ะมีอำ� นาจหน้าทีใ่ นการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
เท่าเทียมกัน ในระยะสีป่ ที สี่ าม สมควรขยายอ�ำนาจของสภาผูแ้ ทนราษฎรให้มากขึน้
และลดอ�ำนาจของวุฒิสภาลงเท่าที่จะท�ำได้ ต่อจากนั้นไปถ้าราษฎรตระหนัก
ในหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของตนทีม่ ตี อ่ ชาติบา้ นเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ดีแล้ว ก็อาจยกเลิกวุฒิสภาให้เหลือแต่สภาผู้แทนราษฎร
อันการจะปฏิรูปโครงสร้างของการปกครองในระบอบนี้ในทางใด ย่อมแล้วแต่
สภาวการณ์ของแต่ละระยะว่ามีเหตุผลสมควรอย่างไร และจักต้องมีการแก้ไข
รัฐธรรมนูญให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในระยะนัน้ ๆ เป็นส�ำคัญ เพือ่ ให้การปฏิรปู
การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขบรรลุ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ นั่นคือความมั่นคงของชาติ
เพื่อให้การเป็นไปตามขั้นตอนและความมุ่งหมายของคณะปฏิรูปการปกครอง
แผ่นดินดังกล่าว จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตรา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับนีข้ นึ้ ไว้ และใช้บงั คับตัง้ แต่บดั นีเ้ ป็นต้นไป”

ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2520 ซึง่ เป็นผลพวงทีเ่ กิดจากการ
รัฐประหารเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520 โดยพลเรือเอกสงัด ชลออยู่ ยึดอ�ำนาจ
รัฐบาลนายธานินทร์ กรัยวิเชียร ค�ำปรารภของธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร
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พ.ศ. 252072 มีข้อความว่า
“โดยทีห่ วั หน้าคณะปฏิวตั นิ ำ� ความกราบบังคมทูลพระกรุณาว่า การทีค่ ณะปฏิวตั ิ
ได้ ก ระท� ำ การยึ ด อ� ำ นาจการปกครองแผ่ น ดิ น เมื่ อ วั น ที่ 20 ตุ ล าคม 2520
และประกาศให้ยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519
นั้นเนื่องด้วยมีความปรารถนาจะเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ สังคม ความสามัคคีของ
ชนในชาติ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชน ตลอดจน
สร้างเสริมความสัมพันธ์กับนานาประเทศ เพื่อให้เกิดความมั่นคงทั้งภายใน
ภายนอกราชอาณาจักรในการบริหารประเทศต่อไป คณะปฏิวัติจะจัดให้มีการ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยมอบให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติจัดร่างขึ้น
ตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ให้มีการเลือกตั้งภายในปีพุทธศักราช 2521 ....”

ค�ำปรารภของธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 253473 ซึง่ เป็นผลพวง
ที่เกิดจากการรัฐประหารเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 โดย พลเอกสุนทร
คงสมพงษ์ ยึดอ�ำนาจรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีข้อความว่า
“โดยทีห่ วั หน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติซงึ่ ได้กระท�ำการยึดอ�ำนาจ
และควบคุมอ�ำนาจการปกครองแผ่นดินเป็นผลส�ำเร็จเมือ่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2534
ได้น�ำความกราบบังคมทูลว่า การที่คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติได้
ประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 และทีแ่ ก้ไข
เพิ่มเติมเสียนั้น ก็โดยปรารถนาให้มีรัฐธรรมนูญที่เหมาะสม เพื่อให้การปกครอง
ประเทศเป็นไปโดยราบรืน่ ประกอบกับมีความมุง่ หมายทีจ่ ะขจัดภยันตรายทีม่ ตี อ่
ประเทศชาติและสถาบันพระมหากษัตริยใ์ ห้หมดสิน้ และบังเกิดความสงบเรียบร้อย
โดยรวดเร็ว รวมตลอดทัง้ ก�ำหนดกลไกการปกครองทีจ่ ะเอือ้ อ�ำนวยให้การบริหาร
ประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมแก่สภาพของประเทศ พื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจ และสังคมของชนในชาติ แต่การด�ำเนินการดังกล่าวจะต้องใช้เวลา
ระยะหนึ่ง จึงสมควรให้มีธรรมนูญการปกครองเพื่อใช้ไปพลางก่อนให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ทเี่ ป็นอยูใ่ นขณะนี้ และเพือ่ ให้การเป็นไปตามทีห่ วั หน้าคณะรักษา
ความสงบเรียบร้อยแห่งชาติได้น�ำความกราบบังคมทูล จึงมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้บทบัญญัติต่อไปนี้เป็นธรรมนูญการปกครอง
ราชอาณาจักร จนกว่าจะได้ประกาศใช้รฐั ธรรมนูญซึง่ จะได้จดั ร่างขึน้ ตามบทบัญญัติ
แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรนี้”
72
73

ดูค�ำปรารภของธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2520.
ดูค�ำปรารภของธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2534.
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ค�ำปรารภของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พ.ศ. 254974
ซึ่งเป็นการรัฐประหารโดย พลเอกสนธิ บุญยรัตนกลิน ยึดอ�ำนาจรัฐบาล ดร.ทักษิณ
ชินวัตร เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 มีข้อความว่า
“โดยทีห่ วั หน้าคณะปฏิรปู การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ซึ่งได้กระท�ำการยึดอ�ำนาจการปกครองแผ่นดินเป็นผลส�ำเร็จ
เมื่อวันที่ 19 กันยายน พุทธศักราช 2549 ได้น�ำความกราบบังคมทูลว่า เหตุที่
ท�ำการยึดอ�ำนาจและประกาศให้ยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเสียนัน้
ก็ โ ดยปรารถนาจะแก้ ไ ขความเสื่ อ มศรั ท ธาในการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น
ความไร้ประสิทธิภาพในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินและการตรวจสอบ
การใช้อ�ำนาจรัฐ ท�ำให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบขึ้นอย่างกว้างขวาง
โดยไม่อาจหาตัวผู้กระท�ำความผิดมาลงโทษได้ อันเป็นวิกฤติการณ์ร้ายแรง
ทางการเมืองการปกครอง และปัญหาความขัดแย้งในมวลหมู่ประชาชนที่ถูก
ปลุกปัน่ ให้แบ่งแยกเป็นฝักเป็นฝ่าย จนเสือ่ มสลายความรูร้ กั สามัคคีของชนในชาติ
อันเป็นวิกฤติการณ์รนุ แรงทางสังคม แม้หลายภาคส่วนจะได้ใช้ความพยายามแก้ไข
วิกฤติการณ์ดงั กล่าวแล้ว แต่กไ็ ม่เป็นผล กลับมีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงยิง่ ขึน้
จนถึงขัน้ ใช้กำ� ลังเข้าปะทะกัน ซึง่ อาจมีการสูญเสียชีวติ และเลือดเนือ้ ได้ นับว่าเป็น
ภยันตรายใหญ่หลวงต่อระบอบการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ และความสงบ
เรียบร้อยของประเทศ จ�ำเป็นต้องก�ำหนดกลไกทางปกครองที่เหมาะสมแก่
สถานการณ์ เ พื่ อ ใช้ ไ ปพลางก่ อ น โดยค� ำ นึ ง ถึ ง หลั ก นิ ติ ธ รรมตามประเพณี
การปกครองของประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข การฟื้นฟูความรู้รักสามัคคี ระบบเศรษฐกิจ และความสงบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง การเสริมสร้างระบบการตรวจสอบทุจริตที่เข้มแข็งและ
ระบบจริยธรรมที่ดีงาม การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
การปฏิบัติตามกฎบัตรสหประชาชาติ พันธกรณีตามสนธิสัญญาหรือความตกลง
ระหว่างประเทศ การส่งเสริมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ การด�ำรงชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ขณะเดียวกัน ก็เร่งด�ำเนินการให้มีการจัดท�ำร่าง
รัฐธรรมนูญขึน้ ใหม่ ด้วยการมีสว่ นร่วมอย่างกว้างขวางจากประชาชนในทุกขัน้ ตอน
เพื่อให้การเป็นไปตามที่คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขได้นำ� ความกราบบังคมทูล จึงมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้ า โปรดกระหม่ อ มให้ ใ ช้ บ ทบั ญ ญั ติ ต ่ อ ไปนี้ เ ป็ น รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) จนกว่าจะได้ประกาศใช้รฐั ธรรมนูญทีจ่ ะได้จดั ท�ำ
ร่างขึ้นและน�ำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย”
74

ดูค�ำปรารภของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549.
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ค�ำปรารภแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พ.ศ. 255775
ซึ่งเป็นผลจากการรัฐประหารโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ยึดอ�ำนาจรัฐบาล
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 มีข้อความว่า
“โดยที่ ค ณะรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยแห่ ง ชาติ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยคณะทหาร
และต�ำรวจได้น�ำความกราบบังคมทูลว่าตามที่ได้เกิดสถานการณ์ความขัดแย้ง
ทางการเมืองขึ้นในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน
จนลุกลามไปสู่แทบทุกภูมิภาคของประเทศ ประชาชนแตกแยกเป็นฝ่ายต่างๆ
ขาดความสามัคคีและมีทศั นคติไม่เป็นมิตรต่อกัน บางครัง้ เกิดความรุนแรง ใช้กำ� ลัง
และอาวุธสงครามเข้าท�ำร้ายประหัตประหารกัน สวัสดิภาพและการด�ำรงชีวติ ของ
ประชาชนไม่เป็นปกติสขุ การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองการปกครองชะงักงัน
กระทบต่อการใช้อ�ำนาจในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร และในทางตุลาการ
การบังคับใช้กฎหมายไม่ได้ผล นับเป็นวิกฤติการณ์รา้ ยแรงทีไ่ ม่เคยปรากฏมาก่อน
แม้รฐั จะแก้ไขปัญหาด้วยกลไกและมาตรการทางกฎหมาย เช่น น�ำกฎหมายเกีย่ วกับ
การรักษาความสงบเรียบร้อยในภาวะต่างๆ มาบังคับใช้ ยุบสภาผูแ้ ทนราษฎรและ
จัดให้มกี ารเลือกตัง้ ทัว่ ไป และฝ่ายทีไ่ ม่ได้เป็นคูก่ รณี เช่น องค์กรธุรกิจภาคเอกชน
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ พรรคการเมือง กองทัพ และวุฒสิ ภา ได้พยายามประสาน
ให้มกี ารเจรจาปรองดองกัน แต่กไ็ ม่เป็นผลส�ำเร็จ กลับจะเกิดข้อขัดแย้งใหม่ในทาง
กฎหมายและการเมือง เป็นวังวนแห่งปัญหาไม่รู้จักจบสิ้น ในขณะที่ความขัดแย้ง
ได้ขยายตัวกว้างขวางออกไปและมีแนวโน้มจะรุนแรงมากขึ้นจนถึงขั้นจลาจลได้
ทุกขณะซึ่งอาจเป็นอันตราต่อชีวิต ทรัพย์สิน ความสะดวกสบายของประชาชน
ผูส้ จุ ริตกระทบต่อการท�ำมาหากินและภาวะหนีส้ นิ ของเกษตรกร โดยเฉพาะชาวนา
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การป้องกันปัญหาจากภัยธรรมชาติ ความเชือ่ ถือ
ในอ�ำนาจรัฐ และความเชือ่ มัน่ ของนักลงทุนต่างชาติและความศรัทธาของประชาชน
ที่มีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ในที่สุด คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงจ�ำเป็นต้องเข้ายึดและควบคุมอ�ำนาจ
การปกครองประเทศเมือ่ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และประกาศให้รฐั ธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 สิ้นสุดลง ยกเว้นความในหมวด 2
พระมหากษัตริย์ โดยได้ก�ำหนดแนวทางการแก้ปัญหาไว้สามระยะคือระยะ
เฉพาะหน้า เป็นการใช้อ�ำนาจสกัดการใช้ก�ำลังและการน�ำอาวุธมาใช้คุกคาม
ประชาชน ยุติความหวาดระแวงและแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
75
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การปกครอง ที่สะสมมากว่าหกเดือนให้คลี่คลายลงเพื่อเตรียมเข้าสู่ระยะที่สอง
ซึ่งจะจัดให้มีรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว จัดตั้งสภาขึ้นท�ำหน้าที่ในทางนิติบัญญัติ
และให้มคี ณะรัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินแก้ไขสถานการณ์อนั วิกฤติให้กลับคืนสู่
สภาวะปกติ ฟื้นฟูความสงบเรียบร้อย ความรู้รักสามัคคี และความเป็นธรรม
แก้ปญ
ั หาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง จัดให้มกี ฎหมายทีจ่ ำ� เป็นเร่งด่วน
จัดตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติและองค์กรต่างๆ เพื่อให้มีการปฏิรูปในด้านการเมือง
และด้านอืน่ ๆ และให้มกี ารยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทวี่ างกติกาการเมืองให้รดั กุม
เหมาะสม ป้องกันและปราบปรามการทุจริต สามารถตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นธรรม ก่อนจะส่งมอบภารกิจเหล่านี้แก่
ผูแ้ ทนปวงชนชาวไทยและคณะรัฐบาลทีจ่ ะเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินในระยะ
ต่อไป ในการด�ำเนินการดังกล่าวนี้จะให้ความส�ำคัญแก่หลักการพื้นฐานยิ่งกว่า
วิธีการในระบอบประชาธิปไตยเพียงประการเดียว จึงจ�ำเป็นต้องใช้เวลาสร้าง
บรรยากาศแห่งความสงบเรียบร้อยและปรองดอง เพือ่ น�ำความสุขทีส่ ญ
ู หายไปนาน
กลับคืนสู่ประชาชน และปฏิรูปกฎเกณฑ์บางเรื่องที่เคยเป็นชนวนความขัดแย้ง
ไม่ชดั เจน ไร้ทางออกในยามวิกฤติ ขาดประสิทธิภาพหรือไม่เป็นธรรมให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหาและความต้องการของชนในชาติ ซึ่งควรใช้เวลาไม่ยาวนาน
หากเทียบกับเวลาที่จะต้องสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ถ้าปล่อยให้สถานการณ์
ผันแปรไปตามยถากรรม จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ใช้บทบัญญัติต่อไปนี้เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
จนกว่าจะได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะจัดท�ำขึ้นตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้ต่อไป”76

การปฏิ วั ติ รั ฐ ประหารในแต่ ล ะช่ ว งมี ลั ก ษณะแตกต่ า งกั น กล่ า วคื อ
การรัฐประหารช่วงก่อนปี พ.ศ. 2500 เป็นการช่วงชิงอ�ำนาจระหว่างคณะราษฎร์ภายหลัง
เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของประเทศ การรัฐประหารในปี พ.ศ. 2500 ของ
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึง่ ยึดอ�ำนาจรัฐบาล จอมพล ป. พิบลู สงคราม แสดงให้เห็นถึง
ช่วงเวลาหมดยุคของคณะราษฎร์ และนับแต่การรัฐประหารปี พ.ศ.2501 เป็นต้นมา
เป็นการปฏิวตั ริ ฐั ประหารทีก่ อ่ ให้เกิดการล้มระบอบการปกครอง ท�ำลายระบบเศรษฐกิจ
และสถาบันทางการเมือง และรวมถึงการยกเลิกรัฐธรรมนูญทุกครั้ง ซึ่งดูเหมือนว่า
คณะรัฐประหารจะมีอ�ำนาจดั่งองค์รัฏฐาธิปัตย์ตามที่ศาลฎีกาได้เคยพิพากษาไว้
(ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1662/2505)77 อย่างไรก็ตาม องค์รฏั ฐาธิปตั ย์มใิ ช่คณะรัฐประหาร
76
77

ดูค�ำปรารภของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557.
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แต่เป็นการใช้อ�ำนาจแทนองค์อธิปัตย์เท่านั้น อ�ำนาจเดิมยังคงอยู่ที่พระมหากษัตริย์
ซึง่ เป็นประมุขของประเทศ อาจกล่าวได้วา่ การกระท�ำใดๆ ของคณะรัฐประหารทีเ่ ป็น
การละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือการก่อหนี้สาธารณะของคณะรัฐประหารอาจไม่มีผล
ผูกพันรัฐหรือประเทศไทยตามหลักการเรือ่ ง “Odious Debt”78 ในกฎหมายระหว่าง
ประเทศ79
เป็นทีน่ า่ สังเกตว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เปิดช่องให้
ประชาชนที่ได้รับความเสียหายหรือถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
สามารถฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรง80 อาจก่อให้เกิดบรรทัดฐานใหม่เกี่ยวกับ
อ�ำนาจขององค์อธิปัตย์
ส�ำหรับประเด็นเรือ่ ง “Odbious Debt” เป็นหลักการแห่งกฎหมายในทางกฎหมายระหว่างประเทศทีถ่ อื ว่า
หนีส้ าธารณะหรือการก่อหนีส้ าธารณะของระบอบการปกครองใดทีม่ ไิ ด้เกิดขึน้ โดยชอบธรรม (Illegitimate)
อาทิ รัฐบาลจากการรัฐประหาร รัฐบาลเผด็จการ หรือรัฐบาลทหารในบางประเทศแถวทวีปแอฟริกา ถือว่า
เป็นหนี้ที่ไม่ตอบสนองความต้องการของคนในชาติ จึงไม่ควรมีผลผูกพัน (Not Enforceable) และหนี้
ดังกล่าวควรเป็นความรับผิดชอบเฉพาะบุคคล (Personal Debt) ทีไ่ ด้กอ่ หนีข้ นึ้ แนวคิดเรือ่ ง “Odious Debt”
เกิดขึ้นจากต�ำราของ Alexander Nahum Sack ปีค.ศ. 1927 ซึ่งเป็นนักกฎหมายชาวรัสเซีย โดยได้ศึกษา
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในศตวรรษที่ 19 ของประเทศเม็กซิโกในสมัยจักรพรรดิ Maximilian และ
การปฏิเสธการช�ำระหนีข้ องประเทศคิวบาในช่วงทีต่ กเป็นอาณานิคมสเปน โดย Sack กล่าวว่า เมือ่ การก่อหนี้
สาธารณะเกิดขึ้นโดยระบอบที่ไม่ชอบธรรม และไม่ตอบสนองต่อความต้องการหรือผลประโยชน์ของคน
ในชาติ และเพือ่ เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุม่ หรือคณะบุคคล หนีด้ งั กล่าวไม่ผกู พันประชาชนภายในชาติ
และไม่ผกู พันรัฐ แต่ผกู พันคณะบุคคลทีอ่ ยูภ่ ายใต้ระบอบดังกล่าว และได้ทำ� การก่อหนีส้ าธารณะเช่นว่านัน้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ หนีส้ าธารณะดังกล่าวควรผูกพันผูเ้ ป็นผูป้ กครอง (Rulers) ในระบอบนัน้ Sack ได้กล่าว
ต่อไปอีกว่า แนวคิดเรือ่ ง “Odious Debt” จะถือว่าการก่อหนีส้ าธารณะไม่มผี ลผูกพันรัฐเมือ่ (1) ผูป้ กครอง
ในขณะนั้นทราบและเข้าใจ (2) ว่าการก่อหนี้ไม่ได้เกิดจากฉันทานุมัติของคนในชาติ และ (3) ไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์กบั ประชาชนในภาพรวม กรณีนเี้ คยเกิดคดีคำ� ตัดสินในศาลของอังกฤษซึง่ ผูพ้ พิ ากษา Chief Justice
William Howard Taft ได้ใช้หลักการดังกล่าวในการพิจารณาวินจิ ฉัยว่าประเทศคอสตา ริกา ไม่ตอ้ งจ่ายหนี้
คืนให้แก่อังกฤษ ในสมัยรัฐบาล Federico Tinoco Granados ซึ่งเป็นการก่อหนี้ของรัฐบาลที่มาจากการ
รัฐประหาร และการก่อหนี้สาธารณะดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ ดู Odette Lienau.
(2008). Who is the “Sovereign” in Sovereign Debt?: Reinterpreting a Rule-of-Law Framework
from the Early Twentieth Century. Yale Journal of International Law, 33(1): 63–111.
79
Jeff King. 2016. The Doctrine of Odious Debt in International Law New York: Cambridge
University Press.
80
มาตรา 213 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 บัญญัตวิ า่ “บุคคลซึง่ ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ
ทีร่ ฐั ธรรมนูญคุม้ ครองไว้มสี ทิ ธิยนื่ ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ มีคำ� วินจิ ฉัยว่าการกระท�ำนัน้ ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ”.
78
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3.4.5 พระราชวินิจฉัย
พระราชวินิจฉัยซึ่งเกี่ยวกับการยับยั้งร่างกฎหมายหรือการพระราชทานคืน
ร่างกฎหมายมีประเด็นทีเ่ กีย่ วพันกับเรือ่ งประเพณีทางรัฐธรรมนูญของไทย พระราช
วินจิ ฉัยกับประเพณีทางรัฐธรรมนูญสามารถล�ำดับเหตุการณ์สำ� คัญทางประวัตศิ าสตร์
ของไทยได้ดังนี้
ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 7 ได้ทรงมีพระราชวินจิ ฉัย
ยับยั้งร่างพระราชบัญญัติอากรมรดกและการรับมรดก และร่างกฎหมายอีก 3 ฉบับ
กล่าวคือ ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขประมวลกฎหมายอาญาทหาร ร่างพระราชบัญญัติ
แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม กฎหมายลั ก ษณะอาญา และร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
วิธพี จิ ารณาความอาญา และสภาผูแ้ ทนราษฎรลงมติยนื ยันด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ธรรมดาเมือ่ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2477 และวันที่ 29 กันยายน 2477 มีผลให้ประกาศ
ใช้กฎหมายทั้ง 4 ฉบับ โดยไม่มีการลงพระปรมาภิไธย ประเพณีการลงมติยืนยันโดย
รัฐสภาให้ประกาศใช้รา่ งพระราชบัญญัตเิ ป็นกฎหมายโดยไม่มกี ารลงพระปรมาภิไธย
ไม่เคยปรากฏในประวัติศาสตร์การเมืองของไทยอีกเลยดังเหตุการณ์ซึ่งสรุปได้ดังนี้
ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
เคยมีพระราชวินิจฉัยยับยั้งร่างกฎหมาย 2 ครั้ง กล่าวคือ ในช่วงปี พ.ศ. 2535
สมัย นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรี และในช่วงปี พ.ศ. 2546 สมัย
ดร.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี
ในปี พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นช่วงที่ นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรี
และมีรฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 ใช้บงั คับ มาตรา 94 รัฐธรรมนูญ
ฉบับดังกล่าวซึ่งเกี่ยวข้องกับพระราชวินิจฉัยยับยั้งร่างกฎหมาย บัญญัติว่า
“ร่างพระราชบัญญัติใด พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วย และพระราชทาน
คืนมายังรัฐสภา หรือเมื่อพ้นเก้าสิบวันแล้วมิได้พระราชทานคืนมา รัฐสภาจะต้อง
ปรึกษาร่างพระราชบัญญัตนิ นั้ ใหม่ ถ้ารัฐสภามีมติยนื ยันตามเดิมด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา
แล้ว ให้นายกรัฐมนตรีน�ำร่างพระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายอีกครั้งหนึ่ง
เมื่ อ พระมหากษั ต ริ ย ์ มิ ไ ด้ ท รงลงพระปรมาภิ ไ ธยพระราชทานคื น มาภายใน
สามสิบวัน ให้นายกรัฐมนตรีน�ำพระราชบัญญัตินั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ใช้บงั คับเป็นกฎหมายได้เสมือนหนึง่ ว่า พระมหากษัตริยไ์ ด้ทรงลงพระปรมาภิไธย
แล้ว”  
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การบัญญัติหลักการดังกล่าวในมาตรา 94 รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2534
มีรากมาจากหลักการที่ว่า กษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ�ำนาจในการพระราชทาน
ความยินยอมให้กฎหมายที่ผ่านสภาเป็นกฎหมายได้ (To Give Royal Assent)
และในขณะเดียวกันกษัตริย์มีพระราชอ�ำนาจที่จะไม่ยินยอมให้กฎหมายที่ผ่านสภา
มาแล้วประกาศใช้เป็นกฎหมายได้ (To Refuse Royal Assent) ของประเทศอังกฤษ
ซึ่งเป็นต้นแบบของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ซึ่งหลักการดังกล่าวได้ปรากฏมาจนถึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 146)81
ภายใต้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 ในสมัยรัฐบาล นายอานันท์
ปันยารชุน สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ลงมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งมีสาระส�ำคัญ
คือ  การก�ำหนดโทษปรับขัน้ สูงต่อสือ่ มวลชนจาก 200,000 บาท เป็น 20 เท่า คือ 4 ล้านบาท
หรืออาจมากกว่านี้หากพิสูจน์ความเสียหายได้ ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมิ ไ ด้ ท รงเห็ น ชอบด้ ว ยและ
มิได้ทรงลงพระปรมาภิไธย กรณีนี้จึงส่งผลให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติมิได้น�ำร่าง
พระราชบัญญัตฉิ บับนีเ้ ข้าสูก่ ระบวนพิจารณาของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ และท�ำให้
ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวตกไป
พระราชวินิจฉัยในการยับยั้งกฎหมายเกิดขึ้นอีกครั้งในปี พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็น
ช่วงเวลาที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ใช้บังคับ มาตรา 94
ซึ่งมีข้อความเช่นเดียวกันมาตรา 94 รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2534 บัญญัติว่า
“ร่างพระราชบัญญัตหิ รือร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญใด พระมหากษัตริย์
ไม่ทรงเห็นชอบด้วย และพระราชทานคืนมายังรัฐสภา หรือเมื่อพ้นเก้าสิบวันแล้ว
มิ ไ ด้ พ ระราชทานคืน มา รัฐ สภาจะต้องปรึ ก ษาร่ า งพระราชบั ญญั ติ ห รื อ ร่ า ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นใหม่ ถ้ารัฐสภามีมติยืนยันตามเดิมด้วย
81

มาตรา 146 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 บัญญัตวิ า่ “ร่างพระราชบัญญัตใิ ด พระมหากษัตริย์
ทรงไม่เห็นชอบด้วยและพระราชทานคืนมายังรัฐสภา หรือเมื่อพ้นเก้าสิบวันแล้วมิได้พระราชทานคืนมา
รัฐสภาจะต้องปรึกษาร่างพระราชบัญญัตนิ นั้ ใหม่ ถ้ารัฐสภามีมติยนื ยันตามเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า
สองในสามของจ�ำนวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องทัง้ สองสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีนำ� ร่างพระราชบัญญัตนิ นั้
ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอีกครั้งหนึ่ง เมื่อพระมหากษัตริย์มิได้ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทาน
คืนมาภายในสามสิบวัน ให้นายกรัฐมนตรีนำ� พระราชบัญญัตนิ นั้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บงั คับเป็น
กฎหมายได้เสมือนหนึ่งว่าพระมหากษัตริย์ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว”.  
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คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ
ทั้งสองสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีน�ำร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนัน้ ขึน้ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมอีกครัง้ หนึง่ เมือ่ พระมหากษัตริย์
มิได้ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานคืนมาภายในสามสิบวัน ให้นายกรัฐมนตรี
น� ำ พระราชบัญญัติหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญนั้นประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาใช้บงั คับเป็นกฎหมายได้เสมือนหนึง่ ว่า พระมหากษัตริยไ์ ด้ทรง
ลงพระปรมาภิไธยแล้ว”  

จะเห็นได้ว่ามาตรา 94 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
น�ำหลักการเดิมของมาตรา 94 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534
มาบัญญัตไิ ว้ และต่อมาในปี พ.ศ. 2546 สมัย ดร. ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี
ได้ทูลเกล้าฯ ถวายร่างพระราชบัญญัติครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .....82
และร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ เ หรี ย ญเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินนี าถ เนือ่ งในโอกาสพระราชพิธมี หามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
12 สิงหาคม 2547 พ.ศ. ....83 เพือ่ ทรงลงพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระราชทานร่างพระราชบัญญัตทิ งั้ 2 ฉบับคืนมายัง
รัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 94 ดังกล่าวข้างต้น
พระราชวิ นิ จ ฉั ย เกี่ ย วกั บ การยั บ ยั้ ง ร่ า งกฎหมายในรั ช สมั ย พระเจ้ า อยู ่
รัชกาลที่ 10 เกิดขึ้นในช่วงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พ.ศ. 2557 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 โดยมีพระราชกระแส
รับสั่งให้แก้ไขร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านประชามติ หมวดพระมหากษัตริย์ รัฐบาล
จึงได้ด�ำเนินการตามพระราชกระแสรับสั่งตามที่ปรากฏใน หมวดพระมหากษัตริย์
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
จะเห็นได้วา่ นับตัง้ แต่หมดยุคคณะราษฎร์ รัฐสภาไม่เคยมีการลงมติยนื ยันร่าง
กฎหมายทีพ่ ระมหากษัตริยไ์ ม่ทรงเห็นชอบ จึงเกิดเป็นประเพณีทางรัฐธรรมนูญทีว่ า่
หากร่างกฎหมายใดที่พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบและไม่ลงพระปรมาภิไธย
รัฐสภาจะไม่มีการลงมติยืนยันและให้ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวตกไป

ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวมีถ้อยค�ำและรายละเอียดของเนื้อหาที่มีข้อบกพร่องหลายประการ อาทิ
การใช้ถ้อยค�ำและข้อความผิด การอ้างอิงมาตราเชื่อมโยงกันผิด เป็นต้น.  
83
ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวมีการระบุลักษณะของเหรียญผิดพลาด.  
82
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3.4.6 การอภัยโทษ
การอภัยโทษเป็นประเพณีดงั้ เดิมของไทยทีป่ รากฏมาตัง้ แต่สมัยโบราณจนถึง
ปัจจุบัน และรัฐธรรมนูญได้ให้การรับรองไว้ โดยถือกันว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ที่มาของอ�ำนาจและเกียรติยศ พระมหากษัตริย์จึงทรงเป็นประมุข มีอ�ำนาจในการ
บริหารราชการแผ่นดิน อ�ำนาจในการประกาศให้เป็นกฎหมาย และรวมทั้งอ�ำนาจ
ในการช�ำระความต่างๆ84 และเมื่อประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญการใช้อ�ำนาจดังกล่าว
ถูกใช้ผา่ นตัวแทน กล่าวคือ อ�ำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินผ่านฝ่ายบริหารโดย
มีนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี อ�ำนาจในการตรากฎหมายผ่านฝ่ายนิติบัญญัติ
หรือรัฐสภา และอ�ำนาจในการพิจารณาความผ่านฝ่ายตุลาการหรือศาล ซึ่งหลักการ
ดังกล่าวปรากฏในมาตรา 3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 256085
ซึ่งบัญญัติว่า
“อ�ำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรง
ใช้อ�ำนาจทั้งทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญนี้”

มาตรา 3 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มีความคล้ายคลึง
กับ Part I.3 รัฐธรรมนูญของประเทศเดนมาร์ก (Denmark’s Constitution of
1953)86 ซึ่งบัญญัติว่า
“The legislative power shall be vested in the King and the Folketing
conjointly. The executive power shall be vested in the King. The judicial
power shall be vested in the courts of justice.”

กล่าวได้ว่า พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งอ�ำนาจในการบริหารราชการแผ่นดิน
อ�ำนาจในการประกาศให้เป็นกฎหมาย อ�ำนาจในการช�ำระความ ซึง่ รวมทัง้ การลงโทษ
ประหารชีวิตและการอภัยโทษ และส�ำหรับประเทศไทย รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้
อย่างชัดแจ้งในมาตรา 179 ซึง่ บัญญัตวิ า่ “พระมหากษัตริยท์ รงไว้ซงึ่ พระราชอ�ำนาจ
ในการพระราชทานอภัยโทษ” อันทีจ่ ริง ไม่วา่ ประเทศนัน้ จะปกครองโดยพระมหากษัตริย์
หรือด้วยระบอบใดก็ตาม อ�ำนาจในการอภัยโทษเป็นอ�ำนาจของประมุขของประเทศ
ปวริศร เลิศธรรมเทวี. 2559. ปัญหากระบวนการรวบรวมและจัดการทรัพย์สินบุคคลล้มละลายของไทย.
วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 34(2), 145-166.  
85
มาตรา 3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560.
86
Denmark’s Constitution (1953), Part I.3.
84
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(Head of the State) กล่าวโดยสรุปได้ว่า พระราชอ�ำนาจในการพระราชทาน
อภัยโทษซึ่งรองรับโดยรัฐธรรมนูญจึงเป็นประเพณีทางรัฐธรรมนูญของไทยที่ส�ำคัญ
อีกประการหนึ่ง
3.5 บทสรุป
บทนี้กล่าวถึงประเพณีทางรัฐธรรมนูญของไทยโดยได้ศึกษาวิเคราะห์จาก
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญของไทยทุกฉบับ และจากการศึกษาแนวค�ำวินิจฉัย
ค�ำพิพากษาและค�ำตัดสินของศาล พบว่าบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญทีป่ รากฏการน�ำ
ประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญปรากฏในรัฐธรรมนูญ
10 ฉบับ โดยปรากฏในมาตรา 20 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2502
เป็นครั้งแรก และต่อมาได้กลายเป็นต้นแบบของการบัญญัติหลักการดังกล่าวใน
ธรรมนูญการปกครองและรัฐธรรมนูญ (ฉบับชัว่ คราว) การบัญญัตหิ ลักการดังกล่าวได้
ปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับถาวรเป็นครัง้ แรกในรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 จนถึง
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน (รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2560)
ในส่วนที่เกี่ยวกับแนวค�ำวินิจฉัยของศาลที่เกี่ยวข้องปรากฏในสามคดี ได้แก่
ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 912/2534 ซึง่ วินจิ ฉัยเกีย่ วกับกรณีคณะกรรมการตรวจสอบ
การกระท�ำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) เป็นคณะบุคคลที่มิใช่ศาล การที่
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ก�ำหนดให้ คตส. มีอ�ำนาจวินิจฉัยว่า
ทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบตกเป็นของแผ่นดิน จึงเป็นการก�ำหนดให้ คตส. มีอ�ำนาจ
พิจารณาคดีเช่นเดียวกับศาล จึงขัดต่อประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
เป็นคดีแรกทีม่ กี ารกล่าวถึงเรือ่ งประเพณีทางรัฐธรรมนูญ หรือค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ 6/2543 ซึ่งวินิจฉัยกรณีเกี่ยวกับการใช้สิทธิเลือกตั้งของพระมหากษัตริย์ว่าทรง
อยู่เหนือการเมือง ทรงด�ำรงไว้ซึ่งความเป็นกลางทางการเมือง หากก�ำหนดให้ทรง
มีหน้าทีไ่ ปใช้สทิ ธิเลือกตัง้ ย่อมจะก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกับหลักการ
อยูเ่ หนือการเมืองและความเป็นกลางทางการเมืองของพระมหากษัตริย์ และค�ำวินจิ ฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญที่ 3/2559 ที่วินิจฉัยว่า บทสันนิษฐานในคดีอาญาต้องสันนิษฐาน
ไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยไม่มีความผิดเป็นสิทธิที่ประชาชนชาวไทยได้รับความ
คุ้มครองตามรัฐธรรมนูญหลายฉบับจึงถือเป็นประเพณีการปกครองประเทศไทย
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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แนวค�ำวินิจฉัยทั้งสามกรณีก่อให้เกิดนิติวิธีในการปรับใช้หลักเรื่องประเพณี
การปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
หรือการปรับใช้หลักเรือ่ งประเพณีทางรัฐธรรมนูญ โดยมีองค์ประกอบของหลักเกณฑ์
และเงือ่ นไขส�ำคัญ 6 ประการ ว่า (1) ไม่มบี ทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญทีอ่ าจน�ำมาปรับใช้แก่
กรณีได้ กรณีนี้รวมถึงไม่มีค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวางหลักในเรื่องดังกล่าว
(2) เป็นเรือ่ งทีม่ บี ทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญหลายฉบับรับรองไว้ (3) เป็นเรือ่ งทีเ่ ป็นทีย่ อมรับ
หรือเป็นเรือ่ งทีด่ ี ซึง่ เกีย่ วข้องกับคุณค่าหรือบรรทัดฐานทางสังคม ทีม่ คี วามเป็นสากล
และไม่แย้งต่อความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ (4) ต้องเกี่ยวข้องกับหลักการพื้นฐานทาง
รัฐธรรมนูญ (5) มีความเกี่ยวพันกับหลักการพื้นฐานของระบอบการปกครอง
และ (6) ถูกต้องตามท�ำนองคลองธรรม หรือตามหลักนิตธิ รรม แนวค�ำวินจิ ฉัยของศาล
และนิตวิ ธิ ที ไี่ ด้จากแนวค�ำวินจิ ฉัยดังกล่าวของไทยจะได้นำ� ไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ
กรณีตา่ งประเทศในบทต่อไปเพือ่ พิจารณาว่าในต่างประเทศมีนติ วิ ธิ กี ารน�ำประเพณี
การปกครองมาปรับใช้อย่างไร
อย่างไรก็ตาม การศึกษาบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและแนวค�ำวินิจฉัย
ของศาลที่เกี่ยวข้องยังมิได้ค้นพบว่าประเพณีทางรัฐธรรมนูญของประเทศไทยที่
ศาลรัฐธรรมนูญสามารถน�ำมาพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญได้มีลักษณะหรือ
หลักการทางกฎหมาย (Jurisprudence) อย่างไร ฉะนั้น การศึกษาการน�ำประเพณี
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจึงต้อง
ศึกษาจากประวัตศิ าสตร์ และจากการศึกษาพบว่าเกิดการสร้างประเพณีทางรัฐธรรมนูญ
ใน 6 ลักษณะส�ำคัญ กล่าวคือ
ประการแรก การสืบราชสมบัตซิ งึ่ เป็นการขึน้ ครองราชย์ของพระมหากษัตริย์
ต่อเนือ่ งจากพระมหากษัตริยอ์ งค์กอ่ นตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ฯ
และรองรับในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ
ประการที่สอง กรณีนายกรัฐมนตรีพระราชทาน ซึ่งเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2516
ช่วงเวลาทีเ่ กิดสุญญากาศทางการเมือง การพระราชทานนายกรัฐมนตรีจงึ เป็นการใช้
พระราชอ�ำนาจในสถานการณ์ฉุกเฉิน (Reserve Powers) เพื่อท�ำให้ระบอบ
ประชาธิปไตยที่ล้มเหลวกลับคืนสู่ภาวะปกติ
ประการที่สาม การลงพระปรมาภิไธยในกฎหมาย และการลงนามรับสนอง
พระบรมราชโองการซึง่ มีทมี่ าจากหลักการว่าด้วย “The King Can Do No Wrong”
โดยร่างกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยไปแล้ว ย่อมถือว่าเป็น
กฎหมายใช้บังคับได้อันเป็นประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่ส�ำคัญ
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ประการที่สี่ การปฏิวัติรัฐประหารซึ่งก่อให้เกิดการล้มระบอบประชาธิปไตย
การท�ำลายระบบเศรษฐกิจ และการยกเลิกรัฐธรรมนูญ การปฏิวัติรัฐประหาร
มิได้เป็นประเพณีทางรัฐธรรมนูญแม้วา่ ประเทศไทยมีการรัฐประหารมาแล้วหลายครัง้
ซึ่งส่งผลให้รัฐธรรมนูญมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอยู่เสมอ คณะรัฐประหารไม่ถือเป็น
รัฏฐาธิปตั ย์ แม้ศาลฎีกาจะได้เคยตีความวางหลักไว้ในค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1662/2505
แต่หากพิจารณาจากหลักฐานตามประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่ปรากฏในค�ำปรารภ
ของรัฐธรรมนูญทุกฉบับ องค์รัฏฐาธิปัตย์มิใช่คณะรัฐประหาร การใช้อ�ำนาจของ
คณะรัฐประหารเป็นเพียงการใช้อำ� นาจแทนองค์อธิปตั ย์เท่านัน้ อ�ำนาจเดิมยังคงอยูท่ ี่
พระมหากษัตริยซ์ งึ่ เป็นประมุขของประเทศ ฉะนัน้ การกระท�ำใดๆ ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อ
สิทธิและเสรีภาพหรือการก่อหนีส้ าธารณะของคณะรัฐบาลรัฐประหาร ไม่มผี ลผูกพัน
ประเทศตามหลักการว่าด้วย “Odious Debt” ในกฎหมายระหว่างประเทศ
ประการทีห่ า้ พระราชวินจิ ฉัยในการยับยัง้ ร่างกฎหมายหรือการพระราชทาน
คืนร่างกฎหมาย เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่สถาบันการเมืองยึดถือและประพฤติปฏิบัติ
มาจนกลายเป็นประเพณีทางรัฐธรรมนูญ ร่างกฎหมายฉบับใดที่พระมหากษัตริย์
ไม่ทรงลงพระปรมาภิไธย ร่างกฎหมายฉบับนั้นเป็นอันตกไปตามประเพณีทาง
รัฐธรรมนูญ
ประการสุดท้าย การอภัยโทษซึง่ เป็นพระราชอ�ำนาจของพระมหากษัตริยไ์ ทย
ที่ปรากฏมาตั้งแต่สมัยโบราณ และรัฐธรรมนูญได้บัญญัติรับรองไว้ตามหลักการ
อภัยโทษเป็นอ�ำนาจของประมุขแห่งรัฐ
ประเพณีทางรัฐธรรมนูญของไทยจึงเกี่ยวพันกับประเพณีที่ประพฤติปฏิบัติ
สืบต่อกันมาตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง จากระบอบสมบูรณา
ญาสิทธิราชย์ไปสู่ ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในปี
พ.ศ. 2475 โดยมีรฐั ธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด และเป็นประเพณีทไี่ ด้รบั การรับรองไว้
ในรัฐธรรมนูญ หรือเกี่ยวกับการใช้พระราชอ�ำนาจไปตามครรลองของรัฐธรรมนูญ
เพื่อแก้วิกฤติรัฐธรรมนูญหรือสุญญากาศทางการเมือง
กล่าวได้ว่า ประเพณีทางรัฐธรรมนูญของไทยมีความสัมพันธ์กับการใช้
พระราชอ�ำนาจในสถานการณ์ภาวะฉุกเฉิน (Reserve Powers) ซึง่ เป็นการคืนอ�ำนาจ
กลับไปสู่ประมุขแห่งรัฐตามหลักการเดิมของระบอบการปกครองและรัฐธรรมนูญ
ประเพณีทางรัฐธรรมนูญของไทยทีป่ รากฏก่อให้เกิดประเด็นค�ำถามทีต่ อ้ งพิจารณาว่า
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ประเพณีทางรัฐธรรมนูญของไทยมีความสอดคล้องกับหลักการสากลมากน้อยเพียงใด
หรือมีความคล้ายคลึงทีอ่ าจเทียบเคียงได้กบั ประเพณีทางรัฐธรรมนูญของต่างประเทศ
มากน้อยเพียงใด จึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้องศึกษาประเพณีทางรัฐธรรมนูญตาม
หลักการและทฤษฎีที่มีความเป็นสากลซึ่งมีรากมาจากหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ของอังกฤษ และศึกษากรณีตัวอย่างของต่างประเทศที่มีการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันจะได้กล่าวในบทต่อๆ ไป
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บทที่ 4
การปกครองในระบอบกษัตริย์ : ภูมิหลังและประเพณี
ทางรัฐธรรมนูญ
4.1 บทน�ำ
การศึ ก ษาการน� ำ ประเพณี ใ นการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญของ
ประเทศไทยจ�ำเป็นจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยประเพณี
ทางการรัฐธรรมนูญ และกรณีศกึ ษาของต่างประเทศ กล่าวได้วา่ นักกฎหมายทีก่ ล่าวถึง
ประเด็นในเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนเป็นท่านแรก คือ Professor A.V. Dicey ในผลงาน
เรื่อง Introduction to the Study of the Law of the Constitution (1883)
ซึ่งกล่าวถึงบ่อเกิดของรัฐธรรมนูญอังกฤษว่ามีที่มา 2 ประการที่ส�ำคัญ กล่าวคือ
กฎระเบียบที่เป็นกฎหมายไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเป็นจารีตประเพณี
และกฎระเบี ย บที่ เ กิ ด จากธรรมเนี ย มหรื อ ประเพณี ที่ ไ ด้ ป ระพฤติ ป ฏิ บั ติ กั น มา
จนกลายเป็นรัฐธรรมนูญ กฎเกณฑ์ประเภทนี้ Dicey เรียกว่า “ประเพณีทางรัฐธรรมนูญ”
ผลงานของ Dicey ได้รบั การยอมรับว่าเป็นปรมาจารย์ทางด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ของโลก และมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ แนวคิ ด เรื่ อ งประเพณี ท างรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า มี ที่ ม า
และบ่อเกิดจากหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญของอังกฤษ ประเพณีทางรัฐธรรมนูญ
ในมุมมองของ Dicey จึงมีความสัมพันธ์กบั การปกครองในระบอบกษัตริย์ โดยเฉพาะ
การใช้พระราชอ�ำนาจของพระมหากษัตริย์ตามประเพณีทางรัฐธรรมนูญถือว่า
เป็นกรณีที่มีไว้เพื่อกอบกู้ประชาธิปไตยในภาวะวิกฤติรัฐธรรมนูญ
อันที่จริง ประเพณีทางรัฐธรรมนูญปรากฏให้เห็นในประเทศอื่นๆ ที่มิได้มี
การปกครองในระบอบกษัตริย์ โดยเฉพาะประเทศที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุข
อาทิ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ฝรัง่ เศสและอิสราเอล อย่างไรก็ตาม การศึกษาประเพณีทาง
รัฐธรรมนูญในรายงานวิจัยฉบับนี้จะศึกษาเฉพาะประเพณีทางรัฐธรรมนูญของ
ประเทศที่มีการปกครองในระบอบกษัตริย์ และดังได้กล่าวแล้วว่า ปัจจุบันมีเพียง
44 ประเทศ ทีม่ กี ารปกครองในระบอบกษัตริย์ โดยแบ่งเป็นประเทศทีม่ กี ารปกครอง
ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (Absolute Monarchy) 4 ประเทศ กับประเทศ
ที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(Constitutional Monarchy) 40 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย จึงมีความจ�ำเป็น
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จะต้องศึกษาการปกครองในระบอบกษัตริยข์ องประเทศต่างๆ ทัว่ โลก โดยรายงานวิจยั
ฉบับนี้จะให้ความส�ำคัญกับประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่มีบ่อเกิดมาจากประเทศ
ที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ซึ่งมีการปกครองลักษณะเดียวกับประเทศไทย และใน 40 ประเทศ ที่มีการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังมีความแตกต่างกัน
ในรายละเอียด
บทนี้กล่าวถึงการปกครองในระบอบกษัตริย์ในลักษณะต่างๆ ทั่วโลกเพื่อวาง
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกประเทศที่จะน�ำมาเป็นกรณีศึกษาเพื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศไทยในบทต่อๆ ไป ตลอดจนศึกษาแนวความคิดโดยทั่วไปเกี่ยวกับประเพณี
ทางรัฐธรรมนูญทีเ่ ชือ่ ว่ามีทมี่ าและบ่อเกิดจากหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญอังกฤษดังที่
ปรมาจารย์ด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญของโลก Vinerian Professor Albert Venn
Dicey ได้ให้ข้อสังเกตไว้
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Queen

Vicereine

Archduchess

Grade Duchess

King

Viceroy

Archduke

Grand Duke

รายละเอียด
ปัจจุบนั มีประเทศญีป่ นุ่ เพียงประเทศเดียวทีก่ ษัตริยเ์ รียกว่า “จักรพรรดิ” ต�ำแหน่งจักรพรรดิ
ปรากฏให้เห็นในยุคโบราณ อาทิ จักรวรรดิโรมัน (Roman Empire) จักรวรรดิไบเซนไทน์
(Byzantine Empire) จักรวรรดิมองโกล (Mongol Empire) จักรวรรดิจนี (Imperial China)
จักรวรรดิฝรั่งเศสที่ 1 และ 2 (First and Second French Empire) จักรวรรดิออสเตรีย
(Austrian Empire) และจักรวรรดิเยอรมัน (German Empire) เป็นต้น ซึง่ จักรวรรดิดงั กล่าว
สิน้ สุดลงในปี ค.ศ. 1918 ส�ำหรับต�ำแหน่งจักรพรรดิแห่งอินเดีย (Emperor of India) ซึง่ เป็น
ต�ำแหน่งของกษัตริยอ์ งั กฤษในช่วงทีป่ กครองประเทศอินเดีย สิน้ สุดลงในปี ค.ศ. 1947 ภายหลัง
อินเดียได้รับประกาศอิสรภาพ
Kingdom
ต�ำแหน่งเป็นต�ำแหน่งกษัตริยท์ ปี่ รากฏในปัจจุบนั อาทิ ประเทศอังกฤษ และเครือจักรภพของ
อังกฤษ สวีเดน เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก ไทย กัมพูชา และภูฎาน เป็นต้น  
Viceroyalty ต�ำแหน่งอุปราชที่เป็นเจ้าผู้ครองนครเคยปรากฏในอดีตในสมัยจักรวรรดิสเปน (Viceroy of
Peru, Viceroy of New Spain, Viceroyalty of Rio de la Plata, Viceroyalty of New Granada)
ในสมัยจักรวรรดิโปรตุเกส (Viceroy of India, Viceroy of Brazil) ในสมัยจักรวรรดิอังกฤษ
(Viceroy of India) และในสมัยจักรวรรดิรัสเซีย (Viceroyalty of Caucasus)
Archduchy ต�ำแหน่ง Archduke ผู้ครองนคร เป็นต�ำแหน่งเฉพาะของ House of Habsburg ปรากฏใน
ประเทศออสเตรียในอดีต ส�ำหรับปัจจุบันต�ำแหน่ง Archduke ได้สูญสิ้นไปแล้วอันเป็นผล
มาจากสงครามโลกครั้งที่ 1
Grand Duchy ปัจจุบนั มีเพียงประเทศเดียวทีม่ ตี ำ� แหน่ง Grand Duke หรือ Grand Duchess คือ ลักเซมเบิรก์
ในอดีตต�ำแหน่งดังกล่าวได้แก่ Grand Duchy of Moscow, Grand Duchy of Finland และ
Grand Duchy of Tuscany

ต�ำแหน่งพระมหากษัตริย์ในประเทศยุโรป
ต�ำแหน่งกษัตริย์ที่เป็นเพศชาย ต�ำแหน่งกษัตริย์ที่เป็นเพศหญิง อาณาจักร
Emperor
Empress
Empire

ตารางที่ 6 แสดงล�ำดับศักดิ์พระมหากษัตริย์ในลักษณะต่างๆ
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Princess

Marquise

Countess

Viscountess

Lady

Baroness

Prince

Marquis

Count/Earl

Viscount

Lord

Baron

Barony

Lordship

Viscountcy

County

Marquisate

Principality

ต�ำแหน่งพระมหากษัตริย์ในประเทศยุโรป
ต�ำแหน่งกษัตริย์ที่เป็นเพศชาย ต�ำแหน่งกษัตริย์ที่เป็นเพศหญิง อาณาจักร
Duke
Duchess
Duchy

รายละเอียด
ต�ำแหน่ง Duke หรือ Duchess ซึ่งเป็นเจ้าผู้ครองนครในอดีต อาทิ Duchy of Normandy,
Duchy of Milan หรือ Duchy of Prussia ปัจจุบันต�ำแหน่ง Duke หรือ Duchess ที่เป็น
เจ้าผู้ครองนครไม่มีแล้ว แต่เป็นต�ำแหน่งอิสริยยศของเชื้อพระวงศ์อังกฤษ อาทิ Duke of
Cambridge/Duchess of Cambridge
ปัจจุบันมีเพียง 3 ประเทศ ได้แก่ โมนาโก ลิกเตนสไตน์ และแอนดอร์ร่า ที่มีเจ้าชายเป็น
ผูค้ รองนคร ในอดีตมีหลายรัฐทีม่ เี จ้าชายผูค้ รองนครเป็นประมุขแห่งรัฐ อาทิ Principality of
Albania และ Principality of Serbia เป็นต้น
เป็นต�ำแหน่งผู้ปกครองที่มีล�ำดับศักดิ์ต�่ำกว่า Duke/Duchess แต่สูงกว่า Count/Earl หรือ
Countess ปรากฏในอดีต อาทิ Marquess of Queensbury, Marquisate of Saluzzo,
Marquisate of Mantua  
หมายถึงผู้ปกครองแคว้น หรือเจ้าเมือง (County) อาทิ County of Toulouse, County
of Castile, County of Barcelona และ Earldom of Orkney ปัจจุบันไม่มีผู้ปกครอง
แบบ County
เป็นต�ำแหน่งผู้ปกครองที่รองจาก Count อาทิ Viscountcy of Bearn, Burgraviate of
Nuremberg ปัจจุบันไม่มีต�ำแหน่งดังกล่าวแล้ว
ต�ำแหน่ง Lord ทีเ่ ป็นประมุขแห่งรัฐในปัจจุบนั มีเพียง Lord of Mann (Isle of Mann) ซึง่ เป็น
ต�ำแหน่งของ Queen Elizabeth II ของราชวงศ์อังกฤษ
ต�ำแหน่ง Baron หรือ Baroness ที่มีสถานะเป็นประมุขแห่งรัฐปรากฏในปัจจุบัน ได้แก่
Kendal and Westmorland in England, Lordship and Barony of Hailes in Scotland
and Barony Rosendal in Norway

ตารางที่ 6 แสดงล�ำดับศักดิ์พระมหากษัตริย์ในลักษณะต่างๆ (ต่อ)
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Samrajya

Samrajni
-

Emirate

Samraat
Chhatrapati

Emira

Emir

Mamlaka

Caliphate

Malikah/Malekeh

Malik

Kingdom

Caliph

Reyna/Dayang

Hari/Lakan

ต�ำแหน่งพระมหากษัตริย์ในประเทศนอกทวีปยุโรป
ต�ำแหน่งกษัตริย์ที่เป็นเพศชาย ต�ำแหน่งกษัตริย์ที่เป็นเพศหญิง อาณาจักร
Sultan
Sultana
Sultanate

รายละเอียด
ต�ำแหน่งกษัตริยข์ องประเทศมุสลิมบางประเทศ มีลำ� ดับศักดิเ์ ทียบเท่าพระราชา (King) และ
จักรพรรดิ (Emperor) ตัวอย่างของประเทศที่มีสุลต่าน (Sultan) ได้แก่ Brunei, Oman,
Malaysia เป็นต้น และส�ำหรับต�ำแหน่งสุลต่านที่ปรากฏในอดีต อาทิ Seljuk Sultanate,
Delhi Sultanate, Sultanate of Malacca, Warsangali Sultanate
ต�ำแหน่ง Hari/Lakan เป็นต�ำแหน่งกษัตริย์ในสมัยโบราณของประเทศฟิลิปปินส์ ส�ำหรับ
ค�ำว่า “Hari” ในภาษาฟิลิปปินส์ในปัจจุบันมีความหมายว่า “กษัตริย์” และค�ำว่า “Reyna”
หมายความว่า “ราชินี”
ต�ำแหน่งกษัตริยข์ องประเทศมุสลิมบางประเทศ มีลำ� ดับศักดิเ์ ทียบเท่าพระราชา (King) และ
จักรพรรดิ (Emperor) อาทิ Bahrain, Jordan, Morocco และเป็นต�ำแหน่งที่ใช้ส�ำหรับ
หัวหน้าเผ่า (Tribe) ของชาว Pashtun ตัวอย่างของต�ำแหน่ง Malik ในอดีต อาทิ Malik al-Iraq
หรือกษัตริย์แห่งอิรัก เป็นต้น
ต�ำแหน่งกษัตริยข์ องประเทศมุสลิมบางประเทศ มีลำ� ดับศักดิเ์ ทียบเท่าเจ้าชายผูค้ รองนคร หรือ
“Prince” อาทิ United Arab Emirates, Kuwait, Qatar ส�ำหรับต�ำแหน่ง Emir ในอดีต
ได้แก่ Emirate of Crete, Emirate of Cordoba และ Emirate of Afghanistan  
ต�ำแหน่งกาหลิบ ใช้ในประเทศมุสลิมโดยเป็นต�ำแหน่งประมุขของศาสนาอิสลาม อาทิ
Rashidun Caliphate, Umayyad Caliphate, Caliphate of Cordoba, Abbasid
Caliphate, Ottoman Caliphate ปัจจุบันต�ำแหน่งกาหลิบไม่มีแล้วแต่อย่างใด
ต�ำแหน่งผู้ปกครองในประเทศอินเดีย มีล�ำดับศักดิ์เทียบเท่าจักรพรรดิ
ต�ำแหน่งผู้ปกครองในประเทศอินเดีย มีล�ำดับศักดิ์เทียบเท่าจักรพรรดิ

ตารางที่ 6 แสดงล�ำดับศักดิ์พระมหากษัตริย์ในลักษณะต่างๆ (ต่อ)
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ต�ำแหน่งพระมหากษัตริย์ในประเทศนอกทวีปยุโรป
ต�ำแหน่งกษัตริย์ที่เป็นเพศชาย ต�ำแหน่งกษัตริย์ที่เป็นเพศหญิง อาณาจักร
รายละเอียด
Maharaja
Maharani
Princely state ต�ำแหน่งผูป้ กครองทีใ่ ช้ในประเทศแถบเอเชียใต้ หมายถึงกษัตริย์เหนือกษัตริยท์ ั้งปวง (High
King)
Raja
Rani
Rajahnate
ต�ำแหน่งผู้ปกครองในประเทศอินเดีย มีล�ำดับศักดิ์เทียบเท่าพระราชา
Arasan
Arasi
Arasangam ต�ำแหน่งผู้ปกครองในสมัย Tamilakam โบราณ มีล�ำดับศักดิ์เทียบเท่าจักรพรรดิ ปัจจุบัน
มีความหมายว่ารัฐบาล
Nawab
Begum
ต�ำแหน่งเจ้าชายผู้ครองนครที่ปรากฏในประเทศมุสลิมในอดีต
Padishah
ต�ำแหน่งทีม่ ลี ำ� ดับศักดิเ์ ทียบเท่ากับ King of Kings ดูตารางที่ 7 ปรากฏในอดีต อาทิ Shahanshah
of Iran, Mughal Emperors of the Indian Subcontinent และ Sultan of the Ottoman
Empire
Shah
Shahbanu
ต�ำแหน่งทีป่ รากฏในอดีตในสมัยเปอร์เซีย Greater Iran และ the Mughal Empire มีความหมาย
ว่าพระราชา หรือจักรพรรดิ
Khagan
Khanum
Khaganate ต�ำแหน่งจักรพรรดิของชาวมองโกลในอดีต
Khan
Khatun
Khanate
ต�ำแหน่งกษัตริย์ของชาวมองโกลในอดีต
Pharaoh
Pharaoh
ต�ำแหน่งกษัตริย์ในสมัยอียิปต์โบราณ
Satrap
Satrap
ต�ำแหน่งผู้ปกครองในสมัยเปอร์เซียโบราณ
Khedive
Khedivate
มีล�ำดับศักดิ์เทียบเท่า “อุปราช” (Viceroy) ปรากฏในสมัยจักรวรรดิอ๊อตโตมัน (Ottoman
Empire) อาทิ Khedivate of Egypt

ตารางที่ 6 แสดงล�ำดับศักดิ์พระมหากษัตริย์ในลักษณะต่างๆ (ต่อ)
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พระมหาจักรพรรดิ (Emperor)
Caesar เป็นต�ำแหน่งจักรพรรดิทปี่ รากฏในสมัยกรุงโรม (Roman Empire) โดยมีทมี่ าจากผูป้ กครองทีย่ งิ่ ใหญ่ของโรมันคือ Julius Caesar ผูท้ เี่ ป็นจักรพรรดิเป็นองค์แรก
ของโรมคือ Gaius Julius Caesar Augustus (หลานชายของ Julius Caesar) และสิ้นสุดภายหลังจักรพรรดิ Nero
Kaiser เป็นต�ำแหน่งที่สืบรากมาจากต�ำแหน่ง Caesar โดยเป็นต�ำแหน่งของจักรพรรดิที่ปรากฏในประเทศเยอรมนี และในกลุ่มประเทศ Germanic countries อาทิ
ออสเตรีย ฮังการี ลักเซมเบิร์ก ลิกเตนสไตน์ โปแลนด์ เป็นต้น
Basileus มีที่มาจากภาษากรีก แปลว่า “หัวหน้า” ใช้เรียกแทนค�ำว่า “จักรพรรดิ” ของโรมันในสมัยยุคไบเซนไทซ์ (Byzantine period)
Tsar เป็นต�ำแหน่งที่สืบรากมาจากต�ำแหน่ง Caesar โดยเป็นต�ำแหน่งของจักรพรรดิที่ปรากฏในประเทศบัลแกเรีย และภายหลังปรากฏในประเทศรัสเซีย
และในกลุ่มประเทศ Slavic countries อาทิ ยูเครน บอสเนีย โครเอเชีย สโลเวเนีย เป็นต้น  
Huangdi เป็นต�ำแหน่งจักรพรรดิของจีนในช่วงที่เป็นจักรวรรดินิยม (ตั้งแต่ 221 ปีก่อนคริสตกาล - ค.ศ. 1911)
Samraat มาจากภาษาสันสกฤตแปลว่า “จักรพรรดิ”
Chhatrapati เป็นต�ำแหน่งจักรพรรดิของอินเดีย
Sapa Inca เป็นต�ำแหน่งของผู้ปกครองในราชอาณาจักร Cusco และภายหลังเรียก จักรพรรดิแห่งจักรวรรดิอินคา (Emperor of the Inca Empire)
2. ประมุขของรัฐที่มีต�ำแหน่งสูงกว่าพระราชา (High Royal Titles)
กษัตริย์ของกษัตริย์ทั้งหลาย (King of Kings)
Shahanshah หมายถึงกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลาย ปรากฏในประเทศแถบเปอร์เซีย
Sultan of Sultans หมายถึงกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลาย ใช้เรียกกษัตริย์ในสมัยจักรวรรดิอ๊อตโตมัน (Ottoman)
Taewang หมายถึง กษัตริย์สูงสุด (Supreme King) เป็นต�ำแหน่งกษัตริย์ในราชวงศ์ของเกาหลี ในสมัย Goguryeo  
Negusa Nagast เป็นต�ำแหน่งของกษัตริย์ของประเทศเอธิโอเปีย (Ethiopia) ซึ่งแปลว่ากษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลาย
Mansa เป็นต�ำแหน่งของกษัตริย์ของจักรวรรดิมาลี (Mali Empire) ซึ่งแปลว่ากษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลาย

1. ประมุขของรัฐที่มีต�ำแหน่งจักรพรรดิ (Imperial Titles)

ตารางที่ 7 ค�ำอธิบายต�ำแหน่งประมุขของรัฐตามล�ำดับศักดิ์
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กษัตริย์ของกษัตริย์ทั้งหลาย (King of Kings)
Mepe-Mepeta เป็นต�ำแหน่งพระมหากษัตริย์ของจอร์เจีย หมายถึงกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลาย
Khagan มีที่มาจากต�ำแหน่ง Khan of Khans ปรากฏในประเทศแถบเอเชียกลาง (Central Asians) อาทิ มองโกล
กษัตริย์ที่ปกครองกษัตริย์พระองค์อื่น (High King)
Devaraja หมายถึง เทวราชา (God King) เป็นต�ำแหน่งกษัตริย์ที่ปรากฏในสมัยขอมโบราณและประเทศที่ได้รับอิทธิพลมาขอม  
Maharaja มาจากภาษาสันสกฤตแปลว่า กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ (Great King)
Padishah ในภาษาเปอร์เซีย แปลว่า กษัตริย์ที่สูงส่ง ปรากฏในสมัยจักรวรรดิอ๊อตโตมัน (Ottoman Empire)  
Anax แปลว่ากษัตริย์ที่สูงกว่ากษัตริย์องค์อื่นจากการปกครองดินแดนที่มีกษัตริย์องค์อื่นปกครองอยู่
Nam-Lugal เป็นต�ำแหน่งกษัตริย์ในสมัยสุเมเรียนโบราณ (Ancient Sumer) หรือเสโสโปเตเมีย (Mesopotamia)
Pharaoh แปลว่า “ผูม้ าจากชนชัน้ สูงส่ง” (Man of the Great House) เป็นต�ำแหน่งผูป้ กครองทีป่ รากฏในสมัยอียปิ ต์โบราณ แสดงล�ำดับศักดิข์ องกษัตริยท์ ปี่ กครอง
ในลุ่มแม่น�้ำไนล์
Ard Ri เป็นต�ำแหน่งของกษัตริย์ที่เคยปรากฏในประเทศไอร์แลนด์และสก๊อตแลนด์
Bretwalda เป็นต�ำแหน่งกษัตริย์ในช่วง Anglo-Saxon ของอังกฤษ
Yang di-Pertuan Agong เป็นต�ำแหน่งพระมหากษัตริย์ของประเทศมาเลเซียที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
3. ประมุขของรัฐที่มีต�ำแหน่งพระราชา (Royal Titles)
พระราชา (King)
Rex เป็นภาษาละตินแปลว่า ผู้ปกครองหรือพระมหากษัตริย์
Wang แปลว่าประมุขของประเทศจีนในยุคสมัยโบราณ
Chanyu เป็นต�ำแหน่งผู้ปกครองของจักรวรรดิ Xiongnu

2. ประมุขของรัฐที่มีต�ำแหน่งสูงกว่าพระราชา (High Royal Titles)

ตารางที่ 7 ค�ำอธิบายต�ำแหน่งประมุขของรัฐตามล�ำดับศักดิ์ (ต่อ)
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พระราชา (King)
Korol มีที่มาจาก Old East Slavic แปลว่า กษัตริย์ในภาษา Ukrainian Russian Kazakh Tatar และ Kyrgyz
Raja/Rani/Rana/Ri/Deshmukh หมายถึงกษัตริย์ของประเทศอินเดีย
Khan มาจากภาษามองโกล แปลว่า “ผู้ปกครอง”
Lamane หมายถึงผู้ปกครองแผ่นดิน เคยปรากฏในประเทศ Senegal Gambia และ Mauritania เป็นต้น
Oba เป็นต�ำแหน่งกษัตริย์ที่ปรากฏในประเทศแอฟริกา อาทิ ไนจีเรีย เบนิน และโตโก
Omukama เป็นต�ำแหน่งกษัตริย์ King of Bunyoro-Kitara ในประเทศยูกานดา (Uganda)
Kabaka เป็นต�ำแหน่งกษัตริย์ King of Buganda อาณาจักรในประเทศยูกานดา (Uganda)  
Shah มาจากภาษาเปอร์เซีย (Persian) แปลว่า “กษัตริย์”
Sultan มาจากภาษาอะราบิก แปลว่า “ผู้มีอ�ำนาจ” ใช้อ้างอิงต�ำแหน่งพระมหากษัตริย์
Malik แปลว่ากษัตริย์ในภาษาอะราบิก (Arabic)
Tlatoani เป็นต�ำแหน่งผู้ปกครองของเม็กซิโกในสมัยโบราณ
Ajwa/Halach Uinik เป็นต�ำแหน่งกษัตริย์ของชาวมายา (Maya) ในช่วง Post-Classic Maya (Kuchkabal)
Lakan เป็นต�ำแหน่งกษัตริย์ในประเทศฟิลิปปินส์
Tuanku เป็นต�ำแหน่งกษัตริย์ที่ปกครองรัฐทั้งเก้าของมาเลเซีย
Mwami ต�ำแหน่งกษัตริย์แห่ง Rwanda
Maad a Sinig เป็นต�ำแหน่ง King of Sine ในช่วงก่อนตกเป็นอาณานิคมของอาณาจักร Serer
Maad Saloum เป็นต�ำแหน่ง King of Saloum ในช่วงก่อนตกเป็นอาณานิคมของอาณาจักร Serer

3. ประมุขของรัฐที่มีต�ำแหน่งพระราชา (Royal Titles)

ตารางที่ 7 ค�ำอธิบายต�ำแหน่งประมุขของรัฐตามล�ำดับศักดิ์ (ต่อ)
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พระราชา (King)
Ratu เป็นต�ำแหน่งกษัตริย์ที่อ้างอิงในประวัติศาสตร์ของชาวชวา (Javanese)
Teigne เป็นต�ำแหน่งของกษัตริย์ King of Baol ในช่วงก่อนตกเป็นอาณานิคมของอาณาจักร Serer
Nizam มาจากภาษาอะราบิก (Arabic language) เป็นต�ำแหน่งที่ใช้เป็นครั้งแรกในยุค Urdu ประมาณช่วงปี 1,600 หมายถึงผู้ปกครองอาณาจักร
4. ประมุขของรัฐที่มีต�ำแหน่งเป็นเจ้าชายผู้ครองนคร หรือต�ำแหน่งอื่นๆ (Princely and Other Sovereign Titles)
Prince หมายถึงเจ้าราชผู้ครองนคร
Despot หมายถึงต�ำแหน่งผู้ปกครองในสมัยไบเซนไทน์ มีสถานะเทียบเท่าเจ้าชายผู้ครองนคร
Duke มีที่มาจากต�ำแหน่งทางการทหารที่ใช้ในสมัยจักรวรรดิโรมัน ซึ่งหมายถึงผู้ปกครอง Archduke เป็นต�ำแหน่งที่สูงกว่า Duke และ Grand Duke หมายถึง
ต�ำแหน่งที่สูงกว่า Duke ทั้งหมดแต่ต�่ำกว่ากษัตริย์
Emir เป็นต�ำแหน่งผู้ปกครองมีรากศัพท์มาจากค�ำว่า “Admiral” ในภาษาอังกฤษ
5. ประมุขของรัฐที่เป็นต�ำแหน่งทางศาสนา (Religious Titles)
Pope หรือพระสันตปาปา หมายถึงประมุขในศาสนจักร และผู้ปกครองนครรัฐ (Vatican City)
Caliph หรือพระเจ้ากาหลิป เป็นต�ำแหน่งในศาสนาอิสลาม ที่มีความหมายถึงผู้สืบทอดจากพระนบีมุฮัมมัด  

3. ประมุขของรัฐที่มีต�ำแหน่งพระราชา (Royal Titles)

ตารางที่ 7 ค�ำอธิบายต�ำแหน่งประมุขของรัฐตามล�ำดับศักดิ์ (ต่อ)
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4.2 การปกครองในระบอบกษัตริย์
การปกครองในระบอบกษัตริย์เป็นรูปแบบการปกครองที่มีวิวัฒนาการ
และรากฐานทางประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน ปรากฏมาตั้งแต่ยุคสมัยก่อน
ประวัตศิ าสตร์ สมัยเมโสโปเตเมียและอียปิ ต์โบราณ1 สมัยกรีกโบราณและโรมันโบราณ2
ระบอบกษัตริย์ในยุโรปสมัยยุคกลาง3 และการปกครองในระบอบกษัตริย์ในยุคสมัย
ปัจจุบนั อ�ำนาจของพระมหากษัตริยใ์ นยุคก่อนถือว่ามีทมี่ าจากพระเจ้าตามหลักการ
และแนวคิดเรือ่ ง “เทวสิทธิ”์ (Divine Rights of King)4 กล่าวคือ กษัตริยท์ รงไม่อยูภ่ ายใต้
อ�ำนาจใดเพราะทรงเป็นผู้ที่ได้รับอ�ำนาจโดยตรงจากพระเจ้า กษัตริย์จึงถือเป็นที่มา
แห่งเกียรติยศและอ�ำนาจ และทรงเป็นผูใ้ ช้อำ� นาจในการปกครอง อ�ำนาจในการตรา
กฎหมาย อ�ำนาจในการพิจารณาและตัดสินคดีความ และรวมถึงการเป็นสัญลักษณ์
ของความเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของประชาชนภายในชาติ
กล่าวได้ว่า วิวัฒนาการของการปกครองในระบอบกษัตริย์ได้มีการพัฒนา
และเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยก่อให้เกิดรูปแบบการปกครองในระบอบกษัตริย์
ในลักษณะต่างๆ อาทิ ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (Absolute Monarchy)
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข (Constitutional Monarchy)
หรือระบอบราชาธิปไตยของปวงชน (Popular Monarchy) ในส่วนนี้จะวิเคราะห์
รูปแบบและลักษณะการปกครองในระบอบกษัตริยข์ องประเทศต่างๆ ทัว่ โลก ซึง่ ปัจจุบนั
มีเพียง 44 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ที่มีการปกครองในระบอบกษัตริย์
4.2.1 ต�ำแหน่งและล�ำดับศักดิ์พระมหากษัตริย์ที่ปรากฏในปัจจุบัน
จากตารางที่ 6 ซึง่ แสดงต�ำแหน่งและล�ำดับศักดิข์ องพระมหากษัตริยใ์ นลักษณะ
ต่างๆ ทัว่ โลก ต�ำแหน่งและล�ำดับศักดิข์ องพระมหากษัตริยใ์ นประเทศต่างๆ ทีป่ รากฏ
ในปัจจุบันสามารถสรุปได้เป็น 6 กลุ่มที่ส�ำคัญ กล่าวคือ
(1) ประเทศที่มีจักรพรรดิ (Emperor) เป็นประมุข
ในทางทฤษฎีถอื ว่าจักรพรรดิ (Emperor) เป็นต�ำแหน่งสูงสุดในการล�ำดับศักดิ์
ของพระมหากษัตริย์ ประเทศทีม่ จี กั รพรรดิเป็นผูป้ กครองจะเรียกดินแดนดังกล่าวว่า
1
2
3
4

Nicole Brisch (ed). 2008. Religious and Power – Divine Kingship in the Ancient World and
Beyond. Illinois: The University of Chicago.
Melissa Lane. 2014. Greek and Roman Political Ideas. London: Pelican Book.
J.H. Burns (ed). 1988. Medieval Political Thought c. 350 – c. 1450. Cambridge: Cambridge
University Press.
J.N. Figgis. 1922. The Divine Right of the Kings. Cambridge: Cambridge University Press.,
at 256.
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จักรวรรดิ (Empire) เป็นต�ำแหน่งทีป่ รากฏมาตัง้ แต่สมัยโบราณ โดยอาจมีการเรียกชือ่
ที่แตกต่างกันออกไป อาทิ “Caesar” ต�ำแหน่งจักรพรรดิในสมัยโรมันโบราณ
ต�ำแหน่งจักรพรรดิของเยอรมันที่เรียกว่า “Kaiser” ต�ำแหน่ง “Tsar” ของกษัตริย์
รัสเซีย หรือต�ำแหน่ง “Huangdi” ของจักรพรรดิจนี ในสมัยก่อน เป็นต้น ดูตารางที่ 7
ข้างต้น
ปัจจุบนั มีเพียงประเทศเดียวทีเ่ รียกประมุขว่า “จักรพรรดิ” คือ ประเทศญีป่ นุ่
อย่างไรก็ตาม นิยามและลักษณะของจักรพรรดิญี่ปุ่นมีความแตกต่างจากจักรพรรดิ
ในอดีต กล่าวคือ ต�ำแหน่งจักรพรรดิในยุคสมัยโบราณเป็นต�ำแหน่งทีแ่ สดงให้เห็นถึง
อ�ำนาจของกษัตริย์ว่ามีอ�ำนาจเหนือยิ่งกว่ากษัตริย์ทั้งปวง (One Above All)
ฉะนัน้ จักรพรรดิในนิยามความหมายสมัยโบราณคือผูท้ ปี่ กครองกษัตริยพ์ ระองค์อนื่
ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ จิ๋นซีฮ่องเต้ (Qin Shi Huangdi) จักรพรรดิจีน ทรงได้รวม
แผ่นดินจีนเป็นปึกแผ่นในปีที่ 221 ก่อนคริสตกาล และทรงเห็นว่าผู้ที่รวบรวม
อาณาจักรจีนที่ประกอบไปด้วยแคว้นต่างๆ ให้เป็นปึกแผ่นอย่างพระองค์ควรจะมี
สถานะทีส่ งู ยิง่ กว่ากษัตริยจ์ นี พระองค์อนื่ พระองค์ได้ทรงสร้างต�ำแหน่ง “Huangdi”
เพื่อระลึกถึงความส�ำเร็จในการรวบรวมอาณาจักรจีนให้เป็นปึกแผ่น และพระปรีชา
สามารถของพระองค์วา่ เป็น “ผูท้ ยี่ งิ่ ใหญ่ทปี่ กครองไพร่ฟา้ ทัง้ ปวงภายใต้สรวงสวรรค์”
(Ruler of All Under Heaven)5 ต�ำแหน่งจักรพรรดิของพระเจ้านโปเลียน
(Emperor Napoleon) เป็นอีกตัวอย่างทีส่ ำ� คัญ พระองค์ได้ทรงครองแผ่นดินไปทัว่ ยุโรป
และได้ทรงตั้งกษัตริย์เพื่อไปปกครองในดินแดนต่างๆ ในช่วงจักรวรรดิฝรั่งเศสที่ 1
(The First French Empire)6
ส�ำหรับต�ำแหน่งจักรพรรดิในความหมายปัจจุบัน หมายถึง ประมุขแห่งรัฐ
ซึ่งมีล�ำดับศักดิ์เช่นเดียวกับพระราชา อาจกล่าวได้ว่า การคัดเลือกประเทศที่น�ำมา
ศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศไทยในเรื่องการน�ำประเพณีในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดี
รัฐธรรมนูญจึงมีความหมายรวมถึงประเทศญี่ปุ่นด้วย
(2) ประเทศที่มีพระราชา (King) เป็นประมุข
ประเทศทีม่ พี ระราชา (King) เป็นประมุข (กรณีนรี้ วมถึงพระราชินนี าถซึง่ เป็น
5
6

Zhixin Jason Sun. (2009). Life and Afterlife in Early Imperial China. Museum Review. 113(3),
1-9.
Michael Rowe. 2013. The French Revolution, Napoleon, and Nationalism in Europe.
Oxford: Oxford University Press.
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ประมุขด้วย) เป็นต�ำแหน่งที่ปรากฏในประเทศที่มีการปกครองในระบอบกษัตริย์
ในปัจจุบัน โดยดินแดนที่มีพระราชาเป็นผู้ปกครองจะถูกเรียกว่าราชอาณาจักร
(Kingdom) ปัจจุบันมี 33 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ที่ประมุขของรัฐเรียกว่า
“พระราชา” ดูตารางที่ 1 ดังกล่าวในบทที่ 1
ต� ำ แหน่ ง พระราชาอาจมี ก ารเรี ย กขานที่ แ ตกต่ า งกั น ไปในแต่ ล ะภาษา
อาทิ ต�ำแหน่ง “Khan” ของพระเจ้าเจงกิสข่านและพระเจ้ากุบไลข่านในประวัตศิ าสตร์
มองโกล ต�ำแหน่ง “Raja” ซึง่ หมายถึงพระราชาของกษัตริยใ์ นประเทศอินเดียโบราณ
หรือต�ำแหน่ง “Mwami” ซึง่ มีความหมายว่าพระราชาของประเทศ Rwanda เป็นต้น
บางประเทศอาจเรียกประมุขของตนว่า “สุลต่าน” (Sultan) หรือ  “เอเมร์” (Emir)
ทั้งสองต�ำแหน่งมีล�ำดับศักดิ์เทียบเท่ากับพระราชา อย่างไรก็ตาม ต�ำแหน่งสุลต่าน
หรือเอเมร์อาจมีความแตกต่างกับต�ำแหน่งพระราชาในรายละเอียด
(3) ประเทศที่มีสุลต่าน (Sultan) หรือเอเมร์ (Emir) เป็นประมุข
ดินแดนทีม่ สี ลุ ต่านเป็นผูป้ กครองจะถูกเรียกว่า “Sultanate” และดินแดนทีม่ ี
เอเมร์เป็นผู้ปกครองจะเรียกว่า “Emirate” ประเทศที่มีสุลต่านเป็นประมุขมีเพียง
3 ประเทศ ได้แก่ บรูไน มาเลเซีย และโอมาน และประเทศทีม่ เี อเมร์เป็นประมุขมีเพียง
3 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์ และคูเวต
ต�ำแหน่งสุลต่านและเอเมร์มีฐานะเป็นประมุขของรัฐเช่นเดียวกับต�ำแหน่ง
พระราชาดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ต�ำแหน่งสุลต่านและเอเมร์มีความแตกต่าง
จากต�ำแหน่งพระราชาในรายละเอียด กล่าวคือ
การด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประมุขของสุลต่านและเอเมร์มาจากการเลือกกันเอง
หรือโดยการเลือกตัง้ (Elective Monarchy) ได้แก่ ประเทศมาเลเซียและสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ สถานะของสุลต่านและเอเมร์ในประเทศดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นกษัตริย์
เหนือกษัตริยท์ งั้ หลาย (King of Kings) แต่มลี ำ� ดับศักดิร์ องจากจักรพรรดิ ดูคำ� อธิบาย
ในตารางที่ 7 ข้างต้น บางต�ำราได้อธิบายว่าต�ำแหน่ง “เอเมร์” (Emir) อาจมีฐานะ
หรือล�ำดับศักดิร์ องจากพระราชาและสุลต่าน กล่าวคือ เป็นประมุขของรัฐเช่นเดียวกัน
แต่มีฐานะเป็นเจ้าชายผู้ครองราชรัฐ ฉะนั้น จึงมีความจ�ำเป็นจะต้องศึกษารูปแบบ
การปกครองของประเทศที่มีประมุขของรัฐในรูปแบบอื่น
(4) ประเทศที่มีราชรัฐ (Grand Duchy) เป็นประมุข
ปัจจุบันมีเพียงประเทศเดียว ได้แก่ ประเทศลักซัมเบิร์ก ซึ่งมี Henri, Grand
Duke of Luxembourg เป็นประมุขผู้ครองราชรัฐ โดยมีอิสริยยศเป็นแกรนด์ดยุก
(Grand Duke) หรือแกรนด์ดัชเชส (Grand Duchess) หมายถึงประมุขในรัฐระดับ
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มณฑลซึง่ สืบรากมาจากอิสริยยศในสมัยโรมันโบราณ และจากตารางที่ 7 จะเห็นได้วา่
ต�ำแหน่งแกรนด์ดยุกมีฐานะรองจากจักรพรรดิและพระราชา แต่มีล�ำดับศักดิ์สูงกว่า
เจ้าชายผู้ครองนครหรือเจ้าชายผู้ครองราชรัฐ (Principality)
(5) ประเทศที่มีเจ้าชายผู้ครองราชรัฐ (Principality) เป็นประมุข
ปัจจุบันมีเพียง 3 ประเทศ ได้แก่ โมนาโก ลิกเตนสไตน์ และแอนดอร์ร่า
เจ้าชายผู้ครองราชรัฐหมายถึงประมุขของรัฐขนาดเล็ก เป็นต�ำแหน่งประมุขของรัฐ
ที่ปรากฏในอดีต และใช้อย่างแพร่หลายในช่วงยุคกลางของยุโรป โดยหมายถึง
ผูป้ กครองในรัฐต่างๆ ฉะนัน้ หนังสือของ Niccolo Machiavelli เรือ่ ง “The Prince”7
ซึ่งได้ศึกษาประวัติศาสตร์การปกครองในยุโรปก่อให้เกิดวลีอันโด่งดังว่า ผู้ปกครอง
จะต้องเป็นทั้งราชสีห์และสุนัขจิ้งจอก กล่าวคือ “ต้องเป็นผู้เข้มแข็งและเจ้าเล่ห์
เพทุบาย” ค�ำว่า “เจ้าชาย” ในผลงานของ Machiavelli จึงหมายถึงผู้ปกครองหรือ
ประมุขแห่งรัฐ
(6) ประเทศที่มีพระสันตปาปา (Pope) เป็นประมุข
ปัจจุบันมีเพียงรัฐเดียวที่มีประมุขมาจากต�ำแหน่งทางศาสนา กล่าวคือ
นครรัฐวาติกนั โดยมีพระสันตปาปาเป็นประมุข ดูตารางที่ 7 ซึง่ แสดงต�ำแหน่งประมุข
ของรัฐในลักษณะต่างๆ8
การศึ ก ษาการน� ำ ประเพณี ใ นการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขจึงจ�ำเป็นจะต้องค�ำนึงถึงลักษณะและล�ำดับศักดิข์ อง
พระมหากษัตริย์ที่มีความคล้ายคลึงกับของประเทศไทย
4.2.2 การปกครองโดยพระมหากษัตริย์ของประเทศต่างๆ ทั่วโลก
ดังได้กล่าวข้างต้น ปัจจุบันมี 44 ประเทศทั่วโลก ที่มีการปกครองในระบอบ
กษัตริย์ ซึง่ จากการศึกษาประเทศทีม่ กี ารปกครองในระบอบกษัตริยท์ ปี่ รากฏในปัจจุบนั
ทั่วโลกและจากตารางที่ 1 สามารถแบ่งกลุ่มประเทศที่มีการปกครองในระบอบ
กษัตริย์ตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ได้เป็น 5 กลุ่ม กล่าวคือ
(1) ระบอบกษัตริย์ของอังกฤษและกลุ่มประเทศในเครือจักรภพ
ระบอบกษัตริย์ของอังกฤษและกลุ่มประเทศในเครือจักรภพเป็นต้นแบบ
ของการปกครองในระบอบกษัตริย์ในยุคสมัยใหม่ ปัจจุบันอังกฤษและประเทศใน
7
8

Niccolo Machiavelli. 1532. The Prince. (reprinted by Vintage in 2009).
นอกเหนือจากพระสันตปาปา ในอดีตต�ำแหน่งประมุขทางศาสนายังมีต�ำแหน่งกาหลิบซึ่งเป็นประมุขของ
ศาสนาอิสลาม ดู Hugh Kennedy. 2016. The Caliphate. London: Pelican Book.
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เครือจักรภพมีพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 (Queen Elizabeth II) เป็นประมุขของ
ราชวงศ์อังกฤษและประเทศในเครือจักรภพรวม 16 ประเทศดังตารางที่ 1 ประเทศ
ในเครือจักรภพมีความเป็นอิสระจากรัฐบาลอังกฤษ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจาก
การแยกตัวออกจากจักรวรรดิอังกฤษ (British Empire) แต่ยังคงให้มีกษัตริย์จาก
ราชวงศ์อังกฤษเป็นประมุขของประเทศ ระบอบกษัตริย์ในอังกฤษและประเทศ
ในเครือจักรภพในปัจจุบันเป็นระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ หรือประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข (Constitutional Monarchy) ซึง่ พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และอ�ำนาจถูกจ�ำกัดตามรัฐธรรมนูญ ประเด็นเรื่องระบอบกษัตริย์
ภายใต้รัฐธรรมนูญของอังกฤษจะได้กล่าวต่อไป
(2) ระบอบกษัตริย์ของกลุ่มประเทศในยุโรป
ระบอบกษัตริยข์ องกลุม่ ประเทศในยุโรปปรากฏอีก 11 ประเทศ ดังตารางที่ 1
ได้แก่ ประเทศเบลเยี่ยม เดนมาร์ก ลักซัมเบอร์ก เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ สเปน
และสวีเดน ที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข (Constitutional Monarchy) เช่นเดียวกับรูปแบบการปกครองของอังกฤษ
และเครือจักรภพ
ส�ำหรับกษัตริย์ของประเทศเบลเยี่ยมมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากกลุ่ม
ประเทศยุโรปข้างต้น กล่าวคือ เป็นราชาธิปไตยของปวงชน (Popular Monarchy)
ซึ่งบรรดาศักดิ์ของพระมหากษัตริย์ยึดโยงกับอาณัติของประชาชนแทนรัฐ
ส�ำหรับแอนดอร์รา่ มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขเช่นเดียวกัน แต่มลี กั ษณะเฉพาะทีท่ ำ� ให้แตกต่างจากกลุม่ ประเทศยุโรป
ที่มีกษัตริย์ กล่าวคือ ต�ำแหน่งประมุขของรัฐเป็นการด�ำรงต�ำแหน่งร่วม (Diarchy)
หรือเป็นการด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าชายราชรัฐแอนดอร์ร่าร่วมกัน (Co-Principality)
ของประธาธิบดีฝรัง่ เศส และ Bishop of Urgell ซึง่ เป็นประมุขโดยต�ำแหน่ง (Ex Officio)
ส�ำหรับลิกเทนสไตน์ และโมนาโก แม้จะมีลกั ษณะการปกครองระบอบกษัตริย์
ภายใต้รฐั ธรรมนูญ แต่ในทางปฏิบตั ิ (De Facto) ประมุข (เจ้าชาย) ของทัง้ สองประเทศ
มีอำ� นาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ตัวอย่างเช่น รัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 2003 ให้อำ� นาจประมุข
ของลิกเทนสไตน์ในการยับยัง้ ร่างกฎหมายใดๆ ทีป่ ระมุขทรงมิได้เห็นชอบ ประมุขของ
ลิกเทนสไตน์ยังมีอ�ำนาจในการแต่งตั้งสมาชิกในรัฐบาลหรือปลดออกจากต�ำแหน่ง
ส�ำหรับกรณีโมนาโก ประมุขมีอำ� นาจในลักษณะทีค่ ล้ายคลึงกัน แต่ไม่มอี ำ� นาจในการ
แต่งตัง้ หรือปลดออกสมาชิกรัฐบาลในโมนาโก และส�ำหรับนครรัฐวาติกนั เป็นทีเ่ ข้าใจ
ได้วา่ มีลกั ษณะแตกต่างจากการปกครองในระบอบกษัตริยข์ องกลุม่ ประเทศยุโรปอืน่
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กล่าวคือ เป็นต�ำแหน่งประมุขของคริสตจักร และมีลักษณะแบบอ�ำนาจเบ็ดเสร็จ
(Absolute Monarchy)
(3) ระบอบกษัตริย์ของกลุ่มประเทศอิสลามในตะวันออกกลาง
ระบอบกษัตริยข์ องกลุม่ ประเทศอิสลามในตะวันออกกลางปรากฏใน 7 ประเทศ
ได้แก่ ประเทศบาเรนห์ จอร์แดน คูเวต โอมาน กาตาร์ ซาอุดอิ าระเบีย และสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ โดยมีเพียง 2 ประเทศ ได้แก่ โอมานและซาอุดิอาระเบีย ที่มีการปกครอง
ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (Absolute Monarchy)
อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ ประเทศบาเรนห์ คูเวต และกาตาร์ กษัตริย์ยังคง
มีอำ� นาจมาก ซึง่ ส่งผลให้มรี ปู แบบการปกครองแบบเบ็ดเสร็จ แม้ในปัจจุบนั ประเทศ
เหล่านีจ้ ะมีการตรารัฐธรรมนูญให้ดเู หมือนว่ากษัตริยท์ รงอยูภ่ ายใต้รฐั ธรรมนูญ แต่ใน
ความเป็นจริง สุลต่านหรือเอเมร์ (กษัตริย)์ ทรงมีอำ� นาจล้นพ้นซึง่ กล่าวได้วา่ ยังคงเป็น
ประเทศที่มีระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (De Facto Absolute Monarchy)
ดู เ หมื อ นว่ า ในกลุ ่ ม ประเทศอิ ส ลามในตะวั น ออกกลางที่ มี ก ารปกครอง
ในระบอบกษัตริยม์ เี พียงจอร์แดนประเทศเดียวทีส่ ามารถน�ำมาศึกษาเปรียบเทียบกับ
ประเทศไทยในเรือ่ งประเพณีทางรัฐธรรมนูญได้ กรณีศกึ ษาประเพณีทางรัฐธรรมนูญ
ของประเทศจอร์แดนจะได้กล่าวในบทที่ 8 ต่อไป
ส�ำหรับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แม้จะมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แต่การสืบราชสมบัติมีลักษณะแตกต่างจาก
ประเทศไทย กล่าวคือ การด�ำรงต�ำแหน่งประมุขของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นการ
เลือกกันเองของบรรดาเชื้อพระวงศ์ หรือโดยการเลือกตั้ง (Elective Monarchy)
แตกต่างจากประเทศไทยที่สืบราชสมบัติโดยหลักสายเลือดตามกฎมณเฑียรบาลฯ
กรณีการสืบราชสมบัตซิ งึ่ เกีย่ วพันกับการศึกษาการน�ำประเพณีในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ
จะได้กล่าวต่อไป
(4) ระบอบกษัตริย์ของกลุ่มประเทศในแอฟริกา
ปัจจุบนั มี 3 ประเทศ ได้แก่ เลโซโท โมร็อกโก และสวาซิแลนด์ โดยสวาซิแลนด์
ยังคงมีการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เพียงประเทศเดียวในทวีป
แอฟริกา ส�ำหรับโมร็อกโก ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านของการปกครองใน
ระบอบกษัตริย์ โดยกษัตริย์ทรงคืนอ�ำนาจการปกครองและบริหารประเทศให้เป็น
ของประชาชนและมีการตรารัฐธรรมนูญ ดูเหมือนว่าในกลุ่มประเทศแอฟริกาที่มี
การปกครองในระบอบกษัตริย์ ประเทศโมร็อกโกมีความน่าสนใจที่ควรน�ำมาศึกษา
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เปรียบเทียบในเรือ่ งประเพณีทางรัฐธรรมนูญกับประเทศไทยซึง่ จะได้กล่าวไว้ในบทที่
8 ต่อไป
(5) ระบอบกษัตริย์ของกลุ่มประเทศในเอเชียและแปซิฟิค
ปัจจุบันมี 7 ประเทศ ที่มีการปกครองในระบอบกษัตริย์ ได้แก่ ภูฏาน บรูไน
กัมพูชา ญีป่ นุ่ มาเลเซีย และไทย (6 ประเทศ) และตองก้าอีก 1 ประเทศในแถบแปซิฟคิ
โดยทุกประเทศในกลุม่ นีม้ กี ารปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขทุกประเทศ
ส�ำหรับบรูไน แม้จะมีรัฐธรรมนูญ แต่ในทางปฏิบัติเป็นที่เข้าใจได้ว่า กษัตริย์
แห่งบรูไนยังทรงมีอ�ำนาจล้นพ้น โดยพระราชอ�ำนาจของสุลต่านบรูไนได้ถูกรองรับ
ในรัฐธรรมนูญ อาจกล่าวได้ว่า บรูไนยังคงมีการปกครองในระบอบสมบูรณาญา
สิทธิราชย์อยู่ในปัจจุบัน
มาเลเซียซึ่งเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนเช่นเดียวกับประเทศไทย แม้มีการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข แต่มปี ระเด็น
เรื่องการสืบราชสมบัติของกษัตริย์มาเลเซียที่ส่งผลต่อหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
ประเทศทีส่ ามารถน�ำมาศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศไทย กล่าวคือ การสืบราชสมบัติ
ของสุลต่าน (กษัตริย)์ ในมาเลเซียมาจากการเลือกกันเองหรือโดยการเลือกตัง้ (Elective
Monarchy) ของบรรดาสุลต่านทีเ่ ป็นเชือ้ พระวงศ์ ลักษณะเดียวกับการสืบราชสมบัติ
ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ส�ำหรับกัมพูชา แม้ระบอบการปกครองมีความคล้ายคลึงกับประเทศไทยอย่าง
ใกล้ชดิ สาเหตุหนึง่ อาจเป็นเพราะอิทธิพลเรือ่ งเทวราชาของอินเดียและขอม9 ซึง่ ส่งผล
เรื่องที่มาและพระราชอ�ำนาจของพระมหากษัตริย์ในประเทศทั้งสอง อย่างไรก็ตาม
การสืบราชสมบัติของกษัตริย์กัมพูชามีลักษณะเป็นแบบการเลือกตั้ง (Elective
Monarchy) โดย Royal Council of the Throne ซึง่ คัดเลือกจากผูท้ สี่ บื เชือ้ สายมาจาก
กษัตริย์แห่งกัมพูชา
ส�ำหรับตองก้าแม้จะมีลกั ษณะการปกครองทีค่ ล้ายคลึงกับประเทศไทย อย่างไร
ก็ ต าม ระบอบการปกครองและระบบกฎหมายของตองก้ า มิ ไ ด้ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
แนวความคิดในเรื่องรัฐธรรมนูญของไทย ฉะนั้น กล่าวได้ว่า กลุ่มประเทศในเอเชีย
และแปซิฟคิ ทีม่ กี ารปกครองในระบอบกษัตริยท์ สี่ ามารถน�ำมาศึกษาเปรียบเทียบกับ
9

ดูปวริศร เลิศธรรมเทวี. (2559) ระบอบการปกครอง ระบบกฎหมาย และคณะตุลาการรัฐธรรมนูญของ
กัมพูชา. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 45(4), หน้า 990-1016.
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ประเทศไทย ได้แก่ ญี่ปุ่น และภูฏาน หลักเกณฑ์การคัดเลือกประเทศที่น�ำมาศึกษา
เปรียบเทียบกับประเทศไทยในประเด็นเรื่องประเพณีทางรัฐธรรมนูญจะได้สรุปไว้
ในส่วนต่อไป
4.2.3 รูปแบบของการปกครองในระบอบกษัตริย์
ถ้าจะแบ่งรูปแบบของการปกครองในระบอบกษัตริยใ์ นปัจจุบนั อาจแบ่งได้เป็น
2 กลุ่มที่ส�ำคัญ กล่าวคือ ประเทศที่มีการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
กับประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ทั้งสองระบอบมีความแตกต่างกันซึ่งส่งผลต่อหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
ประเทศที่น�ำมาศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศไทย
(1) ระบอบสมบูรณาสิทธิราชย์ (Absolute Monarchy)
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นรูปแบบการปกครองที่กษัตริย์มีสิทธิ
เด็ดขาดในการบริหารราชการแผ่นดิน การปกครองในระบอบดังกล่าวถือว่ากษัตริย์
คือกฎหมาย โดยถือว่ากษัตริย์เป็นที่มาของอ�ำนาจและอิสริยยศ ฉะนั้น กษัตริย์ทรง
อยู่เหนือการเมือง รัฐธรรมนูญและกฎหมายใดๆ ในปัจจุบันมีเพียง 4 ประเทศ ได้แก่
โอมาน ซาอุดอิ าระเบีย สวาซิแลนด์ และนครรัฐวาติกนั ส�ำหรับบรูไน และกาตาร์ แม้จะ
มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดแต่ในทางปฏิบัติกษัตริย์ของทั้งสองประเทศยังมี
อ�ำนาจบริบรู ณ์เสมือนเป็นประเทศทีม่ กี ารปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
(2) ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (Constitutional Monarchy)
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข หรือระบอบกษัตริย์
ภายใต้รัฐธรรมนูญ (Constitutional Monarchy) แตกต่างจากระบอบสมบูรณา
ญาสิทธิราชย์ กล่าวคือ เป็นรูปแบบการปกครองที่มีกษัตริย์เป็นประมุขของรัฐ
โดยกษัตริยท์ รงอยูเ่ หนือการเมืองแต่อยูภ่ ายใต้รฐั ธรรมนูญ กล่าวคือ พระราชอ�ำนาจ
ของกษัตริย์ถูกจ�ำกัดตามขอบเขตที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย
ลายลักษณ์อักษรหรือประเพณีทางรัฐธรรมนูญก็ตาม ในปัจจุบันมี 40 ประเทศ
ที่มีการปกครองในระบอบดังกล่าว รวมทั้งประเทศไทย
ดังได้กล่าวข้างต้น ประเทศทีส่ ามารถน�ำมาศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศไทย
ในเรื่องการน�ำประเพณีในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ จ�ำเป็นจะต้องเป็น
ประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
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4.2.4 การสืบราชสมบัติ (Succession)
การสืบราชสมบัติของกษัตริย์ในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
ประเพณีการปกครองและธรรมเนียมปฏิบัติ การสืบราชสมบัติของกษัตริย์สามารถ
แบ่งได้เป็น 2 แนวทางที่ส�ำคัญ กล่าวคือ การสืบราชสมบัติตามหลักสายเลือด
(Hereditary Monarchy) กับการสืบราชสมบัตโิ ดยการเลือกตัง้ (Elective Monarchy)
(1) การสืบราชสมบัติตามหลักสายเลือด (Hereditary Monarchy)
การสืบราชสมบัติตามหลักสายเลือด (Hereditary Monarchy) เป็นการ
สืบราชสมบัตติ ามกฎมณเฑียรบาลหรือตามบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ โดยผูท้ มี่ สี ทิ ธิ
ในการสืบราชสมบัติจะต้องเป็นผู้ที่สืบสายเลือดมาจากกษัตริย์พระองค์ก่อน
ล�ำดับในการสืบราชสมบัตติ ามหลักอาวุโส เป็นกฎเกณฑ์หนึง่ ทีป่ รากฏในการ
สืบราชสมบัติ กล่าวคือ พระราชโอรสหรือพระราชธิดาพระองค์แรกของกษัตริย์เป็น
ผู้มีสิทธิในการขึ้นครองราชย์เป็นองค์แรก ซึ่งในอดีตล�ำดับอาวุโสจะนับเฉพาะ
พระราชโอรสเท่านั้นอันเป็นผลมาจาก Salic Law ของ Old Dutch หรือประเทศ
เนเธอร์แลนด์ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ยุคสมัยได้เปลี่ยนแปลงไป การสืบราชสมบัติ
ในยุคสมัยใหม่ของกษัตริย์ต่างๆ พระราชธิดาสามารถสืบราชบัลลังก์ได้ดังกรณีที่
ปรากฏในประเทศอังกฤษ หรือกรณีของประเทศเนเธอร์แลนด์และสเปนที่มีการ
บัญญัติเรื่องการสืบราชสมบัติของกษัตริย์ไว้ในรัฐธรรมนูญ กรณีศึกษาของประเทศ
เนเธอร์แลนด์และสเปนเกี่ยวกับการสืบราชสมบัติตามธรรมเนียม กฎมณเฑียรบาล
และรัฐธรรมนูญมีความน่าสนใจทีส่ มควรจะน�ำมาศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศไทย
ซึ่งกรณีศึกษาของทั้งสองประเทศจะได้กล่าวไว้ในบทที่ 7 ต่อไป
ส�ำหรับประเทศญีป่ นุ่ ซึง่ มีการเปลีย่ นแปลงกฎมณเฑียรเกีย่ วกับการสืบราชสมบัติ
เป็นอีกประเทศที่มีความน่าสนใจและจะได้น�ำมาเป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับการสืบ
ราชสมบัติอันเกี่ยวข้องกับประเพณีทางรัฐธรรมนูญซึ่งจะได้กล่าวไว้ในบทที่ 9 ต่อไป
(2) การสืบราชสมบัติโดยการเลือกตั้ง (Elective Monarchy)
การสืบราชสมบัตโิ ดยการเลือกตัง้ (Elective Monarchy) มิได้เป็นการเลือกตัง้
โดยประชาชน เหมือนกับการเลือกตัง้ ประธาธิบดีซงึ่ มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งทีแ่ น่นอน
แต่เป็นกรณีทบี่ รรดาเชือ้ พระวงศ์ได้เลือกกษัตริยก์ นั เองเป็นการภายใน โดยพิจารณา
ตามหลักสายเลือดและความอาวุโสของกษัตริยท์ มี่ ลี ำ� ดับศักดิส์ งู กว่า การสืบราชสมบัติ
โดยการเลือกกันเองหรือโดยการเลือกตัง้ ปรากฏใน 3 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย สหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ และกัมพูชาดังได้กล่าวข้างต้น
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4.2.5 สรุปหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกประเทศทีน่ ำ� มาศึกษาเปรียบเทียบกับ
ประเทศไทย
จากลักษณะและรูปแบบการปกครองในระบอบกษัตริย์ดังกล่าวข้างต้น
สรุปหลักเกณฑ์และเหตุผลการคัดเลือกประเทศที่จะน�ำมาศึกษาเปรียบเทียบกับ
ประเทศไทยในเรื่องประเพณีทางรัฐธรรมนูญได้ดังนี้
ประการแรก ประเทศที่ มี ก ารปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข หรือระบอบกษัตริยภ์ ายใต้รฐั ธรรมนูญ (Constitutional
Monarchy) โดยประเทศที่มีการปกครองในระบอบดังกล่าวมี 40 ประเทศรวมทั้ง
ประเทศไทย จะเห็นได้วา่ ประเทศทีม่ กี ารปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
4 ประเทศ ได้แก่ โอมานสวาซิแลนด์ ซาอุดิอาระเบีย และนครรัฐวาติกัน ไม่สามารถ
น�ำมาเทียบเคียงเป็นกรณีศกึ ษาของประเทศไทยได้ และส�ำหรับประเทศทีม่ ลี กั ษณะ
การปกครองยังเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในทางปฏิบัตอิ ย่างบรูไน บาเรนห์
และกาตาร์จึงไม่สามารถน�ำมาศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศไทยได้ จึงเหลือ
37 ประเทศ ที่สามารถน�ำมาศึกษาวิเคราะห์เทียบเคียงกับประเทศไทยได้
ประการที่สอง การคัดเลือกประเทศกลุ่มตัวอย่างที่สามารถเทียบเคียงกับ
ประเทศไทยจ�ำเป็นต้องมีลกั ษณะทีค่ ล้ายคลึงกับประเทศไทย ฉะนัน้ จาก 37 ประเทศ
ข้างต้น ประเทศตัวอย่างทีส่ ามารถน�ำมาศึกษาเทียบเคียงกับประเทศไทยได้จงึ จ�ำกัด
เฉพาะประเทศทีม่ จี กั รพรรดิ หรือพระราชา หรือเทียบเท่าจึงเหลือ 31 ประเทศ ได้แก่
อังกฤษและประเทศในเครือจักรภพ (รวม 16 ประเทศ) ประเทศในยุโรป 5 ประเทศ
(เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ สเปนและสวีเดน) ประเทศอิสลามในตะวันออกกลาง
2 ประเทศ (จอร์แดน และสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์) ประเทศทีม่ กี ษัตริยใ์ นทวีปแอฟริกา
2 ประเทศ (เลโซโทและโมร็อกโก) และอีก 6 ประเทศในทวีปเอเชียและแปซิฟคิ ซึง่ รวม
ประเทศไทย
ประการทีส่ าม จาก 31 ประเทศทีส่ ามารถน�ำมาศึกษาเทียบเคียงกับประเทศไทย
ได้มี 3 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และกัมพูชา ที่มีรูปแบบการ
สืบราชสมบัติที่แตกต่างจากประเทศไทย โดยเป็นการสืบราชสมบัติโดยการเลือกตั้ง
(Elective Monarchy) ฉะนั้น การคัดเลือกประเทศที่น�ำมาศึกษาต้องมีกฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวกับการสืบราชสมบัติที่มีความคล้ายคลึงกับประเทศไทย ฉะนั้น ประเทศที่
น�ำมาเป็นกรณีศึกษาได้จึงเหลือ 28 ประเทศ
ประการทีส่ ี่ จาก 28 ประเทศทีส่ ามารถเป็นกรณีศกึ ษาส�ำหรับประเทศไทยได้
ในเรือ่ งประเพณีทางรัฐธรรมนูญ การคัดเลือกประเทศทีจ่ ะน�ำมาศึกษาในบทต่อไปยัง
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ค�ำนึงถึงการกระจายตัวตามภูมิภาค หรือ “ภูมิรัฐศาสตร์” (Geo-Politics) ของกลุ่ม
ตัวอย่างที่น�ำมาศึกษา และอิทธิพลของระบบกฎหมายของประเทศที่จะน�ำมาศึกษา
ที่มีต่อประเทศไทย ฉะนั้น จาก 28 ประเทศข้างต้นสรุปประเทศที่น�ำมาศึกษาเป็น
กรณีตวั อย่างและเปรียบเทียบกับประเทศไทยได้ 8 ประเทศ โดยแบ่งตามกลุม่ ได้ดงั นี้  
กลุม่ ที่ 1 ประเทศอังกฤษ และประเทศในเครือจักรภพหนึง่ ประเทศ โดยคัดเลือก
ประเทศออสเตรเลียซึ่งเคยมีกรณีตัวอย่างประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่น่าสนใจ
กรณีศึกษาของประเทศอังกฤษและออสเตรเลียจะได้กล่าวในบทที่ 5 และ 6 ต่อไป
กลุม่ ที่ 2 ประเทศยุโรปทีม่ กี ารปกครองในระบอบกษัตริย์ โดยคัดเลือกประเทศ
เนเธอร์แลนด์และสเปน ซึ่งเป็นสองประเทศที่มีการกล่าวถึงเรื่องการสืบราชสมบัติ
และบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ กรณีศึกษาของทั้งสองประเทศจะได้กล่าวไว้ในบทที่ 7
ต่อไป
กลุม่ ที่ 3 ประเทศอิสลามทีม่ กี ารปกครองในระบอบกษัตริย์ โดยคัดเลือกจอร์แดน
ประเทศในตะวันออกกลาง และโมร็อกโกประเทศในทวีปแอฟริกา ทัง้ สองประเทศอยู่
ระหว่างการเปลีย่ นผ่านไปสูร่ ะบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข กษัตริย์ทรงคืนอ�ำนาจให้แก่ประชาชนในการบริหารประเทศ
จึงมีกรณีศึกษาที่น่าสนใจและจะได้กล่าวในบทที่ 8 ต่อไป
กลุ่มที่ 4 ซึ่งเป็นกลุ่มสุดท้าย ศึกษาประเทศเอเชียที่มีการปกครองในระบอบ
กษัตริย์ โดยได้คัดเลือกประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมักถูกน�ำมาเปรียบเทียบกับประเทศไทย
เมือ่ กล่าวถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ และประเทศภูฏาน ประเทศทีร่ ะบอบประชาธิปไตย
ก�ำลังเติบโต กรณีศกึ ษาของทัง้ สองประเทศจะได้กล่าวไว้ในบทที่ 9 ของรายงานวิจยั
ต่อไป
4.3 ประเพณีทางรัฐธรรมนูญ
ก่อนเข้าสูก่ ารวิเคราะห์กรณีศกึ ษาของต่างประเทศในบทต่อไป มีความจ�ำเป็น
อย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องกล่าวถึงลักษณะโดยทัว่ ไปของประเพณีทางรัฐธรรมนูญ (Constitutional
Conventions) และสภาพบังคับของประเพณีทางรัฐธรรมนูญ
ความเข้าใจโดยทั่วไปเกี่ยวกับประเพณีทางรัฐธรรมนูญถือว่าประเพณีไม่เป็น
กฎหมายและไม่สามารถบังคับในศาลได้ เนือ่ งจากศาลต้องถือเอาบทบัญญัตกิ ฎหมาย
ทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษรในการปรับใช้แก่พฤติการณ์แห่งคดี ฉะนัน้ ไม่วา่ ประเพณีจะมี
คุณค่าหรือได้รับการยอมรับมากน้อยเพียงใด ตราบใดที่ยังไม่ตกผลึกเป็นกฎหมาย
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ลายลักษณ์อักษรก็ไม่สามารถบังคับใช้ในศาลได้10 มุมมองดังกล่าวเป็นการพิจารณา
ประเด็นเรื่องประเพณีทางรัฐธรรมนูญในเชิงนิติศาสตร์ ซึ่งกรณีนี้นักรัฐศาสตร์
ให้ความเห็นว่าการอภิปรายประเพณีทางรัฐธรรมนูญในเชิงนิตศิ าสตร์จะท�ำให้ลกั ษณะ
ของประเพณีทางรัฐธรรมนูญมีความหมายแคบจนเกินไป นักรัฐศาสตร์มองว่าประเพณี
ทางรัฐธรรมนูญมีความส�ำคัญยิง่ กว่ากฎหมายหรือกฎระเบียบทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษร
เนือ่ งจากเป็นตัวก�ำหนดรูปแบบและการท�ำงานของสถาบันการเมือง รวมถึงเป็นกลไก
ขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางภาคปฏิบัติ ประเพณีจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนกฎหมาย
และรอการตกผลึกเป็นให้กฎหมายลายลักษณ์อกั ษร11 กล่าวได้วา่ การศึกษาประเพณี
ทางรัฐธรรมนูญจ�ำเป็นต้องพิจารณามุมมองทางนิติศาสตร์ (Legal Approach)
และมุมมองทางรัฐศาสตร์ (Political Approach)
ดังได้กล่าวข้างต้น A.V. Dicey ปรมาจารย์ด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญของโลก
เป็นนักวิชาการท่านแรกๆ ที่ให้ความส�ำคัญประเด็นเรื่องประเพณีทางรัฐธรรมนูญ
ในผลงานเรื่อง Introduction to the Study of the Law of the Constitution
ซึง่ ตีพมิ พ์ในปี ค.ศ. 188312 และมีการปรับปรุงแก้ไขอีกหลายครัง้ ผลงานของ Dicey
ส่งผลต่อการศึกษากฎหมายรัฐธรรมนูญ และแนวคิดเรื่องรัฐธรรมนูญในอังกฤษ
และเครือจักรภพเป็นอย่างมาก13 โดย Dicey ได้ศกึ ษาและถอดบทเรียนมาจากระบอบ
การปกครองของอังกฤษและรัฐในเครือจักรภพ หรือที่เรียกว่า “Westminster
System” และกล่าวว่าพื้นฐานส�ำคัญของระบอบการปกครองแบบ Westminster
System ประกอบด้วยหลักการที่ส�ำคัญ 3 ประการ ได้แก่
(1) อ�ำนาจอธิปไตยเป็นของรัฐสภา (Parliamentary Sovereignty)
(2) หลักนิติธรรม (Rule of Law)
(3) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญ (Constitutional Conventions)
จากหลักการทั้ง 3 ข้างต้น Dicey ให้ความส�ำคัญกับหลักการเรื่องอ�ำนาจ
อธิปไตยเป็นของรัฐสภาและหลักนิติธรรม มากกว่าเรื่องประเพณีทางรัฐธรรมนูญ
A.V. Dicey. (1883).  An Introduction to the Study of the Law of the Constitution.
Reprinted in 1915, 8th edition.  London: Macmillan.
11
Brian Galligan and Scott Brenton. Constitutional Convention. In Brian Galligan and Scott
Brenton (eds), Constitutional Conventions in Westminster System: Controversies, Changes
and Challenges. New York: Cambridge University Press, 10, at 10-11.  
12
A.V. Dicey. (1883).  An Introduction to the Study of the Law of the Constitution.
Reprinted in 1915, 8th edition.  London: Macmillan.
13
Geoffrey Marshall. 1984. Constitutional Conventions. Oxford: Clarendon Press.  
10
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เนื่องจาก Dicey ถือว่าอ�ำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติมีที่มาจากประชาชน กฎหมายที่
ตราขึน้ โดยฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตจิ งึ ถือเป็นฉันทามติของประชาชน ฉะนัน้ การบริหารราชการ
แผ่นดินของฝ่ายบริหารและการตัดสินคดีความของผูพ้ พิ ากษา (ฝ่ายตุลาการ) จึงต้อง
อยูภ่ ายใต้กรอบและขอบเขตทีฝ่ า่ ยนิตบิ ญั ญัตไิ ด้วางไว้ตามหลักนิตธิ รรม ส�ำหรับประเพณี
ทางรัฐธรรมนูญ Dicey ให้ขอ้ สังเกตว่าประเพณีทางรัฐธรรมนูญอาจแยกเป็นประเภท
ได้เป็น 2 ส่วนส�ำคัญ กล่าวคือ
ประการแรก ประเพณี ระเบียบแบบแผน หรือธรรมเนียมปฏิบตั ทิ ยี่ ดึ ถือปฏิบตั ิ
สืบต่อกันมาและยอมรับว่าเป็นสิง่ ทีถ่ กู ต้องและผูป้ ฏิบตั มิ คี วามรูส้ กึ ว่าผูกพันทีจ่ ะต้อง
ประพฤติปฏิบัติตาม Dicey เรียกประเพณีทางรัฐธรรมนูญในลักษณะนี้ว่า “Mere
Conventions”
ประการทีส่ อง ประเพณีทางรัฐธรรมนูญทีก่ ลายเป็นกฎหมาย หรือประเพณีที่
ถูกบัญญัติให้เป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษร กรณีนี้ Dicey นิยามว่าเป็น “Enacted
Conventions”14
ฉะนั้น แม้ประเพณีทางรัฐธรรมนูญจะไม่มีสภาพบังคับในทางกฎหมายตาม
มุมมองเชิงนิตศิ าสตร์ของ Dicey แต่ในความเป็นจริง ระเบียบแบบแผนหรือธรรมเนียม
ปฏิบตั ทิ ไี่ ด้รบั การยอมรับ หรือ “Mere Conventions” ส่งผลให้สถาบันทางการเมือง
และบุคคลที่ตกอยู่ภายใต้บังคับให้ต้องประพฤติปฏิบัติตาม อย่างไรก็ตาม Dicey
มิได้ให้รายละเอียดว่าหากสถาบันทางการเมืองหรือบุคคลที่ตกอยู่ภายใต้บังคับของ
กฎเกณฑ์ดังกล่าวไม่ประพฤติปฏิบัติตามประเพณีที่ยึดถือกันมาจะเกิดผลอย่างไร
อาจกล่าวได้ว่า การศึกษาประเพณีทางรัฐธรรมนูญมีความจ�ำเป็นต้องพิจารณาใน
มุมมองทางรัฐศาสตร์
การศึกษาประเพณีทางรัฐธรรมนูญในเชิงรัฐศาสตร์ให้ความส�ำคัญกับประเด็น
เรื่องประเพณีทางรัฐธรรมนูญในภาพรวมของระบอบการปกครอง และบทบาทของ
ประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่มีต่อสถาบันทางการเมืองและบุคคลที่อยู่ภายใต้สถาบัน
ดังกล่าว ได้แก่ รัฐบาล (Government) และประชาชน (Citizens)15 การด�ำเนินงาน
ของรัฐและการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องสถาบันทางการเมืองอาศัยระเบียบแบบแผน ธรรมเนียม
A.V. Dicey. (1883).  An Introduction to the Study of the Law of the Constitution.
Reprinted in 1915, 8th edition.  London: Macmillan, at lxxvi.
15
Brian Galligan and Scott Brenton. Constitutional Convention. In Brian Galligan and Scott
Brenton (eds), Constitutional Conventions in Westminster System: Controversies,
Changes and Challenges. New York: Cambridge University Press, 10, at 15-17.
14
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ปฏิบัติ หรือประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่ประพฤติปฏิบัติกันมา16 ฉะนั้น กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะในประเทศอังกฤษและเครือจักรภพ อาทิ แคนาดา ออสเตรเลีย
และนิวซีแลนด์ จึงประกอบด้วย 2 ส่วนทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ ส่วนทีเ่ ป็นกฎหมายหรือกฎเกณฑ์
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร และส่วนที่เป็นระเบียบแบบแผนหรือประเพณีซึ่งจะต้องมี
การประพฤติปฏิบตั ทิ สี่ ม�ำ่ เสมอ เกิดขึน้ จากการปฏิบตั ขิ องบุคคลทีอ่ ยูภ่ ายใต้บงั คับของ
ระเบียบแบบแผนนัน้ เอง และผูท้ ป่ี ระพฤติปฏิบตั มิ คี วามส�ำนึกว่าเป็นสิง่ ทีถ่ กู ต้องและ
ผูกพันทีจ่ ะต้องปฎิบตั ติ าม กฎหมายและประเพณี (Law and Conventions) จึงท�ำงาน
ควบคู่กันไป การฝ่าฝืนประเพณีหรือธรรมเนียมที่ประพฤติปฏิบัติกันมาจึงก่อให้เกิด
แรงกระเพื่อมทางการเมือง และน�ำไปสู่การพัฒนาประเพณีให้กลายเป็นลายลักษณ์
อักษร  
ประเพณีทางรัฐธรรมนูญอาจแบ่งออกเป็น 3 ประเภทที่ส�ำคัญ โดยแต่ละ
ประเภทมีความสัมพันธ์กับสถาบันทางการเมืองอย่างมีนัยส�ำคัญ กล่าวคือ ประเพณี
ที่เป็นหลักการพื้นฐาน (Core Conventions) เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์
และความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับสถาบันการเมืองโดยเฉพาะ
ฝ่ายนิติบัญญัติ ประเพณีที่เป็น “Core Conventions” ปรากฏกรณีตัวอย่างใน
ประเทศอังกฤษและกลุม่ ประเทศในเครือจักรภพซึง่ ได้รบั อิทธิพลแนวความคิดเกีย่ วกับ
รัฐธรรมนูญมาจากอังกฤษ อาทิ นิวซีแลนด์ ในปี ค.ศ. 1910 แคนาดาในปี ค.ศ. 2008
และออสเตรเลียในปีค.ศ. 1975 ปี ค.ศ. 2008 และ ปีค.ศ. 2013 อาจกล่าวได้วา่ ประเพณี
ทางรัฐธรรมนูญในลักษณะนี้เกี่ยวพันกับการใช้พระราชอ�ำนาจของประมุขแห่งรัฐ
(Executive Conventions)
ประเพณี ที่ เ ป็ น จารี ต ทางรั ฐ ธรรมนู ญ (Customary Conventions)
และประเพณีทเี่ ป็นกระบวนการทางธุรการ (Administrative Conventions) ซึง่ เกีย่ วพัน
กับกระบวนการในการบัญญัติกฎหมาย การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหาร
และรวมทัง้ ความรับผิดชอบของคณะรัฐมนตรี บทบาทของรัฐบาลรักษาการ ประเพณี
ทัง้ สองประเภทดังกล่าว เป็นประเพณีทางรัฐธรรมนูญทีเ่ กีย่ วกับฝ่ายบริหาร (Cabinet
Conventions) และประเพณีทางรัฐธรรมนูญของฝ่ายนิติบัญญัติ (Parliament
Conventions)
16

ประเพณีทางรัฐธรรมนูญอาจเปรียบเทียบได้กบั “Soft Law” ในกฎหมายระหว่างประเทศแต่มสี ภาพบังคับ
ยิ่งกว่า “Hard Law”.
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4.4 บทสรุป
บทนี้กล่าวถึงการปกครองในระบอบกษัตริย์เพื่อก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการ
คัดเลือกประเทศที่จะน�ำมาศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศไทยในเรื่องประเพณี
ทางรัฐธรรมนูญ และศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวกับประเพณีทางรัฐธรรมนูญ กล่าวได้ว่า
ประเพณีทางรัฐธรรมนูญมีความสัมพันธ์กบั สถาบันทางการเมืองใน 3 ประเด็นทีส่ ำ� คัญ
กล่าวคือ
ประการแรก ประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับประมุขแห่งรัฐ (Executive
Conventions) ซึง่ เกีย่ วข้องกับประเพณีการสืบราชสมบัติ การใช้พระราชอ�ำนาจใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นต้น
ประการที่สอง ประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับฝ่ายบริหาร (Cabinet
Conventions) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดินและความรับผิดของ
คณะรัฐมนตรี เป็นต้น และ
ประการสุดท้าย ประเพณีทางรัฐธรรมนูญทีเ่ กีย่ วกับฝ่ายนิตบิ ญั ญัติ (Parliament
Conventions) ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการบัญญัติกฎหมาย เป็นต้น
การศึกษาหลักและทฤษฎีเกี่ยวกับประเพณีทางรัฐธรรมนูญน�ำไปสู่ความ
จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องศึกษาตัวอย่างและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับประเพณีทางรัฐธรรมนูญทีเ่ คย
เกิดขึ้น ฉะนั้น ในบทต่อๆ ไปของรายงานวิจัยฉบับนี้จะได้ศึกษาวิเคราะห์ประเพณี
ทางรัฐธรรมนูญทีส่ ำ� คัญทีเ่ คยเกิดขึน้ โดยศึกษาประเพณีทางรัฐธรรมนูญของอังกฤษ
เป็นประเทศแรก
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บทที่ 5
ระบอบการปกครอง ระบบกฎหมาย และรัฐธรรมนูญ
ของอังกฤษ : บ่อเกิดแห่งประเพณีทางรัฐธรรมนูญ
5.1 ภูมิหลัง
อังกฤษซึ่งถือเป็นต้นแบบของระบบรัฐสภา (Parliamentary system)1
มีภูมิหลังทางประวัติศาสตร์อันยาวนาน สมัยจูเลียส ซีซ่าร์ (Julius Caesar)
(54 ปีก่อนคริสตกาล) จักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ของโรมันพยายามพิชิตอังกฤษแต่ไม่เป็น
ผลส�ำเร็จ2 จนกระทัง่ ในปี ค.ศ. 43 คลอดิอสุ (Claudius) จักรพรรดิแห่งโรมันครอบครอง
เกาะอังกฤษได้เป็นผลส�ำเร็จ ทรงได้สร้างเมืองริมแม่น�้ำเทมส์ (Thames River)
ทีเ่ มืองลอนดีนอี มุ (Londinium) ปัจจุบนั คือกรุงลอนดอน เมืองหลวงของประเทศอังกฤษ
ในยุคสมัยนี้อังกฤษถูกเรียกว่า “บริตัน” (Briton)3
ภายหลังการล่มสลายของอาณาจักรโรมันในคริสต์วรรษที่ 5 อังกฤษต้อง
ป้องกันตัวเองจากกลุม่ อนารยชนชาวเยอรมันประกอบด้วยชนเผ่า Angles, Saxons
และ Jutes หรือกลุม่ แองโกล-แซกซอน (Anglo-Saxon) ซึง่ ได้รกุ รานและตัง้ รกรากใน
ทางตอนใต้ของเกาะอังกฤษ4 และในปี ค.ศ. 1066 วิลเลีย่ มแห่งนอร์มอ็ งดี (William of
Normandy) ได้รวบรวมและสถาปนาประเทศทีเ่ ป็นเกาะอังกฤษทุกวันนี้ ชาวอังกฤษ
ในปัจจุบันจึงมีเชื้อสายเดียวกับชาวเยอรมัน ฉะนั้น เมื่อตอนสงครามโลกครั้งที่ 2
ฮิตเลอร์ (Hitler) จึงได้ปล่อยทหารอังกฤษซึง่ ถูกกองทัพนาซีเยอรมันตีตอ้ นไปเพราะ
เชือ่ ว่าชาวอังกฤษและชาวเยอรมันมีสายเลือดเดียวกัน โดยเป็นเผ่าพันธุม์ นุษย์ชนั้ สูง5
1
2
3
4
5

R.A.W. Rhodes, John Wanna and Patrick Weller. 2015. Comparing Westminster. Oxford:
Oxford University Press.
ดูค�ำอธิบายใน Peter Salway. 1986. A History of Roman Britain. Oxford: Oxford University
Press.
ดูบทวิเคราะห์ใน Leonard Cottrell. 1962. The Great Invasion. New York: Coward-McCann.
Geoffrey Hindley. 2006. A Brief History of the Anglo-Saxons. London: Robinson.
ความเชือ่ ดังกล่าวปรากฏในการจัดตัง้ กองทุน “Rhodes Scholarships” เพือ่ ศึกษาทีม่ หาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด
(University of Oxford) ประเทศอังกฤษ ซึง่ มอบให้เฉพาะชาวอังกฤษ ชาวอเมริกนั และชาวเยอรมัน เพราะ
เชื่อว่าทั้งสามชนชาติมีความใกล้เคียงกันทางสายเลือด เป็นชาติมหาอ�ำนาจที่จะก่อให้เกิดสันติสุขของโลก
ผู้ที่ได้รับทุนดังกล่าว (Rhodes Scholars) อาทิ Bill Clinton, Tony Abbott และ Malcolm Turnbull
เป็นต้น.
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วิลเลี่ยมแห่งนอร์ม็องดีหรือต่อมาคือ พระเจ้าวิลเลี่ยมผู้พิชิต (William the
Conqueror) กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของอังกฤษได้น�ำระบบกฎหมายแบบ Anglo-Saxon
หรือระบบ Common Law ในปัจจุบนั 6 ระบบ Anglo-Saxon ยึดถือประเพณีดงั้ เดิม
ของชาวนอร์แมน (Norman) มาใช้ในการปกครองและระบบกฎหมายซึง่ กษัตริยเ์ ป็น
ทีม่ าของอ�ำนาจ ค�ำพูดของกษัตริย์จงึ ถือเป็นกฎหมายสืบทอดเป็นประเพณีเรื่อยมา7
ในบางยุคบางสมัย กษัตริยบ์ างพระองค์กใ็ ช้อำ� นาจตามท�ำนองคลองธรรม แต่บางยุค
บางสมัยกษัตริยใ์ ช้อำ� นาจตามอ�ำเภอใจ และในทีส่ ดุ จนถึงสมัยพระเจ้าจอห์น (John,
King of England) (ค.ศ. 1199–1216) ทรงถือพระองค์เป็นเทวสิทธิลมุ่ หลงในอ�ำนาจ
และสร้างความเดือดร้อนให้แก่ขา้ ราชบริพารและประชาชน ขุนนางและประชาชนได้
ลุกขึน้ จับอาวุธบังคับให้พระเจ้าจอห์นลงพระนามาภิไธยในเอกสารชิน้ ประวัตศิ าสตร์
ของโลกเพื่อเป็นหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของผู้อยู่ภายใต้การปกครองตามที่
ปรากฏในมหาบัตร Magna Carta8 กล่าวได้วา่ อังกฤษเป็นประเทศแรกทีม่ กี ารน�ำเอา
แนวคิดในการจ�ำกัดอ�ำนาจของผูป้ กครอง (กษัตริย)์ หรือแนวคิดเรือ่ งรัฐธรรมนูญมาใช้
ในการปกครอง9 บทนี้กล่าวถึงระบอบการปกครอง ระบบกฎหมายและรัฐธรรมนูญ
ของอังกฤษซึ่งเป็นบ่อเกิดของการน�ำประเพณีมาใช้ในการปกครองและรัฐธรรมนูญ
5.2 ลักษณะของระบอบการปกครอง ระบบกฎหมาย และรัฐธรรมนูญของอังกฤษ
ระบอบการปกครอง ระบบกฎหมายและรัฐธรรมนูญของอังกฤษสามารถศึกษา
ได้จากการเปลีย่ นแปลงการปกครองและการปฏิวตั ใิ นอังกฤษ แนวคิดเรือ่ งการจ�ำกัด
อ�ำนาจของผู้ปกครอง (กษัตริย์) และรัฐธรรมนูญ ตลอดจนแนวคิดเรื่องการแบ่งแยก
อ�ำนาจซึ่งส่งผลต่อการจัดรูปแบบการปกครองของอังกฤษ
6

7
8
9

ดู Hubert Hall. 1908. The Anglo-Saxon Charters. Cambridge: Cambridge University Press;
Patrick Wormald. Charters. 1992. Law and the Settlement of Disputes in Anglo-Saxon England.
In Wendy Davis and Paul Fouracre (eds). The Settlement of Disputes in Early Medieval
Europe. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 149-168.
ดูบทวิเคราะห์ใน Gale R. Owen-Crocker (ed). Kingship, Legislation and Power in Anglo-Saxon
England. Cambridge: Cambridge University Press.  
J.C. Holt. 2015. Magna Carta. Cambridge: Cambridge University Press, at 33.
James Melton and Robert Hazell. 2015. Magna Carta … Holy Grail?. In Robert Hazell and
James Melton (eds). Magna Carta and Its Modern Legacy. Cambridge: Cambridge
University Press, pp. 3-22.
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5.2.1 การเปลี่ยนแปลงการปกครองและการปฏิวัติในอังกฤษ
อังกฤษมีความเคลือ่ นไหวทีจ่ ะจ�ำกัดอ�ำนาจของกษัตริยม์ าตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1213
ในสมัยพระเจ้าจอห์น (John, King of England) (ค.ศ. 1199–1216) ซึง่ เป็นกษัตริย์
ที่ลุ่มหลงในอ�ำนาจชอบการสงครามและต้องการเงินจ�ำนวนมากเพื่อใช้ในสงคราม
ทรงใช้วิธีเรียกเก็บภาษีจากประชาชน ผู้ใดขัดขวางก็จะใช้วิธีรุนแรงบังคับก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนแก่ประชาชน10 ช่วงทีพ่ ระองค์กำ� ลังท�ำสงครามกับฝรัง่ เศส ขุนนางชัน้
บารอน (Barons) อัศวินและชาวเมืองได้มาประชุมกันครัง้ ใหญ่ 2 ครัง้ เพือ่ อภิปรายถึง
ความเดือดร้อนของตน ผู้น�ำฝ่ายพระได้น�ำกฎบัตรให้สิทธิและเสรีภาพแก่ประชาชน
ของพระเจ้าเฮนรี่ที่ 1 (ค.ศ. 1100 – 1135) ซึ่งทุกคนลืมเลือนไปนานแล้วเสนอต่อ
ที่ประชุม ผู้น�ำฝ่ายพระกับผู้น�ำฝ่ายขุนนางได้ถือกฎบัตรดังกล่าวเป็นหลักร่างค�ำร้อง
ของที่ประชุมขึ้นครั้งแรก พระเจ้าจอห์นทรงปฏิเสธแต่กองทัพอันเกรียงไกรของ
อัศวินสองพันคนซึ่งเรียกว่า “กองทัพของพระเจ้าและวัดศักดิ์สิทธิ์” (The Army of
God and Holy Church) ที่มีชาวลอนดอนสนับสนุนได้รวมก�ำลังกันต่อต้าน
พระเจ้าจอห์น และในวันที่ 15 มิถนุ ายน ค.ศ. 1215 ณ ท้องทุง่ รันนีมดี (Runnymede)
ริมฝัง่ แม่นำ�้ เทมส์ (River Thames) บรรดาขุนนางได้จบั อาวุธบังคับให้พระเจ้าจอห์น
จ�ำต้องลงพระนามาภิไธยในเอกสารชิน้ ประวัตศิ าสตร์ของโลก Magna Carta ซึง่ เป็น
มหาบัตรทีอ่ า้ งว่าเพือ่ ระบุเสรีภาพดัง้ เดิมของชาวอังกฤษ และมิได้มกี ารจัดท�ำขึน้ ใหม่
มหาบั ต รดั ง กล่ า วเป็ น กฎหมายของประเทศที่อ ยู่เหนือ เจตจ�ำนงของกษัต ริย์ 11
ซึง่ มีสาระส�ำคัญเกีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ กครองกับผูอ้ ยูภ่ ายใต้การปกครอง
และสิทธิเสรีภาพของประชาชน12
Ibid, at 4 (arguing that “[T]here are two accounts of the making of Magna Carta. Traditionally,
the story of Magna Carta paints King John as a tyrant who oppressed his people and deserved
the insurrection that led to the Charter. This is the account told by Sir Edward Coke in his
many writing, including the Petition of Rights (1628) and the second volume of the Institutes
of the Lawes and England. In these works, Coke used Magna Carta in his fight against King
Charles I to argue that the Great Charter served as a repository of ancient common law rights
that all English monarchs must respect. Coke was essentially drawing a parallel between his
own dispute with King Charles I and the dispute between King John and his barons in 1215,
so it is little wonder that he describes Magna Carta as a victory for the righteous barons over
the tyrannical King John).
11
J.C. Holt. 2015. Magna Carta. Cambridge: Cambridge University Press, at 10; and Edward
Miller. (1962). The Background of Magna Carta. Past and Present. 23(1), 72-83.
12
John Baker. 2017. The Reinvention of Magna Carta 1216-1616. Cambridge: Cambridge
University Press, at xxxix-l; and J.C. Holt. 2015. Magna Carta. Cambridge: Cambridge
University Press, at 1.  
10
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มหาบั ต รได้ ก ลายเป็ น มาตรฐานของเสรี ภ าพส� ำ หรั บ ประชาชาติ ต ่ า งๆ
และในระยะเวลาสองร้อยปีต่อมากษัตริย์อังกฤษจ�ำต้องยอมยืนยันมหาบัตรนี้ถึง
38 ครั้ง13 หลังจากการลดพระราชอ�ำนาจของกษัตริย์อังกฤษโดยมหาบัตร ในปลาย
ศตวรรษที่ 15 อ�ำนาจของกษัตริยไ์ ด้กลับเข้มแข็งอีกในสมัยราชวงศ์ทวิ ดอร์ (Tudor)
ซึ่งปกครองอังกฤษในช่วง ค.ศ. 1485–1603 พระเจ้าเฮนรี่ที่ 7 และ 8 พระนางเจ้า
อลิซาเบธที่ 1 ได้ดงึ อ�ำนาจไปจากรัฐสภา จนกระทัง่ มีลกั ษณะการปกครองในระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์อีกครั้งหนึ่ง
ราชวงศ์ทวิ ดอร์ปกครองอังกฤษ จนกระทัง่ พระนางเจ้าอลิซาเบธที่ 1 สวรรคต
ราชวงศ์สจ๊วตเป็นผู้ปกครองอังกฤษเป็นล�ำดับต่อมา (ค.ศ. 1603–1646) และเริ่มมี
ความขัดแย้งระหว่างกษัตริยก์ บั รัฐสภานับแต่พระเจ้าเจมส์ที่ 1 ขึน้ เป็นกษัตริยอ์ งค์แรก
ของราชวงศ์สจ๊วต พระเจ้าเจมส์ที่ 1 (James I of England) (ค.ศ. 1603–1623) ทรงเป็น
กษัตริยอ์ ำ� นาจนิยมทีย่ ำ�้ ถึงอ�ำนาจอันศักดิส์ ทิ ธิข์ องพระองค์ (Divine Rights of King)14
ฝ่ายรัฐสภาโดยเฉพาะสภาสามัญคัดค้านอ�ำนาจของกษัตริยอ์ ย่างเต็มทีแ่ ละเรียกร้อง
ให้กษัตริย์เคารพสิทธิและเสรีภาพของสมาชิกสามัญ แต่กษัตริย์เห็นว่าสิทธิและ
เสรีภาพจะพึงมีได้ขึ้นอยู่กับพระองค์ จึงทรงปฏิเสธ สภาสามัญตอบโต้ด้วยการ
ไม่อนุมัติงบประมาณรายจ่าย และถวายฎีกาในปี ค.ศ. 1610 ไว้ว่า
ในบรรดาความสุขสบายทั้งหลายทั้งปวงที่ท่านมีอยู่ กษัตริย์และพระราชินีของ
บ้านเมืองนี้ ไม่มีอ�ำนาจใดเหนือไปกว่า หลักกฎหมาย …
(Amongst many other points of happiness and freedom which your
majesty’s subject of this kingdom have enjoyed under your royal
progenitors, kings and queens of this realm, there is none which they
have accounted more dear and precious than this, to be guided and
governed by the certain rule of law which giveth to the head and
members that which of right belongeth to them, and not by any
certain or arbitrary form of government …)

พระเจ้าเจมส์ที่ 1 ไม่สนพระทัย ทรงเรียกเก็บภาษีจากประชาชนโดยพลการ
เมือ่ สภาคัดค้านก็ถกู ยุบและจับกุมขังสมาชิกสภาคนส�ำคัญๆ ภายหลังพระเจ้าเจมส์ที่ 1
John Baker. 2017. The Reinvention of Magna Carta 1216-1616. Cambridge: Cambridge
University Press, at 1-46.  
14
Johann P. Sommerville (ed). 1994. King James VI and I – Political Writings. Cambridge:
Cambridge University Press, at xxxiii.
13
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สวรรคต พระเจ้าชาร์ลส์ท่ี 1 (Charles I of England) (ค.ศ. 1623–1649) ได้ครองราชย์แทน
พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 1 ทรงพิพาทกับรัฐสภาหลายครั้ง แต่เนื่องจากทรงต้องการเงิน
เพือ่ ใช้ในสงคราม ในปี ค.ศ. 1646 รัฐสภาจึงขอให้พระเจ้าชาร์สที่ 1 ลงพระนามาภิไธย
ในกฎหมายที่เรียกว่า “Petition of Rights” หรือค�ำขอสิทธิซึ่งมีสาระส�ำคัญจ�ำกัด
อ�ำนาจกษัตริย์หลายประการ15
หลังจากนัน้ อีกประมาณ 30 ปีเศษ ในสมัยพระเจ้าเจมส์ที่ 2 พระองค์ตอ้ งการ
ปกครองอังกฤษด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ตามแบบเดิมและต้องการให้
อังกฤษกลับไปเป็นคาธอลิค (Catholic) ก่อให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ประชาชน
เป็นอย่างมาก ในปี ค.ศ. 1688 ขุนนางและสามัญชนอังกฤษได้รว่ มกันจัดตัง้ กองก�ำลัง
ปฏิวัติต่อสู้กับพระเจ้าเจมส์ที่ 2 ในที่สุดพระเจ้าเจมส์ที่ 2 หนีออกจากอังกฤษทรงทิ้ง
ตราแผ่นดินลงแม่น�้ำเทมส์ รัฐสภาได้เชิญพระเจ้าวิลเลี่ยมที่ 3 จากเนเธอร์แลนด์
มาเสวยราชย์โดยทรงเป็นกษัตริย์ร่วมกับพระนางแมรี่ (William and Mary)
ซึ่งเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าเจมส์ที่ 2 และออกกฎหมายฉบับหนึ่งซึ่งใช้มา
จนถึงปัจจุบนั คือ พระราชบัญญัตสิ ทิ ธิเสรีภาพประชาชน (Bill of Rights of 1689)16
พระเจ้าวิลเลี่ยมและพระนางแมรี่ทรงยอมผูกพันพระองค์กับรัฐสภาว่าจะไม่ท�ำการ
ล่วงสิทธิประชาชนและสมาชิกรัฐสภา การปฏิวตั ใิ นปี ค.ศ. 1689 เรียกว่า “การปฏิวตั ิ
อันรุ่งโรจน์” (Glorious Revolution) และกล่าวได้ว่าเป็นการสิ้นสุดระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ในอังกฤษ
5.2.2 รัฐธรรมนูญของอังกฤษ
อังกฤษไม่มีรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร (Unwritten Constitution)
รัฐธรรมนูญของอังกฤษเกิดจากหลักการและเอกสารหลายๆ ฉบับที่จัดท�ำขึ้นในช่วง
การเปลี่ยนแปลงการปกครองและการปฏิวัติ
เอกสารที่มีความส�ำคัญในเรื่องพัฒนาการของกฎหมายรัฐธรรมนูญอังกฤษ
ล�ำดับแรกคือ มหาบัตร Magna Carta 121517 เป็นเอกสารฉบับแรกของโลกที่มี
ลักษณะเป็นการจ�ำกัดอ�ำนาจของชนชั้นผู้ปกครอง (กษัตริย์) เพื่อมิให้ใช้อ�ำนาจตาม
อ�ำเภอใจ โดยให้อยูภ่ ายใต้หลักการของกฎหมายทีเ่ รียกว่า “Rule of Law” และความ
A.W. Ward, G.W. Prothero and Stanley Leathes (eds). 1628. The Cambridge Modern History.
Cambridge: Cambridge University Press, at 270.
16
Aileen McHarg. 2015. Rights and Democracy in UK Public Law. In Mark Elliott and David
Feldman (eds). The Cambridge Companion to Public Law. Cambridge: Cambridge University
Press, 116-134, at 132.
17
Magna Carta (1215) (England).
15
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ยินยอมของประชาชนผ่านขุนนางในสภา (ฝ่ายนิติบัญญัติ) มหาบัตร Magna Carta
มีบทบัญญัติที่ป้องกันการกระท�ำที่มิชอบด้วยกฎหมายและขาดท�ำนองคลองธรรม
ของกษัตริย์ โดยให้ขนุ นางมีอำ� นาจตัง้ สภาประกอบด้วยสมาชิก 25 คน เพือ่ พิจารณา
การกระท�ำของกษัตริย์ ฉะนัน้ บทบัญญัตบิ างมาตรา อาทิ มาตรา 39 และมาตรา 40
จึงให้อ�ำนาจสภาขุนนาง ใช้ก�ำลังอาวุธได้ในกรณีที่กษัตริย์ไม่ทรงยินยอมปฏิบัติตาม
มหาบัตร มาตรา 39 และ 40 บัญญัติว่า
มาตรา 39 ไม่มีบุคคลผู้ใดที่จะถูกจองจ�ำหรือถูกขุมขัง หรือถูกริบเอกสิทธิ์หรือ
ทรัพย์สนิ หรือถูกก�ำหนดว่าผิดกฎหมาย หรือถูกเนรเทศ หรือการกระท�ำใดๆ โดย
ไม่ชอบธรรมตามกฎหมายของบ้านเมือง และขุนนางมีสทิ ธิใช้กำ� ลังอาวุธเพือ่ ตอบโต้
การกระท�ำที่ไม่ชอบธรรม (ของกษัตริย์) ได้
(Art. 39 No free man shall be seized or imprisoned, or stripped of his
rights or possessions, or outlawed or exiled, or deprived of his standing
in any other way, nor will we proceed with force against him, or send
others to do so, except by the lawful judgement of his equals or by
the law of the land)
มาตรา 40 ไม่มีบุคคลผู้ใดที่จะถูกปฏิเสธสิทธิในความยุติธรรมได้
(Art. 40 To no one will we sell, to no one deny or delay right or justice)18

มหาบัตร Magna Carta ได้ให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
โดยจ�ำกัดพระราชอ�ำนาจของกษัตริยใ์ ห้ทรงอยูภ่ ายใต้ขอบเขตของกฎหมาย มหาบัตร
Magna Carta จึงถือว่าเป็นเอกสารฉบับแรกที่ให้หลักประกันสิทธิเสรีภาพแก่
ประชาชน นักกฎหมายต่างลงความเห็นว่ามหาบัตร Magna Carta ของอังกฤษเป็น
บ่อเกิดของรัฐธรรมนูญในยุคสมัยปัจจุบัน19
British Library, ‘English Translation of Magna Carta’, available at <http://www.bl.uk/magnacarta/articles/magna-carta-english-translation> มหาบัตร Magna Carta เขียนเป็นภาษาละติน
มาตรา 39 และ 40 คือมาตรา 29 ภายใต้ Magna Carta ฉบับปี 1215 แต่ British Library น�ำมาแปลเป็น
2 บทบัญญัติในมาตรา 39 และ 40.
19
James Melton and Robert Hazell. 2015. Magna Carta … Holy Grail?. In Robert Hazell and
James Melton (eds). Magna Carta and Its Modern Legacy. Cambridge: Cambridge University
Press, pp. 3, at 8 (arguing that ‘[T]he world is poised to celebrate the 800th anniversary
of Magna Carta in 2015. One reason for such a celebration is the Great Charter’s influence.
[…] Magna Carta has influenced constitutional thinking worldwide including France, Germany,
Japan, the United States and India as well as many Commonwealth countries, and
throughout Latin America and Africa’).
18
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เอกสารอีกฉบับคือ Petition of Rights 162820 หรือค�ำขอสิทธิซึ่งเกิดขึ้น
ในสมัยพระเจ้าชาร์ลที่ 1 (King Charles I) มีสาระส�ำคัญจ�ำกัดอ�ำนาจกษัตริย์
หลายประการ อาทิ
มาตรา 1 บุคคลผูใ้ ดจะถูกบังคับให้ชำ� ระเป็นเงิน หรือให้ชำ� ระเป็นภาษีแก่กษัตริย์
มิได้ นอกจากจะได้รับอนุมัติเป็นกฎหมายโดยรัฐสภา
มาตรา 2 บุคคลจะถูกจ�ำคุกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมิได้ แม้จะเป็นค�ำสั่งของ
กษัตริย์ก็ตาม

ในปี ค.ศ. 1689 รัฐสภาอังกฤษได้อญ
ั เชิญพระเจ้าวิลเลีย่ มขึน้ ครองราชย์รว่ มกับ
พระนางแมรี่ (Joint-Sovereign) พระเจ้าวิลเลี่ยมและพระนางแมรี่ทรงยอมผูกพัน
พระองค์กบั รัฐสภาภายใต้พระราชบัญญัตสิ ทิ ธิเสรีภาพประชาชน ค.ศ.1689 (Bill of
Rights 1689)21 ว่าจะไม่ทำ� การล่วงสิทธิประชาชนและสมาชิกรัฐสภา พระราชบัญญัติ
ฉบับดังกล่าวได้ให้ความคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล และสิทธิพลเมือง22
ด้วยการจ�ำกัดอ�ำนาจของกษัตริยใ์ ห้อยูภ่ ายใต้กฎหมาย โดยได้รบั อิทธิพลแนวความคิด
มาจากนักปรัชญาหลายท่านโดยเฉพาะ John Locke ซึง่ เป็นช่วงทีค่ วามคิดของ Locke
ในเรื่องอ�ำนาจของผู้ปกครองควรมีขอบเขตจ�ำกัดก�ำลังเป็นที่นิยม แนวความคิดของ
Locke มีอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อการร่าง Bill of Rights ของสหรัฐอเมริกาในระยะ
ต่อมา23 พระราชบัญญัตดิ งั กล่าวบัญญัตใิ ห้สทิ ธิแก่รฐั สภา อาทิ การเรียกประชุมสภา
อย่างสม�่ำเสมอ ข้อก�ำหนดเรื่องการเลือกตั้งที่เป็นธรรม และเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นของสมาชิกรัฐสภาในการประชุม เป็นต้น
พระราชบัญญัตสิ ทิ ธิเสรีภาพประชาชนภายใต้ Bill of Rights 1689 เป็นเอกสาร
ส�ำคัญอีกฉบับทีว่ างรากฐานหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญอังกฤษมีศกั ดิแ์ ละสิทธิเทียบเท่า
มหาบัตร Magna Carta และค�ำขอสิทธิภายใต้ Petition of Rights
(1) ประเพณีการปกครอง
รั ฐ ธรรมนู ญ ของอั ง กฤษมี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมากต่ อ การร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ ใน
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน เนเธอร์แลนด์
Petition of Rights (1628) (England).
Bill of Rights (1689) (England).
22
Lois G. Schwoerer. (1990). Locke, Lockean Ideas, and the Glorious Revolution. Journal
of the History of Ideas, 51(4), 531-548.
23
Robert Worchester. 2013. Why Commemorate 800 Years? Magna Carta Today.
20
21
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เครือจักรภพ ญีป่ นุ่ อินเดียและรวมทัง้ ประเทศในละตินอเมริกา เอเชีย และแอฟริกา24
อิทธิพลในที่นี้หมายถึงการน�ำบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอังกฤษไปบัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญของประเทศต่างๆ และอิทธิพลในเชิงสัญลักษณ์ซึ่งส่งผลต่อหลักการ
พืน้ ฐาน การวางรูปแบบการปกครอง และการจัดสรรอ�ำนาจ รัฐธรรมนูญของอังกฤษ
ซึง่ เกิดขึน้ ในช่วงทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงการปกครองและการปฏิวตั ยิ งั ก่อให้เกิดประเพณี
การปกครองที่กลายเป็นประเพณีทางรัฐธรรมนูญดั้งเดิม และเป็นหลักการสากล
ในปัจจุบัน กล่าวคือ
ระบอบกษัตริยภ์ ายใต้รฐั ธรรมนูญ (Constitutional Monarchy) ซึง่ จ�ำกัด
อ�ำนาจของกษัตริยใ์ ห้อยูภ่ ายใต้กรอบของกฎหมายและรัฐธรรมนูญ (Reserve Power)
อ�ำนาจเบ็ดเสร็จของกษัตริย์ (Absolute Powers) ตั้งแต่ อ�ำนาจนิติบัญญัติ อ�ำนาจ
บริหาร และอ�ำนาจตุลาการ ถูกแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ โดยมีองค์กรเป็นผูใ้ ช้อำ� นาจแทน
กล่าวคือ อ�ำนาจนิตบิ ญ
ั ญัตมิ สี ภาซึง่ มาจากประชาชนเป็นผูใ้ ช้อำ� นาจ อ�ำนาจบริหารมี
คณะรัฐมนตรีเป็นผู้ใช้โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าของฝ่ายบริหาร และอ�ำนาจ
ในการพิจารณาอรรถคดีมผี พู้ พิ ากษาเป็นผูใ้ ช้ กษัตริยจ์ ะทรงใช้อำ� นาจได้ในสถานการณ์
ฉุกเฉิน
อ�ำนาจอธิปไตยเป็นของรัฐสภา (Parliamentary Sovereignty) ในบรรดา
ทัง้ สามอ�ำนาจ อ�ำนาจสูงสุดคืออ�ำนาจอธิปไตยเป็นของรัฐสภาซึง่ มีทมี่ าจากประชาชน
กฎหมายที่ออกโดยสภาจึงเกิดจากเจตจ�ำนงของประชาชนผ่านกระบวนการทาง
นิตบิ ญ
ั ญัติ (Act of Parliament) การปกครองของอังกฤษจึงถืออ�ำนาจของประชาชน
เป็นใหญ่ในการบริหารจัดการประเทศ เป็นประเพณีที่ประพฤติปฏิบัติเรื่อยมาจนถึง
ปัจจุบนั อ�ำนาจอธิปไตยเป็นของรัฐสภายังมีความเกีย่ วพันกับอ�ำนาจของฝ่ายบริหาร
และตุลาการ
24

นักกฎหมายอังกฤษอ้างว่ารัฐธรรมนูญของอังกฤษทีเ่ กิดจากหลักกฎหมายและประเพณี โดยเฉพาะ Magna
Carta มีอทิ ธิพลต่อแนวคิดเรือ่ งรัฐธรรมนูญของประเทศต่างๆ ทัว่ โลก เป็นการกล่าวอ้างของ Magna Carta
2015 Committee โดยเฉพาะ Sir Robert Worcester โดยอิทธิพลในทีน่ หี้ มายถึงอิทธิพลต่อแนวคิดพืน้ ฐาน
ของการร่างรัฐธรรมนูญ การจ�ำกัดอ�ำนาจของผู้ปกครองในแต่ละรัฐ และการวางรากฐานของระบอบ
การปกครอง มิใช่หมายถึงการเลือกรับปรับใช้บทบัญญัติที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญอังกฤษมาบัญญัติเป็น
ลายลักษณ์อักษรไว้ในรัฐธรรมนูญของประเทศนั้นๆ เท่านั้น ฉะนั้น อิทธิพลของกฎหมายรัฐธรรมนูญ
อังกฤษอาจมีอทิ ธิพลทัง้ ในเชิงการน�ำบทบัญญัตแิ ละหลักการในรัฐธรรมนูญไปบัญญัตไิ ว้ หรืออิทธิพลในเชิง
สัญลักษณ์ซงึ่ ส่งผลต่อหลักการพืน้ ฐานของบทบัญญัตใิ นรัฐธรรมนูญประเทศต่างๆ ดู Robert Worchester.
2013. Why Commemorate 800 Years? Magna Carta Today.
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หัวหน้าของฝ่ายบริหาร (Head of the Government) หรือที่มาของ
นายกรัฐมนตรี แม้ไม่มีกฎหมายบัญญัติที่มาของนายกรัฐมนตรีไว้ว่าจะต้องเป็น
สมาชิกรัฐสภา (Member of the Parliament) แต่เป็นประเพณีการปกครองทีถ่ อื ว่า
นายกรัฐมนตรีจะต้องปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ความไว้วางใจจากสภาสามัญ (House of
Common) (สภาผูแ้ ทนราษฎร) ฉะนัน้ โดยประเพณีนายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นหัวหน้า
ของพรรคการเมืองทีม่ เี สียงข้างมากหรือคุมเสียงข้างมากในสภาสามัญได้ (House of
Common) ภายหลังการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจนถึงปัจจุบัน อังกฤษ
ไม่เคยมีนายกรัฐมนตรีคนนอกที่ไม่เป็นสมาชิกรัฐสภา25
การควบคุมโดยฝ่ายตุลาการ (Judicial Review) เป็นอีกประเด็นที่ไม่มี
กฎหมายใดบัญญัตไิ ว้เป็นลายลักษณ์อกั ษรห้ามการใช้อำ� นาจของฝ่ายตุลาการในการ
ควบคุมกฎหมายทีต่ ราขึน้ โดยฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ แต่เป็นธรรมเนียมปฏิบตั ริ ะหว่างสถาบัน
การเมืองทีเ่ ข้าใจกันว่าอ�ำนาจสูงสุด คือ อ�ำนาจอธิปไตยเป็นของรัฐสภาตามหลักการ
ดังกล่าวข้างต้น อ�ำนาจดังกล่าวถือว่ากฎหมายที่ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติถือเป็น
เจตจ�ำนงของประชาชนภายในประเทศ และเป็นอ�ำนาจสูงสุด ยิ่งกว่าอ�ำนาจของ
ฝ่ายบริหารและตุลาการ อังกฤษจึงไม่มีการควบคุมหรือตรวจสอบโดยฝ่ายตุลาการ
(Judicial Review) ฉะนั้น เมื่อไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ ศาลไม่อาจใช้ดุลพินิจเองได้
จะเห็นได้วา่ กรณีนแี้ ตกต่างจากบางประเทศ อาทิ ประเทศไทยซึง่ ศาลใช้ดลุ พินจิ เองว่า
ถ้ากฎหมายมิได้ก�ำหนดไว้ว่าองค์กรใดเป็นผู้มีอ�ำนาจชี้ขาด ย่อมเป็นอ�ำนาจของ
ศาลยุติธรรม (ค�ำพิพากษาฎีกาที่ 1/2489 ในคดีอาชญากรสงคราม)26 ฉะนั้น
ในปี ค.ศ. 1610 เมื่อ Sir Edward Coke ฝ่าฝืนประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมาจึงถือ
เป็นเรื่องผิดจารีตอย่างร้ายแรง27 และถูกถอดถอนออกจากต�ำแหน่งหัวหน้าศาล
Common Pleas และให้ย้ายไปช่วยราชการที่ Court of King’s Bench28
ปัจจุบนั อ�ำนาจของฝ่ายตุลาการสามารถกระท�ำได้ในสองกรณีทสี่ ำ� คัญเท่านัน้
กล่าวคือ ประการแรก กรณีที่กฎหมายที่ตราขึ้นโดยฝ่ายนิติบัญญัติ ขัดหรือแย้งต่อ
ในประวัติศาสตร์ มีนายกรัฐมนตรีอังกฤษเพียงคนเดียวที่มิได้มาจากสภาสามัญ (House of Common)
แต่มาจากสภาขุนนาง (House of Lords) (วุฒสิ ภา) คือ Robert Gascoyne-Cecil ในช่วงปี ค.ศ. 1895-1902
ซึ่งคุมเสียงข้างมากในสภาสามัญได้.
26
ดูค�ำพิพากษาฎีกาที่ 1/2489.
27
Thomas Bonham v College of Physicians, 8 Co. Rep. 107, 77 Eng. Rep. 638 (Court of
Common Pleas, England) (1610).
28
Raoul Berger. (1969). Doctor Bonham’s Case: Statutory Construction or Constitutional
Theory?. University of Pennsylvania Law Review, 117(4), 521-546.
25
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กฎ ระเบียบและข้อบังคับของสหภาพยุโรป29 และประการทีส่ อง กรณีทผี่ ใู้ ดผูห้ นึง่ ได้รบั
ความเสียหายหรือผลกระทบจากการกระท�ำของฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ โดยเฉพาะกฎหมาย
ที่มีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน
หลัก “The King Can Do No Wrong” หรือพัฒนามาเป็นหลักเรื่องความ
คุม้ กันของผูเ้ ป็นประมุขแห่งรัฐ (Sovereign Immunity) ในกฎหมายระหว่างประเทศ
ซึ่งเป็นหลักการสากล30 นักกฎหมายบางท่านเรียกหลักการนี้ว่าหลัก “กษัตริย์ทรง
ไม่ต้องรับผิด” หรือ “องค์อธิปัตย์ที่ปกเกล้าแต่ไม่ทรงปกครอง”31 อันที่จริงหลัก
“The King Can Do No Wrong” มีภูมิหลังมาจากประเพณีการปกครองในสมัย
พระเจ้าเฮนรีที่ 3 (King Henry II) (ค.ศ.1216–1272) ซึ่งเป็นช่วงภายหลังพระเจ้า
จอห์นที่ 1 และมหาบัตร Magna Carta
ภายหลังการสวรรคตของพระเจ้าจอห์นที่ 1 พระเจ้าเฮนรี่ทรงขึ้นครองราชย์
ในขณะทีท่ รงพระเยาว์ (พระชนมายุเพียง 9 ปี) ฉะนัน้ จึงไม่มวี ฒ
ุ ภิ าวะเพียงพอทีจ่ ะเป็น
กษัตริย์ และตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นให้เอกสิทธิ์คุ้มกันกษัตริย์ไม่ต้อง
รับผิดในผลที่เกิดจากการกระท�ำ  ตัวอย่างเช่น กฎหมายโรมัน (Roman Law)
กษัตริย์ทรงอยู่เหนือกฎหมาย กฎหมายแห่งคริสตจักร (Ecclesiastical Law)
พระสันตะปาปาทรงเป็นผู้แต่งตั้งกษัตริย์ และเป็นผู้มอบอ�ำนาจจากพระเจ้าในการ
Tom Bingham. 2011. Rule of Law. London: Penguin Book, at 116; และดู Chris Bickerton.
2016. The European Union: A Citizen’s Guide. London: Pelican. อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนั อังกฤษ
ได้ขอแยกตัวของจากสมาชิกสหภาพยุโรป (Brexit) กรณีนี้ย่อมส่งผลในเรื่องการควบคุมกฎหมายของ
ฝ่ายตุลาการมิให้ขัดกับกฎระเบียบของสหภาพยุโรปในอนาคตต่อไป.
30
Christopher R. Dyess. (2014). Off with His Head: The King Can Do No Wrong, Hurricane Katrina,
and the Mississippi River Gulf Outlet. Northwestern Journal of Law & Social Policy, 9(2),
pp. 302–334, at 307; ดูค�ำอธิบายเรื่อง “Sovereign Immunity” ใน Malcolm Shaw. 2008.
International Law. Cambridge: Cambridge University Press, at 697.
31
Vernon Bogdanor. (1996). The Monarchy and the Constitution. Parliamentary Affairs. 49(3),
402-422 (a sovereign who reigns but does not rule) และดูบทวิเคราะห์ใน ปิยบุตร แสงกนกกุล.
(2550). พระราชอ�ำนาจ การลงพระปรมาภิไธย และการสนองพระบรมราชโองการ. Pub-Law Net
<http://www.public-law.net/publaw/view.aspx?id=1019>. ซึง่ วิเคราะห์วา่ “ระบอบประชาธิปไตย
ที่มีประมุขของรัฐเป็นกษัตริย์และใช้ระบบรัฐสภามีหลักการส�ำคัญประการหนึ่งคือ “กษัตริย์ไม่ทรงต้อง
รับผิด” หรือ “The king can do no wrong” ที่ว่า “no wrong” นั้น หมายความว่า “The king” ไม่ท�ำ
อะไรเลยจึง “no wrong” กล่าวคือ กษัตริยเ์ ป็นเพียงสัญลักษณ์ของประเทศ คณะรัฐมนตรี สภา ศาล องค์กร
ของรัฐอื่นๆ แล้วแต่กรณี เป็นผู้ใช้อ�ำนาจอย่างแท้ในนามของกษัตริย์ และเป็นผู้ใช้อ�ำนาจเหล่านั้นนั่นเอง
ที่ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการกระท�ำของตน สมดังค�ำกล่าวที่ว่า “กษัตริย์ทรงปกเกล้าแต่ไม่ทรงปกครอง”
[emphasis in original].
29
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ปกครองให้กษัตริย์ตามหลักเทวสิทธิราชย์ (Divine Rights of Kings) หรือกฎหมาย
ในระบบศักดินา (Feudal Law) และกฎหมายจารีตประเพณี (Customary Law)
กษัตริยท์ รงเป็นผูใ้ ช้อำ� นาจในการพิจารณาตัดสินคดีความ หากกษัตริยท์ รงถูกฟ้องร้อง
ก็คงเป็นผูต้ ดั สินในคดีความของตนเองจึงเป็นเรือ่ งทีไ่ ม่เหมาะสม สันตะปาปาจึงได้ทรง
แต่งตั้งวิลเลี่ยม มาร์แชล (William Marshall, 1st Earl of Pembroke) เป็นผู้ส�ำเร็จ
ราชการแทนพระเจ้าเฮนรี่ที่ III และเกิดหลักในการตั้งผู้ส�ำเร็จราชการแผ่นดิน
(Rector Regis Et Regni หรือ Regent) เมื่อกษัตริย์ทรงยังไม่บรรลุนิติภาวะ
หลักการ “The King Can Do No Wrong” ยังเกีย่ วข้องกับการลงพระนามาภิไธย
และการรับสนองพระบรมราชโองการ32 ในสมัยพระเจ้าชาร์ลที่ 1 (King Charles I)
(ค.ศ. 1623–1649) กษัตริย์ผู้ลุ่มหลงในอ�ำนาจ พระองค์ทรงเชื่อว่ากษัตริย์คือผู้ที่มี
อ�ำนาจสูงสุดและไม่ต้องรับผิดใดๆ ตามหลักเทวสิทธิของพระราชา ทรงพิพาทกับ
รัฐสภาและสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนเป็นอย่างมาก ขุนนางและประชาชน
จึงได้ลุกขึ้นสู้และปลงพระชนม์พระองค์ในที่สุด อังกฤษเปลี่ยนแปลงระบอบการ
ปกครองเป็นสาธารณรัฐ (Republic) โดยมีโอลิเวอร์ ครอมเวล (Oliver Cromwell)
เป็นผู้ปกครอง (1st Lord Protector of the Commonwealth of England)33
ในช่วงที่อังกฤษเป็นสาธารณรัฐ เป็นช่วงเวลาสั้นๆ ตั้งแต่ ค.ศ. 1653–1659
อังกฤษได้เรียนรูแ้ ล้วว่าการให้อำ� นาจแก่บคุ คลคนเดียวเป็นเรือ่ งทีอ่ นั ตราย โอลิเวอร์
ครอมเวล ใช้อำ� นาจการปกครองตามอ�ำเภอใจและสนองตอบแต่ประโยชน์ของตนเอง
และพวกพ้องน�ำไปสู่การปกครองที่เป็น “ทรราช” ประชาชนหวนร�ำลึกถึงระบอบ
กษัตริย์และเรียกร้องให้น�ำระบอบเดิมกลับคืนมา ฉะนั้น ภายหลังริชาร์ด ครอมเวล
(Richard Cromwell) ขึน้ สืบทอดอ�ำนาจเป็นผูป้ กครอง (2nd Lord Protector of the
Commonwealth of England) ต่อจากผูเ้ ป็นพ่อ ขุนนางได้รวมตัวกันขับไล่และในทีส่ ดุ
ริชาร์ด ครอมเวล ถูกเนรเทศออกไปจากอังกฤษ รัฐสภาได้อัญเชิญพระโอรสของ
พระเจ้าชาร์ลที่ 1 (พระเจ้าชาร์ลที่ 2) ขึ้นครองราชย์และให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่
พระเจ้าชาร์ลที่ 1 สิ้นพระชนม์ เสมือนหนึ่งอังกฤษไม่เคยเป็นสาธารณรัฐ กรณีนี้เกิด
หลักการอีกประการที่ว่า “ราชบัลลังก์จะว่างลงไม่ได้”34
ประเทศไทยเรียกว่า “การลงพระปรมาภิไธย” และใช้การลงนามในกฎหมายของกษัตริยใ์ นประเทศอืน่ ว่า
“การลงพระนามาภิไธย”.
33
John Cunningham. (2010). Oliver Cromwell and the ‘Cromwellian’ Settlement of Ireland.
The Historical Journal, 53(4), pp. 919-937.
34
Ibid.
32
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ในช่วงนีเ้ องทีเ่ กิดหลักการส�ำคัญเกีย่ วกับการลงพระนามาภิไธยและการสนอง
พระบรมราชโองการตามหลัก “The King Can Do No Wrong” พระเจ้าชาร์ลที่ 2
ทรงเรียกร้องหลักประกันสิทธิของพระองค์ พระองค์เห็นว่ากษัตริยซ์ งึ่ เป็นประมุขของ
ประเทศไม่ควรต้องรับผิดใดๆ ทรงได้ท�ำข้อตกลงกับรัฐสภาว่า พระองค์จะเป็นเพียง
สัญลักษณ์ของประเทศ และให้องค์กรอื่นเป็นผู้ใช้อ�ำนาจแทนพระองค์ แต่องค์กร
ดังกล่าวต้องเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการกระท�ำนัน้ ๆ ฉะนัน้ ในฐานะประมุข พระองค์ทรง
เป็นผูล้ งพระนามาภิไธยในเรือ่ งส�ำคัญๆ อาทิ การลงนามในสนธิสญ
ั ญาและกฎหมาย
หรือการแต่งตัง้ นายกรัฐมนตรีโดยมีผลู้ งนามรับสนองพระบรมราชโองการ เพือ่ แสดง
ให้เห็นว่าเป็นการกระท�ำโดยองค์กรผู้สนองพระบรมราชโองการ และเป็นความ
รับผิดชอบของผู้สนองพระบรมราชโองการ35
การลงพระนามาภิไธยในกฎหมายยังก่อให้เกิดประเพณีการให้ความเห็นชอบ
ร่างกฎหมาย (Royal Assent) ของกษัตริย์ ซึง่ ในประวัตศิ าสตร์ของอังกฤษเคยมีเพียง
ครัง้ เดียวทีก่ ษัตริยไ์ ม่ทรงเห็นชอบร่างกฎหมายในปี ค.ศ. 1708 สมัยพระนางเจ้าแอน
(Queen Anne) ไม่ทรงเห็นชอบ Scottish Militia Bill โดยความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี36
“การลงพระนามาภิไธย” และ “การสนองพระบรมราชโองการ” ได้กลายเป็น
ประเพณีที่ประพฤติปฏิบัติกันสืบมาและเป็นของคู่กันภายใต้หลัก “The King Can
Do No Wrong”
ประเพณี ก ารปกครองดั ง กล่ า วได้ ก ลายเป็ น หลั ก กฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ
รวมตลอดทัง้ ประเพณีทางรัฐธรรมนูญดัง้ เดิมและธรรมเนียมปฏิบตั ใิ นอีกหลายประเทศ
กล่าวได้วา่ อังกฤษเป็นต้นตอและบ่อเกิดแห่งประเพณีทางรัฐธรรมนูญ และในปัจจุบนั
อังกฤษได้ปรับปรุงรัฐธรรมนูญใหม่กอ่ ให้เกิดประเพณีทางรัฐธรรมนูญใหม่ๆ ประเพณี
ทางรัฐธรรมนูญของอังกฤษในยุคสมัยใหม่จะได้กล่าวต่อไป
(2) การแบ่งแยกอ�ำนาจ
อังกฤษปรากฏแนวคิดเรือ่ งระบอบการปกครองตามหลักการแบ่งแยกอ�ำนาจ
เป็นสามอ�ำนาจ คือ อ�ำนาจนิติบัญญัติ อ�ำนาจบริหาร และอ�ำนาจตุลาการ มาตั้งแต่
Joyce Lee Malcolm. (1999). Doing No Wrong: Law, Liberty, and the Constraint of Kings.
Journal of British Studies, 38(2), 161–186.
36
ดูบทวิเคราะห์ใน Francis Bennion. (1981). Modern Royal Assent Procedure at Westminster.
Statute Law Review, 133–147. นอกเหนือจากกรณี Queen Anne การยับยัง้ ร่างกฎหมายเคยเกิดขึน้
สองครั้งในมลรัฐวิกตอเรีย (Victoria) ในประเทศออสเตรเลียดู Greg Taylor. (2007). Two Refusals of
Royal Assent in Victoria. Sydney Law Review, 29, 85–130.
35
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ก่อนที่ Montesquieu น�ำไปขัดเกลาและแบ่งแยกให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
การแบ่งแยกอ�ำนาจดังกล่าวตกผลึกแล้วว่าเป็นของประชาชน มิใช่การแยก
อ�ำนาจอธิปไตย มิใช่การแบ่งแยกองค์กร แต่เป็นการแบ่งแยกหน้าทีใ่ นการใช้อำ� นาจ
ซึ่งปราชญ์ชาวอังกฤษชื่อ John Locke (ค.ศ. 1632–1704) ได้กล่าวไว้ตั้งแต่คริสต์
ศตวรรษที่ 17 หรือเมื่อประมาณสามร้อยปีเศษมาแล้ว
ทฤษฎีของ Locke กล่าวถึงสภาวะธรรมชาติว่า มีกฎธรรมชาติที่คอยควบคุม
มนุษยชาติทั้งปวง คือ อิสรภาพและความเสมอภาค ดังนั้น จึงไม่ควรมีผู้ใดที่จะท�ำ
อันตรายต่อผู้อื่นในด้านชีวิต สุขภาพ เสรีภาพ และทรัพย์สิน แต่ในสภาวะธรรมชาติ
ก็มีข้อบกพร่อง กล่าวคือ ประการแรก ไม่มีกฎหมายที่ยอมรับและเป็นที่รู้กันว่า
มนุษย์เสมอกัน คนจึงมักตกอยูภ่ ายใต้อทิ ธิพลของผลประโยชน์สว่ นตัวจึงท�ำให้มองว่า
คนไม่เสมอกัน ประการที่สอง ในสภาวะธรรมชาติ ไม่มีตุลาการเที่ยงธรรมที่จะระงับ
ข้อพิพาทอันเกิดขึ้นภายใต้กฎธรรมชาติ ท�ำให้คนนึกถึงความยุติธรรมส�ำหรับตนเอง
และใส่ใจกับความยุตธิ รรมส�ำหรับคนอืน่ น้อยเกินไป และประการสุดท้าย ไม่มอี ำ� นาจ
บริหารทีจ่ ะบังคับให้เป็นไปตามค�ำตัดสินต่างๆ ดังนัน้ เมือ่ มีการขาดระเบียบในสภาวะ
ธรรมชาติ มนุษย์จึงถูกผลึกดันให้เข้าสู่สังคมโดยเร็ว37
ทัศนะดังกล่าวของ Locke แสดงให้เห็นความส�ำคัญของอ�ำนาจนิติบัญญัติ
อ�ำนาจบริหาร และอ�ำนาจตุลาการ จ�ำเป็นส�ำหรับการจัดระเบียบสังคมมนุษย์
Locke มองต่อไปอีกว่า คนที่ออกจากสภาวะธรรมชาติเข้าสู่สังคม ก็คือคน
ที่เสมอภาคกันและเป็นอิสระต่อกัน ยอมสละเสรีภาพธรรมชาติเข้ามารวมกันเป็น
ประชาคมเพื่อชีวิตอันสะดวกสบาย ปลอดภัยและสงบสุข กล่าวได้ว่าเป็นทฤษฎี
สัญญาแรก (Theory of Contract)38 เพื่อสร้างสังคม ความยินยอมนี้เป็นเอกฉันท์
ไม่ มี ผู ้ ใ ดถู ก บั ง คั บ ผู ้ ที่ ไ ม่ ย อมเข้ า ประชาคมก็ จ ะอยู ่ ใ นสภาวะธรรมชาติ ต ่ อ ไป
และนับแต่เดินเข้าไปอยู่ในประชาคมก็จะถูกปกครองด้วยมติเสียงข้างมากซึ่งเป็น
สัญญาที่สองจะสร้างอ�ำนาจร่วมกัน (Common Authority)
เป็นที่แน่นอนว่าคนในสมัยนั้นหรือแม้แต่คนในสมัยนี้ คงไม่เห็นด้วยกับ
ทฤษฎีสัญญาของ Locke ถ้ามิได้ฟังค�ำอธิบายของ Locke เพราะข้อเท็จจริงในทาง
37
38

John Locke. 1651. On Government, Ch. 1 Of the State of Nature.
ทฤษฎีสญ
ั ญาของ Locke มีอทิ ธิพลต่อแนวคิดของนักคิดในระยะหลังโดยเฉพาะทฤษฎี “สัญญาประชาคม”
(Social Contract) ของรุสโซ (Rousseau) (ค.ศ.1712–1778) ดูทฤษฎีสญ
ั ญาประชาคมใน Jean-Jacques
Rousseau. 1762. The Social Contract. (translated into English and reprinted in 1968 by
Penguin Book for Philosophy, London).
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ประวัตศิ าสตร์ชใี้ ห้เห็นว่า สังคมในอดีตถูกปกครองด้วยผูป้ กครองทีม่ อี ำ� นาจเด็ดขาด
หาใช่มาจากความยินยอมไม่ แต่ Locke อธิบายว่า ผูป้ กครองคนเดียวเหมาะส�ำหรับ
สังคมแรกเริ่ม เช่นเดียวกับคนเราเชื่อฟังบิดาและเชื่อฟังกษัตริย์เป็นขั้นต่อไป
สังคมในตอนแรกๆ ไม่จำ� เป็นต้องมีการปกครองทีส่ ลับซับซ้อน กฎหมายประเภทต่างๆ
จ�ำเป็นส�ำหรับสังคมสมัยใหม่ที่สลับซับซ้อนและการปกครองดังกล่าวก็ยังคงเป็น
การปกครองด้วยความยินยอมอยู่นั่นเอง เมื่อผู้ปกครองละเมิดความไว้เนื้อเชื่อใจ
ของคนทั้งหลาย พวกเขาเหล่านั้นก็จะเริ่มต่อต้านและถอดถอนผู้ปกครอง
Locke มองต่อไปอีกอว่า เมื่อสร้างสังคมแล้ว คนก็จะเริ่มสร้างเครื่องมือเพื่อ
แก้ไขข้อบกพร่องในสภาวะธรรมชาติดังได้กล่าวแล้ว รัฐบาลได้รับการจัดตั้งขึ้น
ในช่วงนีแ้ ละเนือ่ งจากไม่มกี ฎหมายทีย่ อมรับและเป็นทีร่ กู้ นั จ�ำเป็นต้องมีองค์กรจัดท�ำ
กฎหมายหรือองค์กรนิติบัญญัติซึ่งเป็นองค์กรที่มีอ�ำนาจสูงสุด อาจจัดให้อ�ำนาจ
นิตบิ ญ
ั ญัตอิ ยูใ่ นฝ่ายเสียงข้างมากตามแบบประชาธิปไตย รูปของรัฐบาลก�ำหนดขึน้ จาก
ลักษณะของการใช้อำ� นาจ Locke กล่าวว่ารัฐบาลทีด่ ที สี่ ดุ ได้แก่ การทีอ่ ำ� นาจนิตบิ ญ
ั ญัติ
ถูกมอบให้อยู่ในมือของบุคคลต่างๆ ที่รวมกันและมีอ�ำนาจจัดท�ำกฎหมาย  ซึ่งก็คือ
สภาผูแ้ ทนนัน่ เอง แนวคิดของ Locke มีอทิ ธิพลต่อการเมืองและระบอบการปกครอง
ของอังกฤษจนถึงปัจจุบัน
แม้ Locke จะให้อ�ำนาจนิติบัญญัติเป็นอ�ำนาจสูงสุด แต่ก็มิได้หมายความว่า
เป็นอ�ำนาจเด็ดขาดเนื่องจากมีข้อจ�ำกัดสี่ประการ กล่าวคือ ประการแรก อ�ำนาจนี้
ไม่อาจใช้ได้โดยอ�ำเภอใจ ประการทีส่ อง ต้องมุง่ เพือ่ ประโยชน์ของสังคม ประการทีส่ าม
ไม่อาจริดรอนทรัพย์สินของบุคคลใดโดยปราศจากความยินยอมของบุคคลดังกล่าว
ประการทีส่ ี่ ไม่อาจสละอ�ำนาจการจัดท�ำกฎหมายให้แก่องค์กรหรือบุคคลอืน่ ใดได้และ
เฉพาะประชาชนเท่านัน้ ทีม่ สี ทิ ธิมอบอ�ำนาจนิตบิ ญ
ั ญัติ อ�ำนาจนิตบิ ญ
ั ญัตเิ ป็นอ�ำนาจ
สูงสุดเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอื่นๆ ของรัฐบาลเท่านั้น แต่ไม่เหนือกว่า
อ�ำนาจของประชาชนที่ก่อตั้งอ�ำนาจนิติบัญญัติขึ้นมา40
ปัญหาข้อบกพร่องในสภาวะธรรมชาติในประการต่อมา คือ การขาดตุลาการ
เที่ยงธรรมที่จะระงับข้อพิพาท41 ทัศนะของ Locke ต้องการให้แยกอ�ำนาจตุลาการ
ออกจากฝ่ายบริหารเนื่องจากในยุคของ Locke ตุลาการถือเป็นส่วนหนึ่งของฝ่าย
บริหาร และประการสุดท้าย การขาดอ�ำนาจบริหารทีจ่ ะบังคับให้เป็นไปตามค�ำวินจิ ฉัย
Ibid.
Ibid.
41
Ibid.
39
40
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ของตุลาการ จ�ำเป็นต้องก่อตั้งอ�ำนาจบริหารโดยให้เป็นองค์กรที่อยู่ภายใต้อ�ำนาจ
นิตบิ ญ
ั ญัติ อ�ำนาจบริหารจะต้องมีอยูเ่ สมอเพือ่ การบังคับใช้กฎหมาย Locke กล่าวว่า
อ�ำนาจนิตบิ ญ
ั ญัตกิ บั อ�ำนาจบริหารจะต้องแยกกัน การอยูร่ ว่ มกันของอ�ำนาจทัง้ สอง
เป็นอันตรายเกินไป เพราะอ�ำนาจอาจถูกใช้ไปในทางที่ผิด
Locke ได้พูดถึงสิทธิปฏิวัติไว้ด้วยในความหมายที่ว่า ถ้ารัฐบาลละเมิดหรือ
ใช้อ�ำนาจที่ได้รับมอบหมายมาเพื่อผลประโยชน์อันเห็นแก่ตัว เท่ากับละเมิดสัญญา
ประชาคม คนทีจ่ ะตัดสินเรือ่ งนีก้ ค็ อื ประชาชน ประชาชนย่อมมีสทิ ธิถอดถอนรัฐบาลได้
แต่ประชาชนก็ควรรอบคอบในการใช้สิทธิของตน Locke เห็นว่าประชาชนเป็นผู้มี
อ�ำนาจสุดท้าย ประชาชนจะใช้อ�ำนาจนี้เป็นครั้งคราวตามกระบวนการเลือกตั้งหรือ
ถ้าจ�ำเป็นจริงๆ ก็คือการปฏิวัติหรือการต่อสู้กัน42
หลักการแบ่งแยกอ�ำนาจได้ชี้ชัดให้เห็นระบบการปกครองของอังกฤษ43
โดยอังกฤษซึ่งเป็นแม่แบบของระบบรัฐสภา มีการแบ่งแยกอ�ำนาจที่พิจารณาถึง
สัมพันธภาพระหว่างอ�ำนาจโดยเฉพาะอ�ำนาจนิตบิ ญ
ั ญัตกิ บั อ�ำนาจบริหารในประเด็น
ดังต่อไปนี้
ความเกี่ยวพันระหว่างอ�ำนาจนิติบัญญัติกับอ�ำนาจบริหาร ในระบบรัฐสภา
มีกิจกรรมที่ท�ำให้อ�ำนาจนิติบัญญัติกับอ�ำนาจบริหารต้องปฏิบัติร่วมกัน อาทิ ฝ่าย
นิติบัญญัติออกกฎหมาย ฝ่ายบริหารประกาศใช้กฎหมาย กล่าวคือ ฝ่ายนิติบัญญัติ
มีอ�ำนาจออกกฎหมาย ขณะเดียวกันฝ่ายบริหารก็มีสิทธิเสนอร่างกฎหมายและ
การประกาศใช้กฎหมาย นอกจากนีฝ้ า่ ยบริหารยังมีอำ� นาจออกกฎ ระเบียบข้อบังคับ
ซึ่งเป็นกฎหมายในล�ำดับรองฯ ลงมาเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ดุลย์แห่งอ�ำนาจและความรับผิดชอบทางการเมืองของฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหาร
และฝ่ายนิติบัญญัติจะต้องมีมาตรการปฏิบัติต่อกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรักษาไว้
ซึ่งดุลย์แห่งอ�ำนาจ ฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบทางการเมืองด้วยการลาออกจาก
ต�ำแหน่งเมื่อรัฐสภาไม่ให้ความไว้วางใจ และในขณะเดียวกันฝ่ายบริหารมีอ�ำนาจ
42
43

John Locke. 1651. On Government, Ch. 9 Of the Ends of Political Society and Government.
แนวคิดของ Locke มีอิทธิพลต่อแนวคิดเรื่องการแบ่งแยกอ�ำนาจ (Separation of Powers) ของ
Montesquieu เป็นอย่างมากดูบทวิเคราะห์ใน Jeremy Waldron. (2013). Separation of Powers in
Thoughts and Practice. Boston College Law Review, 54(2), 433, at 441; and Fiona Cownie,
Anthony Bradney and Mandy Burton. 2013. English Legal System in Context. Oxford:
Oxford University Press, at 156. ส�ำหรับแนวคิดเรื่องการแบ่งแยกอ�ำนาจของ Montesquieu ดู
Charles-Louis de Secondat, Baron de La Brede et de Montesquieu. 1748. De l’esprit des lois
(The Spirit of the Laws).
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ยุบสภาเพื่อให้ประชาชนวินิจฉัยว่าควรจะให้ความไว้วางใจฝ่ายบริหารหรือฝ่าย
นิติบัญญัติ
การแบ่งแยกอ�ำนาจในระบอบการปกครองของอังกฤษเป็นการแบ่งแยกอ�ำนาจ
แบบผ่อนคลาย โดยอ�ำนาจนิตบิ ญ
ั ญัตกิ บั อ�ำนาจบริหารมีการถ่วงดุลอ�ำนาจระหว่างกัน
(Check and Balance) ระบบรัฐสภาของอังกฤษเรียกว่าระบบ “Westminster
System”
(3) บทบาทและอ�ำนาจหน้าทีข่ องศาลในประเทศอังกฤษ (Judicial Review)
กับหลักความสูงสุดของรัฐสภา (Supremacy of Parliament)
การศึ ก ษาการน� ำ ประเพณี ใ นการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญใน
ประเทศอังกฤษมีความจ�ำเป็นจะต้องมีความเข้าใจเกีย่ วกับบทบาทและอ�ำนาจหน้าที่
ของศาลอังกฤษเกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบฝ่ายนิติบัญญัติ (Judicial Review)
ซึง่ มีความสัมพันธ์กบั หลักการเรือ่ งอ�ำนาจอธิปไตยเป็นของรัฐสภา (Parliamentary
Sovereignty) หรือความเป็นสูงสุดของรัฐสภา (Supremacy of Parliament)
สหราชอาณาจักรหรืออังกฤษ ไม่มีองค์กรที่ท�ำหน้าที่วินิจฉัยความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ (Constitutional Review) และศาลไม่มอี ำ� นาจในการตรวจสอบกฎหมาย
ทีต่ ราขึน้ โดยฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตติ ามหลักการว่าด้วย “อ�ำนาจสูงสุดคืออ�ำนาจอธิปไตยเป็น
ของรัฐสภา” (Parliamentary Sovereignty) อ�ำนาจดังกล่าวถือว่ากฎหมายทีอ่ อกโดย
สภาถือเป็นเจตจ�ำนงของประชาชนภายในประเทศและเป็นอ�ำนาจสูงสุดยิ่งกว่า
อ�ำนาจของฝ่ายบริหารและตุลาการ ด้วยหลักการดังกล่าว อังกฤษจึงไม่มกี ารตรวจสอบ
ความชอบของกฎหมายโดยฝ่ายตุลาการเว้นแต่ในสองกรณีที่ส�ำคัญ กล่าวคือ
• กรณีที่กฎหมายที่ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติขัดหรือแย้งต่อกฎ ระเบียบและ
ข้อบังคับของสหภาพยุโรป และ
• กรณีทผี่ ใู้ ดผูห้ นึง่ ได้รบั ความเสียหายหรือผลกระทบจากการกระท�ำของฝ่าย
นิติบัญญัติ อาทิ กฎหมายที่ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติที่มีลักษณะเป็นการริดรอนสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน
แม้ปัจจุบันอังกฤษจะไม่มีการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแล้ว
แต่มอิ าจปฏิเสธได้วา่ อังกฤษเป็นต้นตอของแนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับองค์กรวินจิ ฉัย
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ซึ่งนักกฎหมายรัฐธรรมนูญต่างลงความเห็นกันว่าทฤษฎี
เกีย่ วกับการตรวจสอบความชอบของกฎหมายโดยสถาบันตุลาการมีจดุ เริม่ ต้นมาจาก
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ระบบกฎหมายจารีตประเพณีของอังกฤษ44 โดยการตรวจสอบความชอบของกฎหมาย
โดยฝ่ายตุลาการปรากฏอย่างเด่นชัดในคดี Thomas Bonham v College of
Physicians (Bonham’s Case)45 ปี ค.ศ. 1610 ในศาล Common Pleas ซึง่ ผูพ้ พิ ากษา
Sir Edward Coke ได้วางหลักทีส่ ำ� คัญเกีย่ วกับการตรวจสอบความชอบของกฎหมาย
โดยฝ่ายตุลาการไว้ว่า “อ�ำนาจตุลาการอยู่เหนืออ�ำนาจทั้งปวง”46 อ�ำนาจในที่นี้
Sir Edward Coke ได้หมายความถึงอ�ำนาจฝ่ายตุลาการทีม่ อี ำ� นาจเหนือฝ่ายนิตบิ ญั ญัต47ิ
ฉะนัน้ หลักการที่ Sir Edward Coke ได้วางไว้ทำ� ให้กฎหมายทีอ่ อกโดยฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ
48
(Acts of Parliament) อาจถูกยกเลิกหรือเพิกถอนโดยฝ่ายตุลาการได้
บรรทัดฐานแห่งคดี Bonham’s Case ก่อให้เกิดเสียงวิพากวิจารณ์เป็นอย่างมาก
โดยฝ่ายที่คัดค้านมองว่า แนวคิดของ Sir Edward Coke ขัดต่อหลักการปกครอง
พื้นฐานของอังกฤษในเรื่อง “อ�ำนาจอธิปไตยของฝ่ายนิติบัญญัติ” อันเป็นอ�ำนาจ
สู ง สุ ด 49 และน� ำ ไปสู ่ ตุ ล าการภิ วั ฒ น์ ใ นที่ สุ ด หนึ่ ง ในนั ก กฎหมายที่ เ ห็ น แย้ ง กั บ
Sir Edward  Coke ทีส่ ำ� คัญคือ Sir William Blackstone ซึง่ มองว่า ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตทิ รงไว้
ซึ่งอ�ำนาจสูงสุดในการตรากฎหมาย รวมทั้ง การวางหลักและกรอบบรรทัดฐานให้
บรรดาตุลาการในการพิจารณาอรรถคดีทงั้ ปวง การตรวจสอบความชอบของกฎหมาย
โดยฝ่ายตุลาการจึงกระท�ำมิได้ตามหลักการว่าด้วย “อ�ำนาจอธิปไตยของสภา”
แนวความคิดของ Sir Edward Coke สร้างความไม่พอใจให้แก่บรรดาผู้พิพากษา
และพระเจ้าเจมส์ที่ 1 (King James I) เป็นเหตุให้ Sir Edward Coke ถูกถอดออกจาก
ต�ำแหน่งหัวหน้าศาล Common Pleas และให้ย้ายไปช่วยราชการที่ Court of
King’s Bench ในปี ค.ศ. 1613
Saikrishna B. Prakash and John C. Yoo, ‘The Origins of Judicial Review’ (2003) 70 The
University of Chicago Law Review, 1-89.
45
Thomas Bonham v College of Physicians, 8 Co. Rep. 107, 77 Eng. Rep. 638 (Court of
Common Please, England) (1610).
46
Thomas Bonham v College of Physicians, 8 Co. Rep. 107, 77 Eng. Rep. 638 (Court of
Common Please, England) (1610) at 652.
47
ดูบทวิเคราะห์คดีได้ใน Raoul Berger, ‘Doctor Bonham’s Case: Statutory Construction or
Constitutional Theory?’ (1969) 117(4) University of Pennsylvania Law Review, 521-546.
48
George P. Smith II, ‘Marbury v. Madison, Lord Coke and Dr. Bonham: Relics of the Past,
Guidelines for the Present – Judicial Review in Transition?’ (1979) 2 University of Puget
Sound Law Review, 255, 256.
49
Ibid, 256.
44
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ภายหลังคดี Bonham’s Case แนวคิดเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบของ
กฎหมายโดยฝ่ายตุลาการของ Sir Edward Coke ได้ถกู หยิบยกขึน้ มาอภิปรายอย่าง
กว้างขวาง เนือ่ งจากเป็นช่องทางให้กษัตริยอ์ งั กฤษใช้อำ� นาจตุลาการยับยัง้ กฎหมาย
ทีอ่ อกโดยสภา หรือกล่าวอีกนัยหนึง่ คือ กษัตริยใ์ ช้ตลุ าการในการริดรอนอ�ำนาจของ
ฝ่ายนิติบัญญัติ ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างสถาบันกษัตริย์และบรรดาขุนนาง
น�ำไปสู่สงครามที่ส�ำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของอังกฤษที่รู้จักกันว่า
“การปฏิวตั อิ นั รุง่ โรจน์” (Glorious Revolution) ปี ค.ศ.1688 และก่อให้เกิดเอกสาร
ชิน้ ส�ำคัญคือ “Bill of Rights”50 ปี ค.ศ. 1689 ภายหลังการปฏิวตั อิ นั รุง่ โรจน์ อังกฤษ
ได้ให้ความส�ำคัญกับอ�ำนาจของฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตติ ามหลักการว่าด้วย “อ�ำนาจอธิปไตย
ของสภา” (Parliamentary Sovereignty)51 ซึ่งถือว่าเป็นอ�ำนาจสูงสุดของประเทศ
ท� ำ ให้ แ นวคิ ด เรื่ อ งการตรวจสอบความชอบของกฎหมายโดยฝ่ า ยตุ ล าการที่
Sir Edward Coke ได้เคยวางหลักไว้ได้เลือนหายไปพร้อมๆ กับความรุ่งโรจน์ของ
ระบบรัฐสภาที่เข้ามาแทนที่
ไม่ว่าแนวคิดของ Sir Edward Coke จะได้รับการยอมรับในอังกฤษหรือไม่
แนวค�ำตัดสินในดี Bonham’s Case ดังกล่าว มีอิทธิพลในการพัฒนาแนวความคิด
เรื่ององค์กรวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในอเมริกา
กล่าวได้ว่า พัฒนาการทางแนวความคิดเกี่ยวกับการวินิจฉัยความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของอังกฤษให้ความส�ำคัญกับอ�ำนาจนิติบัญญัติตามหลักการส�ำคัญว่า
ด้วยรัฐสภาเป็นผู้มีอ�ำนาจอธิปไตย ฉะนั้น เมื่อสภาได้ประกาศใช้กฎหมายฉบับใด
แล้วย่อมเป็นการแสดงให้เห็นว่ากฎหมายทีผ่ า่ นโดยสภาไม่ขดั หรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ
5.3 อิทธิพลของระบบ Westminster System
อังกฤษซึ่งเป็นต้นแบบของระบบรัฐสภา นอกเหนือจากเป็นประเทศแรกที่
มีการน�ำแนวคิดเรื่องรัฐธรรมนูญ และการจ�ำกัดอ�ำนาจของกษัตริย์ให้อยู่ภายใต้
รัฐธรรมนูญ ระบบรัฐสภาของอังกฤษหรือระบบ “Westminster” ยังมีอทิ ธิพลระบอบ
การปกครองและการจัดรูปแบบการปกครองของประเทศต่างๆ ซึ่งสรุปรายละเอียด
ได้ดังนี้
ดูปวริศร เลิศธรรมเทวี, รัฐธรรมนูญกับการรับรองและคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม
(กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2558) 107.
51
Jeffrey Goldsworthy, The Sovereignty of Parliament (Oxford: Oxford University Press,
1999) 260.
50
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5.3.1 ระบบกฎหมายของสหรัฐอเมริกา (American Jurisprudence)
สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศต้นแบบของระบบประธานาธิบดี ได้รับอิทธิพล
ของระบอบการปกครองและรั ฐ ธรรมนู ญ อั ง กฤษในสมั ย ประกาศอิ ส รภาพ
และประกาศใช้รัฐธรรมนูญ52
สหรัฐอเมริกามีความเคยชินกับระบอบการปกครองและระบบกฎหมายของ
อังกฤษ ฉะนั้น เมื่อตอนที่สหรัฐอเมริกาก�ำลังแสวงหารูปแบบการปกครอง จึงได้น�ำ
หลักการส�ำคัญมาจากอังกฤษและครั้งหนึ่งเคยมีผู้เสนอให้ประธานาธิบดีมีวาระการ
ด�ำรงต�ำแหน่งตลอดชีวิตซึ่งเป็นการน�ำแนวคิดของการด�ำรงต�ำแหน่งกษัตริย์ของ
อังกฤษมาใช้ในสหรัฐอเมริกา53 อย่างไรก็ตาม แนวคิดดังกล่าวได้ตกไปและเปลีย่ นให้
ประมุขต้องมาจากการเลือกตั้งโดยมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
ที่แน่นอน
ภายหลังการประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 1776 มีการประกาศ
ใช้รัฐธรรมนูญโดยมีรัฐต่างๆ 39 รัฐ ให้สัตยาบันและครบถ้วนในปี ค.ศ. 178954
มีการใช้คำ� ว่ารัฐธรรมนูญเป็นครัง้ แรกในประวัตศิ าสตร์ สหรัฐอเมริกาเปลีย่ นรูปแบบ
ของรัฐจากสมาพันธรัฐ (Confederation) เป็นสหพันธรัฐ (Federation) ซึง่ เป็นรัฐรวม
ทีป่ ระกอบด้วยหลายมลรัฐแต่ละมลรัฐจะแยกตัวออกมิได้ และก�ำหนดรูปแบบของรัฐ
ให้เป็นสาธารณรัฐ (Republic) โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศและ
หัวหน้าฝ่ายบริหาร55
รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาฉบับปี ค.ศ. 1789 คือทฤษฎีการปกครองของ
คริสต์ศตวรรษที่ 18 ทีผ่ รู้ า่ งรัฐธรรมนูญฉบับนีไ้ ด้อาศัยความรูแ้ ละประสบการณ์เสริม
รายละเอียดของรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนื่องจากเป็นช่วงที่แนวความคิดของ Locke
ก�ำลังเป็นที่นิยมยกย่องอย่างมากในเรื่องอ�ำนาจของรัฐบาลควรมีขอบเขตจ�ำกัด
การรวมเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันโดยปราศจากการบังคับสิทธิธรรมชาติเป็นสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ
Arend Lijphart. 1992. Parliamentary versus Presidential Government. Oxford: Oxford
University Press.
53
เป็นค�ำกล่าวของ Alexander Hamilton ในช่วงการประชุมเพื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1787 เพื่อ
ตั้งระบบประธานาธิบดีที่มีลักษณะแบบ Elective Monarchy ขึ้นในสหรัฐอเมริกาดูรายละเอียดและ
บทวิเคราะห์ใน Alexander Hamilton. 1962. The Papers of Alexander Hamilton Volume 9.
New York: Columbia University Press.
54
Paul David Nelson. (1978). British Conduct of the American Revolutionary War: a review
of interpretation. Journal of American History, 65(3), pp. 623–653.
55
ดูวิษณุ เครืองาม. 2530. กฎหมายรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หน้า 133.
52
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สูงสุด พึงระวังรักษาและละเมิดมิได้ นอกจากนีท้ ฤษฎีการแบ่งแยกอ�ำนาจของ Locke
ยังได้รับการขัดเกลาให้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดย Montesquieu เกี่ยวกับอ�ำนาจบริหาร
อ�ำนาจนิติบัญญัติและอ�ำนาจตุลาการ ซึ่งเป็นระบบที่อาณานิคมทั้ง 13 แห่ง คุ้นเคย
ดีอยู่แล้ว โดยมีผู้ว่าราชการเป็นเชื้อพระวงศ์กษัตริย์อังกฤษ มีสภานิติบัญญัติ
ที่เลือกตั้งขึ้นเองในท้องถิน่ มีระบบกฎหมายมหาชนแบบอังกฤษภายใต้การคุม้ ครอง
ของศาล รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกามีการแก้ไขหลายครั้ง แต่มีอยู่เพียงข้อเดียว
ที่เหลือสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันโดยไม่ถูกแก้ไขคือบทบัญญัติเกี่ยวกับองค์ประกอบ
ของสภาผูแ้ ทนราษฎรและวุฒสิ ภา บทบัญญัตนิ รี้ ะบุให้สภาผูแ้ ทนราษฎรประกอบด้วย
ผู้แทนราษฎรที่ได้รับเลือกตามสัดส่วนจ�ำนวนประชากร ส่วนวุฒิสภาประกอบด้วย
วุฒิสมาชิกจากรัฐต่างๆ รัฐละ 2 คน
5.3.2 กลุ่มประเทศในเครือจักรภพ (Commonwealth Realm)
ระบบรัฐสภาของอังกฤษ หรือระบบ “Westminster System” มีอิทธิพล
โดยตรงต่อประเทศในเครือจักรภพและประเทศที่เคยเป็นเครือจักรภพ ประเทศ
ในเครือจักรภพที่รับเอาระบบ Westminster System มาใช้เป็นประเทศแรกคือ
แคนาดา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1848 ออสเตรเลีย ปี ค.ศ. 1855 และประเทศในเครือจักรภพ
ทุกประเทศ ปัจจุบันประเทศในเครือจักรภพได้ผสมผสานระบบรัฐสภาของอังกฤษ
และระบบประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา แต่ยังไม่ทิ้งรากของความเป็นระบบ
“Westminster System”56
ระบบ Westminster System ของอังกฤษส่งผลให้รูปแบบการปกครองของ
ประเทศในเครือจักรภพมีความคล้ายคลึงกับประเทศอังกฤษ กล่าวคือ มีการแบ่งแยก
อ�ำนาจเป็นสามทาง ได้แก่ อ�ำนาจนิติบัญญัติเป็นของสภา อ�ำนาจบริหารเป็นของ
คณะรัฐมนตรี และอ�ำนาจตัดสินคดีความเป็นของตุลาการ โดยมีกษัตริยแ์ ห่งราชวงศ์
อังกฤษเป็นประมุขของรัฐ ความแตกต่างระหว่างอังกฤษกับประเทศในเครือจักรภพ
อยูท่ ตี่ ำ� แหน่งข้าหลวงใหญ่ (Governor-General) ของประเทศเครือจักรภพ ต�ำแหน่ง
ดังกล่าวแต่งตั้งโดยกษัตริย์จากราชวงศ์อังกฤษเพื่อไปท�ำหน้าที่แทนกษัตริย์อังกฤษ
อาทิ ข้าหลวงใหญ่แห่งแคนาดา (Governor-General of Canada) หรือข้าหลวงใหญ่
แห่งออสเตรเลีย (Governor-General of Australia)57 เป็นต้น
Leslie Zines. 1991. Constitutional Change in the Commonwealth. Cambridge University
Press.
57
Nicholas Aroney, Peter Gerangelos, Sarah Murray, and James Stellios. 2015. The Constitution
of Commonwealth of Australia: History, Principle and Interpretation. Cambridge:
Cambridge University Press.
56
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การศึกษาในรายงานวิจยั ฉบับนีซ้ งึ่ ได้คดั เลือกประเทศในเครือจักรภพเป็นกรณีศกึ ษา
จะได้มกี ารอ้างอิงถึงความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริยแ์ ห่งราชวงศ์องั กฤษและข้าหลวงใหญ่
(Governor-General) ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวกับประเพณีทางรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ
กรณีวิกฤติรัฐธรรมนูญในปี ค.ศ.1975 ของประเทศออสเตรเลีย58 และจะได้กล่าว
ในบทต่อไป
5.3.3 กลุ่มประเทศที่มีระบบกฎหมาย Common Law ประเทศที่มีการ
ปกครองในระบอบกษัตริย์ และประเทศอื่นๆ
ระบบรัฐสภาของอังกฤษยังมีอิทธิพลต่อกลุ่มประเทศที่มีระบบกฎหมาย
Common Law หลายประเทศซึง่ สาเหตุหนึง่ อาจเป็นเพราะประเทศดังกล่าวเคยเป็น
ประเทศในเครือจักรภพของอังกฤษ อาทิ สิงคโปร์ มาเลเซีย บังคลาเทศ อินเดีย
ปากีสถาน และแอฟริกาใต้ เป็นต้น และส�ำหรับประเทศทีม่ รี ะบบกฎหมาย Common
Law ทีไ่ ด้รบั อิทธิพลของระบบรัฐสภา หรือระบบ “Westminster System” ของอังกฤษ
ได้แก่ โดมินิกัน ไอร์แลนด์ อิสราเอล มอลต้า มอริเชียส นาอูรู เนปาล ตินิแดด
และโตเบโก และวานูอาตู
นอกเหนือจากกลุม่ ประเทศทีม่ รี ะบบกฎหมาย Common Law ระบบรัฐสภา
ของอังกฤษยังมีอทิ ธิพลต่อประเทศอืน่ ๆ โดยเฉพาะประเทศทีม่ กี ารปกครองในระบอบ
กษัตริย์ ประเทศทีไ่ ด้รบั อิทธิพลจากระบบ Westminster System ของอังกฤษโดยตรง
ได้แก่ ประเทศญีป่ นุ่ และภูฏาน สองประเทศกลุม่ ตัวอย่างในทวีปเอเชียซึง่ จะได้นำ� มา
วิเคราะห์ในบทต่อไปของรายงานวิจยั ฉบับนี้ กลุม่ ประเทศในสแกนดิเนเวียและยุโรป
ได้แก่ เนเธอร์แลนด์ สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก และสเปน ประเทศในเอเชียอย่าง
ประเทศไทย หรือประเทศจอร์แดน คูเวต และโมร็อกโก จะเห็นได้วา่ ประเทศทีน่ ำ� มา
ศึกษาในรายงานวิจัยฉบับนี้ได้รับอิทธิพลมาจากอังกฤษทั้งสิ้น
ระบบรัฐสภามิได้จ�ำกัดว่าจะต้องเป็นประเทศที่มีการปกครองในระบอบ
กษัตริยเ์ ท่านัน้ ประเทศทีเ่ ป็นสาธารณรัฐและได้รบั อิทธิพลของระบบรัฐสภาอังกฤษ
อาทิ เยอรมัน ออสเตรีย ฮังการี และอิตาลี เป็นต้น ซึ่งมีสาเหตุส�ำคัญมาจากผลของ
สงครามโลกครั้งที่ 1 อังกฤษซึ่งเป็นฝ่ายชนะสงครามบังคับให้ประเทศผู้แพ้สงคราม
ปฏิรูประบอบการปกครอง ระบบรัฐธรรมนูญ และโครงสร้างพื้นฐานการปกครอง
58

Brendan Lim. 2017. Australia’s Constitution after Whitlam. Cambridge: Cambridge
University Press.
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5.4 ประเพณีทางรัฐธรรมนูญของอังกฤษ
นอกเหนือจากประเพณีการปกครองของอังกฤษซึ่งได้กลายเป็นแม่แบบของ
ประเพณีทางรัฐธรรมนูญในหลายๆ ประเทศดังกล่าวข้างต้น ปัจจุบนั อังกฤษได้ปฏิรปู
ระบบกฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะในช่วงปี ค.ศ. 1997-2001 สมัยรัฐบาลของ
นายกรัฐมนตรีโทนี่ แบลร์ (Tony Blair) ก่อให้เกิดการสร้างบรรทัดฐานประเพณีทาง
รัฐธรรมนูญใหม่ๆ ในยุคสมัยปัจจุบัน การปรับเปลี่ยนระเบียบแบบแผนเดิมๆ
ให้ มี ค วามทั น สมั ย รวมถึ ง การบั ญ ญั ติ ป ระเพณี ใ ห้ ก ลายเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร
และการยกเลิกประเพณีทางรัฐธรรมนูญทีม่ คี วามล้าสมัยและไม่รองรับต่อสภาพการณ์
ในปัจจุบัน
การปฏิรูประบบกฎหมายและโครงสร้างทางรัฐธรรมนูญของอังกฤษมีความ
สัมพันธ์กบั การด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรีของอังกฤษในสีช่ ว่ งสมัยทีส่ ำ� คัญ กล่าวคือ
ช่วงที่หนึ่ง สมัยนายกรัฐมนตรีโทนี่ แบลร์ สมัยแรก (ปี ค.ศ. 1997-2001) เกิดการ
ปรับปรุงประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับกระบวนการทางนิติบัญญัติของสภา
ที่มาและต�ำแหน่งของสมาชิกสภาขุนนาง (House of Lords) และการวางกรอบ
การปฏิบตั หิ น้าทีส่ ำ� หรับฝ่ายตุลาการภายใต้พระราชบัญญัตสิ ทิ ธิมนุษยชน ค.ศ. 1998
(Human Rights Act 1998)59
ช่วงที่สอง ซึ่งเป็นรัฐบาลสมัยที่สองของนายกรัฐมนตรีโทนี่ แบลร์ ตั้งแต่ปี
ค.ศ. 2001–2005 เกี่ยวกับการปฏิรูปโครงสร้างของกระบวนการยุติธรรมและศาล
มี ก ารเปลี่ ย นแปลงต� ำ แหน่ ง ประมุ ข ของฝ่ า ยตุ ล าการจากเดิ ม ต� ำ แหน่ ง Lord
Chancellor เป็น Lord Chief Justice ภายใต้พระราชบัญญัตกิ ารปฏิรปู รัฐธรรมนูญ
ค.ศ. 2005 (Constitutional Reform Act 2005)60 มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการตุลาการ
(Judiciary Appointments Commission) เพื่อท�ำหน้าที่แต่งตั้งผู้พิพากษา
และแยกศาลสูงสุดของอังกฤษ (ศาลฎีกา) (Supreme Court) ให้เป็นอิสระออกจาก
สภาขุนนาง
ช่วงที่สาม ในสมัยรัฐบาลนายกรัฐมนตรีกอร์ดอน บราวน์ (Gordon Brown)
ปี ค.ศ. 2007–2010 ซึ่งให้ความส�ำคัญกับการบัญญัติพระราชอ�ำนาจของกษัตริย์
ราชวงศ์อังกฤษให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติการอภิบาลและการ
ปฏิรูปรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 2010 (Constitutional Reform and Governance Act
59
60

การเรียกชื่อนายกรัฐมนตรีและบุคคลส�ำคัญของอังกฤษในส่วนนี้จะใช้ชื่อในภาษาอังกฤษ.
Constitutional Reform Act (2005) (England).
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2010)61 และช่วงทีส่ ี่ สมัยรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเดวิด แคเมอรอน (David Cameron)
ก่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับการจัดท�ำประเพณีให้เป็นคู่มือ หรือระเบียบปฏิบัติ
หรือกฎหมายในระดับที่อ่อน อาทิ คู่มือปฏิบัติของคณะรัฐมนตรี (The Cabinet
Manual)62 และรวมถึงการเปลีย่ นแปลงแก้ไขประเพณีเดิมๆ ให้มคี วามทันสมัยยิง่ ขึน้
การปฏิรปู รัฐธรรมนูญของอังกฤษทัง้ สีช่ ว่ งก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงประเพณี
ทางรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับกษัตริย์ ฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการซึ่งสรุป
รายละเอียดได้ดังนี้
5.4.1 ประเพณี ท างรั ฐ ธรรมนู ญ ในยุ ค สมั ย ปั จ จุ บั น ภายใต้ ก ารปฏิ รู ป
กฎหมายรัฐธรรมนูญของอังกฤษ
ประเพณีทางรัฐธรรมนูญในกลุ่มแรกเกี่ยวข้องกับประเพณีทางรัฐธรรมนูญ
ที่เกิดขึ้นมาจากการปฏิรูประบบกฎหมายรัฐธรรมนูญในอังกฤษ ดังนี้
(1) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่เป็นมารยาทในการเสนอร่างกฎหมาย
ประเพณีทางรัฐธรรมนูญทีเ่ ป็นมารยาทในการเสนอร่างกฎหมายเกิดขึน้ ในช่วง
กระบวนการร่างพระราชบัญญัติสก๊อตแลนด์ ปี ค.ศ. 1998 (The Scotland Act
1998)63 ภายใต้ระบบรัฐสภาของอังกฤษ สภามีอ�ำนาจในการเสนอกฎหมายในนาม
ของรัฐบาลสก๊อตแลนด์ภายใต้พระราชบัญญัตดิ งั กล่าว64 อย่างไรก็ตาม ในชัน้ ยกร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าว65 มีการเสนอให้รัฐบาลอังกฤษควรเคารพการตัดสินใจ
และกิจการภายในของรัฐบาลสก๊อตแลนด์ จึงกลายเป็นประเพณีทางรัฐธรรมนูญทีเ่ ป็น
มารยาทระหว่างรัฐบาลอังกฤษและรัฐบาลสก๊อตแลนด์วา่ รัฐบาลอังกฤษจะเสนอร่าง
กฎหมายเพือ่ ใช้กบั กิจการภายในของประเทศสก๊อตแลนด์โดยไม่ผา่ นความเห็นชอบ
จากรัฐบาลสก็อตแลนด์ก่อนมิได้ ประเพณีดังกล่าวมีความชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อรัฐบาล
ของทั้งสองประเทศได้ท�ำบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ หรือ MoU (Memorandum
Constitutional Reform and Governance Act (2010) (England).
The Cabinet Manual and the Working of the British Constitution (2015), available at
<http://www.ippr.org/files/images/media/files/publication/2011/08/hiddenwiringemerges_
Aug2011_7911.pdf?noredirect=1>.
63
The Scotland Act (1998) (England).
64
Ibid, section 28(7).
65
ผูเ้ สนอคือ Lord John Sewel ซึง่ ต่อมาอังกฤษเรียกประเพณีดงั กล่าวว่า ‘Sewel Convention’ ดู Robert
Hazell. 2015. The United Kingdom. In Brian Galligan and Scott Brenton (eds), Constitutional
Conventions in Westminster System: Controversies, Changes and Challenges. Cambridge:
Cambridge University Press, 173, at 174–75.
61
62
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of Understanding) ในปี ค.ศ. 201066
(2) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญกับการลงประชามติ (Referendums)
การลงประชามติ (Referendums) ในอังกฤษมิได้มกี ฎหมายก�ำหนดไว้ชดั เจน
เกีย่ วกับหลักเกณฑ์ เงือ่ นไข หรือความจ�ำเป็นทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารจัดท�ำประชามติ แต่เป็น
ประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติ ดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 การลงประชามติของสหราชอาณาจักรในช่วงปี ค.ศ. 1997–2016
ปี ค.ศ.
1997

รายละเอียด
ผลของประชามติ
การลงประชามติเพื่อจัดตั้งรัฐสภาของสก๊อตแลนด์
(Scottish Devolution Referendum)
ผ่าน
การลงประชามติเพื่อจัดตั้งรัฐสภาในเวลส์
(Welsh Devolution Referendum)
ผ่าน
1998
การลงประชามติเพื่อจัดตั้งรัฐบาลภายในไอร์แลนด์เหนือ
(Northern Ireland Good Friday Agreement Referendum)
ผ่าน
2004
การลงประชามติเพื่อจัดตั้งรัฐบาลท้องถิ่น
(North East England Devolution Referendum)
ไม่ผ่าน
2011
การลงประชามติเพื่อจัดตั้งรัฐสภาของเวลส์
(Welsh Devolution Referendum)
ผ่าน
การลงประชามติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(United Kingdom Alternative Vote Referendum)
ไม่ผ่าน
2014
การลงประชามติของประเทศสก๊อตแลนด์
เพื่อแยกตัวออกจากสหราชอาณาจักร
(Scottish Independence Referendum)
ไม่ผ่าน
2016
การลงประชามติของสหราชอาณาจักร
เพื่อออกจากสหภาพยุโรป (Brexit)
(United Kingdom EU Membership Referendum)
ผ่าน
ที่มา : ข้อมูลจาก Prime Minister’s Office (2017)

66

Memorandum of Understanding between the UK Government and the Devolved
Administrations, MoU’s text available at <http://www.parliament.scot/S4_ScotlandBillCom
mittee/General%20 Documents/2015.03.24_SPICe_note_on_Memorandums_of_understan
ding.pdf>.
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การลงประชามติในประเทศอังกฤษ ไม่มีผลทางกฎหมาย แต่มีผลผูกพันทาง
การเมืองให้รฐั บาลต้องน�ำผลทีไ่ ด้จากการท�ำประชามติมาปฏิบตั ติ าม จึงเกิดเป็นประเพณี
ทางรัฐธรรมนูญทีว่ า่ ผลของประชามติรฐั บาลต้องเคารพและปฏิบตั ติ าม ฉะนัน้ การลง
ประชามติออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักรในปี ค.ศ. 2016
ทีผ่ า่ นมา แม้ไม่มผี ลผูกพันทางกฎหมาย แต่รฐั บาลอังกฤษผูกพันตามประเพณีวา่ ต้อง
ถือเอาผลของประชามติเป็นใหญ่ และในปัจจุบนั ประชาชนชาวอังกฤษได้ลงประชามติ
แยกตัวออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป หรือ “Brexit”
จากเหตุการณ์การลงประชามติของประเทศอังกฤษที่ผ่านมา สรุปเงื่อนไข
ความจ�ำเป็นหรือเหตุที่น�ำไปสู่การลงประชามติได้ว่า การลงประชามติคือการคืน
อ�ำนาจการตัดสินใจให้แก่ประชาชนซึ่งประเด็นที่ลงประชามติเป็นเรื่องที่มีความ
ส�ำคัญกับระบอบการปกครอง การเปลีย่ นรูปแบบของรัฐบาลและการจัดสรรอ�ำนาจ
การปกครอง
(3) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่เกิดจากธรรมเนียมปฏิบัติของรัฐสภา
ส�ำหรับประเพณีทางรัฐธรรมนูญในกรณีนี้มิได้เกิดจากการปฏิรูปรัฐธรรมนูญ
ของอังกฤษ แต่เป็นประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่เกิดจากธรรมเนียมปฏิบัติของรัฐสภา
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสงคราม
การควบคุมกิจการของกองทัพอังกฤษเป็นอ�ำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี
แต่ เ ป็ น ประเพณี ใ นทางปฏิ บั ติ ที่ ว ่ า การใช้ อ� ำ นาจทางกองทั พ เพื่ อ การสงคราม
นายกรัฐมนตรีจะเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนด�ำเนินการทุกครั้ง
ตัวอย่างทีเ่ ห็นได้ชดั คือ กรณีการส่งกองก�ำลังทหารเพือ่ ไปท�ำสงครามในประเทศอิรกั
ในปี ค.ศ. 2003 ประเทศลิเบียในปี ค.ศ. 2011 และประเทศซีเรียในปี ค.ศ. 2013
แสดงให้เห็นถึงความเคารพการอ�ำนาจอธิปไตยของรัฐสภาซึ่งเป็นอ�ำนาจที่มาจาก
ประชาชน67
(4) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งสมาชิกสภาขุนนาง
(สภาสูง)
ส�ำหรับประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งสมาชิกสภาขุนนาง
เกิดขึน้ จากการเปลีย่ นหลักเกณฑ์ทมี่ าและการแต่งตัง้ สมาชิกสภาขุนนาง (House of
Lords) ซึ่งจากเดิมเป็นโดยการสืบสายเลือด (Hereditary Peer) และโดยต�ำแหน่ง
เปลี่ยนเป็นการแต่งตั้งโดยค�ำแนะน�ำของนายกรัฐมนตรีและให้สมาชิกสภาขุนนาง
67

ประเพณีดงั กล่าวมิได้รวมถึงกรณีสถานการณ์ฉกุ เฉิน อาทิ เหตุการณ์กอ่ การร้ายภายในประเทศในปี ค.ศ. 2001
หรือเหตุการณ์กอ่ การจลาจลในปี ค.ศ. 2011 ซึง่ นายกรัฐมนตรีมอี ำ� นาจตามกฎหมายประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉิน หรือประกาศกฎอัยการศึก.
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ที่มาจากการสืบสายเลือดเหลือเพียง 92 ต�ำแหน่ง และโดยต�ำแหน่ง 26 ต�ำแหน่ง
การแต่งตั้งสภาขุนนางในอังกฤษมิได้จ�ำกัดจ�ำนวนที่นั่งของสภาขุนนางไว้ ฉะนั้น
การแต่งตั้งสมาชิกสภาขุนนางจึงเป็นดุลยพินิจของนายกรัฐมนตรีตามที่เห็นสมควร
กรณีนเี้ พือ่ ลดบทบาทและอ�ำนาจของสภาขุนนางในการควบคุมเสียงข้างมากในสภา
โดยสภาขุนนางมีหน้าที่ที่ส�ำคัญในการกลั่นกรองกฎหมายที่เสนอมาจากสภาสามัญ
และเป็นประเพณีทางรัฐธรรมนูญของอังกฤษว่าสภาขุนนางไม่อาจปฏิเสธหรือยับยัง้
ร่างกฎหมายที่เสนอมาจากสภาสามัญได้ อย่างไรก็ตาม กรณีนี้เคยเกิดปัญหาในปี
ค.ศ. 1909 เมื่อสภาขุนนางยับยั้งร่างกฎหมายที่เสนอมาจากสภาสามัญเกี่ยวกับ
งบประมาณ โดยอ้างเหตุผลว่าร่างกฎหมายที่เสนอมาจากสภาสามัญมีสาระส�ำคัญ
เพือ่ การเก็บภาษีเฉพาะชนชัน้ สูง (ภาษีมรดก) ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกสภาขุนนางจึง
ส่งผลต่อสวัสดิภาพในทรัพย์สินของสมาชิกสภาขุนนาง ฉะนั้น ร่างกฎหมายที่เสนอ
โดยสภาสามัญเป็นการฝืนฝ่าประเพณีอย่างร้ายแรง68
ภายใต้ระบบใหม่ การแต่งตัง้ สมาชิกสภาขุนนางโดยค�ำแนะน�ำของนายกรัฐมนตรี
มีประเพณีทางรัฐธรรมนูญส�ำคัญที่เกิดขึ้น กล่าวคือ การแต่งตั้งต�ำแหน่งดังกล่าว
จะค�ำนึงถึงความเหมาะสมของผู้ที่จะด�ำรงต�ำแหน่งสมาชิกสภาขุนนาง และความ
พอเหมาะพอควรเพื่อมิให้ต�ำแหน่งดังกล่าวมีจ�ำนวนมากเกินไปเป็นประเพณีทาง
รัฐธรรมนูญที่เน้นย�้ำถึงความเหมาะสมและความพอเหมาะพอควร หรือกล่าวอีก
นัยหนึง่ คือหลักแห่งความได้สดั ส่วน (Proportionality Convention)69 สภาขุนนาง
ของอังกฤษ (House of Lords) ซึ่งเป็นสภาสูงมีความคล้ายคลึงกับวุฒิสภาของบาง
ประเทศโดยเฉพาะประเทศไทย กรณีนมี้ ขี อ้ สังเกตว่า การแต่งตัง้ สมาชิกวุฒสิ ภาของ
ประเทศไทยภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซึ่งมาจากการ
แต่งตั้งและโดยต�ำแหน่งควรค�ำนึงความเหมาะสมและความพอเหมาะพอควรตาม
หลักประเพณีแห่งความได้สดั ส่วน (Proportionality Convention) ของผูท้ จี่ ะด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นสมาชิกวุฒิสภา ฉะนั้น หากมีกรณีขึ้นสู่ศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับที่มา
และการแต่งตัง้ ของสมาชิกวุฒสิ ภาของไทยภายใต้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 ศาลรัฐธรรมนูญ อาศัยอ�ำนาจตามมาตรา 5 ทีว่ า่ “.... เมือ่ ไม่มบี ทบัญญัตแิ ห่ง
Andrw Thorpe and Richard Toye (eds). 2016. Parliament and Politics in the Age of Asquith
and Lloyd George. Cambridge: Cambridge University Press, at 10; and Jane Ridley. (1992).
The Unionist Opposition and the House of Lords 1906-10. Parliamentary History. xi.
69
Meg Russell. 2011. House Full: Time to Get a Grip on Lords Appointments. London:
The Constitution Unit.
68
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รัฐธรรมนูญนีบ้ งั คับแก่กรณีใด ให้กระท�ำการนัน้ หรือวินจิ ฉัยกรณีนนั้ ไปตามประเพณี
การปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข” ศาลรัฐธรรมนูญสามารถพิจารณาโดยใช้หลักประเพณีความได้สัดส่วน
(Proportionality Convention) ในการพิจารณาวินจิ ฉัยคดีซงึ่ อาจเทียบเคียงได้จาก
กรณีศึกษาของประเทศอังกฤษ
(5) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการควบคุมโดยฝ่ายตุลาการ
ประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการควบคุมโดยฝ่ายตุลาการ (Judicial
Review) เป็นผลทีเ่ กิดขึน้ จากการประกาศใช้พระราชบัญญัตสิ ทิ ธิมนุษยชน ค.ศ. 1998
(Human Rights Act 1998)70 ภายใต้มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว
ศาลมีอำ� นาจควบคุมและตรวจสอบว่ากฎหมายภายในฉบับใดมีขอ้ ความทีข่ ดั หรือแย้ง
ต่อกฎระเบียบของสหภาพยุโรป71 อ�ำนาจดังกล่าวของฝ่ายตุลาการมิได้หมายถึงอ�ำนาจ
ในการยกเลิกหรือเพิกถอนกฎหมาย แต่เป็นอ�ำนาจของศาลในการบอกกล่าวเพื่อให้
ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละฝ่ายบริหารได้รบั รูว้ า่ กฎหมายฉบับใดมีขอ้ ความทีไ่ ม่สอดคล้องกับ
กรอบกติกาของสหภาพยุโรป กรณีนี้ไม่มีสภาพบังคับทางกฎหมาย แต่เป็นเรื่องของ
ประเพณีที่ศาลท�ำหน้าที่เพียงแค่การก�ำกับดูแลกฎหมายที่ใช้บังคับในปัจจุบัน72
และเมื่อมีข้อสงสัยเกิดขึ้น ฝ่ายนิติบัญญัติจะเป็นผู้ด�ำเนินการตรวจสอบความ
ไม่สอดคล้องของกฎหมายนั้นกับกรอบกติกาของสหภาพยุโรปเอง
ในอังกฤษ การตรวจสอบความสอดคล้องของกฎหมายภายในกับกรอบกติกา
ของสหภาพยุโรปจะด�ำเนินการโดยฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ หรือรัฐสภาโดยมีคณะกรรมาธิการ
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Joint Committee on Human Rights) เป็นผู้ด�ำเนินการ
จะเห็นได้ว่า อังกฤษให้ความส�ำคัญกับอ�ำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติเป็นอย่างมากซึ่ง
ถือว่าเป็นอ�ำนาจทีม่ าจากประชาชน กรณีนแี้ ตกต่างกับแนวปฏิบตั ใิ นบางประเทศ อาทิ
ประเทศไทย ที่องค์กรของฝ่ายบริหารบางองค์กรเป็นผู้เข้ามาจัดการ ตรวจสอบ
ปรับปรุงแก้ไข และรวมทัง้ เสนอร่างกฎหมายอย่างกับเป็นฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตเิ สียเอง ทัง้ ๆ
The Human Rights Act (1998) (England).
Ibid, Section 4.
72
Jeff King. 2015. Parliament’s Role Following Declarations of Incompatibility under the
Human Rights Act. In Hooper M. Hunt and P. Yowell (eds), Parliaments and Human Rights:
Redressing the Democratic Deficit. Oxford: Hart Publishing (arguing that there is a
convention of compliance with declaration of incompatibility).
70
71
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ทีอ่ ำ� นาจดังกล่าวเป็นของรัฐสภา อาจกล่าวได้วา่ ประเทศไทยไม่มปี ระเพณีในเรือ่ งนี้
หรืออาจไม่มปี ระเพณีทเี่ คารพมารยาทในการเสนอร่างกฎหมายแบบอังกฤษ หรืออาจ
ไม่มปี ระเพณีการเคารพอ�ำนาจอธิปไตยของรัฐสภาอันเป็นอ�ำนาจทีม่ าจากประชาชน
กรณีนี้จะได้น�ำไปวิเคราะห์เพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขต่อไป
ในส่วนที่เกี่ยวกับคณะกรรมาธิการตรวจสอบความสอดคล้องของกฎหมาย
ภายในกับกรอบกติกาของสหภาพยุโรปในอังกฤษภายใต้ Joint Committee on
Human Rights จะมีการด�ำเนินการและเสนอความเห็นต่อสภาเป็นประจ�ำทุกปี
และตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000–2013 มีเพียง 28 ครั้งที่ศาลมีข้อสังเกตเกี่ยวกับความ
ไม่สอดคล้องของกฎหมายภายในของอังกฤษกับกรอบกติกาของสหภาพยุโรป และ
ฝ่ายนิติบัญญัติได้ด�ำเนินการแก้ไขตาม73 ปัจจุบันมีเพียงกรณีเดียวที่สภาของอังกฤษ
ไม่ดำ� เนินการตาม กล่าวคือ การให้สทิ ธิแก่นกั โทษในการลงคะแนนเลือกตัง้ 74 ซึง่ กรณีนี้
ขัดกับค�ำตัดสินของศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป (European Court of Human Rights)
ซึ่งถือว่านักโทษทุกคนมีสิทธิออกเสียงและสามารถลงคะแนนเลือกตั้งได้75
5.4.2 ประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใหม่
ดังได้กล่าวในบทที่ 4 ประเพณีทางรัฐธรรมนูญอาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ได้ใหม่ตามสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ส�ำหรับอังกฤษซึ่งมีการปฏิรูป
รัฐธรรมนูญในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือปรับปรุง
ประเพณีเดิมๆ ให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
ตัวอย่างประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่มีการปรับปรุงแก้ไขให้มีความทันสมัยกับ
สถานการณ์ในปัจจุบนั ของประเทศอังกฤษคือ หลักการเกีย่ วกับความรับผิดชอบของ
คณะรัฐมนตรีทั้งคณะ (The Principle of Collective Responsibility)76 โดยปกติ
มติของคณะรัฐมนตรีถือเป็นมติและผูกพันรัฐมนตรีทุกคน โดยไม่จ�ำเป็นว่ารัฐมนตรี
คนอื่นจะเห็นด้วยกับนโยบาย ค�ำสั่ง หรือการด�ำเนินการภาครัฐหรือไม่แต่อย่างใด
เพราะถือว่าคณะรัฐมนตรีมีความรับผิดชอบทั้งคณะ ฉะนั้น การออกค�ำสั่งใดๆ
ของนายกรัฐมนตรี แม้จะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและกฎหมายต้องถือว่า
คณะรัฐมนตรีผูกพันและรับผิดชอบด้วย
The 2013 Annual Report of the Joint Committee on Human Rights (England).
McLean and Cole v. the United Kingdom (11 June 2013) (England).
75
Mathieu-Mohin and Clerfayt v. Belgium (2 March 1987) (European Court of Human Rights).
76
John Mackintosh. 1962. The British Cabinet. London: Stevens.
73
74
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อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี ค.ศ. 2010–2015 ซึง่ เป็นรัฐบาลผสมของนายกรัฐมนตรี
David Cameron ก่อให้เกิดประเพณีทางรัฐธรรมนูญใหม่เกี่ยวกับความรับผิดของ
คณะรัฐมนตรี กล่าวคือ รัฐมนตรีคนอื่นอาจออกเสียงคัดค้านและไม่เห็นด้วยกับ
นโยบายของคณะรัฐมนตรีได้ โดยให้ถือว่าไม่ต้องร่วมรับผิดชอบในผลของมติ
คณะรัฐมนตรีดังกล่าว มติคณะรัฐมนตรีภายใต้นายกรัฐมนตรี David Cameron
เกีย่ วข้องกับ (1) การเปลีย่ นแปลงระบบการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ สมาชิกสภา
สามัญทีเ่ รียกว่า “Alternative Vote” (2) การก�ำหนดให้ขนึ้ ค่าธรรมเนียมทางการศึกษา
ของสถาบันการศึกษาในประเทศทุกแห่ง และลดต้นทุนการอุดหนุนบุคลากรภาครัฐ
(3) การก�ำหนดมาตรการทางภาษีกับคู่สมรส (4) การออกใบอนุญาตโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์แก่เอกชน และ (5) กรณีเกี่ยวกับพลังงานปรมาณู77
โดยรัฐมนตรีที่มาจากพรรคการเมืองอื่นมีสิทธิออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติ
คณะรัฐมนตรีได้ และไม่ถอื ว่าผูกพันให้ตอ้ งรับผิดภายใต้การด�ำเนินงานตามมติคณะ
รัฐมนตรีดังกล่าว
5.4.3 ประเพณีทางรัฐธรรมนูญทีไ่ ด้รบั การบัญญัตใิ ห้เป็นลายลักษณ์อกั ษร
ประเพณีทางรัฐธรรมนูญอาจได้รบั การบัญญัตใิ ห้เป็น (กฎหมาย) ลายลักษณ์อกั ษร
ซึง่ ในช่วงการปฏิรปู รัฐธรรมนูญของประเทศอังกฤษทีผ่ า่ นมาดังกล่าวข้างต้น เกิดการ
จัดท�ำประเพณีให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นโดยจัดท�ำเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งสรุปได้ดังนี้
(1) การบัญญัติเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Statute)
การบัญญัตปิ ระเพณีทางรัฐธรรมนูญให้เป็นกฎหมายลายลักษณ์อกั ษร (Statute)
เกิดขึ้นอย่างชัดเจนในสมัยรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี Gordon Brown ซึ่งมาจาก
พรรคแรงงาน (Labour Party) รัฐบาลของ Brown มีแนวคิดทีจ่ ะจัดท�ำพระราชอ�ำนาจ
ของกษัตริยแ์ ห่งราชวงศ์องั กฤษให้มคี วามชัดเจนขึน้ โดยน�ำมาบัญญัตไิ ว้เป็นกฎหมาย
ลายลักษณ์อักษร (Statute) ปรากฏภายใต้พระราชบัญญัติการอภิบาลและปฏิรูป
รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 2010 (Constitutional Reform and Governance Act 2010)78
เกิดการบัญญัติประเพณีทางรัฐธรรมนูญให้กลายเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรใน
2 เรื่องที่ส�ำคัญ กล่าวคือ ประการแรก เกี่ยวข้องกับความเป็นกลางทางการเมือง
Robert Hazell. 2015. The United Kingdom. In Brian Galligan and Scott Brenton (eds),
Constitutional Conventions in Westminster System: Controversies, Changes and
Challenges. Cambridge: Cambridge University Press, 173–188, at 178.
78
Constitutional Reform and Governance Act (2010) (England).
77
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ของข้าราชการ และประการที่สอง เกี่ยวข้องกับการให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา
ภายใต้พระราชบัญญัตดิ งั กล่าวฯ ส่วนที่ 1 บัญญัตถิ งึ ความเป็นกลางของผูท้ จี่ ะ
เป็นข้าราชการ และจะต้องมีความเทีย่ งธรรมในการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละปราศจากอคติ
ใดๆ ข้าราชการของอังกฤษคือผูใ้ ห้บริการประชาชน79 กรณีนเี้ ป็นประเพณีแต่ดงั้ เดิม
และพระราชบัญญัติดังกล่าวมาบัญญัติให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ส�ำหรับส่วนที่ 2 ของพระราชบัญญัติการอภิบาลและการปฏิรูปรัฐธรรมนูญ
ค.ศ. 2010 บัญญัติเกี่ยวกับการเสนอหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากรัฐสภา ซึง่ แต่เดิมเป็นประเพณีทางรัฐธรรมนูญทีว่ า่ หนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศฉบับใดที่มีผลผูกพันประเทศที่ฝ่ายบริหารได้กระท�ำขึ้นต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อน และไม่นอ้ ยกว่า 21 วัน ของแต่ละสภา ประเพณีนไี้ ด้ถกู
น�ำไปบัญญัตไิ ว้ในส่วนที่ 2 ของพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว80 และท�ำให้ประเพณีกลายเป็น
กฎหมายที่มีความชัดเจนจนถึงปัจจุบัน
(2) การบัญญัติไว้เป็นข้อตกลงระหว่างรัฐบาลอังกฤษและรัฐบาลท้องถิ่น
กรณีนเี้ กีย่ วข้องกับประเพณีทางรัฐธรรมนูญทีเ่ ป็นมารยาทในการเสนอกฎหมาย
ดังกล่าวข้างต้น ซึง่ ได้ทำ� เป็นข้อตกลงบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่างรัฐบาลอังกฤษ
กับรัฐบาลสก๊อตแลนด์ (รัฐบาลท้องถิ่นภายใต้สหราชอาณาจักร) และภายใต้ MoU
ดังกล่าว ก�ำหนดว่ารัฐบาลอังกฤษมีอ�ำนาจในการออกกฎหมายเพื่อใช้บังคับใน
สก๊อตแลนด์ แต่การออกกฎหมายดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาล
ภายในสก๊อตแลนด์ก่อน81
จะเห็นได้ว่า ข้อตกลงภายใต้ MoU เป็นการน�ำประเพณีทางรัฐธรรมนูญมา
บัญญัติให้เป็นลายลักษณ์อักษรและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น กรณีนี้จะได้น�ำไปถอด
เป็นบทเรียนส�ำหรับประเทศไทยเกีย่ วกับการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละความสัมพันธ์ระหว่าง
รัฐบาลของไทยกับรัฐบาลท้องถิน่ เพือ่ สร้างมารยาททีด่ ใี นการปฏิบตั หิ น้าทีร่ ะหว่างกัน
อันเป็นการส่งเสริมความโปร่งใส ธรรมาภิบาลและการกระจายอ�ำนาจสู่ท้องถิ่น
(3) การบัญญัติโดยคณะกรรมาธิการของรัฐสภา
การน�ำประเพณีทางรัฐธรรมนูญมาบัญญัติโดยคณะกรรมาธิการของรัฐสภา
Ibid, Part 1.
Ibid, Part 2.
81
Memorandum of Understanding between the UK Government and the Devolved
Administrations (2015).
79
80
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มีตวั อย่างทีเ่ ห็นได้ชดั ทีส่ ดุ ในปี ค.ศ. 2006 รัฐสภาได้ตงั้ คณะกรรมาธิการร่วมของสภา
(Joint Parliamentary Committee on Convention)82 เพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ กีย่ วกับการน�ำ
ประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่ส�ำคัญมาบัญญัติให้เป็นลายลักษณ์อักษร หรือจัดท�ำเป็น
ระเบียบ หรือตราเป็นกฎหมาย โดยเฉพาะทีเ่ กีย่ วกับกระบวนการทางนิตบิ ญ
ั ญัตขิ อง
ทั้งสองสภา ประเด็นที่ถูกหยิบยกและมีผลในการบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรคือ
การวางกรอบระยะเวลาในการพิจารณาร่างกฎหมายของสภาทัง้ สอง โดยเฉพาะสภา
ขุนนางซึง่ บ่อยครัง้ ร่างกฎหมายไปค้างอยูใ่ นชัน้ พิจารณาของสภาขุนนางเป็นเวลานาน
มติของคณะกรรมาธิการของรัฐสภาเสนอให้สภาขุนนางมีระยะเวลาพิจารณาร่าง
กฎหมายทีเ่ สนอมาจากสภาสามัญ 80 วัน ทัง้ นี้ เว้นแต่มเี หตุอนั สมควร83 จะเห็นได้วา่
อังกฤษให้ความส�ำคัญกับการบัญญัติกฎหมายเป็นอย่างมาก การบัญญัติกฎหมาย
จึงถูกมองว่าเป็นเรื่องของการคุ้มครองและรองรับสิทธิเสรีภาพของประชาชน
หรือการสร้างความยุตธิ รรมในสังคม ฉะนัน้ หากการพิจารณาร่างกฎหมายทีน่ านเกิน
สมควรจึงถือว่าเป็นการปฏิเสธความยุติธรรมดังค�ำที่ว่า “Justice Delay Is Justice
Denied”
การก�ำหนดกรอบระยะเวลาดังกรณีตัวอย่างในประเทศอังกฤษ อาจน�ำมา
ปรับใช้กับกรณีของประเทศไทยได้ใน 2 กรณีที่ส�ำคัญ กล่าวคือ (1) การพิจารณา
ร่างกฎหมายของสภา หรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากฎหมาย โดยอาจ
ท�ำเป็นระเบียบปฏิบัติเพื่อวางกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น และ (2) การวางกรอบระยะเวลาในการตัดสินคดีความของศาลซึ่งปัจจุบัน
ใช้ระยะเวลานานมาก กรณีนี้จะได้ศึกษาวิเคราะห์ต่อไป
(4) การบัญญัติเป็นระเบียบภายในองค์กร หรือค�ำสั่งต่างๆ
การน�ำประเพณีทางรัฐธรรมนูญมาบัญญัตเิ ป็นระเบียบภายใน หรือเป็นค�ำสัง่
ในลักษณะต่างๆ เป็นวิธที นี่ ยิ มน�ำมาใช้โดยทัว่ ไปในปัจจุบนั ซึง่ อาจน�ำประเพณีมาจัดท�ำ
เป็นประมวลจริยธรรม (Code of Conducts) เพือ่ ก�ำหนดแนวปฏิบตั ขิ ององค์กรนัน้ ๆ
หรือก�ำหนดเป็นกฎหมายในระดับที่อ่อน กล่าวคือ เป็นกฎหมายที่มีผลผูกพันเฉพาะ
ผูท้ ปี่ ฏิบตั หิ น้าทีข่ ององค์กรนัน้ ๆ อาทิ ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี หรือระเบียบของ
ฝ่ายบริหาร ระเบียบของรัฐสภา (ฝ่ายนิติบัญญัติ) หรือระเบียบของศาล เป็นต้น
82
83

Joint Parliamentary Committee on Convention. 2006. Convention of the UK Parliament.
Ibid, HL 265; HC 212.
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ตัวอย่างของการน�ำประเพณีมาบัญญัตใิ ห้เป็นระเบียบภายในองค์กร หรือค�ำสัง่
ต่างๆ อาทิ ระเบียบของศาลยุตธิ รรมในอังกฤษ (The Guide to Judicial Conduct)84
ซึง่ ก�ำหนดแนวปฏิบตั แิ ละการวางตัวในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูพ้ พิ ากษา หรือระเบียบ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรีของอังกฤษซึง่ มีมากมายหลายฉบับ และแต่ละฉบับเป็นการวาง
ระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหารและองค์กรที่อยู่ภายใต้ฝ่าย
บริหาร อาทิ Ministerial Code of Conduct, Civil Service Code of Conduct
และคู่มือปฏิบัติของคณะรัฐมนตรี (The Cabinet Manual)85 เป็นต้น
การจัดท�ำประเพณีให้เป็นระเบียบภายในขององค์กร หรือเป็นค�ำสั่งต่างๆ
ของอังกฤษท�ำให้ประเพณีมคี วามชัดเจนมากยิง่ ขึน้ และส่งผลให้ประเพณีเป็นระเบียบ
แบบแผนทีช่ ดั เจนและบังคับใช้ได้มากยิง่ ขึน้ อาจกล่าวได้วา่ ประเทศไทยควรพิจารณา
จัดท�ำระเบียบปฏิบตั ใิ นเรือ่ งต่างๆ เพือ่ สร้างความชัดเจนในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ ององค์กร
ต่างๆ ภาครัฐ กรณีนี้จะได้น�ำไปวิเคราะห์ต่อไป
5.5 แนวค�ำวินิจฉัยและนิติวิธีเกี่ยวกับการน�ำประเพณีทางรัฐธรรมนูญมาใช้
ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลอังกฤษ
ดังได้กล่าวข้างต้นแล้วว่า อังกฤษไม่มรี ฐั ธรรมนูญลายลักษณ์ รัฐธรรมนูญของ
อังกฤษเกิดจากหลักการและเอกสารหลายๆ ฉบับที่จัดท�ำขึ้นในช่วงเปลี่ยนแปลง
ระบอบการปกครองและพัฒนามา กลายมาเป็นหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญในปัจจุบนั
อังกฤษไม่มบี ทบัญญัตทิ ใี่ ห้ศาลน�ำประเพณีการปกครองมาใช้ในการพิจารณา
วินิจฉัยคดีกรณีไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แตกต่างจากกรณีของประเทศไทย
ดังทีว่ เิ คราะห์ในบทที่ 3 ซึง่ มีบทบัญญัตมิ าตรา 5 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 อังกฤษได้รบั อิทธิพลแนวความคิดเรือ่ งกฎหมายรัฐธรรมนูญจาก Vinerian
Professor Albert Venn Dicey, Oxford University เป็นอย่างมาก และดังที่ Dicey
ได้เคยให้ข้อสังเกตไว้หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญของอังกฤษประกอบด้วยสองส่วน
ที่ส�ำคัญ กล่าวคือ กฎระเบียบที่เป็นกฎหมายไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเป็น
จารีตประเพณี กรณีนี้ Dicey เรียกว่าเป็นบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ (Written
Constitution) และกฎระเบียบทีเ่ กิดจากธรรมเนียมปฏิบตั ขิ องสถาบันทางการเมือง
Judge’s Council. 2013. Guide to Judicial Conduct. England: Judiciary of England and
Wales.  
85
ดูบทวิเคราะห์ใน Andrew Blick. (2014). The Cabinet Manual and the Codification of
Convention. Parliamentary Affairs, 67, 1.
84

_18-0218(001-304)P5.indd 158

6/7/61 BE 11:58 AM

การน�ำประเพณีในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ

159

โดยยึดถือและประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมาเสมือนเป็นรัฐธรรมนูญ กรณีนี้ Dicey
เรียกว่า “ประเพณีทางรัฐธรรมนูญ” (Constitutional Conventions) หรือรัฐธรรมนูญ
ที่ไม่ใช่ลายลักษณ์อักษร (Unwritten Constitution)86
จะเห็นได้วา่ เรือ่ งของประเพณีทางรัฐธรรมนูญของอังกฤษเป็นเรือ่ งทีเ่ กิดจาก
การปฏิบัติ (Practices) ของสถาบันการเมืองดังตัวอย่างที่ได้วิเคราะห์ข้างต้น
แม้ประเพณีทางรัฐธรรมนูญจะวางกรอบแนวปฏิบตั ใิ ห้บคุ คลหรือสถาบันทางการเมือง
ประพฤติปฏิบัติตาม แต่โดยธรรมชาติและลักษณะของประเพณีทางรัฐธรรมนูญ
ไม่ถือเป็นกฎหมาย ฉะนั้น ไม่ว่าประเพณีดังกล่าวจะมีคุณค่ามากเพียงใด หรือได้รับ
การยอมรับ (Well-Established) หรือดีงามจนตกผลึกเป็นธรรมเนียมปฏิบตั เิ สมือน
เป็นกฎหมายก็ไม่อาจบังคับใช้ในศาลได้87นอกจากไม่มีบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่ให้
ศาลน�ำประเพณีการปกครองมาปรับใช้ในการพิจารณาวินจิ ฉัยคดีแล้ว ประเด็นเรือ่ ง
นิตวิ ธิ ใี นการน�ำหลักการเรือ่ งประเพณีมาใช้ในการพิจารณาวินจิ ฉัยคดีจงึ เป็นอีกกรณี
ที่อังกฤษมีความแตกต่างกับประเทศไทย
เมือ่ เกิดการละเมิดประเพณีหรือเกิดข้อขัดแย้งเกีย่ วกับประเพณีทางรัฐธรรมนูญ
ทีถ่ อื ปฏิบตั กิ นั มาของสถาบันทางการเมือง อังกฤษอาศัยกลไกของรัฐสภาในการแก้ไข
ปัญหาตามหลักการว่าด้วยอ�ำนาจอธิปไตยเป็นของรัฐสภา ซึ่งถือเป็นการคืนอ�ำนาจ
ตัดสินใจให้แก่ประชาชนผ่านกระบวนการของรัฐสภาอันเป็นหลักการพื้นฐานของ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยรัฐสภาเป็นผู้วางกรอบกฎหมายเพื่อสร้าง
ความชัดเจนดังกล่าวข้างต้น การเคารพอ�ำนาจระหว่างกันของทั้งสามอ�ำนาจ
ตัง้ แต่อำ� นาจนิตบิ ญ
ั ญัติ อ�ำนาจบริหาร และอ�ำนาจตุลาการเป็นประเพณีการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยหรือประเพณีทางรัฐธรรมนูญของอังกฤษที่ส�ำคัญ จึงไม่เคย
ปรากฏแนวค�ำวินิจฉัยของศาลที่มีการน�ำประเพณีทางรัฐธรรมนูญมาใช้ในการ
พิจารณาวินิจฉัยคดีแต่อย่างใด และในทางปฏิบัติ ศาลจะส่งคืนอ�ำนาจให้แก่รัฐสภา
เป็นผู้ตัดสินใจดังคดี R (Miller) v Secretary of State for Exiting the European
A.V. Dicey. 1883. Introduction to the Study of the Law of the Constitution และดูคำ� อธิบาย
ใน บทที่ 4.  
87
Ibid (describing conventions as “the other set of rules consist of conventions, understanding,
habits or practices which, though they may regulate the conduct of several members of
the sovereign power, of the Ministers, or of other officials, are not in reality laws at all since
they are not enforced by the courts. This portion of constitutional law may, for the sake of
distinction, be termed ‘the convention of the constitution’, or constitutional morality.’).
ดูคดี Madzimbamuto v Lardner Burke (1969) เป็นต้น.   
86
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Union (2017)88 ที่เพิ่งผ่านพ้นไปเกี่ยวข้องกับการออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพ
ยุโรปของอังกฤษ หรือที่เรียกว่า “Brexit”
อย่างไรก็ตาม แม้ไม่มีแนวค�ำวินิจฉัยของศาลที่แสดงตัวอย่างการปรับใช้
หลักการเรื่องประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยหรือประเพณีทาง
รัฐธรรมนูญทีอ่ าจเทียบเคียงได้กบั ของประเทศไทย แต่จากการส�ำรวจแนวค�ำวินจิ ฉัย
ของศาลในประเทศอังกฤษพบว่ามีบางคดีทสี่ ำ� คัญทีม่ คี วามเกีย่ วพันกับเรือ่ งประเพณี
ทางรัฐธรรมนูญ และสมควรน�ำมาพิจารณาเพือ่ ศึกษาเปรียบเทียบกับแนวค�ำวินจิ ฉัย
ของศาลไทย สรุปได้ดังต่อไปนี้
5.5.1 คดี Carltona Ltd. v Commissioners of Works (1943)
คดี Carltona Ltd. v Commissioners of Works (1943)89 เกิดขึ้นในช่วง
สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยผู้ฟ้องคดี (Carltona Ltd.) ร้องขอให้ศาลตรวจสอบ
ความชอบด้วยกฎหมาย (Judicial Review) ของการกระท�ำของเจ้าหน้าที่รัฐ
(Commissioners of Works) ซึ่งเป็นผู้ได้รับค�ำสั่งตามกฎหมายจากรัฐมนตรีให้
กระท�ำการอย่างใดอย่างหนึง่ เกีย่ วกับการยึดทรัพย์สนิ หรือทีด่ นิ ในครอบครองในช่วง
เวลาที่เกิดสงคราม (Requisition Order)
ค�ำสั่งดังกล่าวออกโดยอาศัยอ�ำนาจของ Defence (General) Regulation
1939 โดยให้อ�ำนาจ Commissioners of Works เป็นผู้ยึดทรัพย์สินหรือที่ดิน
ตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
Regulation ดังกล่าวบัญญัติให้เป็นอ�ำนาจของ Minister of Works and Planning
โดย Commisisoners of Works เป็นผู้ด�ำเนินการตามค�ำสั่งดังกล่าว กรณีนี้ผู้ฟ้อง
คดี (Carltona Ltd.) ขอให้ศาลวินจิ ฉิ ยั ว่าค�ำสัง่ ยึดทรัพย์สนิ ของ Commissioners of
Works ออกโดยไม่ถกู ต้องตามขัน้ ตอนของกฎหมาย และไม่ชอบด้วยกฎหมายเนือ่ งจาก
เป็นค�ำสั่งที่ไม่มีการลงนามมอบอ�ำนาจโดย Minister of Works and Planning
ฉะนั้น จึงไม่มีอ�ำนาจยึดทรัพย์สินได้ตามกฎหมาย ในคดีนี้ผู้พิพากษา Lord Greene
ได้พิจารณาและวินิจฉัยว่า
“ค�ำสัง่ ดังกล่าวชอบด้วยรัฐธรรมนูญแล้ว และค�ำสัง่ ของเจ้าหน้าทีร่ ฐั นัน้ ย่อมถือเป็น
การตัดสินใจของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงนัน้ ทีเ่ จ้าหน้าทีส่ งั กัดอยู่ ซึง่ รัฐมนตรียอ่ ม
R (Miller) v Secretary of State for Exiting the European Union [2017] UKSC 5 [19]
(24 January 2017) (Supreme Court) (England and Wales).
89
Carltona Ltd. v Commissioners of Works [1943] 2 All ER 560 (England and Wales).
88
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ต้องปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ความไว้วางใจของรัฐสภา และมีความรับผิดชอบในการ
กระท�ำใดๆ ที่เจ้าหน้าที่ผู้อยู่ภายใต้บังคับบัญชาได้กระท�ำไป”
(Constitutionally, the decision of such an official is, of course, the decision
of the minister. The minister is responsible. It is he who must answer
before Parliament for anything that his officials have done under
his authority …)90

คดีดงั กล่าวได้สร้างหลักการส�ำคัญของกฎหมายปกครองอังกฤษทีว่ า่ การกระท�ำ
ของเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้กระท�ำไปตามขอบเขตของกฎหมายให้ถือว่าเป็นการกระท�ำ
ของรัฐ หลักการดังกล่าวรู้จักกันในชื่อว่า “Carltona Doctrine”
จะเห็นได้ว่า คดีดังกล่าวมิได้กล่าวถึงประเพณีการปกครองหรือน�ำประเพณี
การปกครองมาใช้โดยตรงแต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการใช้
อ�ำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินกับการด�ำเนินงานของฝ่ายบริหารภายใต้ความ
ไว้วางใจของฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ (Collective Ministerial Responsibility)91 ตามหลักการ
การตรวจสอบและถ่วงดุลแห่งอ�ำนาจ (Check and Balance) ซึง่ เป็นหลักการพืน้ ฐาน
ของระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะในระบบรัฐสภาของ
อังกฤษ
5.5.2 คดี Ibralebbe v The Queen (1964)
ส�ำหรับคดี Ibralebbe v The Queen (1964)92 มิได้เกี่ยวกับเรื่องประเพณี
ทางรัฐธรรมนูญโดยตรงแต่เป็นเรือ่ งที่ Judicial Committee of the Privy Council
Ibid [emphasis in original].   
เอกสารทางวิชาการหลายฉบับกล่าวถึงความสัมพันธ์ตามหลักการเรื่องประเพณีทางรัฐธรรมนูญในคดีนี้
ว่าเป็นเรือ่ ง Collective Ministerial Responsibility อาทิ Brian Thompson and Michael Gordon. 2017.
Cases and Materials on Constitutional and Administrative Law. Oxford: Oxford University
Press, at 202 (arguing that in Carltona Ltd. v Commissioners of Works, Lord Greene MR placed
considerable emphasis on the convention of ministerial responsibility in reaching his
decision); Lisa Webley and Harriet Samuels. 2012. Complete Public Law: Text, Cases, and
Materials. Oxford: Oxford University Press, at 376 (arguing that “in this case, the convention
that subsequently became known as the ‘doctrine of ministerial responsibility’ led to the
possibility that a decision under regulation 51(1) of the Defence (General) Regulation 1939
could be made by a civil servant within one of the government departments concerned.)
เป็นต้น.
92
Ibralebbe v The Queen [1964] 1 All E.R. 251 (Judicial Committee of the Privy Council)
(England and Wales).  
90
91

_18-0218(001-304)P5.indd 161

6/7/61 BE 11:58 AM

162 ผศ. ดร. ปวริศร เลิศธรรมเทวี

ได้พจิ ารณาวินจิ ฉัยวางหลักไว้วา่ ศาลทีม่ อี ำ� นาจสูงสุดในการพิจารณาอรรถคดีของรัฐ
อาณานิคมซีลอน (Dominion of Ceylon) (ปัจจุบนั คือประเทศศรีลงั กา) คือ Judicial
Committee of the Privy Council ซึง่ มีกษัตริยแ์ ห่งราชวงศ์องั กฤษ (The Queen)
เป็นประธาน แม้ว่าศรีลังกาจะได้ประกาศเอกราชจากอังกฤษแล้วในปี ค.ศ. 1948
จนกว่ารัฐสภาของศรีลงั กาจะประกาศให้สนิ้ สุดไปโดยอาศัยอ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญ93
จะเห็นได้ว่า Judicial Committee of the Privy Council94 มีเขตอ�ำนาจ
ในการพิจารณาคดีของศาลภายในประเทศศรีลังกาอยู่จนกว่ารัฐสภาจะประกาศให้
มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข95 และให้ค�ำพิพากษาของ Judicial Committee of the
Privy Council เป็นที่สุด96
5.5.3 คดี Madzimbamuto v Lardner Burke (1969)
คดี Madzimbamuto v Lardner Burke (1969)97 เป็นอีกคดีทสี่ มควรกล่าวถึง
เมื่อพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับประเพณีทางรัฐธรรมนูญและการตีความของศาล
(Convention and the Court)98 ในคดีดังกล่าว The Judicial Committee of
the Privy Council ต้องพิจารณาวินจิ ฉัยว่า การทีร่ ฐั สภาอังกฤษตรากฎหมายขึน้ เพือ่
บังคับใช้ใน Rhodesia รัฐอาณานิคมซึ่งได้ประกาศตัวเป็นเอกราชออกจากอังกฤษ
(Unilateral Declaration of Independence) (ปัจจุบันคือประเทศซิมบับเว)
Ibid.
ส�ำหรับค�ำอธิบายเกี่ยวกับระบบศาลในรัฐอาณานิคมซึ่งมี Judicial Committee of the Privy Council
ท�ำหน้าที่ดูแลอรรถคดีทั้งปวงดู Andrew Le Sueur. 2001. What is the future for the Judicial
Committee of the Privy Council?. (Birmingham: The University of Birmingham). ดูรายละเอียด
ข้อมูลได้ทางเว็บไซด์ <https://www.jcpc.uk>.
95
เขตอ�ำนาจศาลของ Judicial Committee of the Privy Council สิ้นสุดไปในปี ค.ศ. 1972.
96
ในค�ำพิพากษาคดีดังกล่าวมีการกล่าวถึงเรื่องประเพณีทางรัฐธรรมนูญว่า “… But according to
constitutional convention it is unknown and unthinkable that His Majesty in Council
should not give effect to the report of the Judicial Committee, who are thus in truth an
appellate Court of law, to which by the statute of 1833 all appeals within their purview
are referred. …” และดูค�ำอธิบายใน H. Lauterpacht (ed). 1945. Annual Digest and Report of
Public International Law Cases 1935 – 1937 (International Law Reports: Volume 8).
London: Butterworth, at 73.
97
Madzimbamuto v Lardner Burke [1969] AC 645 (23 July 1968) (Judicial Committee of
the Privy Council) (England and Wales).  
98
นักกฎหมายรัฐธรรมนูญน�ำคดีนี้มาพิจารณาในประเด็นเรื่องการปรับใช้หลักการเรื่องประเพณีของศาล
ในประเทศอังกฤษ ซึง่ สรุปได้วา่ ประเพณีทางรัฐธรรมนูญไม่อาจบังคับใช้ในศาลได้ อาทิ Brian Thompson
and Michael Gordon. 2017. Cases and Materials on Constitutional and Administrative Law.
Oxford: Oxford University Press, at 103.
93
94
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ชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญหรือไม่99 โดยในคดีนี้ รัฐบาลของ Rhodesia
กล่าวอ้างว่า การตรากฎหมายขึ้นเพื่อบังคับใช้ในรัฐอาณานิคมโดยประเพณีทาง
รัฐธรรมนูญของอังกฤษต้องได้รับความยินยอมจากรัฐบาลภายในประเทศนั้นๆ
ก่อน
ในการพิจารณา Lord Reid ได้วินิจฉัยวางหลักที่เกี่ยวกับเรื่องการบังคับใช้
ประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่ส�ำคัญไว้ว่า
“อาจกล่าวได้ว่า อาจเป็นเรื่องที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหากไม่เคารพต่อประเพณีทาง
รัฐธรรมนูญ แต่ยังอาจกล่าวได้ว่า การประกาศเอกราชแต่ฝ่ายเดียวจากสหราช
อาณาจักร (ของ Southern Rhodesia) ย่อมหลุดพ้นจากการต้องเคารพประเพณี
ทางรัฐธรรมนูญ และเรื่องของการประกาศใช้กฎหมายมิได้เกี่ยวกับกับประเพณี
ทางรัฐธรรมนูญ แต่เกี่ยวข้องกับอ�ำนาจทางกฎหมายของรัฐสภา ....”
(It may be that it would be unconstitutional to disregard this
convention. But it may also be that the unilateral Declaration of
Independence released the United Kingdom from any obligation to
observe the convention. Their lordship in declaring the law are not
concerned with these matters. They are concerned only with the
legal powers of Parliament ….)100

คดีนปี้ รากฏให้เห็นว่ามีประเพณีทางรัฐธรรมนูญของอังกฤษทีส่ ำ� คัญว่า รัฐบาล
อังกฤษจะไม่ตรากฎหมายขึ้นเพื่อใช้บังคับกับรัฐอาณานิคมโดยมิได้รับความยินยอม
จากรัฐบาลภายในของรัฐนั้นๆ และการฝ่าฝืนประเพณีดังกล่าวอาจเป็นการกระท�ำ
ทีไ่ ม่ชอบหรือขัดต่อรัฐธรรมนูญ (Unconstitutional) อย่างไรก็ตาม ประเพณีเช่นว่า
นั้นก็ไม่อาจบังคับใช้ในศาลได้101
5.5.4 คดี Attorney-General v Jonathan Cape Ltd. (1976)
คดี Attorney-General v Jonathan Cape Ltd. (1976)102 เป็นกรณีที่เป็น
ผลพวงมาจาก เหตุการณ์ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1964 ถึง 1970 ที่รัฐมนตรี Richard
ส�ำหรับภูมิหลังของคดีดังกล่าวดูคดี Madzimbamuto v Lardner Burke (1969).  
Ibid.
101
Richard Clements. 2015. Public Law. Oxford: Oxford University Press, at 12 (arguing that
“In Madzimbamuto v Lardner-Burke [1969] AC 645 the court observed that there was a
convention that the UK would not legislate for the colony that was Rhodesia (now the
independent country of Zimbabwe) without its consent.).  
102
Attorney-General v Jonathan Cape Ltd. [1976] 3 All E.R. 484 (England and Wales).
99

100
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Crossman ได้เก็บรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับการประชุมและแนวปฏิบตั ขิ องคณะรัฐมนตรี
ในช่วงสมัยที่ตนเป็นรัฐมนตรี ภายหลัง Richard Crossman ถึงแก่อสัญกรรมในปี
ค.ศ. 1974 ข้อมูลดังกล่าวถูกน�ำมาเตรียมจัดพิมพ์ (Edit for Publication) และส่ง
ส�ำเนาต้นฉบับให้คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ แต่คณะรัฐมนตรีได้ปฏิเสธ
และห้ามมิให้มีการพิมพ์เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่าข้อมูลดังกล่าวเป็น
ความลับของทางราชการ และขัดต่อนโยบายสาธารณะ (Public Interest) โดยเฉพาะ
หากข้อมูลดังกล่าวถูกเปิดเผยย่อมกระทบต่อหลักการเรือ่ ง Collective Ministerial
Responsibility
ในช่วงเวลาดังกล่าวหนังสือพิมพ์ Sunday Times ได้เริ่มพิมพ์เผยแพร่ข้อมูล
บางส่วน (Extract) เป็นเหตุให้อัยการสูงสุดร้องขอให้ศาลมีค�ำสั่งคุ้มครองชั่วคราว
ห้ามการเผยแพร่ดงั กล่าว อัยการสูงสุดอ้างว่า ในทางปฏิบตั ขิ องคณะรัฐมนตรีมปี ระเพณี
ทางรัฐธรรมนูญที่ส�ำคัญเรียกว่า “Collective Ministerial Responsibility”
โดยมีหลักการว่าการด�ำเนินการ การตัดสินใจหรือมติใดๆ ของคณะรัฐมนตรียอ่ มผูกพัน
รัฐมนตรีทกุ คนในคณะรัฐบาล ไม่วา่ รัฐมนตรีผนู้ นั้ จะเห็นด้วยหรือไม่กต็ าม การเปิดเผย
ข้อมูลความเห็นของคณะรัฐมนตรียอ่ มขัดต่อประเพณีดงั กล่าว และก่อให้เกิดปัญหา
ที่ขัดต่อนโยบายสาธารณะได้
ผู้ถูกฟ้องในคดีนี้ (Jonathan Cape Ltd.) อ้างว่าประเพณีเช่นว่านั้นมิใช่
กฎหมาย จึงไม่มีข้อผูกพันทางกฎหมาย และศาลไม่สามารถบังคับใช้โดยอาศัย
ประเพณีเช่นว่านั้นโดยไม่มีกฎหมายบัญญัติรองรับ ยิ่งกว่านั้น ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่า
หากการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวขัดต่อนโยบายสาธารณะตามที่อัยการสูงสุดกล่าว
อ้างจริง ควรจะมีบทบัญญัตกิ ฎหมายบัญญัตริ องรับห้ามการด�ำเนินการหรือการกระท�ำ
ดังกล่าว
ในการพิจารณาวินจิ ฉัยศาลพิพากษายกฟ้อง โดยรับรองว่ามีประเพณีเกีย่ วกับ
Collective Ministerial Responsibility ของคณะรัฐมนตรีอยู่จริง แต่ประเพณี
ดังกล่าวมิได้มีกฎหมายบัญญัติรองรับไว้จึงไม่สามารถบังคับใช้ได้103
นอกเหนือจากคดี Attorney-General v Jonathan Cape Ltd. (1976)
และคดีอนื่ ๆ ดังกล่าวข้างต้น ยังมีหลายคดีทมี่ กี ารกล่าวถึงเรือ่ งประเพณีทางรัฐธรรมนูญ
แต่ศาลไม่สามารถน�ำหลักการดังกล่าวมาบังคับใช้แก่พฤติการณ์แห่งคดีได้ เนือ่ งจาก
ยังไม่ตกผลึกเป็นบทกฎหมาย อาทิ คดี R v Secretary of State for Home Affairs,
103

Ibid.
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Ex Parte Hosenball (1977)104 หรือคดี R v Secretary of State for the Home
Department, Ex Parte Cheblak (1991)105 เป็นต้น
5.5.5 คดี R (Miller) v Secretary of State for Exiting the European
Union (2017)
คดี R (Miller) v Secretary of State for Exiting the European Union
(2017)106 หรือที่รู้จักกันว่าเป็นคดีการออกจากสมาชิกสหภาพยุโรปของอังกฤษ
(สหราชอาณาจักร) หรือ “Brexit” โดย Supreme Court ของประเทศอังกฤษได้
พิพากษาวางหลักซึ่งเกี่ยวพันกับการปรับใช้หลักการเรื่องประเพณีทางรัฐธรรมนูญ
มากที่สุด และวางหลักสรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้  
การออกจากสมาชิกสหภาพยุโรปซึ่งรัฐบาลจะต้องด�ำเนินการให้เป็นไปตาม
ผลประชามติ (Referendum) เมือ่ วันที่ 26 มิถนุ ายน ค.ศ. 2016 ทีใ่ ห้องั กฤษออกจาก
การเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป ต้องด�ำเนินการตามมาตรา 50 ของสนธิสญ
ั ญาสหภาพ
107
ยุโรป (Article 50 of the Treaty on European Union) ซึง่ วางหลักไว้วา่ “รัฐสมาชิก
ใดอาจตัดสินใจออกจากสหภาพได้โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขทางรัฐธรรมนูญ”108
ฉะนั้ น จึ ง มี ป ระเด็ น ว่ า รั ฐ บาลสามารถด� ำ เนิ น การไปตามผลประชามติ ไ ด้ เ ลย
หรือมีเงื่อนไขทางรัฐธรรมนูญที่รัฐบาลต้องด�ำเนินการก่อน
คดีนี้ Supreme Court ได้พจิ ารณาและวินจิ ฉัยว่า แม้ไม่มบี ทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญ
หรือกฎหมายก�ำหนดไว้ แต่มีเงื่อนไขทางรัฐธรรมนูญที่ส�ำคัญว่าการด�ำเนินการใดๆ
ทีเ่ กีย่ วกับสนธิสญ
ั ญาและการต่างประเทศ รัฐบาลในฐานะผูใ้ ช้อำ� นาจบริหารจะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนถึงจะด�ำเนินการได้109 และในวรรคท้ายของ
ค�ำพิพากษาดังกล่าว (para. 87(5)) มีการกล่าวถึงหลักการเรือ่ งประเพณีทางรัฐธรรมนูญ
ไว้ว่า การด�ำเนินการออกจากสมาชิกสหภาพยุโรปตามมาตรา 50 ของสนธิสัญญา
R v Secretary of State for Home Affairs, Ex Parte Hosenball [1977] 1 W.L.R. (Court of
Appeal) (England and Wales).
105
R v Secretary of State for the Home Dpeartment, Ex Parte Cheblak [1991] 2 All E.R. 319,
1 W.L.R. 890 (Court of Appeal) (England and Wales).
106
R (Miller) v Secretary of State for Exiting the European Union [2017] UKSC 5 [19]
(24 January 2017) (Supreme Court) (England and Wales).  
107
Article 50 of the Treaty on European Union.  
108
Ibid, art. 50.1 states that “Any Member State may decide to withdraw from the Union in
accordance with its own constitutional requirements.” [emphasis in original].  
109
R (Miller) v Secretary of State for Exiting the European Union [2017] UKSC 5 [19]
(24 January 2017) (Supreme Court) (England and Wales).
104
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สหภาพยุโรปของรัฐบาลอาจจะไม่สอดคล้องกับกฎหมายเนือ่ งจากเป็นการหลบหลีก
เงื่อนไขและประเพณีที่ทางรัฐบาลอังกฤษมีกับกับรัฐสภาของสก๊อตแลนด์ยอมรับ
ระหว่างกัน110
อย่างไรก็ตาม ค�ำพิพากษาในคดีดงั กล่าวคงจะถือมิได้วา่ เป็นการปรับใช้หลักการ
เรือ่ งประเพณีทางรัฐธรรมนูญ เป็นเพียงการแสดงความสัมพันธ์ของหลักการแบ่งแยก
อ�ำนาจการปกครองซึง่ ถือเป็นพืน้ ฐานทางประเพณีการปกครองของอังกฤษ นักกฎหมาย
รั ฐ ธรรมนู ญ ของอั ง กฤษกล่ า วว่ า ” หลั ก การแบ่ ง แยกอ� ำ นาจการปกครอง”
เป็น “Common Law Tradition”111 และจากค�ำพิพากษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า
อ�ำนาจการปกครองทั้งสามอ�ำนาจระหว่างอ�ำนาจนิติบัญญัติ อ�ำนาจบริหาร และ
อ�ำนาจตุลาการท�ำงานกันอย่างสมดุลและลงตัว การบังคับให้เป็นไปตามผลประชามติ
ในการออกจากสมาชิกสหภาพยุโรปเป็นอ�ำนาจของรัฐบาล (ฝ่ายบริหาร) และรัฐบาล
ย่อมต้องปฏิบตั หิ น้าทีภ่ ายใต้ความไว้วางใจจากรัฐสภา ขณะทีร่ ฐั สภาย่อมต้องเคารพ
การตัดสินใจของประชาชนโดยมิอาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขผลประชามติดังกล่าวได้112
5.6 บทสรุป
บทนีก้ ล่าวถึงระบอบการปกครอง ระบบกฎหมายและรัฐธรรมนูญของอังกฤษ
ซึง่ จากการศึกษาภูมหิ ลังทางประวัตศิ าสตร์พบว่าอังกฤษเป็นต้นแบบการน�ำแนวคิด
เรื่องรัฐธรรมนูญมาใช้ในการจ�ำกัดอ�ำนาจของผู้ปกครอง (กษัตริย์) เป็นประเทศแรก
โดยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นสามครั้งที่ส�ำคัญ และแต่ละครั้งก่อให้เกิดเอกสารที่กลายเป็น
รัฐธรรมนูญอังกฤษ ได้แก่ มหาบัตร Magna Carta เอกสารค�ำขอสิทธิ Petition of
Rights และพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1689
รัฐธรรมนูญของอังกฤษก่อให้เกิดรูปแบบการปกครองที่ส�ำคัญ กล่าวคือ
การปกครองในระบอบกษัตริยภ์ ายใต้รฐั ธรรมนูญและการแบ่งแยกอ�ำนาจการปกครอง
ค�ำพิพากษาดังกล่าวอ้างถึง Sewel Convention ซึ่งเป็นประเพณีเกี่ยวกับมารยาทในการเสนอร่าง
กฎหมาย Ibid, para. 87(5) (“The purported giving of a notification under Article 50 TEU by
unilateral act of the Crown in right of the Government of the United Kingdom would be
unlawful because it would : (5) circumvent the requirement for the UK and Scottish
Parliament to address whether, under establish constitutional convention, the consent
of the Scottish Parliament should be sought for such changes.”).  
111
Hilaire Barnett. 2014. Constitutional and Administrative Law. London: Rougtledge, at 59.  
112
ดูประเพณีที่เกี่ยวกับการลงประชามติของอังกฤษข้างต้น.  
110
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ออกเป็น 3 ทาง ได้แก่ อ�ำนาจนิตบิ ญ
ั ญัติ อ�ำนาจบริหาร และอ�ำนาจตุลาการ อังกฤษ
ได้ ก ลายเป็ น ต้ น แบบของระบบรั ฐ สภาโดยมี ก ษั ต ริ ย ์ เ ป็ น ประมุ ข ของประเทศ
ซึง่ มีอทิ ธิพลต่อรูปแบบการปกครองและโครงสร้างทางการเมืองของต่างๆ โดยเฉพาะ
ประเทศในเครือจักรภพ ประเทศที่เคยเป็นเครือจักรภพ ประเทศที่มีระบบกฎหมาย
Common Law และประเทศที่มีการปกครองในระบอบกษัตริย์ทุกประเทศทั่วโลก
รวมทั้งประเทศไทยและกลุ่มประเทศตัวอย่างที่จะน�ำมาศึกษาในบทต่อไป
ในช่วงที่จัดท�ำรัฐธรรมนูญอังกฤษยังก่อให้เกิดประเพณีการปกครองซึ่งเป็น
ประเพณีทางรัฐธรรมนูญดัง้ เดิมทีห่ ลายประเทศ รวมทัง้ ประเทศไทย ได้นำ� ไปบัญญัตไิ ว้
ในรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ (1) ระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ พระราชอ�ำนาจของ
พระมหากษัตริย์ถูกจ�ำกัดภายใต้กฎหมายและรัฐธรรมนูญ (2) อ�ำนาจอธิปไตยเป็น
ของรัฐสภา ซึง่ ถือว่าอ�ำนาจของสภาเป็นอ�ำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศและเป็น
อ�ำนาจทีม่ ที มี่ าจากประชาชน (3) อ�ำนาจอธิปไตยเป็นของรัฐสภายังมีความสัมพันธ์กบั
ทีม่ าของนายกรัฐมนตรีซงึ่ เป็นหัวหน้าของฝ่ายบริหาร และต้องบริหารราชการแผ่นดิน
ภายใต้ความไว้วางใจของสภา (สภาสามัญ) (4) การควบคุมโดยฝ่ายตุลาการซึ่งศาล
ไม่มอี ำ� นาจเข้าไปตรวจสอบกฎหมายทีต่ ราขึน้ โดยฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ (5) หลัก “The King
Can Do No Wrong” ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็นหลักการว่าด้วยความคุ้มกันของผู้เป็น
ประมุขแห่งรัฐ (Sovereign Immunity)
นอกเหนือจากประเพณีการปกครองที่กลายเป็นประเพณีทางรัฐธรรมนูญ
ดั้งเดิม อังกฤษได้มีการปฏิรูปรัฐธรรมนูญก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ตลอดจน
การปรับปรุงและบัญญัตปิ ระเพณีให้มคี วามชัดเจนยิง่ ขึน้ ซึง่ สรุปได้ใน 3 ลักษณะส�ำคัญ
กล่าวคือ
ประการแรก เกิดประเพณีทางรัฐธรรมนูญใหม่ๆ อาทิ ประเพณีทเี่ ป็นมารยาท
ในการเสนอร่างกฎหมาย ประเพณีที่เป็นหลักความได้สัดส่วนของการแต่งตั้ง
สภาขุนนาง (วุฒสิ ภา) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญทีเ่ กีย่ วกับการลงประชามติ ประเพณี
ทางรัฐธรรมนูญทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ขิ องรัฐสภา ประเพณีทางรัฐธรรมนูญทีเ่ กีย่ วกับ
การควบคุมและตรวจสอบกฎหมายโดยฝ่ายตุลาการ และประเพณีทางรัฐธรรมนูญ
ที่เกี่ยวกับการขอความเห็นชอบจากสภาในการใช้กองก�ำลังทหารเพื่อการสงคราม
ประการทีส่ อง การปรับปรุงประเพณีทลี่ า้ สมัยให้มคี วามสอดคล้องรองรับกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบนั กรณีนเี้ กีย่ วกับความรับผิดของคณะรัฐมนตรี (The Principle
of Collective Cabinet)
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ประการที่สาม ประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่ได้รับการบัญญัติหรือจัดท�ำให้เป็น
ลายลักษณ์อักษร และปรากฏอยู่ใน 4 รูปแบบที่ส�ำคัญ ได้แก่ กลายเป็นกฎหมาย  
(Statute) จัดท�ำเป็นข้อตกลง MoU เป็นมติของคณะกรรมาธิการของรัฐสภา
และเป็นระเบียบภายใน คู่มือหรือค�ำสั่งต่างๆ
กล่าวได้ว่า อังกฤษเป็นต้นแบบและบ่อเกิดแห่งประเพณีทางรัฐธรรมนูญ
รวมตลอดทัง้ เป็นแม่แบบให้แก่ประเทศต่างๆ ทีม่ กี ารปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขกรณีศกึ ษาประเพณีทางรัฐธรรมนูญของอังกฤษ
จะได้น�ำไปถอดบทเรียนส�ำหรับประเทศไทยในแต่ละประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อไป
ในบทต่อไปจะได้ศึกษาประเพณีทางรัฐธรรมนูญของประเทศต่างๆ ซึ่งแบ่งตาม
กลุ่มการศึกษาและอาจกล่าวได้ว่าแต่ละประเทศได้รับอิทธิพลมาจากรัฐธรรมนูญ
ระบอบการปกครอง ตลอดจนประเพณีการปกครองและทางรัฐธรรมนูญมาจาก
อังกฤษ
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บทที่ 6
กลุ่มประเทศในเครือจักรภพ :
กรณีศึกษาประเพณีทางรัฐธรรมนูญของออสเตรเลีย
6.1 ภูมิหลัง
จากอั ง กฤษสู ่ ป ระเทศในเครื อ จั ก รภพ (Commonwealth Realm)
บทนีก้ ล่าวถึงประเพณีทางรัฐธรรมนูญของประเทศออสเตรเลีย โดยศึกษาจากภูมหิ ลัง
ทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการทางการเมืองที่สะท้อนให้เห็นถึงระบอบการปกครอง
รั ฐ ธรรมนู ญ และระบบกฎหมายของประเทศออสเตรเลี ย ลั ก ษณะส� ำ คั ญ ของ
รัฐธรรมนูญออสเตรเลียคือ กลไกและกระบวนการทางรัฐธรรมนูญที่สถาบันทาง
การเมืองอาศัยธรรมเนียมที่ประพฤติปฏิบัติกันมาหรือประเพณีทางรัฐธรรมนูญ
ควบคู่ไปกับรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร1 ฉะนั้น รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรจึง
ท�ำหน้าที่วางหลักการและแนวปฏิบัติให้แก่สถาบันทางการเมืองไว้อย่างกว้างๆ
ขณะทีป่ ระเพณีทางรัฐธรรมนูญเป็นกลไกในการก�ำหนดกระบวนการต่างๆ ทางรัฐธรรมนูญ
ที่ท�ำให้บรรลุผลในทางปฏิบัติ ประเพณีทางรัฐธรรมนูญจึงท�ำหน้าที่อุดช่องว่างของ
กฎหมายทีร่ ฐั ธรรมนูญลายลักษณ์อกั ษรมิได้กล่าวไว้ อาจกล่าวได้วา่ ออสเตรเลียซึง่ เป็น
ประเทศในเครือจักรภพได้รับอิทธิพลแนวคิดเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญมาจาก
ประเทศอังกฤษซึ่งเป็นประเทศต้นแบบ สถานะของประเพณีทางรัฐธรรมนูญ
จึงมีความส�ำคัญเทียบเท่ากับรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อกั ษร เมือ่ เกิดการฝ่าฝืนประเพณีที่
ประพฤติปฏิบตั กิ นั มาจึงเกิดเป็นวิกฤติการณ์ของรัฐธรรมนูญ (Constitutional Crisis)
ดังกรณีทปี่ รากฏในปี ค.ศ. 19752 และก่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขรัฐธรรมนูญ รวมทัง้
การผลักดันให้มีการบัญญัติประเพณีทางรัฐธรรมนูญให้เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นใน
ประเทศออสเตรเลีย (Codifying Conventions)3 กรณีประเทศออสเตรเลียจึงมี
1
2
3

Ian Killey. 2009. Constitutional Conventions in Australia: An Introduction to the Unwritten
Rules of Australia’s Constitutions. North Melbourne: Australian Scholarly Publishing.
Bredan Lin. 2017. Australia’s Constitution after Whitlam. Cambridge: Cambridge University
Press.
Peter H. Russell. 2015. Codifying Convention. In Brian Galligan and Scott Brenton (eds).
Constitutional Conventions in Westminster System: Controversies, Changes and
Challenges, 233–248.
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ความส�ำคัญต่อการศึกษาการน�ำประเพณีในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินจิ ฉัยคดีรฐั ธรรมนูญของไทย
เป็นอย่างยิ่ง
ออสเตรเลีย หรือเครือรัฐออสเตรเลีย (Commonwealth of Australia)
ดินแดนซึ่งครั้งหนึ่งประกอบด้วยชนพื้นเมืองเผ่าต่างๆ อาศัยอยู่เป็นจ�ำนวนมาก
(Indigenous People) ชนพื้นเมืองของออสเตรเลียถูกภัยคุกคามจากการอพยพ
และตั้งถิ่นฐานของชาวยุโรป และการตั้งรัฐทัณฑนิคม (Penal Colony) ของอังกฤษ
ในช่วงศตวรรษที่ 18 ส่งผลให้จ�ำนวนประชากรของชนพื้นเมืองลดลงเป็นอย่างมาก
ผู้อพยพซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวอังกฤษได้จัดตั้งอาณานิคมขึ้นในหกรัฐและเริ่มปกครอง
ตนเองในระบบรัฐสภาที่มีต้นแบบมาจากอังกฤษ และในที่สุด ในปี ค.ศ. 1901
ชาวอาณานิคมทัง้ 6 รัฐ ได้รวมตัวกันสถาปนาเป็นสหพันธรัฐหรือเครือรัฐออสเตรเลีย
ทีป่ รากฏมาจนถึงปัจจุบนั โดยได้นำ� แนวคิดเรือ่ งรัฐธรรมนูญและระบอบการปกครอง
แบบสหพันธรัฐ (Federation) ของสหรัฐอเมริกามาผสมผสาน4 การศึกษาประเพณี
ทางรัฐธรรมนูญของประเทศออสเตรเลียจะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็นสองส่วน
ทีส่ ำ� คัญ กล่าวคือ การศึกษาระบอบการปกครอง รัฐธรรมนูญและระบบกฎหมายของ
ประเทศออสเตรเลีย และการศึกษาประเพณีทางรัฐธรรมนูญซึ่งศึกษาจากกรณีที่
เกิดขึ้นในช่วงวิกฤติรัฐธรรมนูญในปี ค.ศ. 19755
6.2 รัฐธรรมนูญ ระบบกฎหมาย และการตีความของศาลในออสเตรเลีย
การศึกษาประเพณีทางรัฐธรรมนูญของประเทศออสเตรเลียจ�ำเป็นอย่างยิง่ ที่
จะต้องมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับพัฒนาการทางการเมืองของประเทศออสเตรเลีย
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบการปกครองที่ปรากฏในปัจจุบัน รัฐธรรมนูญซึ่งเป็น
กฎหมายสู ง สุ ด ที่ ใ ช้ ใ นการจั ด ระเบี ย บการปกครองประเทศ ระบบกฎหมาย
และการตีความกฎหมายของศาลซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติได้วางกรอบนิติวิธีในการใช้
ดุลยพินิจของศาล
6.2.1 พัฒนาการทางการเมือง และระบอบการปกครองของออสเตรเลีย
ออสเตรเลียมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
4
5

Bredan Lin. 2017. Australia’s Constitution after Whitlam. Cambridge: Cambridge
University Press.
Jeffrey R. Archer and Graham Maddox. (1976). The 1975 Constitutional Crisis in Australia.
Journal of Commonwealth and Comparative Politics, 14(2): 141-157.

_18-0218(001-304)P5.indd 170

6/7/61 BE 11:59 AM

การน�ำประเพณีในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ

171

ทรงเป็นประมุข ประมุขแห่งรัฐของออสเตรเลียคือสมเด็จพระนางเจ้าอลิซาเบธที่ 2
กษัตริยแ์ ห่งราชวงศ์องั กฤษ ออสเตรเลียมีระบบรัฐสภาซึง่ ได้รบั อิทธิพลโดยตรงมาจาก
อังกฤษและมีรูปแบบรัฐบาลที่เป็นสหพันธรัฐที่ได้รับอิทธิพลมาจากสหรัฐอเมริกา
และก่อนการเปลี่ยนรูปแบบการปกครองไปสู่สหพันธรัฐ (Federation) ออสเตรเลีย
ได้รบั อิทธิพลของระบอบการปกครองในระบบรัฐสภามาจากอังกฤษ ซึง่ เป็นผลสืบเนือ่ ง
มาจากการย้ายถิ่นฐานและการตั้งรัฐทัณฑนิคมของอังกฤษ การค้นพบออสเตรเลีย
เกิดขึ้นโดยนักเดินเรือชาวยุโรปเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1606 มีการจัดท�ำแผนที่ของ
ออสเตรเลียในช่วงดังกล่าวจนถึง ปีค.ศ. 1770 ขณะนั้น ชาวยุโรปรู้จักออสเตรเลีย
ว่า “นิวฮอลแลนด์” (New Holland)
ในปี ค.ศ. 1770 เจมส์ คุก (James Cook) เดินทางมาส�ำรวจออสเตรเลีย
และท�ำแผนทีช่ ายฝัง่ ตะวันออกของออสเตรเลีย และประกาศให้ดนิ แดนดังกล่าวเป็น
ส่วนหนึง่ ของอังกฤษซึง่ เป็นทีร่ จู้ กั จนถึงปัจจุบนั คือ รัฐนิวเซาท์เวลส์ (New South Wales)
หลังจากนั้นอังกฤษได้ใช้ดินแดนนี้เป็นสถานที่ตั้งของทัณฑสถานและเมื่ออังกฤษ
ไม่สามารถส่งนักโทษไปยังทวีปอเมริกาเหนือได้อกี หลังจากการประกาศอิสรภาพของ
สหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 1787 อังกฤษจึงหันไปใช้ออสเตรเลียเป็นทัณฑนิคมแทน
ผู้ตั้งถิ่นฐานในประเทศออสเตรเลียในยุคแรกส่วนใหญ่จึงเป็นนักโทษและครอบครัว
ของทหารชาวอังกฤษ
ในปี ค.ศ. 1793 เริม่ มีผอู้ พยพเสรีจากประเทศต่างๆ เข้ามาตัง้ ถิน่ ฐานตามชายฝัง่
ต่างๆ ของออสเตรเลีย โดยเฉพาะเกาะแทสเมเนีย (Tasmania) และมีการตั้งเป็น
อาณานิคม อังกฤษได้ประกาศสิทธิในฝั่งตะวันตกของออสเตรเลียในปี ค.ศ. 1829
และเริม่ มีการตัง้ อาณานิคมแยกขึน้ มาอีกหลายแห่ง ได้แก่ ออสเตรเลียใต้ (South Australia)
วิกตอเรีย (Victoria) และควีนส์แลนด์ (Queensland) แยกออกมาจากนิวเซาท์เวลส์
(New South Wales) และตามด้วยออสเตรเลียตะวันตก (Western Australia)
ในช่วงเวลานีเ้ องทีร่ ะบบกฎหมายของอังกฤษ (English law) ได้รบั การปลูกฝังไปในการ
ปกครองของบรรดารัฐอาณานิคม ฉะนัน้ แนวคิดเรือ่ งสิทธิและเสรีภาพต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้
จากรัฐธรรมนูญอังกฤษภายใต้มหาบัตร Magna Carta ค�ำขอสิทธิ Petition of Rights
และ Bill of Rights 1689 จึงได้รบั การปลูกฝังในรัฐอาณานิคม มีการปกครองตนเอง
ในระบบรัฐสภาภายในรัฐอาณานิคมต่างๆ ซึง่ ถอดรูปแบบมาจากอังกฤษ ตัวอย่างเช่น
สภานิติบัญญัติแห่งนิวเซาท์เวลส์ (New South Wales Legislative Council)
ตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1825 เป็นสภานิติบัญญัติที่เก่าแก่ที่สุดในออสเตรเลีย
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ระหว่างปี ค.ศ. 1848 ถึง 1868 มีการรณรงค์ให้ยกเลิกการขนส่งนักโทษเข้ามาในดินแดน
อาณานิคมของอังกฤษ และภายหลังการขนส่งนักโทษได้ยุติอย่างเป็นทางการ
รัฐอาณานิคมได้รวมตัวกันเป็นสหพันธรัฐภายใต้เครือรัฐออสเตรเลีย (Commonwealth
of Australia) ในปีค.ศ. 1901 ประกอบด้วย 6 รัฐ ได้แก่ รัฐนิวเซาท์เวลส์ (New South
Wales) วิกตอเรีย (Victoria) ควีนส์แลนด์ (Queensland) ออสเตรเลียใต้ (South
Australia) ออสเตรเลียตะวันตก (Western Australia) และแทสเมเนีย (Tasmania)
โดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศ (Constitution
of the Commonwealth of Australia 1901)6 ตรงจุดนี้เองที่ออสเตรเลียรับเอา
แนวคิดเรื่องสหพันธรัฐ (Federation) ของสหรัฐอเมริกามาผสมผสานกับระบบ
รัฐสภาของอังกฤษ
ออสเตรเลียได้สง่ ทหารเข้าร่วมรบในสงครามโลกครัง้ ที่ 1 ร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตร
ประกอบด้วย อังกฤษ รัสเซีย และฝรัง่ เศส และภายหลังสงครามโลก ฝ่ายสัมพันธมิตร
เป็นฝ่ายได้รับชัยชนะ ออสเตรเลียจึงได้รับการรับรองสถานะให้เป็นรัฐในกฎหมาย
ระหว่างประเทศและระดับระหว่างประเทศ รัฐบาลอังกฤษได้ให้หลักประกันแก่รัฐ
ในเครือจักรภพ รวมทั้งออสเตรเลียภายใต้ Statute of Westminster 1931
ว่าเป็นทุกรัฐในเครือจักรภพของอังกฤษ มีอธิปไตยในการปกครองตนเองโดยมีรฐั บาล
ที่มีอ�ำนาจในการตัดสินใจทั้งกิจการภายในและกิจการภายนอกอย่างเสรี และให้มี
กษัตริย์แห่งราชวงศ์อังกฤษเป็นประมุขของรัฐ รัฐบาลออสเตรเลียได้ให้การรับรอง
Statute of Westminster 1931 ดังกล่าวในปี ค.ศ. 1942 นับเป็นการยุติบทบาท
ของรัฐบาลอังกฤษในกิจการของประเทศออสเตรเลีย
ปัจจุบนั ออสเตรเลียมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข7 โดยเป็นรูปแบบผสม กล่าวคือ มีการปกครองในระบบรัฐสภาตามแบบ
ของอังกฤษและมีรูปแบบรัฐบาลเป็นสหพันธรัฐแบบสหรัฐอเมริกา โครงสร้างของ
สถาบันทางการเมืองของออสเตรเลียสรุปได้ดังนี้
ประมุขแห่งรัฐ (Head of the State) คือกษัตริยแ์ ห่งราชวงศ์องั กฤษ โดยมี
ต�ำแหน่งข้าหลวงใหญ่ (Governor-General) ซึ่งแต่งตั้งจากกษัตริย์แห่งราชวงศ์
อังกฤษ เป็นผูส้ ำ� เร็จราชการแทนพระองค์ โดยมีอำ� นาจบริหารราชการแผ่นดินทัง้ ปวง
6
7

The Constitution of the Commonwealth of Australia (1901) (Australia).
ในปี ค.ศ. 1999 รัฐบาลออสเตรเลียจัดให้มีการลงประชามติว่าจะให้ประเทศเป็นสาธารณรัฐ (Republic)
ทีม่ ปี ระมุขเป็นประธานาธิบดีมาจากการเลือกตัง้ หรือไม่ คะแนนมากกว่าร้อยละ 55 ของการลงประชามติ
ลงคะแนนปฏิเสธ.
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ในออสเตรเลีย อ�ำนาจดังกล่าวรวมทั้งการแต่งตั้งและถอดถอนนายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรี ผูพ้ พิ ากษา และต�ำแหน่งส�ำคัญๆ อ�ำนาจในการยุบสภา อ�ำนาจในการ
ให้ความเห็นชอบกฎหมาย และอ�ำนาจลงนามบังคับใช้กฎหมาย เป็นต้น8
ฝ่ายนิติบัญญัติ (Legislative) มีรัฐสภาของประเทศออสเตรเลียซึ่งมาจาก
การเลือกตัง้ ของประชาชนเป็นผูใ้ ช้อำ� นาจในการตรากฎหมาย รัฐสภาของออสเตรเลีย
เป็นระบบสองสภา (Bicameral) โดยได้รับอิทธิพลมาจากระบบ “Westminster
System” ของอังกฤษ และระบบ “Federalism” ของสหรัฐอเมริกา กล่าวคือ สภาล่าง
หรือสภาผูแ้ ทนราษฎร (House of Representative) ถอดแบบมาจากอังกฤษ ท�ำหน้าที่
ในการออกกฎหมาย และวางแนวในการปฏิบัติให้แก่ฝ่ายบริหารและตุลาการ
และสภาสูงหรือวุฒิสภา (Senate) ซึ่งถอดแบบมาจากรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา
มีหน้าที่เป็นผู้กลั่นกรองกฎหมาย9
ฝ่ายบริหาร (Executive) มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร (Head
of the Government) และมีคณะรัฐมนตรีท�ำหน้าที่ภายใต้ความไว้วางใจของสภา
ผู้แทนราษฎร (สภาล่าง) ฉะนั้น นายกรัฐมนตรีจะต้องมาจากสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร10 สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลแนวความคิดของระบบรัฐสภาอังกฤษ การบริหาร
ราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีในออสเตรเลียมีประเพณีสำ� คัญอยูป่ ระการหนึง่ คือ
รัฐมนตรีมคี วามรับผิดชอบทัง้ คณะในมติ การตัดสินใจ หรือนโยบายของคณะรัฐมนตรี
หากรัฐมนตรีคนใดไม่เห็นด้วยกับการด�ำเนินงานดังกล่าวจะต้องลาออกจากต�ำแหน่ง
เพือ่ แสดงความรับผิดชอบ แสดงให้เห็นถึงความตระหนักในผลประโยชน์ของประเทศ
มากกว่าผลประโยชน์ของกลุ่มการเมือง กรณีนี้อาจแตกต่างกับบางประเทศที่
นักการเมืองบางกลุ่มในพรรคร่วมรัฐบาลเข้าร่วมเป็นรัฐบาลเพียงเพื่อต้องการ
ประโยชน์ทางการเมืองแต่เพียงอย่างเดียว
ฝ่ายตุลาการ (Judicial) ซึ่งแต่งตั้งโดยข้าหลวงใหญ่ (Governor-General)
ตามค�ำแนะน�ำของนายกรัฐมนตรี จะเห็นได้ว่า ผู้พิพากษาในออสเตรเลียมาจาก
การแต่งตัง้ โดยคัดเลือกจากผูม้ ปี ระสบการณ์ในสาขานิตศิ าสตร์ อาทิ ทีป่ รึกษากฎหมาย
(Lawyers) ทนายความในชั้นศาล (Advocates) นักกฎหมาย (Jurists) อัยการ
(Attorneys) หรืออาจารย์มหาวิทยาลัย (Scholars) ศาลสูงของออสเตรเลีย (High
8
9
10
11

The Constitution of the Commonwealth of Australia (1901) (Australia).
Ibid.
Ibid.
Ibid.
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Court of Australia) มีอ�ำนาจควบคุมและตรวจสอบกฎหมายที่ตราขึ้นโดยฝ่าย
นิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละการกระท�ำของรัฐบาลและให้เป็นทีส่ ดุ 11 โครงสร้างและอ�ำนาจหน้าที่
ของศาลสูงออสเตรเลียมีลกั ษณะคล้ายคลึงกับศาลรัฐธรรมนูญไทยในเรือ่ งการควบคุม
กฎหมายที่ตราขึ้นของฝ่ายนิติบัญญัติ (Acts of Parliament) และศาลปกครอง
ของไทยในเรื่องการตรวจสอบกฎหมายล�ำดับรองและการกระท�ำของฝ่ายบริหาร
(Acts of Government)
รัฐและการปกครองภายในรัฐ (State and Local Government) ออสเตรเลีย
ประกอบด้วย 6 รัฐดังกล่าวข้างต้น และมีเขตการปกครองเพิ่มเติม 2 เขต ได้แก่
เขตเมืองหลวง (Australian Capital Territory) กับนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี่ (Northern
Territory) โดยแต่ละรัฐจะมีรัฐบาลและสภาท้องถิ่น สภาท้องถิ่นจะประกอบด้วย
สภาสูงและสภาล่าง ยกเว้นในรัฐควีนส์แลนด์และเขตการปกครองเพิ่มเติม 2 เขต
ซึง่ มีเพียงสภาเดียว การปกครองภายในรัฐจะมีนายกเทศมนตรี (Premier) เป็นหัวหน้า
ของรั ฐ บาลท้ อ งถิ่ น 12 ลั ก ษณะคล้ า ยคลึ ง กั บ รู ป แบบรั ฐ บาลในสหรั ฐ อเมริ ก า
และมีข้าหลวงประจ�ำรัฐ (Governor) ท�ำหน้าที่เหมือนข้าหลวงใหญ่ (GovernorGeneral) แต่ในระดับที่รองลงมา
6.2.2 รัฐธรรมนูญของออสเตรเลีย
รัฐธรรมนูญปี ค.ศ 1901 (Constitution of the Commonwealth of
Australia 1901)13 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของออสเตรเลีย และเป็นฉบับทีใ่ ช้บงั คับ
อยูใ่ นปัจจุบนั อย่างไรก็ตาม การศึกษารัฐธรรมนูญของออสเตรเลียยังมีความเกีย่ วพัน
กับเอกสารหลายฉบับซึง่ มีจดุ เริม่ ต้นตัง้ แต่การตัง้ รกรากของชาวยุโรปใน ปีค.ศ. 1788
สรุปพัฒนาการของรัฐธรรมนูญออสเตรเลียได้ดังนี้
(1) กฎหมายในช่วงการตั้งถิ่นฐานของชาวยุโรป (White European
Settlement) ในปี ค.ศ. 1788
ก่อนการตั้งรกรากของชาวยุโรปตามชายฝั่งของออสเตรเลียในปีค.ศ. 1788
การเดินทางเข้ามายังออสเตรเลียของชาวยุโรปและนักเดินเรือเป็นเพียงแค่การส�ำรวจ
ของนักเดินทางเท่านั้น จุดเริ่มต้นของการตั้งรกรากในออสเตรเลีย เริ่มนับตั้งแต่การ
ส�ำรวจของ เจมส์ คุก (James Cook) ในปี ค.ศ. 1770 ซึ่งมีการอ้างสิทธิให้ชายฝั่ง
ตะวันออกของออสเตรเลียเป็นเขตปกครองหรือดินแดนของอังกฤษ นักประวัตศิ าสตร์
ให้ข้อสังเกตว่าการอ้างสิทธิดังกล่าวของอังกฤษมิได้มีความชัดเจนแบบในปัจจุบัน
12
13

Ibid.
The Constitution of the Commonwealth of Australia (1901) (Australia).
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แต่อย่างใด แต่เป็นทีแ่ น่ชดั เรือ่ งหนึง่ ว่า ไม่มกี ารรับฟังความเห็นของชนพืน้ เมืองต่างๆ
ที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลีย และไม่มีการจัดท�ำเป็นสนธิสัญญาแต่อย่างใด ฉะนั้น
การอ้างสิทธิดังกล่าวของอังกฤษจึงถูกค้านโดยประเทศต่างๆ ในยุโรปที่เข้ามาใน
ออสเตรเลียตามหลักการเรื่อง Terra Nullius (No Man’s Land) ในกฎหมาย
ระหว่างประเทศ14 ด้วยความปรารถนาทีจ่ ะครอบครองออสเตรเลีย อังกฤษได้ประกาศ
จัดตั้งอาณานิคมขึ้นในออสเตรเลียในแถบโบตานี เบย์ (Botany Bay) ปัจจุบันอยู่ใน
นครซิดนีย์ (Sydney) รัฐนิวเซาท์เวลส์ (NSW) มีการตัง้ ผูว้ า่ ราชการในอาณานิคมของ
อังกฤษขึ้นเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1786
การตัง้ อาณานิคมก่อให้เกิดการย้ายถิน่ ฐานของชาวยุโรป โดยเฉพาะชาวอังกฤษ
และการตั้งทัณฑสถานส�ำหรับนักโทษ เกิดการขนย้ายนักโทษเป็นจ�ำนวนมากจาก
อังกฤษ  และการขนย้ายนักโทษสิน้ สุดในปี ค.ศ. 1848 ดังกล่าวข้างต้น ในช่วงเวลาดังกล่าว
อาณานิคมต่างๆ ได้แยกตัวออกจากอาณานิคมนิวเซาท์เวลส์ ได้แก่ แทสเมเนียในปี
ค.ศ. 1825 ออสเตรเลียตะวันตกในปี ค.ศ. 1832 ออสเตรเลียใต้ในปี ค.ศ. 1836 วิกตอเรีย
ในปี ค.ศ. 1851 และควีนส์แลนด์ในปี ค.ศ. 1859
(2) กฎหมายในช่วงที่มีรัฐบาลปกครองตนเองในอาณานิคมทั้งหก
ระหว่างปี ค.ศ. 1855 ถึง 1890 รัฐอาณานิคมทั้งหกเริ่มมีการปกครองตนเอง
(Responsible Government) ในก�ำกับดูแลของจักรวรรดิอังกฤษภายใต้พระราชบัญญัติจัดการรัฐอาณานิคม (Colonial Laws Validity Act 1865)15
ภายใต้กฎหมายดังกล่าว รัฐบาลอังกฤษมีอ�ำนาจควบคุมและจัดการกิจการ
ต่างๆ ของรัฐอาณานิคมทั้งหก อาทิ การต่างประเทศ การป้องกัน และการขนส่ง
ทรัพยากร เป็นต้น กฎหมายดังกล่าวได้บญ
ั ญัตถิ งึ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลอังกฤษ
(Imperial) กับรัฐอาณานิคม (Colony) และบัญญัตใิ ห้กฎหมายทีต่ ราขึน้ ใช้บงั คับของ
รัฐอาณานิคมให้มผี ลใช้บงั คับได้เฉพาะภายในรัฐอาณานิคมนัน้ ๆ และให้ใช้ได้เฉพาะที่
ไม่ขัดต่อกฎหมายของอังกฤษที่ใช้บังคับกับอาณานิคม จะเห็นได้ว่า กฎหมายฉบับ
ดังกล่าวซึ่งตราขึ้นโดยรัฐสภาของอังกฤษ ได้จัดล�ำดับศักดิ์ของกฎหมายของรัฐ
อาณานิคมโดยถือว่ากฎหมายของรัฐอาณานิคมมีล�ำดับศักดิ์รองกว่ากฎหมายของ
ประเทศอังกฤษ ฉะนั้น ในทางปฏิบัติ กฎหมายที่ประกาศใช้ในอาณานิคมจึงถูก
ยกเลิกหรือเพิกถอนเป็นจ�ำนวนมากเนื่องจากมีข้อความที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย
14
15

หลักการเรื่อง Terra Nullius ถูกกล่าวถึงในหลายคดี อาทิ R v Tommy (Monitor, 29 November
1827).
The Colonial Laws Validity Act (1865) (England).
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ของอังกฤษ สาเหตุหนึ่งเป็นเพราะผู้พิพากษาที่ท�ำหน้าที่ในแต่ละรัฐอาณานิคมถูก
แต่งตั้งมาจากขุนนางและเชื้อพระวงศ์อังกฤษ และผู้พิพากษาให้ความส�ำคัญกับ
กฎหมายอังกฤษมากกว่ากฎหมายของรัฐอาณานิคม ไม่ว่าจะมีความเกี่ยวพันกับรัฐ
อาณานิคมหรือไม่
(3) รัฐธรรมนูญฉบับแรก และการปกครองแบบสหพันธรัฐ
ความพยายามในการจั ด ตั้ ง รั ฐ บาลแบบสหพั น ธรั ฐ ปรากฏขึ้ น อย่ า งเป็ น
รูปธรรมเป็นครัง้ แรกในปี ค.ศ. 1885 โดยมีการจัดตัง้ สภาระดับมลรัฐแห่งออสเตรเลีย
(Federal Council of Australia) แต่สภาดังกล่าวยังขาดประสิทธิภาพในการ
ด�ำเนินงาน ขอบเขตอ�ำนาจและหน้าที่ยังไม่มีความชัดเจน และในช่วงปี ค.ศ. 1890
เป็นต้นมาจนถึง ปี ค.ศ. 1900 มีความพยายามในการจัดตั้งรัฐบาลแบบสหพันธรัฐ
ออสเตรเลีย และมีการจัดท�ำรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นกฎหมายสูงสุด
ที่ก�ำหนดกติกาและระเบียบในการปกครองภายในรัฐขึ้นเป็นครั้งแรก
ในปี ค.ศ. 1900 รัฐบาลอังกฤษได้ตราพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครอง
เครือรัฐออสเตรเลีย หรือรัฐธรรมนูญของออสเตรเลีย ค.ศ. 1900 (The Commonwealth of Australia Constitution Act 1900)16 พระราชบัญญัตดิ งั กล่าวมีผลตัง้ แต่
วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1901 และก่อให้เกิดการรวมตัวกันของรัฐอาณานิคมทัง้ หกเป็น
เครือรัฐออสเตรเลีย (Commonwealth of Australia) ที่ปรากฏมาจนถึงปัจจุบัน17
รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวซึ่งใช้บังคับมาจนถึงปัจจุบันบัญญัติรองรับความสัมพันธ์
ของอ�ำนาจระหว่างรัฐบาลในแต่ละรัฐอาณานิคม โดยให้มีรัฐบาลกลาง (Federal
Government) และรัฐสภาในระดับสหพันธ์ (Federal Parliament) ท�ำหน้าทีใ่ นการ
บริหารประเทศและตรากฎหมายขึน้ เพือ่ ใช้บงั คับตามล�ำดับ รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว
บั ญ ญั ติ ใ ห้ มี ก ษั ต ริ ย ์ แ ห่ ง ราชวงศ์ อั ง กฤษเป็ น ประมุ ข ของรั ฐ โดยให้ มี ต� ำ แหน่ ง
ข้าหลวงใหญ่ (Governor-General) ขึน้ ท�ำหน้าทีแ่ ทนพระองค์ และในระยะแรกเริม่
ต�ำแหน่งดังกล่าวถูกแต่งตั้งขึ้นโดยรัฐบาลอังกฤษ กล่าวได้ว่า รัฐธรรมนูญของ
ออสเตรเลียได้ปรับใช้หลักการส�ำคัญของรัฐธรรมนูญอังกฤษที่ปรากฏในมหาบัตร
Magna Carta 1215 ค�ำขอสิทธิ Petition of Rights 1628 และพระราชบัญญัติ
Bill of Rights 1689
16
17

The Constitution of the Commonwealth of Australia (1901) (Australia).
รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวมีการแก้ไขหลายครัง้ ได้แก่ การแก้ไขในปี ค.ศ. 1906 ปี ค.ศ. 1909 ปี ค.ศ. 1928
ปี ค.ศ. 1946 ปี ค.ศ. 1967 และแก้ไขในปี ค.ศ. 1977 อีก 3 ครั้ง.

_18-0218(001-304)P5.indd 176

6/7/61 BE 11:59 AM

การน�ำประเพณีในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ

177

อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญออสเตรเลียไม่มีการบัญญัติถึงการน�ำประเพณี
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้
ในการพิจารณาวินจิ ฉัยคดีของศาลแบบรัฐธรรมนูญของประเทศไทย แต่ประเพณีทาง
รัฐธรรมนูญเกิดจากธรรมเนียมและระเบียบแบบแผนทีส่ ถาบันทางการเมืองประพฤติ
ปฏิบัติมาอย่างสม�่ำเสมอ ประเพณีทางรัฐธรรมนูญของออสเตรเลียจะได้กล่าวต่อไป
(4) การเปลี่ยนรูปแบบปกครองเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียว
ในช่วงปี ค.ศ. 1927 มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของต�ำแหน่งประมุขแห่งรัฐ
ของออสเตรเลียและบรรดารัฐในเครือจักรภพของอังกฤษ กล่าวคือ อังกฤษมีการ
เปลี่ยนแปลงจากจักรวรรดิอังกฤษ (British Empire) ไปสู่การเป็นเครือจักรภพ
(Commonwealth Realm) มีการเปลี่ยนแปลงต�ำแหน่งประมุขของรัฐในแต่ละรัฐ
ภายใต้พระราชบัญญัติต�ำแหน่งกษัตริย์แห่งราชวงศ์อังกฤษและรัฐสภา ค.ศ. 1927
(British Royal and Parliamentary Titles Act 1927)18 จากเดิมที่กษัตริย์แห่ง
ราชวงศ์องั กฤษเป็นประมุขในแต่ละรัฐอาณานิคม (Imperial Crown) เป็นการปกครอง
ที่มีกษัตริย์เป็นประมุของค์เดียวกัน (Shared Monarch)
จะเห็นได้ว่า ต�ำแหน่งประมุขของรัฐส่งผลเปลี่ยนแปลงต่อสถานะของรัฐ
อาณานิคมต่างๆ รวมทั้งออสเตรเลีย กล่าวคือ เปลี่ยนแปลงจากการเป็นรัฐภายใต้
การปกครองของอังกฤษ (Dominions) หรืออาณานิคม (Colony) เป็นรัฐ/ประเทศ
ในเครือจักรภพของอังกฤษโดยมีกษัตริย์องค์เดียวกันเป็นประมุขของประเทศ
(5) อ�ำนาจทางนิติบัญญัติของออสเตรเลีย
ส�ำหรับรัฐสภาของออสเตรเลียมีอ�ำนาจที่เป็นอิสระจากการตัดสินใจของ
รัฐสภาอังกฤษภายใต้ Statute of Westminster 193119 รัฐบาลออสเตรเลียได้
ให้การรับรองในปี ค.ศ. 1942 เป็นผลให้ Colonial Laws Validity Act 1865 เป็นอัน
ยกเลิกไป และในทีส่ ดุ ในปี ค.ศ. 1986 รัฐสภาออสเตรเลียได้รบั อ�ำนาจทางนิตบิ ญ
ั ญัติ
20
บริบรู ณ์ภายใต้พระราชบัญญัตอิ อสเตรเลีย (Australian Act 1986) นับเป็นจุดเริม่ ต้น
ของประเทศออสเตรเลียที่แบ่งแยกเด็ดขาดออกจากอังกฤษ
6.2.3 ระบบกฎหมายและการตีความกฎหมาย
จากระบอบการปกครอง และรัฐธรรมนูญของออสเตรเลียซึ่งได้รับอิทธิพล
มาจากอังกฤษสู่ระบบกฎหมายและการตีความบทบัญญัติแห่งกฎหมายของศาล
18
19
20

British Royal and Parliamentary Title Act (1927) (England).
The Statute of Westminster (1931) (England).
Australian Act (1986) (Australia and England).
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ในประเทศออสเตรเลีย ระบบกฎหมายของออสเตรเลียได้รับอิทธิพลมาจากระบบ
กฎหมาย Common Law ของอังกฤษ และส�ำหรับการตีความกฎหมายของศาล
ก็ได้รบั อิทธิพลแนวความคิดและนิตวิ ธิ ใี นการตีความบทบัญญัตกิ ฎหมายมาจากระบบ
Common Law ของอังกฤษ โดยการตีความกฎหมายในประเทศออสเตรเลียมี
กรอบนิติวิธีที่รัฐสภาเป็นผู้วางหลักไว้ภายใต้พระราชบัญญัติการตีความกฎหมาย
ค.ศ. 1901 (Acts Interpretation Act 1901)21
พระราชบัญญัติดังกล่าวได้วางหลักการเกี่ยวกับการปรับใช้ตัวบทกฎหมายที่
ตราขึ้นโดยฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศออสเตรเลีย และความสัมพันธ์กับกฎหมาย
Common Law ของอังกฤษ22 พระราชบัญญัตดิ งั กล่าวยังได้บญ
ั ญัตเิ รือ่ งหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการพิจารณาเอกสารและหลักฐานที่บรรดาผู้พิพากษาสามารถใช้ในการ
ตีความกฎหมายได้23 และรวมถึงหลักเกณฑ์ในการตีความกฎหมาย โดยเฉพาะการ
ตีความตามความหมายธรรมดา และการตีความกฎหมายตามเจตนารมณ์ของผูร้ า่ ง24
แสดงให้เห็นถึงการบัญญัตกิ รอบนิตวิ ธิ ตี ามทฤษฎี “Literal Rules”, “Mischief Rule”
และ “Purposive Approach” ไว้ในกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Statute)
อาจกล่าวได้วา่ พระราชบัญญัตดิ งั กล่าวมีความคล้ายคลึงกับหลักการตีความ
กฎหมายแพ่ ง ของไทยในประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ มาตรา 4 25
หลักการตีความกฎหมายอาญาของไทยตามมาตรา 2 แห่งประมวลกฎหมายอาญา26
และหลั ก การตี ค วามรั ฐ ธรรมนู ญ ของไทยตามมาตรา 5 แห่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 256027 อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติ Acts Interpretation
Act 1901 ของออสเตรเลียมิได้บัญญัติเรื่องของการน�ำกฎหมายประเพณีมาใช้
ในการพิจารณาวินจิ ฉัยคดีของศาลแต่อย่างใด การศึกษาการน�ำประเพณีการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณา
วิ นิ จ ฉั ย คดี รั ฐ ธรรมนู ญ กรณี ข องประเทศออสเตรเลี ย จึ ง จ� ำ เป็ น ต้ อ งศึ ก ษาจาก
ธรรมเนียมปฏิบัติ หรือประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่เคยเกิดขึ้น
21
22
23
24
25
26
27

Acts Interpretation Act (1901) (Australia).
Ibid, Part II.
Ibid, Parts IV and V.
Ibid.
ดูมาตรา 4 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2468.
ดูมาตรา 2 ประมวลกฎหมายอาณา พ.ศ. 2499.
ดูมาตรา 5 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560.
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6.3 ประเพณีทางรัฐธรรมนูญของออสเตรเลีย
ดังได้กล่าวในบทที่ 4 ว่าประเพณีทางรัฐธรรมนูญเกีย่ วพันกับระเบียบแบบแผน
ประเพณีหรือรูปแบบการประพฤติปฏิบตั ขิ ององค์กรทางการเมืองต่างๆ หรือบุคคลที่
อยู่ภายใต้องค์กรดังกล่าว ประเพณีทางรัฐธรรมนูญจึงท�ำหน้าที่ในการก�ำหนดกรอบ
และทิศทางการด�ำเนินงานและการใช้ดุลพินิจขององค์กรและผู้ใช้อ�ำนาจ เมื่อไม่มี
บทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ ประเพณีทางรัฐธรรมนูญจึงท�ำหน้าทีอ่ ดุ ช่องว่างทีเ่ กิดขึน้ 28
กรณีนมี้ คี วามคล้ายคลึงกับหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทยดังทีป่ รากฏในมาตรา 5
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
ประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นในออสเตรเลียเป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นจาก
การกระท�ำของฝ่ายการเมือง การใช้และการตีความจึงยังเป็นทีถ่ กเถียงเนือ่ งจากถือว่า
ประเพณียังไม่ตกผลึกกลายเป็นกฎหมาย (ลายลักษณ์อักษร) และไม่มีสภาพบังคับ
ในทางกฎหมาย29 โดยอาจมีการปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
ฉะนั้น การใช้และการตีความประเพณีทางรัฐธรรมนูญจึงขึ้นอยู่กับมุมมองของ
แต่ละบุคคลทีส่ ง่ ผลให้การปรับใช้และการตีความอาจมีความแตกต่างและขัดแย้งกัน
ประเพณีทางรัฐธรรมนูญยังมีความเกี่ยวพันกับธรรมเนียมปฏิบัติขององค์กร
ต่างๆ ภาครัฐ (Government Conventions)30 โดยท�ำงานควบคูไ่ ปกับธรรมเนียมของ
องค์กร อาทิ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องส�ำนักนายกรัฐมนตรี ธรรมเนียมทีป่ ระพฤติปฏิบตั ิ
กันมาระหว่างสถาบันทางการเมือง เป็นต้น ประเพณีทางรัฐธรรมนูญในลักษณะนี้
จึงเป็นประเพณีทเี่ กีย่ วกับจารีต (Customary Conventions) หรือประเพณีทเี่ ป็นเรือ่ ง
ของกระบวนการหรื อ งานทางธุ ร การ (Administrative Conventions) 31
ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาเมื่อฝ่ายการเมืองฝ่าฝืนประเพณีที่ประพฤติปฏิบัติกันมา
ดังกรณีที่ปรากฏในปี ค.ศ. 1975 และก่อให้เกิดวิกฤติรัฐธรรมนูญ (Constitutional
Crisis)
28
29

30
31

Leonard Cooray. 1979. Conventions, the Australian Constitution and the Future.
Sydney: Legal Book, at 68-69.
Eugene Forsey. (1984). Courts and the Conventions of the Constitution. University of New
Brunswick Law Journal, 33: 11-42, at 12; and William Maley. (1985) Laws and Convention
Revisited. The Modern Law Review, 48: 121-139.  
Leonard Cooray. 1979. Conventions, the Australian Constitution and the Future.
Sydney: Legal Book, at 73-4.
ดูค�ำอธิบายในบทที่ 4 การปกครองในระบอบกษัตริย์ : ภูมิหลังและประเพณีทางรัฐธรรมนูญ.
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6.3.1 วิกฤติรัฐธรรมนูญในปี ค.ศ. 1975
วิกฤติรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นในประเทศออสเตรเลีย ปีค.ศ. 1975 เกี่ยวข้องกับ
การใช้อ�ำนาจของข้าหลวงใหญ่ (Governor-General) ประจ�ำออสเตรเลียในการ
ปลดนายกรัฐมนตรีออกจากต�ำแหน่งในปี ค.ศ. 1975 เหตุการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิด
ปัญหาเกี่ยวกับการฝ่าฝืนประเพณีทางรัฐธรรมนูญ และความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
โดยมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง 4 เหตุการณ์ที่ส�ำคัญ กล่าวคือ32
ประการแรก เกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ. 1974 เมื่อผู้น�ำฝ่ายค้าน
นาย William Sneddon จากพรรค Liberal ซึง่ สามารถคุมเสียงข้างมากของวุฒสิ ภา
(Senate) ได้ใช้วิธีกดดันรัฐบาลให้ลาออกด้วยการไม่อนุมัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปี หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ (Supply Bills) กรณีนี้ท�ำให้เกิด
สุญญากาศทางการเมือง รัฐบาลไม่สามารถน�ำงบประมาณไปใช้จ่ายเพื่อบริหาร
ราชการแผ่ น ดิ น ได้ และตามประเพณี ท างรั ฐ ธรรมนู ญ ของออสเตรเลี ย ถื อ ว่ า
แม้วุฒิสภาจะมีหน้าที่ในการกลั่นกรองกฎหมายที่เสนอมาจากสภาผู้แทนราษฎร
แต่กไ็ ม่มอี ำ� นาจยับยัง้ กฎหมายทีเ่ สนอมาจากสภาผูแ้ ทนราษฎร เพือ่ แก้ไขปัญหาดังกล่าว
รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรี Gough Whitlam อาศัยอ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญให้ยบุ สภา
ทั้งสองสภาและให้มีการเลือกตั้งใหม่ (Double Dissolution) ในทางพิธีการอ�ำนาจ
ในการยุบสภาเป็นอ�ำนาจของข้าหลวงใหญ่ (Governor-General) ซึ่งตามจารีต
ประเพณีทางรัฐธรรมนูญ (Customary Convention) ข้าหลวงใหญ่จะใช้อ�ำนาจ
ดังกล่าวตามค�ำแนะน�ำของนายกรัฐมนตรี นาย John Kerr ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งเป็น
ข้าหลวงใหญ่ (Governor-General) ประจ�ำออสเตรเลียในขณะนั้นอาศัยอ�ำนาจ
ตามรัฐธรรมนูญและตามค�ำแนะน�ำของนายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภาและให้มีการ
เลือกตั้ง ภายหลังการเลือกตั้งนาย Gough Whitlam ได้รับเลือกให้กลับเข้ามาเป็น
นายกรัฐมนตรีอกี ครัง้ หนึง่ เนือ่ งจากสามารถคุมเสียงข้างมากในสภาผูแ้ ทนราษฎรได้
แต่เสียงข้างมากในวุฒิสภายังคงเป็นของพรรคฝ่ายค้าน ซึ่งมาจากการรวมกลุ่มของ
พรรคการเมืองหลายพรรค โดยเฉพาะพรรค Liberal และพรรค National Country
พรรคฝ่ายค้านใช้กลยุทธ์เดิมในการกดดันรัฐบาลเพือ่ ให้ลาออกจากต�ำแหน่งโดยการ
ไม่อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี สภาพเศรษฐกิจที่ย�่ำแย่อยู่แล้วในขณะนั้น
ได้ทวีความรุนแรงและทรุดหนักลง ภาคเอกชนและประชาชนเบือ่ หน่ายกับสถานการณ์
32

ดูรายละเอียดและบทวิเคราะห์ของเหตุการณ์ในเอกสารวิชาการต่างๆ อาทิ Paul Kelly. 1995. November
1975: The Inside Story of Australia’s Greatest Political Crisis. Sydney: Allen and Unwin;
and Geoffrey Sawer. 1977. Federation under Strain, Australia 1972-1975. Melbourne:
Melbourne University Press.
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ทางการเมืองที่เกิดขึ้น
ประการที่สอง เป็นผลสืบเนื่องจากต�ำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลงในเดือน
กุมภาพันธ์ และกันยายน ปี ค.ศ. 1975 เนือ่ งจากสมาชิกวุฒสิ ภาซึง่ มาจากพรรค Labour
(รัฐบาล) ได้รับการแต่งตั้งให้ไปด�ำรงต�ำแหน่งอื่นที่ส�ำคัญ อาทิ ผู้พิพากษาศาลสูง
(ศาลฎีกา) ตามประเพณีทางรัฐธรรมนูญการตั้งสมาชิกวุฒิสภาขึ้นเพื่อทดแทน
ประธานวุฒสิ ภาจะต้องแต่งตัง้ สมาชิกวุฒสิ ภาทีม่ าจากพรรคการเมืองเดิมทีต่ ำ� แหน่ง
ดังกล่าวได้วา่ งลง อย่างไรก็ตาม ประธานวุฒสิ ภาได้ตงั้ บุคคลทีม่ าจากพรรคฝ่ายค้าน
ขึ้นเป็นสมาชิกวุฒิสภาแทน ส่งผลให้จ�ำนวนสมาชิกในวุฒิสภาของพรรคฝ่ายค้าน
มีเสียงข้างมากเด็ดขาดยิ่งขึ้น
ประการที่สาม เกิดขึ้นในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1975 เมื่อวุฒิสภาเสนอให้
ข้อตกลงให้กบั รัฐบาลว่าจะอนุมตั งิ บประมาณรายจ่ายให้ หากรัฐบาลของนาย Gough
Whitlam ยุ บ สภาผู ้ แ ทนราษฎรและประกาศให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง ใหม่ โ ดยเร็ ว
รัฐบาลภายใต้นายกรัฐมนตรี Gough Whitlam ไม่เห็นด้วยกับเรือ่ งนีเ้ นือ่ งจากเห็นว่า
รัฐบาลยังอยู่ในวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
ประการสุดท้าย เกิดขึน้ วันที่ 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 1975 เมือ่ นาย John Kerr
ข้าหลวงใหญ่ประจ�ำออสเตรเลียใช้อ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญ และโดยค�ำแนะน�ำของ
ประธานศาลสูง (ศาลฎีกา) (Chief Justice) ปลดนายกรัฐมนตรี Gough Whitlam
ออกจากต�ำแหน่ง และได้เชิญนาย Malcolm Fraser เป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการ
(นายกพระราชทาน) ภายใต้เงือ่ นไขส�ำคัญว่ารัฐสภาจะต้องจัดให้มกี ารอนุมตั งิ บประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปี และรัฐบาลจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งของทั้งสองสภาโดยเร็ว
ในแถลงการณ์ของ John Kerr ข้าหลวงใหญ่ประจ�ำออสเตรเลียมีข้อความว่า
ทางออกเดียวทีส่ อดคล้องกับบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ และค�ำสัตย์ปฏิญาณทีไ่ ด้
ให้ไว้ในการด�ำรงต�ำแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่เป็นข้าหลวงใหญ่ คือ การยุติ
การด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรีของนาย Whitlam และจัดให้มรี ฐั บาลรักษาการขึน้
เพือ่ ยุตปิ ญ
ั หาทัง้ ปวงโดยให้การอนุมตั งิ บประมาณผ่านพ้นไปด้วยดีและคืนอ�ำนาจ
ให้แก่ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ33
33

John Kerr. 1975.. Statement by the Governor-General, 11 November 1975. In H. Mayer and
H. Nelson (eds), Australian Politics: A Fourth Reader. Melbourne: Cheshire. John Kerr
states that “The only solution consistent with the Constitution and with my oath of office
and my responsibilities, authority and duty as Governor-General is to terminate the
commission of the Prime Minister Mr Whitlam and to arrange a caretaker government able
to secure supply and willing to let the issue go to the people”.
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จะเห็นได้ว่า กรณีนี้มีความคล้ายคลึงกับกรณีนายกรัฐมนตรีพระราชทาน
ของไทยที่เกิดขึ้น กล่าวคือ เป็นการใช้อ�ำนาจของประมุขในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อ
แก้ปัญหาวิกฤติของรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม รายละเอียด สาเหตุและสาระส�ำคัญ
ของทั้งสองประเทศอาจมีความแตกต่างกัน
ภายใต้รัฐบาลรักษาการของนายกรัฐมนตรี Malcolm Fraser การอนุมัติ
งบประมาณได้ผา่ นพ้นไปด้วยดี และรัฐบาลประกาศยุบสภาทัง้ สองสภาและให้มกี าร
เลือกตัง้ เป็นการทัว่ ไปในวันที่ 13 ธันวาคม ค.ศ. 1975 และส่งผลให้พรรค Liberal ได้รบั
เสียงข้างมากทั้งสองสภาและเป็นรัฐบาล และได้รับการเลือกตั้งให้เป็นรัฐบาลจนถึง
ปัจจุบัน34
ภายหลังวิกฤติรัฐธรรมนูญ ออสเตรเลียได้ให้ความส�ำคัญกับเรื่องเศรษฐกิจ
มากกว่าเรื่องการเมือง โดยมองว่าผลประโยชน์ของเอกชนคือผลประโยชน์ของชาติ
และหากการเมืองมีเสถียรภาพ รัฐบาลมีนโยบายที่ตอบสนองประชาชนย่อมส่งผล
ต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวม มุมมองนี้ก่อให้เกิดความนิยมในรัฐบาลที่มาจาก
พรรคการเมืองใหญ่เพียงพรรคการเมืองเดียว (Single Party)35
6.3.2 ข้อพิจารณาเกีย่ วกับประเพณีทางรัฐธรรมนูญทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงวิกฤติ
รัฐธรรมนูญ
วิกฤติรฐั ธรรมนูญในปี ค.ศ. 1975 ก่อให้เกิดค�ำถามเกีย่ วกับการใช้และการตีความ
ประเพณีทางรัฐธรรมนูญทีแ่ ตกต่างและมีความขัดแย้งกัน ซึง่ แบ่งการพิจารณาได้เป็น
3 ประเด็น กล่าวคือ
(1) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการทดแทนต�ำแหน่งวุฒิสมาชิกที่
ว่างลง (Casual Vacancies)
ดังได้กล่าวข้างต้น ปัญหาส�ำคัญที่ก่อให้เกิดวิกฤติรัฐธรรมนูญในออสเตรเลีย
ในปี ค.ศ. 1975 คือปัญหาเกี่ยวกับการตั้งวุฒิสมาชิกขึ้นทดแทนต�ำแหน่งที่ว่างลง
กรณีนเี้ กีย่ วข้องกับประเพณีทางรัฐธรรมนูญของออสเตรเลีย ตามบทบัญญัตมิ าตรา 15
แห่งรัฐธรรมนูญของออสเตรเลีย บัญญัติให้เป็นดุลพินิจของวุฒิสภาในการแต่งตั้ง
วุฒิสมาชิกเพื่อทดแทนต�ำแหน่งที่ว่างลง (Casual Vacancies)36
34
35
36

พรรค Liberal ได้รับการเลือกตั้งและเป็นรัฐบาลตั้งแต่ภายหลังเหตุการณ์วิกฤติรัฐธรรมนูญปี ค.ศ. 1975
จนถึง ปี ค.ศ. 2007 ที่รัฐบาลมาจากพรรค Labour (ค.ศ. 2007-2013).
ดูแนวคิดเรือ่ งพรรคการเมืองของออสเตรเลียใน ณรงค์เดช สรุโฆษิต. 2554. แนวทางการปรับปรุงกฎหมาย
เกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง. กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า.
Section 15 of the Constitution of the Commonwealth of Australia (1901) (Australia).
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บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญมิได้มีข้อห้ามหรือมีความชัดเจนว่า การแต่งตั้ง
วุฒสิ มาชิกจะต้องมาจากพรรคการเมืองใด หรือต้องมาจากพรรคการเมืองทีต่ ำ� แหน่ง
ดังกล่าวว่างลง แต่ตามประเพณีทางรัฐธรรมนูญของออสเตรเลียถือว่า การแต่งตั้ง
วุฒสิ มาชิกจะต้องแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มาจากพรรคการเมืองเดียวกับทีต่ ำ� แหน่งวุฒสิ มาชิก
ว่างลง เป็นธรรมเนียมและมารยาททางการเมืองที่ประพฤติปฏิบัติกันมาตั้งแต่
ปี ค.ศ. 195137
อย่างไรก็ตาม การแต่งตัง้ วุฒสิ มาชิกทดแทนต�ำแหน่งทีว่ า่ งลงในปี ค.ศ. 1975
มิได้ยืดประเพณีที่ประพฤติปฏิบัติมาแต่อย่างใด ต�ำแหน่งวุฒิสมาชิกที่ถูกแต่งตั้งขึ้น
ทดแทนต�ำแหน่งที่ว่างลงเป็นบุคคลซึ่งมาจากพรรคอื่น และเป็นพรรคการเมืองฝ่าย
ตรงข้ามกับรัฐบาล กรณีนี้วุฒิสภาให้เหตุผลว่า ต�ำแหน่งวุฒิสมาชิกที่ว่างลงเกิดจาก
กรณีที่วุฒิสมาชิกซึ่งเป็นบุคคลที่มาจากพรรครัฐบาล พ้นจากต�ำแหน่งวุฒิสมาชิก
เพราะไปด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผูพ้ พิ ากษาในศาลสูงออสเตรเลีย (High Court of Australia)
ตามค�ำแนะน�ำของนายกรัฐมนตรี จึงเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองของรัฐบาล ฉะนัน้ จึงมิได้
เป็นกรณีที่ต�ำแหน่งวุฒิสมาชิกว่างลงโดยกรณีปกติ การแต่งตั้งวุฒิสมาชิกที่มาจาก
พรรคอื่นจึงเป็นการสร้างระบบตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารราชการแผ่นดิน
ของรัฐบาล
กรณีนรี้ ฐั บาลของนายกรัฐมนตรี Gough Whitlam อ้างว่าการปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง
วุฒิสภาซึ่งคุมเสียงข้างมากโดยพรรคฝ่ายค้านประพฤติผิดมารยาทในทางการเมือง
และฝ่าฝืนประเพณีทางรัฐธรรมนูญอย่างร้ายแรง (Breach of Convention)38
ความขัดแย้งในเรื่องประเพณีทางรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงลักษณะ
ของประเพณีทางรัฐธรรมนูญว่าไม่มีสภาพบังคับหรือมีความศักดิ์สิทธิ์เพียงพอที่จะ
บังคับให้ฝ่ายการเมืองปฏิบัติตาม
(2) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญทีเ่ กีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่างนายกรัฐมนตรี
กับประมุขแห่งรัฐ (ข้าหลวงใหญ่ประจ�ำออสเตรเลีย)
กรณีนี้เป็นความขัดแย้งของประเพณีทางรัฐธรรมนูญกับบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญซึ่งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับข้าหลวงใหญ่ประจ�ำ
ออสเตรเลียซึ่งมีฐานะเป็นประมุขของประเทศ ดังได้กล่าวข้างต้น รัฐธรรมนูญแห่ง
ออสเตรเลียให้อ�ำนาจข้าหลวงใหญ่ในการแต่งตั้งและถอดถอนนายกรัฐมนตรี
หรือการแต่งตัง้ ต�ำแหน่งส�ำคัญๆ ของประเทศ และอ�ำนาจในการยุบสภา และอ�ำนาจ
37
38

Joan Rydon. (1976). Casual Vacancies in the Australian Senate. Politics. 11(2): 195–204.
Gough Whitlam. 1979. The Truth of the Matter. London: Penguin Book, at 37–40.  
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ประกาศให้มีการเลือกตั้ง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม อ�ำนาจดังกล่าวมีลักษณะเป็นไป
ในเชิงพิธกี าร มากกว่าจะเป็นอ�ำนาจทีแ่ ท้จริง กล่าวคือ การใช้อำ� นาจของข้าหลวงใหญ่
เป็นการกระท�ำแทนกษัตริยแ์ ห่งราชวงศ์องั กฤษในฐานะประมุขของประเทศ และเป็น
การกระท�ำตามค�ำแนะน�ำของนายกรัฐมนตรีหัวหน้าของฝ่ายบริหาร การใช้อ�ำนาจ
ดังกล่าวของข้าหลวงใหญ่จงึ เป็นการกระท�ำของฝ่ายบริหารซึง่ ถอดแบบมาจากหลักการ
เรื่อง “The King Can Do No Wrong” หรือ “Sovereign Immunity” ดังกล่าว
ในบทที่ 539 ฉะนั้น จึงเป็นประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่ว่าข้าหลวงใหญ่จะใช้อ�ำนาจ
ที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญตามค�ำแนะน�ำของนายกรัฐมนตรีเท่านั้น เว้นแต่เป็นกรณี
ฉุกเฉินและมีความจ�ำเป็น ข้าหลวงใหญ่ใช้อ�ำนาจดังกล่าวได้ กรณีนี้เรียกว่าการ
ใช้อ�ำนาจในสถานการณ์ฉุกเฉิน (Reserve Powers)
ส�ำหรับกรณีในปี ค.ศ. 1975 นายกรัฐมนตรี Gough Whitlam อ้างว่ากรณีนี้
ยังไม่เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่ข้าหลวงใหญ่จะใช้อ�ำนาจ Reserve Power แต่ต้อง
ยึดตามประเพณี ฉะนั้น ข้าหลวงใหญ่จะใช้อ�ำนาจได้ก็ต่อเมื่อได้รับค�ำแนะน�ำจาก
นายกรัฐมนตรี นักวิชาการเห็นว่ากรณีนสี้ ง่ ผลให้นาย Gough Whitlam มีความเชือ่ ว่า
นาย John Kerr (ข้าหลวงใหญ่ประจ�ำออสเตรเลีย) จะไม่ใช้อำ� นาจปลดตนเองออกจาก
ต�ำแหน่งเพราะถือเป็นเรื่องที่ผิดประเพณี40
(3) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่ก�ำหนดความสัมพันธ์ระหว่างอ�ำนาจ
นิติบัญญัติและอ�ำนาจบริหาร
อิทธิพลของระบบรัฐสภาอังกฤษส่งผลในเรื่องประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่
ก�ำหนดความสัมพันธ์ระหว่างอ�ำนาจนิติบัญญัติและอ�ำนาจบริหาร ซึ่งตามหลักการ
และประเพณี การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องฝ่ายบริหารต้องได้รบั ความไว้วางใจจากสภาผูแ้ ทน
ราษฎร และได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากวุ ฒิ ส ภาในการอนุ มั ติ ร ่ า งกฎหมายต่ า งๆ
กรณีนเี้ ป็นความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ จากการผสมผสานแนวคิดสองระบบในรัฐธรรมนูญ
ออสเตรเลีย41 กล่าวคือ
การด�ำรงต�ำแหน่งของคณะรัฐมนตรีจะต้องบริหารราชการแผ่นดินภายใต้
ความไว้วางใจของสภาผูแ้ ทนราษฎร เป็นหลักการส�ำคัญของระบบรัฐสภาแบบอังกฤษ
39
40

41

ดูค�ำอธิบายเรื่อง “The King Can Do No Wrong” ในบทที่ 5 ระบอบการปกครอง ระบบกฎหมายและ
รัฐธรรมนูญของอังกฤษ : บ่อเกิดแห่งประเพณีทางรัฐธรรมนูญ.
Nicholar Barry and Narelle Miragliotta. 2015. Australia. In Brian Galligan and Scott Brenton
(eds), Constitutional Conventions in Westminster System: Controversies, Changes
and Challenges. Cambridge: Cambridge University Pres, 204 at 211.
Bredan Lin. 2017. Australia’s Constitution after Whitlam. Cambridge University Press, at 1.
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หรือระบบ “Westminster System” ที่ออสเตรเลียได้น�ำมาปรับใช้ภายในประเทศ
ตั้งแต่ช่วงที่เป็นอาณานิคม และการผสมผสานแนวคิดเรื่องอ�ำนาจของวุฒิสภา
(Senate) มาจากสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะอ�ำนาจในการกลัน่ กรองร่างกฎหมายและการ
อนุมัติเห็นชอบงบประมาณของฝ่ายบริหาร ฉะนั้น การบริหารราชการแผ่นดินของ
รัฐบาลในออสเตรเลียจะต้องได้รับความไว้วางใจของทั้งสองสภา42
กรณีนี้ รัฐบาลนายกรัฐมนตรี Gough Whitlam แม้จะได้รบั ความไว้วางใจจาก
สภาผู้แทนราษฎร แต่มิได้รับความไว้วางใจในวุฒิสภาก็ไม่อาจอยู่ในต�ำแหน่งได้
ในขณะที่รัฐบาลรักษาการของนายกรัฐมนตรี Malcolm Fraser ซึ่งเป็นนายก
พระราชทาน และสามารถคุมเสียงข้างมากในวุฒิสภาได้ แต่ก็ไม่อาจอยู่ในต�ำแหน่ง
นายกรัฐมนตรีได้เนื่องจากไม่ได้รับความไว้วางใจจากสภาผู้แทนราษฎร
6.3.3 บทเรียนจากวิกฤติรัฐธรรมนูญ
ไม่วา่ ผลของการแก้ไขวิกฤติรฐั ธรรมนูญ และความขัดแย้งเกีย่ วกับการปฏิบตั ิ
ตามประเพณีทางรัฐธรรมนูญจะเป็นอย่างไร ไม่มีผู้ใดชนะจากเหตุการณ์ดังกล่าว
และภายหลังทุกฝ่ายวางมือจากการเมือง บทเรียนที่ได้จากวิกฤติรัฐธรรมนูญที่
เกิดขึน้ ในปีค.ศ. 1975 ก่อให้เกิดการผลักดันและปฏิรปู รัฐธรรมนูญในออสเตรเลียใน
3 ประเด็นที่ส�ำคัญ
(1) การควบคุมโดยศาลสูงในคดีรัฐธรรมนูญ (Judicial Review)
ปัญหาความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ ในวิกฤติรฐั ธรรมนูญปี ค.ศ. 1975 เป็นผลมาจาก
ความขัดแย้งในการใช้และการตีความประเพณีทางรัฐธรรมนูญ และไม่มอี งค์กรกลาง
เป็นผูใ้ ช้อำ� นาจในการพิจารณาวินจิ ฉัยกรณีพพิ าทดังกล่าว กรณีนจี้ งึ เกิดความพยายาม
ที่จะให้องค์กรศาลซึ่งถือว่ามีความเป็นกลางทางการเมืองเป็นผู้ใช้อ�ำนาจในการ
ตีความและวินิจฉัยกรณีพิพาททางรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นโดยให้เป็นอ�ำนาจของ
High Court of Australia ซึ่งเป็นศาลสูงสุดของประเทศออสเตรเลีย43 เป็นการน�ำ
แนวคิดมาจากเรื่องการควบคุมและตรวจสอบโดยฝ่ายตุลาการของสหรัฐอเมริกา
และมีความคล้ายคลึงกับเขตอ�ำนาจในการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ44
42
43

44

Ibid, at 2-3.
Nicholar Barry and Narelle Miragliotta. 2015. Australia. In Brian Galligan and Scott Brenton (eds),
Constitutional Conventions in Westminster System: Controversies, Changes and
Challenges. Cambridge: Cambridge University Pres, 204 at 210.
ดูโครงสร้างและอ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญไทยใน ปวริศร เลิศธรรมเทวี. (2559). การควบคุม
กฎหมายมิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญในประเทศไทย. รัฐสภาสาร, 64(6), หน้า 7-31.
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ปัจจุบันยังไม่มีค�ำวินิจฉัยของศาลออสเตรเลียที่น�ำประเพณีทางรัฐธรรมนูญ
มาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดี
(2) การบัญญัตปิ ระเพณีทางรัฐธรรมนูญให้เป็นลายลักษณ์อกั ษร (Codifying
Conventions)
นอกเหนือจากเรือ่ งการควบคุมโดยศาลสูงในคดีรฐั ธรรมนูญ วิกฤติรฐั ธรรมนูญ
ในปี ค.ศ. 1975 ยังก่อให้เกิดความพยายามที่จะบัญญัติประเพณีทางรัฐธรรมนูญ
ให้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อความชัดเจนในการปรับใช้และการตีความของฝ่าย
การเมือง45 กรณีนี้จึงเกิดการจัดท�ำระเบียบปฏิบัติ หรือคู่มือการปฏิบัติหน้าที่ภายใน
องค์กรต่างๆ ลักษณะเดียวกับระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี คูม่ อื ปฏิบตั ขิ องคณะรัฐมนตรี
ของประเทศอังกฤษดังที่วิเคราะห์ในบทที่ 5 ข้างต้น
(3) การแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น (Constitutional
Amendments)
วิกฤติรฐั ธรรมนูญในปี ค.ศ. 1975 ของออสเตรเลียน�ำไปสูก่ ารแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ในปี ค.ศ. 1977 ใน 3 ประเด็น ได้แก่ (1) การแต่งตั้งวุฒิสมาชิกที่ว่างลงภายใต้
Constitution Alteration (Senate Casual Vacancies) 197746 (2) หลักเกณฑ์การ
เกษียณอายุราชการของผูพ้ พิ ากษาภายใต้ Constitution Alteration (Retirement
of Judges) 197747 และ (3) การลงประชามติภายใต้ Constitution Alteration
(Referendums) 197748 ในส่วนที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งวุฒิสมาชิกที่ว่างลงตาม
รัฐธรรมนูญที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ก�ำหนดให้ชะลอการแต่งตั้งต�ำแหน่ง
วุฒิสมาชิกที่ว่างลงออกไปก่อน ตามสถานการณ์และความเหมาะสมตามที่วุฒิสภา
เห็นสมควร
6.4 แนวค�ำวินิจฉัยและนิติวิธีเกี่ยวกับการน�ำประเพณีทางรัฐธรรมนูญมาใช้
ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลออสเตรเลีย
ออสเตรเลียไม่มีบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่ให้ศาลน�ำหลักการเรื่องประเพณีมา
ใช้บังคับแก่พฤติการณ์แห่งคดี กรณีน้ีจึงเป็นเหตุผลส�ำคัญที่ศาลไม่อาจน�ำหลักการ
45

46
47
48

Peter H. Russell. 2015. Codifying Convention. In Brian Galligan and Scott Brenton (eds).
Constitutional Conventions in Westminster System: Controversies, Changes and
Challenges, 233–248.
Constitution Alteration (Senate Casual Vacancies) (1977) (Australia).
Constitution Alteration (Retirement of Judges) (1977) (Australia).
Constitution Alteration (Referendums) (1977) (Australia).

_18-0218(001-304)P5.indd 186

6/7/61 BE 11:59 AM

การน�ำประเพณีในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ

187

เรื่องประเพณีมาปรับใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีได้แบบของประเทศไทยดังที่ได้
วิเคราะห์ในบทที่ 3 ข้างต้น ออสเตรเลียได้รับอิทธิพลแนวคิดเรื่องรัฐธรรมนูญ
และระบอบการปกครองมาจากอังกฤษ ฉะนัน้ แนวคิดเรือ่ งประเพณีทางรัฐธรรมนูญ
จึงได้รบั อิทธิพลมาจากหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยถือว่าประเพณีทางรัฐธรรมนูญ
เกิดจากแนวปฏิบตั ขิ องสถาบันทางการเมืองทีป่ ระพฤติปฏิบตั มิ าและยอมรับระหว่างกัน
หากเกิดกรณีพิพาทและข้อขัดแย้งเกี่ยวกับประเพณีทางรัฐธรรมนูญ ศาลก็มิอาจน�ำ
หลักการเรือ่ งประเพณีมาใช้ตดั สินในคดีได้ ในกรณีนรี้ ฐั สภาจะถือเป็นองค์กรทีเ่ ข้ามา
มีบทบาทเป็นอย่างมากแสดงให้เห็นถึงการคืนอ�ำนาจตัดสินใจต่างๆ ทางการเมือง
ให้แก่ประชาชนผ่านรัฐสภาเป็นผู้ตัดสินใจ โดยรัฐสภาจะน�ำประเพณีในเรื่องต่างๆ
มาบัญญัตเิ ป็นกฎหมาย (Statute Laws) เพือ่ ให้มคี วามชัดเจนในแนวปฏิบตั หิ รือปรับปรุง
ยกเลิก หรือแก้ไขโดยจัดท�ำเป็นกฎหมาย หรือแนวปฏิบัติขององค์กรต่างๆ ดังได้
วิเคราะห์ข้างต้น
กล่าวได้วา่ ประเด็นเรือ่ งแนวค�ำวินจิ ฉัยเกีย่ วกับการน�ำประเพณีทางรัฐธรรมนูญ
มาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลออสเตรเลียจึงยังไม่มีบรรทัดฐานทางคดี
ที่เกิดขึ้นโดยตรงแตกต่างกับกรณีของประเทศไทย และส�ำหรับประเด็นเรื่องนิติวิธี
ในการน�ำหลักการเรื่องประเพณีมาใช้เป็นเรื่องแนวทางภาคปฏิบัติมากกว่าจะเป็น
เรื่องนิติวิธีของศาล
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีแนวโน้มและความพยายามที่จะให้มีการบัญญัติ
รัฐธรรมนูญในลักษณะที่ให้ศาลน�ำประเพณีมาบังคับใช้ได้49 และกล่าวได้ว่า แม้ไม่มี
บรรทัดฐานแนวค�ำวินจิ ฉัยของศาลทีเ่ ป็นการน�ำหลักการเรือ่ งประเพณีมาปรับใช้โดย
แต่มีแนวค�ำวินิจฉัยของศาลสูง (High Court of Australia) ที่แสดงให้เห็นถึงการ
ยอมรับหลักการเรือ่ งประเพณีทางรัฐธรรมนูญบางหลักการ นักกฎหมายออสเตรเลีย
อ้างว่าค�ำวินจิ ฉัยของศาลสูงดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการปรับใช้หลักการเรือ่ งประเพณี
ทางรัฐธรรมนูญในทางอ้อม ดังแนวค�ำวินิจฉัยต่อไปนี้
6.4.1 คดี Sankey v Whitlam (1978)
คดี Sankey v Whitlam (1978)50 เกี่ยวข้องกับการตีความเรื่อง “เอกสิทธิ์
49

50

Peter H. Russell. 2015. Codifying Convention. In Brian Galligan and Scott Brenton (eds).
Constitutional Conventions in Westminster System: Controversies, Changes and
Challenges, 233–248.
Sankey v Whitlam (1978) 142 CLR 1 [1978] HCA 43 (9 November 1978) (High Court of
Australia) (Australia).
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ของสถาบันพระมหากษัตริย”์ (Crown Privilege) โดยถือเป็นคดีรฐั ธรรมนูญทีส่ ำ� คัญ
ที่สุดคดีหนึ่งที่ศาลสูงออสเตรเลีย (High Court 0f Australia) ได้พิจารณาวินิจฉัย
วางหลักไว้เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 1978 โดยมีสาระส�ำคัญและภูมิหลังของ
คดีสรุปได้ดังนี้
คดีนเี้ กิดขึน้ ภายหลังจากกรณีการปลดออกจากต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี Gough
Whitlam ในปี ค.ศ. 1975 นาย Danny Sankey (โจทก์) ได้ฟอ้ งคดีบคุ คลส�ำคัญในคณะ
รัฐบาลของ Gough Whitlam ได้แก่ Gough Whitlam Rex Conner Lionel Murphy
และ Jim Cairns โดยมีขอ้ หาว่าปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยมิชอบ (Unlawful Conduct) เกีย่ วกับ
การกูย้ มื เงินของรัฐบาลจากประเทศในตะวันออกกลาง “Loan Affairs” (กรณีดงั กล่าว
เป็นเรือ่ งอือ้ ฉาวทีส่ ง่ ผลต่อคะแนนนิยมในตัวรัฐบาลของ Gough Whitlam และเป็น
เหตุให้เกิดการปลดออกจากต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น) และมีข้อหา
เพิ่มเติมอีกสองประเด็น กล่าวคือ
ประการแรก จ�ำเลยถูกฟ้องว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ การขอกู้ยืมเงินจาก
ประเทศตะวันออกกลางถือมีกระบวนการทีข่ ดั ต่อพระราชบัญญัตทิ เี่ กีย่ วกับการเงิน
และการคลังของออสเตรเลียภายใต้ Commonwealth-State Financial Agreement
of 192851
ประการที่สอง การกระท�ำของจ�ำเลยเป็นการสมรู้ร่วมคิดกันกระท�ำความผิด
และเป็นการใช้อุบายหลอกลวงเพื่อให้ข้าหลวงใหญ่ประจ�ำออสเตรเลียด�ำเนินการ
อย่างหนึ่งอย่างใด
ในชั้นพิจารณาของศาล โจทก์ได้ขอให้ศาลมีค�ำสั่งเรียกพยานเอกสารส�ำคัญ
เพื่อใช้ในการพิสูจน์ความผิดของจ�ำเลย โดยเป็นเอกสารหลักฐานที่อยู่ในความ
ครอบครองของคณะรัฐบาลนายกรัฐมนตรี Fraser ซึ่งเพิ่งได้รับการแต่งตั้งแทนที่
Gough Whitlam กลับปฏิเสธทีจ่ ะให้ขอ้ มูลหรือเอกสารใดๆ โดยอ้างว่า “เป็นความลับ
ของทางราชการ” และเป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วพันกับการด�ำเนินกิจการของส�ำนักงานทรัพย์สนิ
ส่วนพระมหากษัตริย์จึงเป็น “เอกสิทธิ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์” คดีนี้ได้มีการ
ด�ำเนินกระบวนพิจารณาตัง้ แต่ศาลชัน้ ต้น (Magistrates’ Court) ศาลอุทธรณ์ (NSW
Court of Appeal) ไปจนถึงศาลสูง (ศาลฎีกา) ออสเตรเลีย (High Court of Australia)
โดยศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ยกค�ำขอที่ให้ออกหมายเรียกน�ำพยานหลักฐาน
ดังกล่าวมาใช้ในกระบวนพิจารณาของศาล แต่ในชัน้ พิจารณาของศาลสูงได้พพิ ากษา
51

Commonwealth-State Financial Agreement (1928) (Australia).
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กลับค�ำสัง่ ศาลชัน้ ต้นและศาลอุทธรณ์ โดยมีคำ� สัง่ ให้ออกหมายเรียกน�ำพยานเอกสาร
ดังกล่าวมาใช้ในการพิจารณาของศาล
อย่ า งไรก็ ต าม คดี ดั ง กล่ า วศาลสู ง ได้ พิ พ ากษายกฟ้ อ งจ� ำ เลยทั้ ง หมดไป
โดยถือว่าเป็นการกระท�ำทีย่ งั ไม่ถงึ ขนาดว่าเป็นการปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยมิชอบแต่เป็นเรือ่ ง
“Bad in Law” ค�ำพิพากษาดังกล่าวมีการกล่าวถึงประเด็นที่เกี่ยวกับเอกสิทธิ์ของ
สถาบันพระมหากษัตริยว์ า่ หากเอกสารดังกล่าวเกีย่ วพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์
ย่อมไม่อยูภ่ ายในครอบครองของฝ่ายบริหาร (คณะรัฐมนตรี) ฉะนัน้ แม้เอกสารจะเป็น
เรื่องลับเพียงใด หากอยู่ภายในครอบครองของสถาบันทางการเมือง ที่มิใช่สถาบัน
พระมหากษัตริย์ย่อมไม่ได้รับเอกสิทธิ์คุ้มครองตามหลักเรื่อง “Crown Privilege”52
นักกฎหมายรัฐธรรมนูญออสเตรเลียให้ข้อสังเกตว่าคดีดังกล่าวเป็นคดีส�ำคัญที่ศาล
ก้าวไปถึงประเพณีทางรัฐธรรมนูญส�ำคัญเกีย่ วกับสถานะความอยูเ่ หนือกฎหมายของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ แต่หลีกเลีย่ งทีจ่ ะใช้คำ� ว่าประเพณี เนือ่ งจากไม่มบี ทบัญญัติ
กฎหมาย53 หรือรัฐธรรมนูญให้อ�ำนาจศาลในการน�ำหลักดังกล่าวมาบังคับใช้54
นอกเหนือจากคดี Sankey v Whitlam ที่ศาลสูงมีการตีความเรื่องเอกสิทธิ์
ของสถาบันพระมหากษัตริย์ยังมีอีกคดีค�ำตัดสินที่มีการตีความเรื่องดังกล่าวปรากฏ
ในคดี Australian Competition and Consumer Commission v Baxter
Healthcare Pty Ltd. (2007)55 แต่สาระส�ำคัญอาจมีความแตกต่างกันในรายละเอียด
6.4.2 คดี Sykes v Cleary (1992)
คดี Sykes v Cleary (1992)56 เกี่ยวข้องกับการตีความค�ำว่า “ลูกจ้าง”
กับการด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง โดยคดีนี้ Phil Cleary ได้รบั การเลือกตัง้ เป็นสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรในปี ค.ศ. 1992 และในขณะเดียวกันเป็นข้าราชการครู (School
Teacher) ในรัฐวิกตอเรีย (Victoria) โดยมีสถานะว่าอยู่ระหว่างการลาโดยมิได้รับ
เงินเดือน  (Leave Without Pay) มาเป็นระยะเวลาสองปี จึงเกิดปัญหาทางข้อกฎหมาย
52
53
54
55
56

Ibid.
กฎหมายดังกล่าว หมายถึง กรอบนิตวิ ธิ ภี ายใต้ Acts Interpretation Act 1901 (Australia) ข้างต้น ซึง่ เป็น
กฎหมายวางกรอบนิติวิธีในการที่ศาลจะปรับใช้บทกฎหมายและรัฐธรรมนูญ.
ดู George Williams, Sean Brennan and Andrew Lynch. 2010. Australian Constitutional
Law & Theory: Commentary and Materials. Sydney: Federation Press.
Australian Competition and Consumer Commission v Baxter Healthcare Pty Ltd. (2007)
HCA 38 [2007] (15 March 2007) (High Court of Australia) (Australia).
Sykes v Cleary (1992) HCA 60, [1992] 176 CLR 77, 107 (25 November 1992) (High Court
of Australia) (Australia).
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และรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับสมาชิกภาพของ Phil Cleary ดังนี้
ประการแรก การเป็นข้าราชการครูโดยมีสถานะลาโดยมิได้รับเงิน จะถือเป็น
ลูกจ้างซึง่ ต้องห้ามในการเป็นสมาชิกรัฐสภาตามกฎหมายเกีย่ วกับการเลือกตัง้ ภายใต้
Commonwealth Electoral Act 191957
ประการทีส่ อง เกีย่ วข้องกับหลักการแบ่งแยกอ�ำนาจการปกครอง (Separation
of Powers) ซึ่งเป็นประเพณีการปกครองที่ว่าสมาชิกรัฐสภา (Member of the
Legislature) จะด�ำรงต�ำแหน่งทางฝ่ายบริหาร (Member of the Executive)
ในคราวเดียวกันมิได้58
คดีนศี้ าลสูงออสเตรเลีย (High Court of Australia) ได้พจิ ารณาและวินจิ ฉัยว่า
ความเป็นสมาชิกภาพของ Phil Cleary ไม่ชอบด้วยหลักเกณฑ์เรือ่ งการด�ำรงต�ำแหน่ง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขัดต่อรัฐธรรมนูญและขัดต่อเรื่องหลักการแบ่งแยก
อ�ำนาจการปกครอง โดยพิพากษาให้ Phil Cleary พ้นจากสมาชิกภาพของสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร
จะเห็นได้วา่ คดีนมี้ กี ารกล่าวถึงหลักการเรือ่ งการแบ่งแยกอ�ำนาจการปกครอง
ซึง่ เป็นหลักการและประเพณีทางรัฐธรรมนูญขัน้ พืน้ ฐานมาใช้ในการพิจารณาวินจิ ฉัย
คดี59 และอาจเปรียบเคียงได้กับคดีค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 912/2536 ของไทยที่มี
การน�ำหลักการเรื่องการแบ่งแยกอ�ำนาจมาปรับใช้ในคดีเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม
บรรทัดฐานค�ำวินิจฉัยของศาลสูงออสเตรเลียนี้จะเป็นการปรับใช้หลักการเรื่อง
ประเพณีทางรัฐธรรมนูญหรือไม่ ศาลมิได้กล่าวไว้แต่อย่างใด60
6.4.3 คดี Fardon v Attorney-General (Qld) (2004)
คดี Fardon v Attorney-General (2004)61 เป็นอีกคดีที่สำ� คัญที่มีความ
57
58
59

60

61

Commonwealth Electoral Act (1919) (Australia).
Sykes v Cleary (1992) HCA 60, [1992] 176 CLR 77, 107 (25 November 1992) (High Court of
Australia) (Australia).
ดูบทวิเคราะห์ใน George Williams, Sean Brennan and Andrew Lynch. 2010. Australian
Constitutional Law & Theory: Commentary and Materials. Sydney: Federation Press, at
404-8.
ความเห็นส่วนตัวของนักวิจยั มองว่าเป็นการน�ำหลักการเรือ่ งประเพณีทางรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะเรือ่ งการ
แบ่งแยกอ�ำนาจการปกครองมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดี แต่การที่ศาลสูงมิได้ระบุให้ชัดเจนเนื่องจาก
อาจมองว่าประเพณี (Conventions) เป็นเรื่องที่มิอาจบังคับในศาลได้ และฝ่ายนิติบัญญัติก็มิได้บัญญัติ
ให้อ�ำนาจศาลให้น�ำหลักการเรื่องประเพณีมาปรับใช้ได้แต่อย่างใด.
Fardon v Attorney-General (Qld) (2004) 223, [2004] 210 CLR 50 (1 October 2004) (High
Court of Australia) (Australia).
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เกีย่ วพันกับประเด็นเรือ่ งประเพณีทางรัฐธรรมนูญ โดยเกีย่ วกับการตีความเรือ่ งหลัก
การแบ่งแยกอ�ำนาจ (Separation of Powers)
โดยในคดีนี้เกี่ยวข้องกับกรณีการประกาศใช้กฎหมายในมลรัฐควีนส์แลนด์
(Queensland) ประเทศออสเตรเลียเกีย่ วกับความผิดทางอาญา ข้อหาทีเ่ กีย่ วกับเพศ
(Sex Offenders) โดยบัญญัตใิ ห้อำ� นาจศาลสูงในมลรัฐ (ฝ่ายตุลาการ) มีอำ� นาจกักขัง
(Detain) นักโทษความผิดในคดีดังกล่าวภายหลังพ้นโทษแล้ว ทั้งนี้ ตามเงื่อนไข
และหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�ำหนด62 และมีบทบัญญัติให้อัยการสูงสุดแห่งมลรัฐ
(ฝ่ายบริหาร) มีอ�ำนาจยื่นร้องขอต่อศาลเพื่อออกค�ำสั่งดังกล่าวได้
Fardon เป็นนักโทษในข้อหาดังกล่าว โดยลักษณะแห่งความผิดทีใ่ ห้ตอ้ งโทษ
จ�ำคุกมีลกั ษณะเข้าข่ายหลักเกณฑ์ทกี่ ฎหมายก�ำหนดว่าอาจถูกกักขังต่อไปได้อกี แม้วา่
จะได้รบั โทษจนครบระยะเวลาแล้วก็ตาม และต่อมาในวันที่ 17 มิถนุ ายน ค.ศ. 2003
อัยการสูงสุดประจ�ำมลรัฐได้ยื่นค�ำร้องขอต่อศาลให้กักขัง Fardon ต่อไปอีกแม้จะ
ได้โทษจ�ำคุกจนครบก�ำหนดแล้ว
Fardon ได้อทุ ธรณ์คำ� สัง่ ดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่า บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายให้
อ�ำนาจแก่ศาลในลักษณะที่มิใช่เป็นอ�ำนาจในการตรวจสอบถ่วงดุล (non-Judicial
Power) อ�ำนาจดังกล่าวเป็นอ�ำนาจบังคับใช้กฎหมาย เป็นอ�ำนาจของหน่วยงาน
ฝ่ายบริหารจึงถือว่าเป็นการแทรกแซงความเป็นอิสระของฝ่ายตุลาการและขัดต่อ
หลักการแบ่งแยกอ�ำนาจจึงขัดต่อรัฐธรรมนูญ
คดีได้ขนึ้ สูศ่ าลสูงสุดออสเตรเลีย โดยศาลสุสดุ ได้วนิ จิ ฉัยว่าอ�ำนาจของศาลใน
การด�ำเนินการดังกล่าวเป็นอ�ำนาจทีเ่ กิดจากบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีฝ่ า่ ยนิตบิ ญ
ั ญัติ
ได้ตราขึ้นจึงเป็นอ�ำนาจที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายนิติบัญญัติตามหลักการแบ่งแยก
อ�ำนาจการปกครอง ฉะนัน้ จึงถือว่าบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายและการกระท�ำของศาล
ชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ63
กล่าวได้ว่า ศาลสูงสุดออสเตรเลียมิได้น�ำหลักการเรื่องประเพณีมาปรับใช้
แต่ค�ำพิพากษามีการตีความประเพณีและหลักการพื้นฐานทางรัฐธรรมนูญเรื่อง
“การแบ่งแยกอ�ำนาจการปกครอง”

62
63

อาทิ นักโทษในคดีความคิดเกี่ยวกับเพศที่กระท�ำต่อเด็ก.
ผู้พิพากษาศาลสูงสุดในคดีนี้ท่านหนึ่งคือ Justice Michal Kirby เป็นอาจารย์ผู้สอนผู้วิจัยที่มหาวิทยาลัย
แห่งซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย โดยได้หยิบยกคดีดังกล่าวในการบรรยาย.
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6.5 บทส่งท้าย
บทนี้กล่าวถึงประเพณีทางรัฐธรรมนูญของประเทศออสเตรเลีย โดยศึกษา
ระบอบการปกครอง ระบบกฎหมายและรัฐธรรมนูญของออสเตรเลีย จากการศึกษา
พบว่าออสเตรเลียได้รบั อิทธิพลแนวคิดทางการปกครองในระบบรัฐสภามาจากอังกฤษ
สาเหตุหนึง่ เป็นเพราะออสเตรเลียมีประวัตศิ าสตร์ทเี่ ชือ่ มโยงกับอังกฤษมาตัง้ แต่การ
ตั้งรกรากในศตวรรษที่ 18 การปกครองตนเองโดยมีรัฐบาลภายในรัฐอาณานิคม
และการรวมอาณานิคมให้กลายเป็นเครือรัฐออสเตรเลียในปี ค.ศ. 1900 และมีการ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1901
รัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1901 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของออสเตรเลีย
และเป็นฉบับทีใ่ ช้บงั คับถึงปัจจุบนั มีการบัญญัตนิ ำ� หลักการทีป่ รากฏในเอกสารกฎหมาย
รัฐธรรมนูญของอังกฤษมาใช้ อาทิ มหาบัตร Magna Carta 1215 ค�ำขอสิทธิ Petition
of Rights 1628 และพระราชบัญญัติ Bill of Rights 1689 ออสเตรเลียได้ผสมผสาน
แนวคิดเรือ่ งรัฐบาลในระบบสหพันธรัฐ (Federation) ของสหรัฐอเมริกามาใช้ในการ
ปกครองภายในแต่ละรัฐ จึงเกิดรัฐบาลภายในแต่ละรัฐซึ่งมีสภานิติบัญญัติในการ
ตรากฎหมายเพื่อใช้บังคับเป็นการภายใน และมีรัฐสภาและรัฐบาลกลางซึ่งมาจาก
การเลือกตัง้ ท�ำหน้าทีบ่ ริหารราชการแผ่นดินของประเทศ โดยออสเตรเลียมีการปกครอง
แบบเดียวกับประเทศไทย กล่าวคือ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กษัตริย์แห่งราชวงศ์อังกฤษเป็นประมุขแห่งรัฐ
ของออสเตรเลีย โดยมีต�ำแหน่งข้าหลวงใหญ่ (Governor-General) ท�ำหน้าที่แทน
พระองค์ในประเทศออสเตรเลีย
กล่าวได้วา่ การศึกษาประเพณีทางรัฐธรรมนูญ และวิกฤติรฐั ธรรมนูญทีเ่ กิดขึน้
ในปี ค.ศ. 1975 ของออสเตรเลีย เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจและจะได้น�ำไปถอดเป็น
บทเรียน รวมตลอดทัง้ วิเคราะห์เปรียบเทียบกับประเพณีทางรัฐธรรมนูญของไทยใน
บทสรุปต่อไป นอกเหนือจากกรณีศึกษาประเพณีทางรัฐธรรมนูญของออสเตรเลีย
ยังมีตัวอย่างประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่ปรากฏของประเทศในเครือจักรภพ ได้แก่
แคนาดา64 และนิวซีแลนด์65 อย่างไรก็ตาม การศึกษาประเพณีทางรัฐธรรมนูญของ
64

65

ดู Andrew C. Banfield. 2015 Canada. . In Brian Galligan and Scott Brenton (eds),
Constitutional Conventions in Westminster Systems: Controversies, Changes and
Challenges. Cambridge: Cambridge University Press, 189–203.
ดู Grant Duncan. 2015. New Zealand. In Brian Galligan and Scott Brenton (eds),
Constitutional Conventions in Westminster Systems: Controversies, Changes and
Challenges. Cambridge: Cambridge University Press, 217–232.
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ทั้งสองประเทศในเครือจักรภพดังกล่าวอยู่นอกเหนือขอบเขตการศึกษาในครั้งนี้
ส�ำหรับส่วนที่เหลือของรายงานวิจัยฉบับนี้จะได้วิเคราะห์ประเพณีทางรัฐธรรมนูญ
ของกลุ่มประเทศในยุโรป ได้แก่ สเปนและเนเธอร์แลนด์ ซึ่งมีภูมิหลังที่เกี่ยวพัน
กับอังกฤษ กลุม่ ประเทศอิสลาม ได้แก่ จอร์แดนและโมร็อกโก ซึง่ มีความเกีย่ วพันกับ
อังกฤษเช่นเดียวกัน และกลุ่มประเทศในเอเชีย ได้แก่ ญี่ปุ่นและภูฏาน ซึ่งได้รับ
อิทธิพลแนวคิดเรื่องรัฐธรรมนูญจากอังกฤษ ตลอดจนระบอบการปกครองในระบบ
รัฐสภามาจากอังกฤษเช่นเดียวกัน
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บทที่ 7
กลุ่มประเทศยุโรป : กรณีศึกษาประเพณีทาง
รัฐธรรมนูญของสเปนและเนเธอร์แลนด์
7.1 บทน�ำ
โลกตะวันตกในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 และ 18 เป็นระยะของการเกิดขึน้ ของ
รัฐใหม่ๆ แต่ละประเทศมีความเจริญเติบโตแตกต่างกัน เกิดเหตุการณ์สำ� คัญๆ ทีส่ ง่ ผล
ต่อระบอบการปกครอง ลัทธิทางการเมือง และแนวคิดเรือ่ งรัฐธรรมนูญ เช่น การปฏิวตั ิ
ในอังกฤษ ปี ค.ศ. 1689 การประกาศเอกราชของสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 1776
และการปฏิวัติในประเทศฝรั่งเศส ปี ค.ศ. 1789 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของยุคอุดมการณ์
เหตุการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดพลังที่จะอนุรักษ์และสงวนรักษาของเดิมซึ่งถือว่าเป็น
ภูมปิ ญ
ั ญาของอดีตกับฝ่ายทีต่ อ้ งการเปลีย่ นแปลง รัฐสภาท้าทายและแข็งข้ออ�ำนาจ
ของกษั ต ริ ย ์ มี ก ารน� ำ แนวคิ ด และทฤษฎี ใ หม่ ๆ มาใช้ ใ นระบอบการปกครอง
มีการเรียกร้องให้มเี สรีภาพมากขึน้ ในขณะเดียวกันการพาณิชย์กเ็ ข้าแทนทีเ่ กษตรกรรม
ดัง้ เดิม การปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมก่อให้เกิดชนชัน้ แรงงานและปัญหาสังคมทีต่ ดิ ตามมา
ในคริสต์ศตวรรษที่ 18 เป็นยุคแสงสว่างทางปัญญา (Age of Enlightenment)1
ยุคแห่งการใช้เหตุผลซึง่ ถูกจุดประกายโดยปราชญ์หลายท่านในยุคนัน้ อาทิ วอลแตร์
(Voltaire)2 มองเตสกิเออ (Montesquieu)3 รุสโซ (Rousseau)4 เดวิด ฮูม (David
Hume)5 อดัม สมิธ (Adam Smith)6 และเอ็มมานูเอล คาน (Immanuel Kant)7
เป็นต้น แนวคิดของปราชญ์เหล่านี้มีส่วนกระตุ้นให้เกิดสงครามประกาศอิสรภาพ
ของสหรัฐอเมริกา (ค.ศ. 1776) ปลดแอกจากการเป็นอาณานิคมของอังกฤษ8 ส่งผล
ต่อเนือ่ งให้เกิดการปฏิวตั ฝิ รัง่ เศส ค.ศ. 1789 และส่งผลสะเทือนต่อระบอบการปกครอง
1
2
3
4
5
6
7
8

นักปราชญ์ที่มีอิทธิพลมาตั้งแต่ก่อนยุคแสงสว่างทางปัญญา ได้แก่ ฟรานซิส เบคอน (Francis Bacon)
และจอห์น ล็อค (John Locke) เป็นต้น.
Volaire’s Dictionnaire Philosophique (1764).
Montesquieu’s Spirit of the Laws (1748).
Rousseau’s Discourse on Inequality (1754) and the Social Contract (1762).
David Hume’s A Treatise of Human Nature (1738).
Adam Smith’s The Wealth of Nations (1776).
Immanuel Kant’s Critical of Pure Reason (1781).
ดู ปวริศร เลิศธรรมเทวี. 2558. รัฐธรรมนูญกับการรับรองและคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม.
กรุงเทพฯ : ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. บทที่ 4.
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ของประเทศในยุโรป รวมทัง้ ประเทศสเปนและเนเธอร์แลนด์ และประเทศต่างๆ ทัว่ โลก
บทนีก้ ล่าวถึงกรณีศกึ ษาของประเทศสเปนและเนเธอร์แลนด์สองประเทศมหาอ�ำนาจ
ของชาติตะวันตกซึ่งมีการปกครองในระบอบกษัตริย์เช่นเดียวกับประเทศไทย
และอังกฤษ
การศึกษาในบทนี้จะให้ความส�ำคัญกับประเพณีทางรัฐธรรมนูญของสเปน
และเนเธอร์แลนด์โดยศึกษาจากภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ ระบอบการปกครอง
และบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ รวมตลอดทัง้ แนวปฏิบตั ทิ เี่ กิดขึน้ ของสถาบันการเมือง
ทั้งสองประเทศ โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน กล่าวคือ การวิเคราะห์กรณี
ศึกษาประเทศสเปน และการวิเคราะห์กรณีของประเทศเนเธอร์แลนด์
7.2 สเปน
การศึกษาประเพณีทางรัฐธรรมนูญของสเปนมีความจ�ำเป็นจะต้องมีความ
เข้าใจเกีย่ วกับภูมหิ ลังทางประวัตศิ าสตร์ของประเทศสเปน พัฒนาการของรัฐธรรมนูญ
ในสเปน ตลอดจนแนวคิดและธรรมเนียมปฏิบัติที่เป็นประเพณีทางรัฐธรรมนูญ
ของสเปน
7.2.1 พื้นภูมิของประเทศสเปน
สเปนครั้งหนึ่งเคยเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่และเป็นมหาอ�ำนาจของโลกในช่วง
ศตวรรษที่ 16–18 โดยมีอาณานิคมตามทวีปต่างๆ ทั่วโลก อาจกล่าวได้ว่า สเปน
เป็นประเทศแรกทีถ่ กู เรียกว่าเป็นจักรวรรดิทพี่ ระอาทิตย์ไม่ตกดิน (The Empire on
Which the Sun Never Sets) ส�ำหรับภูมิหลังของสเปนสามารถมองย้อนไปถึง
ช่วงสมัยยุคกลางของยุโรป (Middle Ages) จนถึงปี ค.ศ. 1516 ซึ่งมีการรวบรวม
อาณาจักรสเปนเป็นปรึกแผ่นในสมัยราชวงศ์ Habsburg และเป็นช่วงที่เข้าสู่
ยุคสมัยใหม่ทพี่ ฒ
ั นาเป็นสเปนในปัจจุบนั การศึกษาพืน้ ภูมขิ องประเทศสเปนจะล�ำดับ
เหตุการณ์จากช่วงศตวรรษที่ 16 ซึง่ เป็นช่วงทีส่ เปนมีความเจริญเป็นอย่างมาก จนถึง
ยุคสมัยปัจจุบัน
(1) สเปนภายใต้การปกครองของราชวงศ์ Habsburgs ในศตวรรษที่ 16
และ 17
ดังได้กล่าวข้างต้นว่า สเปนเคยเป็นจักรวรรดิอันยิ่งใหญ่ โดยมีดินแดน
อาณานิคมไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะในช่วงศตวรรษที่ 16 และ 17 ภายใต้
การปกครองของราชวงศ์ Habsburg ซึง่ เป็นช่วงเวลาทีจ่ กั รวรรดิสเปนมีความยิง่ ใหญ่
จนถึงขีดสุด พระเจ้าชาร์ลที่ 1 แห่งสเปน (Charles I of Spain) เป็นกษัตริยพ์ ระองค์แรก
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ของราชวงศ์ Habsburgs ทรงขึ้นครองราชย์ในปี ค.ศ. 1516 และการขึ้นครองราชย์
ของพระองค์ส่งผลกระทบกระเทือนต่อการเมืองการปกครองและจักรวรรดิต่างๆ
ในยุโรป กล่าวคือ พระองค์ทรงด�ำรงต�ำแหน่งเป็นจักรพรรดิแห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
อีกต�ำแหน่ง (Charles V, Holy Roman Emperor)9 กรณีนสี้ ง่ ผลให้พระเจ้าชาร์ลที่ 1
แห่งสเปนทรงปกครองดินแดนต่างๆ ทั่วทั้งยุโรปซึ่งเป็นรัฐภายใต้การปกครอง
ของอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ และทรงปกครองสเปนและดินแดนที่อยู่ภายใต้
การปกครองของอาณาจักรสเปน
ในช่วงปลายรัชสมัยของพระองค์ ทรงแบ่งดินแดนของผู้ที่จะสืบราชบัลลังก์
ออกเป็น 2 ส่วนส�ำคัญ กล่าวคือ
(1) อาณาจักรสเปนซึง่ มีดนิ แดนกว้างใหญ่ไพศาลและปกครองประเทศต่างๆ
ในยุโรป ประเทศในทวีปแอฟริกา ประเทศในแถบละตินอเมริกา และเนเธอร์แลนด์
(2) อาณาจักรที่อยู่ภายใต้จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งปกครองรัฐต่างๆ
ในยุโรปกลาง
ภายหลังการสละราชสมบัติของพระเจ้าชาร์ลที่ 1 แห่งสเปนในปี ค.ศ. 1556
พระเจ้าฟิลปิ ที่ 2 (Philip II of Spain) ได้ขนึ้ ครองราชย์แทน10 ในรัชสมัยของพระเจ้าฟิลปิ
สเปนประสบปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับลัทธิความเชื่อและมุมมองทางศาสนา
พระเจ้าฟิลิปทรงสนับสนุนคริสตจักรนิกายคาธอลิก เป็นอย่างมาก และคัดค้าน
ความเชือ่ ทางศาสนาของมุสลิมและโปรแตสแตน สร้างความไม่พอใจให้กบั อาณานิคม
ผู้ใต้ปกครองและรัฐต่างๆ เป็นอย่างมาก ในช่วงรัชสมัยของพระเจ้าฟิลิป สเปนได้ท�ำ
สงครามกับประเทศต่างๆ โดยเฉพาะสงครามกับเนเธอร์แลนด์ในปี ค.ศ. 1560
ซึ่งกินเวลา 8 ปี สงครามกับอังกฤษซึ่งสเปนมองว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังสนับสนุน
เนเธอร์แลนด์ให้แยกตัวออกมาจากอาณานิคมสเปน และท�ำสงครามกับฝรั่งเศส
ระหว่างปี ค.ศ. 1590–159811
สงครามได้สร้างชือ่ เสียงให้แก่จกั รวรรดิสเปน และในช่วงนีท้ สี่ เปนได้กลายเป็น
มหาอ�ำนาจของโลก พระเจ้าฟิลิปที่ 2 สวรรคตในปี ค.ศ. 1598 พระเจ้าฟิลิปที่ 3
องค์รัชทายาทขึ้นครองราชย์ (ค.ศ. 1598-1621) ในปี ค.ศ. 1618 ซึ่งเป็นช่วงปลาย
รัชสมัยของพระเจ้าฟิลปิ ที่ 3 สเปนได้ทำ� สงครามกับประเทศต่างๆ ในยุโรปซึง่ กินเวลา
9
10
11

Rhea Marsh Smith. 1965. Spain: A Modern History. University of Michigan Press, at 2.
Ibid.
Simon Barton. 2009. A History of Spain. Hampshire, England: Palgrave Macmillan.
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ยืดเยื้อเป็นระยะเวลานานถึง 30 ปี (Thirty Years’ War)12 และเป็นช่วงเวลา
ที่กษัตริย์แห่งสเปนปกครองตามอ�ำเภอใจ การตอบแทนหรือการให้รางวัลขึ้นอยู่กับ
ความพอใจของกษัตริย์ ต่อมาในสมัยพระเจ้าฟิลิปที่ 4 ทรงครองราชย์ตั้งแต่ปี
ค.ศ. 1621–1665 เป็นช่วงเวลาทีส่ เปนเกิดสูญญากาศทางการเมือง กษัตริยท์ รงปล่อยปละ
ละเลย การบริหารราชการแผ่นดินเป็นอ�ำนาจของขุนนางชัน้ ผูใ้ หญ่โดยเฉพาะ Gaspar
de Guzman ซึง่ เป็นทีช่ นื่ ชอบของพระเจ้าฟิลปิ ที่ 4 ทรงให้อำ� นาจให้การบริหารราชการ
แผ่นดินแทนพระองค์13 และในปี ค.ศ. 1648 สงคราม 30 ปี ของสเปนกับประเทศ
ต่างๆ ในยุโรปได้ยุติลงโดยไม่มีฝ่ายใดเป็นผู้ชนะ สเปนเกิดกบฏแบ่งแยกดินแดน
ในรัฐภายใต้การปกครองของสเปน ได้แก่ โปรตุเกส อิตาลี และแคว้นกาตาลุญญา
(Catalonia)14 ปัจจุบนั โปรตุเกสและอิตาลีได้แยกตัวออกเป็นอิสระจากสเปน ขณะที่
แคว้นกาตาลุญญาได้กลายเป็นปัญหาเกีย่ วกับกบฏแบ่งแยกดินแดนทีล่ กุ ลามเรือ่ ยมา
จนถึงปัจจุบัน
สเปนได้รบั ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการท�ำสงคราม ประชาชนเริม่ อดยาก
ขณะที่งบประมาณใช้ไปในกิจการทางกองทัพ มีการขยายกองทัพเรือเพื่อเสริมสร้าง
ความยิ่งใหญ่ให้แก่กองทัพสเปน15 ถือได้ว่าสเปนเริ่มเข้าสู่ยุคตกต�่ำ  และเข้าสู่สมัย
ของพระเจ้าชาร์ลที่ 2 (ค.ศ. 1665–1700) พระองค์ทรงขึน้ ครองราชย์ตอ่ จากพระเจ้า
ฟิลิปที่ 4 อย่างไรก็ตาม พระองค์ทรงไม่สามารถปฏิบัติราชกรณียกิจได้ตามปกติ
เนื่องจากทรงพิการตั้งแต่ก�ำเนิด และในปี ค.ศ. 1700 ภายหลังพระเจ้าชาร์ลที่ 2
สวรรคต พระองค์ไม่มีพระโอรสที่จะสืบราชบัลลังก์ ราชวงศ์ Habsburg ในสเปน
ซึ่งเคยยิ่งใหญ่ในอดีตจึงได้สูญสิ้นไป
(2) สเปนภายใต้การปกครองของราชวงศ์ Bourbons ในศตวรรษที่ 18
และ 19
ในศตวรรษที่ 18 สเปนเข้ า สู ่ ก ารปกครองภายใต้ ร าชวงศ์ Bourbons
พระเจ้าฟิลิปที่ 5 เป็นกษัตริย์องค์แรกของราชวงศ์ Bourbons พระเจ้าฟิลิปที่ 5
เดิมทีคือ เจ้าชายแห่งฝรั่งเศสมีฐานันดรเป็นดยุคแห่งอองชู (Duke of Anjou)16
และเป็นหลานชายของพระเจ้าชาร์ลที่ 2 แห่งสเปน และพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรัง่ เศส
12
13
14
15
16

Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
John Lynch. 1989. Bourbon Spain: 1700–1808, at 67.
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(Louis XIV of France) ในช่วงนีเ้ องทีส่ งครามได้คอ่ ยๆ ประทุขนึ้ โดยเริม่ จากการอ้างสิทธิ
ในราชบัลลังก์สเปนของจักรพรรดิเลโอโปลด์ที่ 1 แห่งโรมันอันศักดิส์ ทิ ธิ์ (Leopold I,
Emperor of the Holy Roman Empire) ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าชาร์ลที่ 1
แห่งราชวงศ์ Habsburg ดังกล่าวข้างต้น ทรงต่อสูเ้ พือ่ ให้ราชบัลลังก์สเปนยังคงอยูก่ บั
ราชวงศ์ Habsburg เมื่อพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 เริ่มขยายดินแดนไปยังประเทศต่างๆ
ในยุโรปอย่างรวดเร็ว ประเทศอื่นโดยเฉพาะจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ อังกฤษ
โปรตุเกส และเนเธอร์แลนด์ เริ่มเกรงกลัวอิทธิพลและภัยคุกคามจากฝรั่งเศส
เป็ น อย่ า งมาก และในที่ สุ ด อั ง กฤษ โปรตุ เ กส และเนเธอร์ แ ลนด์ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว ม
เป็นพันธมิตรกับจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ต่อต้านฝรั่งเศส
การขึ้นครองราชย์ของพระเจ้าฟิลิปที่ 5 ยังสร้างความหวาดระแวงแก่บรรดา
ประเทศต่างๆ ในยุโรป โดยเฉพาะพันธมิตรจักรวรรดิโรมันอันศักดิส์ ทิ ธิ์ เพราะเกรงว่า
สเปนกับฝรั่งเศส สองประเทศมหาอ�ำนาจทางการทหารในขณะนั้น อาจรวมเป็น
อาณาจักรเดียวกันภายใต้ราชวงศ์ Bourbons และจะส่งผลกระทบต่อดุลแห่งอ�ำนาจ
ในยุโรป เหตุการณ์นนี้ ำ� ไปสูก่ ารท�ำสงครามสืบราชบัลลังก์สเปนทีร่ จู้ กั กันว่า “War of
the Spanish Succession” ซึง่ เกิดขึน้ ในปี ค.ศ. 1701–1714 โดยประเทศมหาอ�ำนาจ
ของยุโรปถูกแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย กล่าวคือ ฝ่ายที่สนับสนุนพระเจ้าฟิลิปที่ 5 ได้แก่
ฝรั่งเศสและสเปน กับฝ่ายที่คัดค้านพระเจ้าฟิลิปที่ 5 ได้แก่ จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์
(ต่อมาคือจักรวรรดิ ปรัสเซีย หรือออสเตรียในปัจจุบัน) อังกฤษ เนเธอร์แลนด์
และโปรตุเกส17
สงครามการสืบราชบัลลังก์สเปนส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสมดุลแห่งอ�ำนาจ
ในยุโรป ประเทศต่างๆ ได้เข้าร่วมสงครามเพือ่ ต่อต้านฝรัง่ เศสและสเปน บางประเทศ
หวังที่จะได้ดินแดนเพิ่มเติม18 บางประเทศเพียงเพื่อป้องกันการสูญเสียดินแดน
ที่ครอบครองอยู19่ ภายหลังสงครามทั้งสองฝ่ายได้ท�ำสนธิสัญญาระหว่างกันเรียกว่า
“Treaty of Utrecht” เมื่อวันที่ 11 เมษายน ค.ศ. 1713 เป็นสนธิสัญญาสงบศึก
และเป็นการรับรองสถานะความเป็นกษัตริยข์ องพระเจ้าฟิลปิ ที่ 5 แห่งสเปน สนธิสญ
ั ญา
ดังกล่าวได้ยกเลิกสิทธิในการสืบราชบัลลังก์ฝรัง่ เศสของพระเจ้าฟิลปิ ที่ 5 เพือ่ เป็นการ
ป้องกันการรวมตัวระหว่างสเปนและฝรั่งเศสให้เป็นอาณาจักรเดียวกัน ในขณะ
17
18
19

Ibid, at 115.
อาทิ อังกฤษ และจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ ซึ่งต่อมาคือจักรวรรดิปรัสเซีย (ออสเตรียและเยอรมัน).
อาทิ เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส และอิตาลี ซึ่งต้องการหลุดพ้นจากการเป็นรัฐภายใต้การปกครองของสเปน
และได้รับการสนับสนุนจากอังกฤษ และจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ.
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เดียวกันสเปนถูกแบ่งแยกดินแดนออกเป็นส่วนๆ โดยเฉพาะดินแดนที่เป็นอิตาลี
และเนเธอร์แลนด์ในปัจจุบันหลุดพ้นจากความเป็นรัฐภายใต้อาณานิคมของสเปน
และเป็นยุคสิน้ สุดของความเกรียงไกรและยิง่ ใหญ่ของสเปนเหนือประเทศอืน่ ๆ ในยุโรป
ในสมั ย ของพระเจ้ า ฟิ ลิ ป ที่ 5 ทรงได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลแนวความคิ ด ในเรื่ อ ง
การปกครองจากฝรัง่ เศสเป็นอย่างมาก ทรงลงพระนามาภิไธยในเอกสารส�ำคัญภายใต้
Decreto de Nueva Planta ในปี ค.ศ. 1715 เพื่ออ้างถึงสิทธิดั้งเดิมต่างๆ
ของกษัตริยใ์ นสมัยแรกเริม่ ของราชวงศ์สเปน นักวิชาการบางท่านอ้างว่า พระเจ้าฟิลปิ ที่ 5
ยังให้ความส�ำคัญกับกิจการเกี่ยวกับฝรั่งเศสมากกว่าการบริหารราชการแผ่นดิน
ในสเปน20 เศรษฐกิจภายในประเทศตกต�ำ่ เป็นอย่างมากและภายหลังพระเจ้าฟิลปิ ที่ 5
ราชวงศ์ Bourbons ปกครองสเปนภายใต้พระเจ้าเฟอร์ดินานที่ 6 (Ferdinand VI)
พระเจ้าชาร์ลที่ 3 (Charles III) พระเจ้าชาร์ลที่ 4 (Charles IV) และพระเจ้าเฟอร์ดนิ าน
ที่ 7 (Ferdinand VII) ตามล�ำดับ
ในสมัยพระเจ้าชาร์ลที่ 4 ทรงครองราชย์ในปี ค.ศ. 1788 จนถึงปี ค.ศ. 1808
เป็นช่วงเวลาที่กษัตริย์สเปนอ่อนแอเป็นอย่างมาก สาเหตุหนึ่งเป็นเพราะกระแส
การล้มล้างการปกครองในระบอบกษัตริย์ของฝรั่งเศสจากการปฏิวัติปี ค.ศ. 1789
มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองในประเทศต่างๆ ของยุโรป
และในปี ค.ศ. 1808 สเปนถูกภัยคุกคามจากฝรั่งเศสภายใต้จักรพรรดินโปเลียน
แห่งฝรัง่ เศส (Napoleon I, Emperor of the French) น�ำไปสูก่ ารท�ำสงครามคาบสมุทร
ที่เรียกว่า “Peninsular War”21 ผลของสงครามส่งผลต่อการพัฒนาและเศรษฐกิจ
ของสเปน ระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศล้าหลังมากเมือ่ เปรียบเทียบกับ
ประเทศอื่ น ๆ ในยุ โ รปโดยเฉพาะอั ง กฤษซึ่ ง เข้ า สู ่ ช ่ ว งการปฏิ วั ติ อุ ต สาหกรรม
(Industrial Revolution) และในปี ค.ศ. 1808 พระเจ้าเฟอร์ดนิ านที่ 7 ขึน้ ครองราชย์
ต่อจากพระเจ้าชาร์ลที่ 4 ได้เพียง 48 วัน จักรพรรดินโปเลียนเข้ายึดครองสเปน
เป็นผลส�ำเร็จ พระเจ้าเฟอร์ดนิ านที่ 7 จึงต้องยอมสละราชสมบัตแิ ละลีภ้ ยั ทางการเมือง
สเปนเข้าสู่ยุคภายใต้การปกครองของจักรวรรดิฝรั่งเศส
กล่าวได้ว่า ในช่วงเวลานี้เองที่แนวคิดเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นในสเปน
เป็นครั้งแรก และภายใต้การปกครองของจักรวรรดิฝรั่งเศส เกิดกระแสต่อต้าน
20
21

John Lynch. 1989. Bourbon Spain: 1700–1808, at 115.
Charles J. Esdaile. 2004. Fighting Napoloen: Guerrillas, Bandits & Adventures in Spain,
1808-1814. Connecticut: Yale University Press.
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จักรพรรดินโปเลียน มีการจัดตั้งกองก�ำลังทหาร (Juntas) ทั่วประเทศสนับสนุน
พระเจ้าเฟอร์ดินานที่ 7 และในปี ค.ศ. 1812 รัฐสภา (Cadiz Cortes) ได้จัดท�ำ
รั ฐ ธรรมนู ญ ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรของสเปนขึ้ น เป็ น ครั้ ง แรก รั ฐ ธรรมนู ญ ดั ง กล่ า ว
ได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิดเรื่องรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศส มีการแบ่งแยกอ�ำนาจ
การปกครองอย่างชัดเจนระหว่างอ�ำนาจนิตบิ ญั ญัตแิ ละอ�ำนาจบริหาร โดยสมาชิกรัฐสภา
(Cortes) มาจากการเลือกตั้งโดยทางอ้อม และมีบทบัญญัติห้ามกษัตริย์แห่งสเปน
แทรกแซงการบริหารจัดการของรัฐสภา22
ในช่วงปี ค.ศ. 1813 สเปนได้รบั การสนับสนุนจากกองทัพของอังกฤษ23 และได้
รับชัยชนะเหนือฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1814 อังกฤษได้ช่วยเหลือพระเจ้าเฟอร์ดินานที่ 7
แห่งราชวงศ์ Bourbons ฟื้นฟูระบอบกษัตริย์ในสเปน พระเจ้าเฟอร์ดินานที่ 7
ทรงให้คำ� มัน่ แก่ประชาชนชาวสเปนว่าจะรับรองรัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1812 ทีร่ ฐั สภา
ได้จัดท�ำขึ้น อย่างไรก็ตาม ภายหลังการฟื้นฟูราชวงศ์และขึ้นครองราชย์ครั้งที่ 2
พระองค์ทรงปฏิเสธที่จะยอมรับและถูกจ�ำกัดอ�ำนาจภายใต้รัฐธรรมนูญ สร้างความ
ไม่ พ อใจให้ แ ก่ บ รรดาขุ น นางและประชาชนจ� ำ นวนมาก สเปนประสบปั ญ หา
ทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางการเมืองอย่างมาก เกิดกระแสล้มล้างระบอบกษัตริย์
ในสเปน และน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของสเปนในปี ค.ศ. 1873
เป็นสาธารณรัฐที่ 1 (First Spanish Republic)
(3) การปกครองของสเปนในช่วงสาธารณรัฐที่ 1 (ค.ศ. 1873–74) ถึงช่วง
ฟื้นฟู (Restoration) ระบอบกษัตริย์ในปี ค.ศ. 1874–1931
ภายหลังการสละราชสมบัติในปีค.ศ. 1873 สเปนเข้าสู่ยุคสาธารณรัฐที่ 1
เป็นช่วงเวลาสัน้ ๆ ทีม่ รี ฐั บาลประชาชนเข้ามาบริหารประเทศ รัฐบาลดังกล่าวขาดวิสยั ทัศน์
เศรษฐกิจของสเปนยังคงย�่ำแย่ รัฐบาลจึงไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชน กระแส
เรียกร้องให้น�ำระบอบกษัตริย์จึงกลับมาอีกครั้งหนึ่ง ขุนนางและรัฐสภาได้อัญเชิญ
พระเจ้าอัลฟองโซที่ 12 (Alfonso XII of Spain) ขึน้ ครองราชย์ภายใต้เงือ่ นไขทีก่ ษัตริย์
ต้องยอมจ�ำกัดอ�ำนาจภายใต้รัฐธรรมนูญ พระเจ้าอัลฟองโซที่ 12 ทรงยินยอมสเปน
เข้าสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
22
23

ดูหัวข้อ 7.2.2 รัฐธรรมนูญของสเปน.
Duke of Wellington ส่งกองทัพไปช่วยสเปนเพือ่ ต่อสูก้ บั กองทหารฝรัง่ เศสของจักรพรรดินโปเลียน และ
ท�ำสงครามที่เรียกว่า “Battle of Waterloo” อังกฤษได้รับชัยชนะเหนือกองทัพนโปเลียน และส่งผล
ให้กองทัพของฝรั่งเศสอ่อนก�ำลังลงจนต้องถอนทัพออกจากสเปน สเปนจึงหลุดพ้นจากการปกครอง
ของฝรั่งเศสด้วยความช่วยเหลือจากอังกฤษ.
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หรือระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญเป็นครั้งแรก24
ภายหลังพระเจ้าอัลฟองโซที่ 12 เข้าสู่สมัยพระเจ้าอัลฟองโซที่ 13 (Alfonso
XIII of Spain) เป็นช่วงเวลาที่ระบอบกษัตริย์สั่นคลอนเป็นอย่างมาก สเปนประสบ
ปัญหาสถานการณ์ความไม่มั่นคงทางการเมือง มีการลอบสังหารนายกรัฐมนตรี
(Antonio Canovas del Castillo) เกิดการเรียกร้องเอกราชของรัฐอาณานิคมสเปน
ในแถบละตินอเมริกา เกิดสงครามโลกครัง้ ที่ 1 และในปีค.ศ. 1923 เกิดการรัฐประหาร
น�ำโดยจอมพล Miguel Primo de Rivera ซึ่งปกครองสเปนในระบอบเผด็จการ
อย่างยาวนานถึง 7 ปี โดยมีพระเจ้าอัลฟองโซที่ 13 ให้การสนับสนุน ประชาชน
เริ่มเบื่อหน่ายกษัตริย์ และเรียกร้องให้สเปนกลับไปสู่การปกครองแบบสาธารณรัฐ
อีกครั้งหนึ่งในปี ค.ศ. 193125
(4) การปกครองของสเปนในช่วงสาธารณรัฐที่ 2 และการฟื้นฟูราชวงศ์
Bourbons แห่งสเปนในปี ค.ศ. 1978
สเปนในช่วงสาธารณรัฐที่ 2 (Second Spanish Republic) เป็นช่วงที่สเปน
ไม่มกี ษัตริย์ รัฐบาลจัดตัง้ มาจากรัฐบาลผสมซึง่ ไม่เอาระบอบกษัตริย์ การเมืองในสเปน
ถูกแบ่งออกเป็นสองขั้วอ�ำนาจอย่างชัดเจน กล่าวคือ ฝ่ายที่ไม่เอาระบอบกษัตริย์
ซึ่ ง ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลแนวความคิ ด จากลั ท ธิ ค อมมิ ว นิ ส ต์ ภายใต้ ก ารสนั บ สนุ น
ของสหภาพโซเวียต กับฝ่ายชาตินยิ ม (Nationalist) น�ำโดยจอมพลฟรังโก (Francisco
Franco) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทัพนาซีเยอรมันและฟาสซิสม์ในอิตาลี
เกิดสงครามกลางเมืองในสเปน (Spanish Civil War) ในปี ค.ศ. 1936–1939
ฝ่าย Nationalist โดยจอมพล Franco เป็นฝ่ายได้รบั ชัยชนะและเข้าปกครองประเทศ
ในระบอบเผด็จการอ�ำนาจนิยม ลักษณะเดียวกับลัทธินาซีในเยอรมันและลัทธิฟาสซิสม์
ในอิตาลี26
ภายใต้การปกครองของจอมพล Franco เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งเป็น
ผลพวงมาจากลั ท ธิ ค ลั่ ง ชาติ แ บบนาซี เ ยอรมั น ของฮิ ต เลอร์ แ ละลั ท ธิ ฟ าสซิ ส ม์
ของมุสโสลินีในอิตาลีซึ่งเป็นลัทธิเผด็จการชาตินิยม แม้จะมีอุดมการณ์ทางการเมือง
แบบเดียวกับเยอรมันและอิตาลี แต่สเปนกลับวางตัวเป็นกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
และเลือกที่จะไม่เข้าร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่ 2 อาจกล่าวได้ว่า ในช่วงนี้
24
25
26

Earl R. Beck. 1979. Time of Triump & Sorrow: Spanish Politics during the Reign of
Alfonso XII, 1874-1885.
Ibid.
Gabriel Jackson. 1967. The Spanish Republic and the Civil War, 1931–1939. New Jersey:
Princeton University Press, at 539.  
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สเปนได้ตดั ขาดจากโลกภายนอก27 การเลือกตัง้ หรือการจัดตัง้ พรรคการเมืองในสเปน
เป็นเรื่องต้องห้าม กิจกรรมทางการเมืองและการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง
ถือเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ
ในปี ค.ศ. 1967 ประเทศต่างๆ ในทวีปแอฟริกา อาทิ โมร็อกโก ประกาศเอกราช
และแยกตัวออกจากสเปน อาจกล่าวได้ว่า ประเทศอาณานิคมของสเปนโดยเฉพาะ
โมร็อกโกอาจได้รับอิทธิพลแนวความคิดเรื่องการปกครองและรัฐธรรมนูญมาจาก
สเปน ซึ่งจะได้กล่าวต่อไปในส่วนที่เกี่ยวกับการศึกษาประเพณีทางรัฐธรรมนูญของ
โมร็อกโกในบทที่ 8
ระบอบเผด็จการของจอมพล Franco มิได้น�ำมาซึ่งความหายนะแต่เพียง
อย่างเดียว แต่น�ำมาซึ่งการติดต่อระหว่างกันและการสร้างสรรค์ใหม่ๆ เพื่อบูรณะ
เศรษฐกิจ การค้าและโครงสร้างขั้นพื้นฐานของประเทศ สเปนฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจ
การค้าและการลงทุนกับประเทศเพือ่ นบ้านมีบรรยากาศและมีความเป็นเสรีมากยิง่ ขึน้
จอมพล Franco ได้ตั้งฮวน คาร์ลอสที่ 1 (Juan Carlos I de Bourbons)
ซึ่งเป็นเชื้อสายราชวงศ์ Bourbons เป็นผู้สืบทอดอ�ำนาจต่อจากตนเอง เนื่องจาก
ต้องการให้สเปนเปลี่ยนแปลงไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น
โดยมีสถาบันกษัตริย์เป็นประมุขของประเทศ จอมพล Franco ปกครองประเทศ
จนถึงแก่อสัญกรรมในปี ค.ศ. 1975 และนับเป็นยุคสิ้นสุดการปกครองในระบอบ
เผด็จการ Francoist ของสเปน28 ในปี ค.ศ. 1978 มีการจัดท�ำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ภายใต้ Spanish Constitution of 197829 โดยฟื้นฟูระบอบกษัตริย์ให้กลับมา
อีกครั้งหนึ่ง และมีการเสนอให้ประชาชนลงประชามติทั่วประเทศ ประชาชนพากัน
ลงมติรับรองด้วยความเต็มใจ รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวฟื้นฟูการปกครองในระบอบ
กษัตริย์ของประเทศสเปนได้ใช้บังคับมาจนถึงปัจจุบัน
7.2.2 รัฐธรรมนูญของสเปน
ก่อนเข้าสู่การวิเคราะห์ประเพณีทางรัฐธรรมนูญของสเปน มีความจ�ำเป็น
จะต้องพิจารณาพัฒนาของกฎหมายรัฐธรรมนูญสเปน และดังได้กล่าวข้างต้นว่า
รัฐธรรมนูญของสเปนได้รบั อิทธิพลมาจากแนวคิดเรือ่ งการปกครองและรัฐธรรมนูญ
ของฝรัง่ เศส ซึง่ เป็นผลมาจากอิทธิพลของจักรวรรดิฝรัง่ เศสภายใต้พระเจ้านโปเลียน
ซึง่ เข้ายึดครองสเปนในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 พัฒนาการของกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ในสเปนสรุปได้ดังนี้
27
28
29

Ibid.
Ibid.
Spanisih Constitution of 1978 (1978) (Spain).
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(1) Spanish Constitution of 1812
ภายใต้ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง สเปน (Spanish Constitution of 1812) 30
ซึง่ เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกทีใ่ ช้บงั คับภายในประเทศ มีการจัดรูปแบบการปกครอง
ในระบบรัฐสภาโดยมีสมาชิกมาจากการเลือกตัง้ โดยทางอ้อม รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว
ยังคงไว้ซงึ่ พระราชอ�ำนาจของกษัตริย์ (พระเจ้าเฟอร์ดนิ านที่ 7) ในทางปฏิบตั พิ ระเจ้า
เฟอร์ดินานที่ 7 ทรงไม่ยินยอมที่จะถูกจ�ำกัดอ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญ และได้ยับยั้ง
การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติในเรื่องต่างๆ ระบอบการ
ปกครองภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงยังคงเป็นแบบอ�ำนาจเบ็ดเสร็จ (Absolutism)
หรือสมบูรณาญาสิทธิราชย์31 รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวใช้บังคับในช่วงที่สเปน
มีความไม่แน่นอนทางการเมือง และตกอยูภ่ ายใต้การปกครองของจักรวรรดิฝรัง่ เศส
ของพระเจ้านโปเลียน ส่งผลให้รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวใช้บังคับได้เพียง 3 ปี
(ค.ศ. 1812–1814) และถูกระงับไว้ชั่วคราว มีการน�ำรัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1812
กลับมาใช้บังคับอีกครั้งหนึ่งในปี ค.ศ. 1820–1823 และในปี ค.ศ. 1836–1837
ซึง่ เป็นช่วงเวลาทีร่ ฐั สภาของสเปนพยายามจะจ�ำกัดอ�ำนาจของพระเจ้าเฟอร์ดนิ านที่ 7
ซึ่งกลับมาขึ้นครองราชย์จากความช่วยเหลือของราชวงศ์อังกฤษ
(2) Royal Statute of 1834
เอกสารอีกฉบับที่มีความส�ำคัญกับพัฒนาการของกฎหมายรัฐธรรมนูญสเปน
คือ Royal Statute of 183432 เกิดขึ้นในสมัยพระนางมาเรีย คริสตินา (Maria
Christina) ซึง่ เป็นผูส้ ำ� เร็จราชการ (Queen Regent) เนือ่ งจากพระเจ้าเฟอร์ดนิ านที่ 7
สวรรคต บทบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วภายใต้ Royal Statute of 1834 จั ด รู ป แบบ
และโครงสร้างของรัฐสภา (Cortes) ใหม่ โดยให้มสี องสภา (Bicameral) ซึง่ เอาตัวแบบ
มาจากอังกฤษ รัฐสภา (Cortes) ของสเปน ประกอบด้วยสภาสูง หรือสภาขุนนาง
(Upper Chamber) ซึง่ กษัตริยแ์ ห่งสเปนทรงแต่งตัง้ ตามพระราชอัธยาศัย โดยคัดเลือก
จากชนชั้นสูง และสภาล่าง (Lower Chamber) ซึ่งสมาชิกมาจากการเลือกตั้ง
โดยจ�ำลองรูปแบบและกระบวนการต่างๆ มาจากสภาสามัญ (House of Common)
ของอังกฤษ33
30
31
32
33

Spanish Constitution of 1812 (1812) (Spain).
Ibid.
Royal Statute of 1834 (1834) (Spain).
Ibid.
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กล่าวได้ว่า เอกสารดังกล่าวมิใช่เป็นรัฐธรรมนูญ แต่มีความส�ำคัญในเชิงการจัดสรร
รูปแบบการปกครองของประเทศสเปนในระบบรัฐสภาซึง่ ปรากฏให้เห็นจนถึงปัจจุบนั
(3) Spanish Constitution of 1837
รัฐธรรมนูญฉบับต่อมาคือรัฐธรรมนูญภายใต้ Spanish Constitution of
34
1837 ซึ่งมีผลยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1812 และใช้บังคับในช่วงเวลาตั้งแต่
ปี ค.ศ. 1837–1845 รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวได้ผสมผสานเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ
ฉบับปี ค.ศ. 1812 และเอกสารบทบัญญัตภิ ายใต้ Royal Statute of 1834 รัฐธรรมนูญ
ฉบับดังกล่าวเกิดจากการรัฐประหารในปี ค.ศ. 1836 ของทหารองครักษ์ (Spanish
Royal Guard) รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวบัญญัตริ องรับถึงสิทธิของพลเมืองชาวสเปน
มี ก ารน� ำ หลั ก การเรื่ อ งการแบ่ ง แยกอ� ำ นาจในรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ เดิ ม มาบั ญ ญั ติ
ไว้รวมตลอดทัง้ มีการบัญญัตกิ ารจัดสรรอ�ำนาจการปกครองและสถาบันทางการเมือง
ของประเทศ35 อาจกล่าวได้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1837 ได้น�ำหลักการ
ของรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1812 ซึ่งได้รับแนวคิดมาจากฝรั่งเศส กลับมาใช้อีกครั้งหนึ่ง
ส่งผลให้สมาชิกสภาล่างจึงมาจากการเลือกตัง้ โดยทางอ้อมแบบฝรัง่ เศสในยุคสมัยนัน้
และกษัตริยท์ รงไว้ซงึ่ พระราชอ�ำนาจต่างๆ อาทิ พระราชอ�ำนาจในการยุบสภา เป็นต้น
รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1837 ถูกยกเลิกโดยรัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1845
(4) Spanish Constitution of 1845
ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1845 (Spanish Constitution of 1845)36
ซึ่งใช้บังคับถึงปี ค.ศ. 1869 เป็นรัฐธรรมนูญที่ใช้บังคับในช่วงที่ระบอบกษัตริย์
ของสเปนเริม่ อ่อนแอ อยูใ่ นช่วงสมัยของพระนางอิสซาเบลที่ 2 แห่งสเปน (Isabelle II of
Spain) ซึ่งครองราชย์ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1833–1868 ซึ่งเกิดประเด็นปัญหาเกี่ยวกับ
คุณสมบัติในเรื่องเพศของผู้ที่จะเป็นกษัตริย์แห่งสเปน ประเด็นนี้มีความสัมพันธ์
กับการวิเคราะห์ประเพณีทางรัฐธรรมนูญและกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบสันตติวงศ์
ของสเปนอันจะได้กล่าวไว้ในหัวข้อต่อไป
(5) Spanish Constitution of 1869
รัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1869 (Spanish Constitution of 1869)37 เกิดขึ้น
ภายหลังสมัยของพระนางอิสซาเบลที่ 2 ซึ่งถูกกดดันจากคณะปฏิวัติ และต้อง
34
35
36
37

Spanish Constitution of 1837 (1837) (Spain).
Ibid.
Spanish Constitution of 1845 (1845) (Spain).
Spanish Constitution of 1869 (1869) (Spain).

_18-0218(001-304)P5.indd 204

6/7/61 BE 11:59 AM

การน�ำประเพณีในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ

205

สละราชสมบัติในปี ค.ศ. 1868 คณะปฏิวัติได้อัญเชิญเจ้าชายอะมาดิโอแห่งซาวอย
(Amadeo of Savoy) ซึง่ เป็นเจ้าชายครองราชรัฐในอิตาลี ขึน้ ครองราชย์เป็นกษัตริย์
แห่งสเปนเป็นพระเจ้าอะมาดิโอที่ 1 แห่งสเปน (Amadeo I of Spain) มีการจัดท�ำ
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นเพื่อใช้บังคับในสเปนภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 186938
รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ดั ง กล่ า วเป็ น การประนี ป ระนอมข้ อ พิ พ าทระหว่ า ง
ฝ่ายอนุรกั ษ์นยิ มซึง่ สนับสนุนกษัตริย์ กับฝ่ายสาธารณรัฐ Republican Progressives
อย่างไรก็ตาม พระเจ้าอะมาดิโอที่ 1 แห่งสเปนครองราชย์ได้เพียง 2 ปี และต้องสละ
ราชสมบัติเนื่องจากฝ่ายสาธารณรัฐ Republic Progressive ซึ่งคุมเสียงข้างมาก
ในรัฐสภาประกาศให้สเปนกลายเป็นสาธารณรัฐ (Spanish Republic) ในปี ค.ศ. 1873
(6) Spanish Constitution of 1873
ในช่วงที่สเปนเป็นสาธารณรัฐครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ระหว่างปี
ค.ศ. 1873–1874 รัฐสภามีความพยายามในการจัดท�ำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ภายใต้
Spanish Constitution of 187339 เพื่อยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1869
อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญฉบับนีม้ ไิ ด้มผี ลใช้บงั คับแต่อย่างใด เนือ่ งจากความขัดแย้ง
ระหว่างสองขั้วอ�ำนาจในสเปน ระหว่างฝ่ายอนุรักษ์นิยมซึ่งสนับสนุนกษัตริย์
กับฝ่ายสาธารณรัฐ Republican Progressive มีความขัดแย้งกัน การบริหารประเทศ
ของรัฐบาลฝ่ายสาธารณรัฐ Republican Progressive มิได้ทำ� ให้สเปนมีความเจริญขึน้
แต่ อ ย่ า งใด ฝ่ า ยสาธารณรั ฐ Republican Progressive จึ ง ขาดความนิ ย ม
จากประชาชน และส่งผลให้ฝา่ ยอนุรกั ษ์ทตี่ อ้ งการให้ระบอบกษัตริยใ์ นสเปนกลับมา
แข็งแกร่งอีกครั้งเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนและได้รับชัยชนะ ระบอบกษัตริย์
ของสเปนจึงได้รับการฟื้นฟูกลับมาอีกครั้งหนึ่งในปี ค.ศ. 1874  
(7) Spanish Constitution of 1876
รัฐธรรมนูญฉบับปี  ค.ศ. 1876 (Spanish Constitution of 1876) เป็นรัฐธรรมนูญ
ที่ใช้บังคับในช่วงที่มีการฟื้นฟูระบอบกษัตริย์ในสเปน (Bourbons Restoration)
รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวใช้บงั คับถึงปี ค.ศ. 1931 ซึง่ สืบเนือ่ งมาจากสเปนได้กลับไปสู่
การปกครองในระบอบสาธารณรัฐอีกครั้งหนึ่ง (ครั้งที่ 2)
(8) Spanish Constitution of 1931
รัฐธรรมนูญฉบับปี  ค.ศ. 1931 (Spanish Constitution of 1931)40 เป็นรัฐธรรมนูญ
38
39
40

Ibid.
Spanish Constitution of 1873 (1873) (Spain).
Spanish Constitution of 1931 (1931) (Spain).
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ที่ใช้บังคับในสเปนในช่วงที่เป็นสาธารณรัฐที่ 2 (The Second Spanish Republic)
เป็ น รั ฐ ธรรมนู ญ ที่ จั ด ท� ำ ขึ้ น โดยฝ่ า ยสาธารณรั ฐ Republican Progressive
ซึ่งเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของสเปนให้เป็นสาธารณรัฐ รัฐธรรมนูญ
ฉบับดังกล่าวบัญญัตใิ ห้มรี ฐั สภาเพียงสภาเดียว รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวใช้บงั คับถึง
ปี ค.ศ. 1939 และในช่วงเวลาดังกล่าวทีร่ ฐั ธรรมนูญฉบับนีใ้ ช้บงั คับอยู่ สเปนเกิดสงคราม
กลางเมืองระหว่างฝ่ายสาธารณรัฐ Republican Progressive กับฝ่ายอนุรักษ์นิยม
ซึง่ ได้รบั อิทธิพลและแนวคิดชาตินยิ มจากนาซีเยอรมันและฟาสซิสม์ในอิตาลี น�ำโดย
จอมพล Francisco Franco และดังได้กล่าวข้างต้น จอมพล Franco ได้รับชัยชนะ
ในปี ค.ศ. 1936 ส่งผลให้รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวถูกระงับใช้ไปชั่วคราว และมีการ
จัดท�ำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพือ่ ใช้บงั คับในสเปนภายใต้ธรรมนูญการปกครองประเทศ
(Fundamental Law of the Realm)
(9) Fundamental Law of the Realm
ธรรมนูญการปกครองประเทศภายใต้ Fundamental Law of the Realm
เป็นเอกสารฉบับส�ำคัญทีเ่ กีย่ วกับพัฒนาการของกฎหมายรัฐธรรมนูญสเปนฉบับหนึง่
กล่าวคือ เป็นเอกสารกฎหมายรัฐธรรมนูญในช่วงทีส่ เปนมีการปกครองภายใต้ระบอบ
เผด็จการของจอมพล Franco ก่อนจะเข้าสู่การฟื้นฟูระบอบกษัตริย์อีกครั้งในปี
ค.ศ. 1978 ธรรมนูญการปกครองประเทศฉบับนี้ใช้บังคับอย่างยาวนานถึง 40 ปี
และบัญญัตใิ ห้รฐั สภามีสองสภา และสมาชิกบางส่วนมาจากการเลือกตัง้ ของประชาชน
และบางส่วนมาจากการแต่งตัง้ ของฝ่ายบริหาร ธรรมนูญการปกครองฉบับนีเ้ ป็นการ
จัดท�ำขึ้นของรัฐบาลจอมพล Franco เพื่อจัดระเบียบการปกครองประเทศให้สมดุล
ก่อนน�ำไปสู่การเป็นประชาธิปไตยต่อไป ไม่ว่าธรรมนูญการปกครองประเทศ
ของสเปนฉบับนีจ้ ะดีหรือไม่อยูน่ อกเหนือจากศึกษาในครัง้ นี้ ภายหลังจอมพล Franco
ถึงอสัญญกรรมในปี ค.ศ. 1975 สเปนเข้าสู่ยุคฟื้นฟูระบอบกษัตริย์มีการจัดท�ำ
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ภายใต้ Spanish Constitution of 1978
(10) Spanish Constitution of 1978
รัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1978 (Spanish Constitution of 1978)41
เป็นรัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดทีใ่ ช้บงั คับจนถึงปัจจุบนั รัฐธรรมนูญฉบับนีไ้ ด้ฟน้ื ฟูระบอบ
กษัตริย์ให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งในสเปน หลังจากสเปนถูกปกครองโดยทหารภายใต้
ระบอบเผด็จการอ�ำนาจนิยม (Dictatorship) ของจอมพล Franco อย่างยาวนาน
41

Spanish Constitution of 1978 (1978) (Spain).
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ภายหลังจอมพล Franco ถึงแก่อสัญญกรรมในปี ค.ศ. 1975 สเปนมีการเลือกตัง้
ใหญ่ในปี ค.ศ. 1977 เพือ่ จัดตัง้ สภาร่างรัฐธรรมนูญ (Constituent Cortes) มีการเสนอ
ให้รา่ งรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวลงประชามติ โดยประชาชนทัว่ ประเทศในปี ค.ศ. 1978
ประชาชนพากั น มาลงประชามติ ด ้ ว ยความเต็ม ใจ และรับรองร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบับดังกล่าว (ร้อยละ 88 เห็นชอบ) โดยน�ำระบอบกษัตริย์ ระบบรัฐสภาซึง่ ผสมผสาน
รูปแบบมาจากอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และฝรัง่ เศส และบัญญัตเิ รือ่ งการแบ่งแยกอ�ำนาจ
การปกครอง กษัตริย์เป็นเพียงประมุขแห่งรัฐและปราศจากอิทธิพลในทางการเมือง
พระเจ้าฮวน คาร์ลอสที่ 1 แห่งสเปน (Juan Carlos I of Spain) ทรงยินยอม
ถูกจ�ำกัดภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว และน�ำสเปนเข้าสู่ยุคสมัยปัจจุบันที่สเปน
มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ภายใต้
รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว มีการบัญญัตกิ ารแบ่งแยกอ�ำนาจการปกครองตามหลักการ
และแนวคิดของรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของโลก
ประมุขของรัฐ (Head of the State) คือ พระมหากษัตริย์ซึ่งสืบเชื้อสาย
มาจากราชวงศ์ Bourbons ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประมุขของประเทศ และทรงอยูเ่ หนือ
การเมืองและอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ42 เป็นการน�ำหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญอังกฤษ
มาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญของสเปน
ฝ่ายบริหาร (Head of the Government) มีนายกรัฐมนตรี ซึง่ สเปนเรียกว่า
หัวหน้ารัฐบาล (President) เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารท�ำหน้าทีบ่ ริหารราชการแผ่นดิน
ภายใต้ความไว้วางใจจากรัฐสภา43 จะเห็นได้วา่ หลักการบริหารราชการแผ่นดินภายใต้
ความไว้วางใจจากรัฐสภาซึ่งมีต้นตอมาจากอังกฤษได้รับการปลูกฝังในระบอบ
การปกครองของสเปน สาเหตุหนึง่ เป็นเพราะอิทธิพลของระบอบการปกครองอังกฤษ
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ส่งผลต่อรูปแบบและโครงสร้างทางการปกครอง
ในประเทศต่างๆ โดยอังกฤษบังคับให้แต่ละประเทศปฏิรปู การปกครองให้มรี ะบบรัฐสภา
ซึ่งมีความยึดโยงกับประชาชน และมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดเพื่อใช้บังคับ
ในประเทศ
ฝ่ายนิติบัญญัติ (Parliament) ประกอบด้วยสองสภา กล่าวคือ สภาสูง
และสภาล่าง44 ซึ่งผสมผสานรูปแบบและกระบวนการต่างๆ อาทิ หลักเกณฑ์การได้
มาซึ่งสมาชิกรัฐสภามาจากสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และฝรั่งเศส
42
43
44

Ibid.
Ibid.
Ibid.
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ฝ่ายตุลาการ (Judicial) ซึ่งเป็นผู้มีอ�ำนาจในการพิจารณาอรรถคดีทั้งปวง
และเป็นอ�ำนาจของผู้พิพากษา ฝ่ายตุลาการมีอ�ำนาจในการตรวจสอบความชอบ
ด้วยกฎหมายและการกระท�ำของรัฐ โดยการควบคุมและตรวจสอบกฎหมายทีต่ ราขึน้
โดยฝ่ายนิติบัญญัติเป็นอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญสเปน45
7.2.3 ประเพณีทางรัฐธรรมนูญของสเปน
ส� ำ หรั บ ประเพณี ท างรั ฐ ธรรมนู ญ ของสเปนศึ ก ษาได้ จ ากภู มิ ห ลั ง
ทางประวัติศาสตร์ ระบอบการปกครองและรัฐธรรมนูญ ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ
ของสถาบันการเมืองทีไ่ ด้ยดึ ถือและประพฤติปฏิบตั กิ นั มาอย่างสม�ำ่ เสมอ กล่าวได้วา่
ประเพณีทางรัฐธรรมนูญของสเปนปรากฏตัวอย่างทีน่ อ้ ยกว่าของอังกฤษและออสเตรเลีย
ข้างต้น46 อาจเป็นเพราะระบอบการปกครองของสเปนยึดถือลายลักษณ์อักษร
มากกว่าประเพณีปฏิบัติซึ่งมิได้มีการบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ประเพณี
ทางรัฐธรรมนูญของสเปนที่ปรากฎสรุปได้ดังนี้
(1) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการสืบราชสมบัติ
ประเพณี ท างรั ฐ ธรรมนู ญ เกี่ ย วกั บ การสื บ ราชสมบั ติ ใ นสเปนเกี่ ย วข้ อ ง
กับกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบสันตติวงศ์ โดยมีกฎเกณฑ์หนึง่ เรียกว่า “Salic Law”
เป็นกฎเกณฑ์สำ� คัญทีใ่ ช้ในการก�ำหนดคุณสมบัตผิ สู้ บื ราชสมบัติ Salic Law ดังกล่าว
มีภูมิหลังมาจาก Old Dutch Law และถูกใช้อย่างแพร่หลายในยุโรป โดยเฉพาะ
ในเรื่องการสืบราชสมบัติของกษัตริย์ในยุโรป47
หลักการโดยทั่วไปของ Salic Law คือผู้มีสิทธิสืบราชสมบัติต่อจากกษัตริย์
พระองค์เดิมได้จะต้องเป็นเพศชายเท่านั้น และต้องเรียงล�ำดับตามอาวุโส48 กรณีนี้
จึงเกิดปัญหาขึ้นในปี ค.ศ. 1830 เมื่อพระนางอิสซาเบลที่ 2 แห่งสเปนซึ่งเป็น
พระราชธิ ด าของพระเจ้ า เฟอร์ ดิ น านที่ 7 ได้ ขึ้ น ครองราชย์ แ ละเกิ ด สงคราม
ชิงราชสมบัตริ ะหว่าง พระน้องยาของพระเจ้าเฟอร์ดนิ านที่ 7 กับพระนางอิสซาเบลที่ 2
45
46
47

48

Ibid.
ดูบทที่ 5 และ 6.
ดูคำ� อธิบายใน Jan Hendrik Hessels (ed). 1880. Lex Salica: the Ten Texts with the Glosses and
the Lex Emendata. London: John Murray; and Katherine Fischer Drew. 1991. The laws
of the Salian Franks (Pactus legis Salicae). Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
Christine Alice Corcos. (2012). From Agnatic Succession to Absolute Primogeniture:
The Shift to Equal Right of Succession to Thrones and Titles in the Modern European
Constitutional Monarchy. Michigan State Law Review, 1587, at 1603.
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ที่เรียกว่า “Carist War” ภายหลังสงครามจึงเกิดประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่ส�ำคัญ
เกีย่ วกับการสืบราชสมบัตขิ องกษัตริยส์ เปนว่า ผูม้ สี ทิ ธิสบื ราชสมบัติ รวมถึงเพศหญิง
ด้วย และให้ผทู้ มี่ เี พศหญิงมีสทิ ธิสบื ราชบัลลังก์ได้เฉพาะกรณีทกี่ ษัตริยพ์ ระองค์กอ่ น
ไม่มีรัชทายาทฝ่ายชาย
(2) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญทีเ่ กีย่ วกับการแต่งตัง้ หัวหน้าของฝ่ายบริหาร
รัฐธรรมนูญของสเปนบัญญัตคิ วามสัมพันธ์ระหว่างอ�ำนาจของประมุขแห่งรัฐ
และสถาบันการเมืองต่างๆ ของสเปน โดยถือว่าสถาบันกษัตริยเ์ ป็นอิสระจากการเมือง
อย่างไรก็ตาม การแต่งตัง้ ต�ำแหน่งทางการเมืองทีส่ ำ� คัญๆ โดยเฉพาะหัวหน้าฝ่ายบริหาร
(President) มีรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ว่าพระมหากษัตริย์แห่งสเปนทรงเป็นผู้เสนอ
แต่ ง ตั้ ง 49 ในทางปฏิ บั ติ พ ระมหากษั ต ริ ย ์ แ ห่ ง สเปนจะทรงแต่ ง ตั้ ง จากหั ว หน้ า
พรรคการเมืองที่ได้รับเสียงข้างมากในสภาและสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ภายใต้
ความไว้ ว างใจจากรั ฐ สภา อั น เป็ น การแสดงให้ เ ห็ น ว่ า พระมหากษั ต ริ ย ์ ส เปน
ทรงไม่แทรกแซงการเมืองในประเทศ และทรงเคารพอ�ำนาจการตัดสินใจของ
ประชาชน กรณีนเี้ ป็นประเพณีทางรัฐธรรมนูญทีไ่ ม่มกี ารบัญญัตเิ ป็นลายลักษณ์อกั ษร
ไว้แต่อย่างใด
(3) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญทีเ่ กีย่ วกับการแสดงความคิดเห็นของสถาบัน
กษัตริย์
ประเพณีทางรัฐธรรมนูญอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น
ของสถาบันกษัตริย์และเชื้อพระวงศ์ โดยมีประเพณีทางรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นมารยาท
ทีว่ า่ เชือ้ พระวงศ์และสถาบันกษัตริยจ์ ะไม่แสดงความคิดเห็นใดๆ เกีย่ วกับการเคลือ่ นไหว
ทางการเมือง และหากมีการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของบรรดาเชือ้ พระวงศ์
และสถาบันกษัตริย์ ประเพณีทางรัฐธรรมนูญจะถือว่าความคิดเห็นดังกล่าวได้รับ
เอกสิทธิคุ้มกันตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม มีกรณีตัวอย่างที่เคยปรากฏเกี่ยวกับ
การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของเชื้อพระวงศ์ในสเปน ปรากฏในกรณี
เหตุการณ์ระเบิดในกรุงมาดริด ประเทศสเปน ในปี ค.ศ. 2004 ซึ่งเป็นการสร้าง
สถานการณ์ทางการเมือง แต่บรรดาเชือ้ พระวงศ์ออกมาประนามการกระท�ำดังกล่าว
ว่าเป็นการก่อการร้าย (Terrorism)
49

Spanish Constitution of 1978 (1978) (Spain), art. 99 (stating that … The King shall, after
consultation with the representatives appointed by the political groups with parliamentary
representation, and through the Speaker of the Congress, nominate a candidate for
the Presidency of the Government.”).
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(4) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญทีเ่ กีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่างประมุขแห่งรัฐ
และรัฐบาล
นอกเหนือจากประเพณีทางรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น
ของเชือ้ พระวงศ์ ยังมีประเพณีทางรัฐธรรมนูญทีเ่ กีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์
ในฐานะประมุขแห่งรัฐกับหัวหน้าฝ่ายบริหารหรือรัฐบาล โดยเฉพาะการแต่งตัง้ ต�ำแหน่ง
ส�ำคัญๆ บางต�ำแหน่ง อาทิ การแต่งตัง้ ผูพ้ พิ ากษา ซึง่ รัฐธรรมนูญให้เป็นพระราชอ�ำนาจ
ของกษัตริยแ์ ห่งสเปน แต่ในทางปฏิบตั มิ ปี ระเพณีทางรัฐธรรมนูญทีส่ ำ� คัญว่ากษัตริย์
ทรงแต่งตั้งตามค�ำแนะน�ำของนายกรัฐมนตรี โดยผู้แนะน�ำเป็นผู้รับผิดชอบ
อาจกล่าวได้วา่ ประเพณีทางรัฐธรรมนูญในลักษณะนีเ้ ป็นการถอดแบบมาจาก
ประเพณีทางรัฐธรรมนูญของอังกฤษโดยเฉพาะหลักเรื่อง “The King Can Do No
Wrong” มาปรับใช้ในการปกครองของสเปน
(5) ประเพณี ท างรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ เ กี่ ย วกั บ การพระราชทานเครื่ อ งราช
และอิสริยยศ
ประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการพระราชทานเครื่องราชและอิสริยยศ
ถูกบัญญัตไิ ว้อย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบนั ของสเปนว่าเป็นพระราชอ�ำนาจ
ของกษั ต ริ ย ์ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ภู มิ ห ลั ง และความส� ำ คั ญ ของกษั ต ริ ย ์ ว ่ า เป็ น ที่ ม า
ของเครือ่ งราชและฐานันดร ในทางปฏิบตั มิ ปี ระเพณีทางรัฐธรรมนูญทีส่ ำ� คัญประการหนึง่
ว่าการพระราชทานเครื่องราชและอิสริยยศของกษัตริย์สเปน จะท�ำตามค�ำแนะน�ำ
ของหัวหน้าฝ่ายบริหาร โดยมีหวั หน้าฝ่ายบริหารเป็นผูล้ งนามสนองพระบรมราชโองการ
7.3 เนเธอร์แลนด์
นอกเหนื อ จากสเปน การศึ ก ษาประเพณี ท างรั ฐ ธรรมนู ญ ของประเทศ
ที่มีการปกครองในระบอบกษัตริย์ของกลุ่มยุโรปจะกล่าวถึงกรณีศึกษาของประเทศ
เนเธอร์แลนด์ โดยศึกษาพื้นภูมิทางประวัติศาสตร์ของเนเธอร์แลนด์โดยสังเขป
วิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญเนเธอร์แลนด์ และประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่ส�ำคัญ
7.3.1 พื้นภูมิของประเทศเนเธอร์แลนด์
ดังได้กล่าวข้างต้น เนเธอร์แลนด์เคยตกอยูภ่ ายใต้การปกครองของสเปนในช่วง
ศตวรรษที่ 16 และ 18 และภายใต้จักรวรรดิฝรั่งเศสในช่วงต้นคริสตศตวรรษที่ 19
อันที่จริงภูมิหลังของประเทศเนเธอร์แลนด์สามารถมองย้อนไปถึงช่วงก่อนตกเป็น
อาณานิคมสเปน ซึ่งในตอนนั้นเนเธอร์แลนด์ยังไม่มีสถานะเป็นรัฐหรือประเทศ
เหมือนในปัจจุบัน ดินแดนของเนเธอร์แลนด์ถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆ และอยู่ภายใต้
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การปกครองของรัฐต่างๆ อาทิ จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ เยอรมัน ออสเตรีย ฯลฯ
อาจกล่าวได้ว่า สาเหตุส�ำคัญที่ส่งผลให้ชาวเนเธอร์แลนด์ หรือดัตช์มีความสามารถ
ด้านภาษาเป็นเพราะเนเธอร์แลนด์เคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐต่างๆ
ตั้งแต่สมัยอดีต และในช่วงเวลานี้เองที่เนเธอร์แลนด์ให้ความส�ำคัญกับการติดต่อ
สือ่ สารกับรัฐต่างๆ การส�ำรวจพืน้ ทีน่ อกทวีปยุโรป และการเดินเรือเพือ่ หาแหล่งวัตถุดบิ
จากโลกภายนอก50 แม้เนเธอร์แลนด์จะยังไม่มสี ถานะเป็นรัฐในช่วงเวลานี้ แต่มคี วาม
มั่งคั่งเป็นอย่างมาก กล่าวได้ว่า ช่วงเวลาที่เนเธอร์แลนด์ตกอยู่ภายใต้การปกครอง
ของประเทศหรือรัฐต่างๆ ในยุโรป เป็นช่วงยุคทองของชาวดัตช์ในการติดต่อสื่อสาร
และการพาณิชย์ระหว่างประเทศ
ในช่วงศตวรรษที่ 16–18 สถานะของเนเธอร์แลนด์มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
โดยเนเธอร์แลนด์มกี ารปกครองเป็นแบบสาธารณรัฐซึง่ เรียกว่า “Dutch Republic”
หรือ “Republic of the Seven United Netherlands” ในช่วงปี ค.ศ. 1581–1795
สาธารณรัฐดัตช์ดังกล่าวสิ้นสุดลงในปี ค.ศ. 1795 และมีจัดตั้งสาธารณรัฐที่เรียกว่า
Batavian Republic และในปี ค.ศ. 1806 กองทหารฝรั่งเศสของพระเจ้านโปเลียน
เข้ายึดครองได้เป็นผลส�ำเร็จและส่งผลให้ Batavian Republic (เนเธอร์แลนด์)
ถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึง่ ของจักรวรรดิฝรัง่ เศส ในช่วงเวลานีเ้ นเธอร์แลนด์ถกู เรียกว่า
ราชอาณาจักรนโปเลียนฮอลแลนด์ “Napoleonic Kingdom of Holland”
จะเห็นได้วา่ เนเธอร์แลนด์หลุดพ้นจากการปกครองของสเปนก็เข้าสูก่ ารปกครอง
ภายใต้จกั รวรรดิฝรัง่ เศส ในช่วงเวลานีท้ อี่ งั กฤษเข้ามามีบทบาทในการต่อต้านกองทัพ
ของฝรั่งเศสในประเทศต่างๆ ทั่วยุโรป โดยเฉพาะสเปนดังกล่าวข้างต้นและใน
เนเธอร์แลนด์
กองทัพอังกฤษท�ำสงครามกับกองทัพจักรวรรดิฝรัง่ เศสของพระเจ้านโปเลียน
หรือทีเ่ รียกว่า “Battle of Waterloo”51 ปัจจุบนั คือประเทศเบลเยีย่ ม และได้รบั ชัยชนะ
เหนือพระเจ้านโปเลียน อังกฤษช่วยให้สเปนและเนเธอร์แลนด์หลุดพ้นจากจักรวรรดิ
ฝรั่งเศส และในช่วงเวลานี้ที่อังกฤษได้จัดท�ำสนธิสัญญาที่ส�ำคัญภายใต้ London
Protocol 1814 ระหว่างประเทศมหาอ�ำนาจของยุโรปในขณะนัน้ ได้แก่ จักรวรรดิโรมัน
อันศักดิ์สิทธิ์ (ออสเตรียและปรัสเซีย) และรัสเซีย รับรองสถานะของเนเธอร์แลนด์
ว่าเป็นรัฐ (State) ตามกฎหมายระหว่างประเทศ เนเธอร์แลนด์เปลี่ยนชื่อเป็น
50
51

A.J. Barnouw. 1948. The Making of Modern Holland: A Short History. Allen & Unwin.
David G. Chandler. 1973. Campaigns of Napoleon. New York: Scribner.
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สหราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ (United Kingdom of the Netherlands)
ซึง่ ประกอบด้วยรัฐต่างๆ รวมกันเป็นรัฐ อาทิ เบลเยีย่ มและลักเซมเบิรก์ โดยมีเจ้าชาย
วิลเลี่ยมแห่งราชวงศ์ Orange เจ้าชายราชรัฐเป็นประมุขแห่งรัฐ
สหราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์สนิ้ สุดลงในปี ค.ศ. 183052 เมือ่ เบลเยีย่ มแยกตัว
ออกจาก สหราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และในช่วงนีท้ ลี่ กั เซมเบิรก์ ได้รบั การรับรอง
สถานะความเป็นรัฐจากเนเธอร์แลนด์ ดินแดนบางส่วนของลักเซมเบิร์กได้สูญเสีย
ไปให้กับเบลเยี่ยมในช่วงนี้ เนเธอร์แลนด์เปลี่ยนชื่อเป็นราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
“Kingdom of the Netherlands” ซึ่งปรากฏมาจนถึงปัจจุบัน53
7.3.2 รัฐธรรมนูญของเนเธอร์แลนด์
การศึกษาประเพณีทางรัฐธรรมนูญของเนเธอร์แลนด์มีความจ�ำเป็นจะต้อง
กล่าวถึงหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญของเนเธอร์แลนด์ซึ่งกล่าวได้ว่ามีรัฐธรรมนูญ
ที่เก่าแก่ที่สุดประเทศหนึ่งของโลกโดยปรากฏมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1815 และได้ใช้บังคับ
มาจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ยังมีเอกสารก่อนหน้ารัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1815
ที่มีความส�ำคัญต่อวิวัฒนาการของกฎหมายรัฐธรรมนูญในเนเธอร์แลนด์ ซึ่งสรุป
ได้ดังนี้
(1) Bill of Rights 1795
เอกสารสิทธิภายใต้ Bill of Rights 179554 เป็นเอกสารที่เกิดขึ้นภายหลัง
การรุกรานของฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1794 ซึ่งขณะนั้นประเทศเนเธอร์แลนด์มีฐานะ
เป็น  Batavian Republic มีการประกาศใช้ Bill of Rights เมือ่ วันที่ 31 มกราคม  ค.ศ. 1795
ภายใต้ Verklaring der Rechten van den Mensch en van den Burger
และ Batavian Republic ได้สนิ้ สุดลงเมือ่ มีการผนวกดินแดนเข้ากับจักรวรรดิฝรัง่ เศส
(French Empire) ในปี ค.ศ. 1806 กลายเป็น Napoleonic Kingdom of Holland
และมีการจัดท�ำรัฐธรรมนูญขึ้นอีกฉบับ
(2) รัฐธรรมนูญในสมัย Napoleonic Kingdom of Holland
เอกสารส�ำคัญอีกฉบับเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญของเนเธอร์แลนด์ปรากฏในปี
ค.ศ. 1806 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการผนวกดินแดนของ Batavian Republic
เข้าเป็นดินแดน (รัฐ) ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิฝรัง่ เศสในสมัยพระเจ้านโปเลียน
52
53
54

ทางนิตินัยถือว่าสิ้นสุดลงในปีค.ศ. 1839 ซึ่งเป็นผลมาจากการกดดันของอังกฤษให้เนเธอร์แลนด์รับรอง
สถานะความเป็นรัฐของเบลเยี่ยมภายใต้ Treaty of London.
A.J. Barnouw. 1948. The Making of Modern Holland: A Short History. Allen & Unwin.
Bill of Rights (1795) (The Netherlands).
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ในช่วงเวลานี้ ประเทศเนเธอร์แลนด์ถกู เรียกว่า Napoleonic Kingdom of Holland
พระเจ้านโปเลียนได้น�ำแนวคิดการปกครองโดยมีรัฐธรรมนูญมาใช้ใน Kingdom of
Holland ปรากฏในปีค.ศ. 1806 ภายใต้ Constitutie voor het Koningrijk Holland
ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ค.ศ. 1806
ภายหลังการขับไล่กองทหารฝรั่งเศสของพระเจ้านโปเลียนในปี ค.ศ. 1814
ด้วยความช่วยเหลือจากอังกฤษมีการรับรองฐานะความเป็นรัฐให้แก่เนเธอร์แลนด์
ภายใต้ London Protocol ซึ่งเป็นสนธิสัญญาที่ท�ำขึ้นระหว่างมหาอ�ำนาจในยุโรป
ได้แก่ อังกฤษ จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ (ปรัสเซียและออสเตรีย) และรัสเซีย
เพื่อจัดสรรดินแดนของรัฐต่างๆ ที่เกิดขึ้นใหม่และก�ำหนดให้ดินแดนที่ปัจจุบันคือ
ประเทศเบลเยีย่ ม ลักเซมเบิรก์ และเนเธอร์แลนด์เป็นราชรัฐ (Principality) ซึง่ อยูภ่ ายใต้
การปกครองของเนเธอร์แลนด์โดยมีพระเจ้าวิลเลีย่ มที่ 1 แห่งเนเธอร์แลนด์เป็นประมุข
ของรั ฐ มี ก ารจั ด ท� ำ รั ฐ ธรรมนู ญ ภายใต้ Grondwet voor de Vereenigde
Nederlanden ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ค.ศ. 1814
ในปี ค.ศ. 1815 พระเจ้าวิลเลีย่ มสถาปนาให้เนเธอร์แลนด์กลายเป็นอาณาจักร
(United Kingdom of the Netherlands) โดยพระองค์ดำ� รงต�ำแหน่งเป็นพระราชา
หรื อ กษั ต ริ ย ์ แ ห่ ง เนเธอร์ แ ลนด์ พ ระองค์ แ รก และเป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ของประเทศ
เนเธอร์ แ ลนด์ ใ นยุ ค สมั ย ใหม่ ซึ่ ง มี ก ารจั ด ท� ำ รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ปี ค.ศ. 1815
เป็นรัฐธรรมนูญที่ใช้บังคับมาจนถึงปัจจุบัน
(3) รัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1815
รัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1815 ภายใต้ Grondwet voor het Koningrijk der
Nederlanden 55 เป็ น รั ฐ ธรรมนู ญ ที่ บั ญ ญั ติ ร องรั บ สิ ท ธิ ต ่ า งๆ ของประชาชน
มีการบัญญัตเิ รือ่ งสิทธิและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานของประชาชน อาทิ สิทธิในชีวติ ทรัพย์สนิ
และสิทธิทจี่ ะได้รบั การปฏิบตั ทิ เี่ ท่าเทียม การทรมานและการบังคับให้ตอ้ งตกเป็นทาส
เป็นเรือ่ งทีข่ ดั ต่อรัฐธรรมนูญ กล่าวได้วา่ รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวได้รบั อิทธิพลมาจาก
พระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน (Bill of Rights) และเอกสารสิทธิต่างๆ ของอังกฤษ  
สาเหตุส�ำคัญเป็นเพราะช่วงที่เนเธอร์แลนด์ก�ำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นประเทศ
อังกฤษเป็นผู้อยู่เบื้องหลังสนับสนุนเหตุการณ์ดังกล่าว
รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีการแก้ไขหลายครั้ง แต่ยังคงเนื้อหาและสาระส�ำคัญไว้
ปัจจุบันรัฐธรรมนูญของเนเธอร์แลนด์ฉบับปี 1815 ได้ใช้บังคับมาจนถึงปัจจุบัน
55

Constitution of the Netherlands (1815) (The Netherlands).
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เป็นรัฐธรรมนูญฉบับทีม่ อี ายุยนื ยาวและเก่าแก่ทสี่ ดุ ของโลกฉบับหนึง่ รองจากมหาบัตร
Magna Carta 1215 ของอังกฤษ รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1787 ซึง่ เป็นรัฐธรรมนูญ
ลายลักษณ์อกั ษรฉบับแรกของโลก และรัฐธรรมนูญของนอร์เวย์ซงึ่ ใช้บงั คับมาตัง้ แต่
ปี ค.ศ. 1814
รัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1815 มีสาระส�ำคัญที่บัญญัติความสัมพันธ์ระหว่าง
สถาบันทางการเมือง ดังนี้
ประมุขแห่งรัฐ (Head of the State) คือ กษัตริยเ์ นเธอร์แลนด์ โดยรัฐธรรมนูญ
บัญญัติอ�ำนาจของกษัตริย์เนเธอร์แลนด์ไว้ในหมวด 2 (ตั้งแต่มาตรา 24 ถึง 41)
โดยกษัตริย์มีฐานะเป็นประมุขแห่งรัฐ และเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ56
ฝ่ายบริหาร (Government) มีคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ท�ำหน้าที่ในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน โดยกษัตริยท์ รงเป็นผูแ้ ต่งตัง้ คณะรัฐมนตรีขนึ้ มาคณะหนึง่ เพือ่ บริหาร
ราชการแผ่นดินแทนพระองค์ อย่างไรก็ตาม คณะรัฐมนตรีดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่ การด�ำเนินการใดๆ ของฝ่ายบริหาร หัวหน้าฝ่ายบริหารกระท�ำ
ในนามของกษัตริยเ์ นเธอร์แลนด์ และเป็นผูร้ บั ผิดชอบในผลของการกระท�ำดังกล่าว57
กรณีนเี้ ป็นหลักการเดียวกับหลัก “The King Can Do No Wrong” ทีป่ รากฏในอังกฤษ
ดังกล่าวข้างต้น ฝ่ายบริหารยังต้องท�ำงานภายใต้ความไว้วางใจจากฝ่ายนิติบัญญัติ
ตามหลักการเรื่อง Check and Balance ของอังกฤษ
ฝ่ายนิติบัญญัติ (Parliament) หรือรัฐสภา ประกอบด้วยสองสภา ได้แก่
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎรมีความเชื่อมโยงกับประชาชน
และมีอ�ำนาจในการตรากฎหมายเพื่อวางกรอบและแนวปฏิบัติให้แก่ฝ่ายบริหาร
และฝ่ายตุลาการในการปฏิบัติหน้าที่ 58 กล่าวได้ว่า การเมืองในเนเธอร์แลนด์
ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ อ� ำ นาจนิ ติ บั ญ ญั ติ ม ากที่ สุ ด โดยได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลแนวคิ ด เรื่ อ ง
“อ�ำนาจอธิปไตยเป็นของรัฐสภา” มาจากอังกฤษ
ฝ่ายตุลาการ (Judicial) หรือศาลเป็นผู้มีอ�ำนาจในการพิจารณาอรรถคดี
ทั้ ง ปวง59 อย่ า งไรก็ ต ามฝ่ า ยตุ ล าการไม่ มี อ� ำ นาจในการควบคุม หรือ ตรวจสอบ
ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร ฉะนั้น เนเธอร์แลนด์จึงไม่มีศาลรัฐธรรมนูญ กรณีนี้
56
57
58
59

Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
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เป็นการแสดงความเคารพในอ�ำนาจอธิปไตยของรัฐสภา และแสดงมารยาททางการเมือง
ที่ส�ำคัญว่าศาลจะไม่เข้าไปยุ่งการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารเนื่องจาก
ฝ่ายบริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ความไว้วางใจจากรัฐสภาอยู่แล้ว
อาจกล่าวได้ว่า เนเธอร์แลนด์ได้รับอิทธิพลแนวคิดเรื่องระบอบการปกครอง
ในระบบรัฐสภา และแนวคิดเรื่องรัฐธรรมนูญมาจากอังกฤษ ตั้งแต่ตอนที่อังกฤษ
ได้จดั ท�ำสนธิสญ
ั ญา London Protocol ในปี ค.ศ. 1814 เพือ่ รับรองให้เนเธอร์แลนด์
มีฐานะเป็นรัฐภายใต้เงื่อนไขการปกครองที่มีรัฐธรรมนูญ
7.3.3 ประเพณีทางรัฐธรรมนูญของเนเธอร์แลนด์
พื้นฐานที่ส�ำคัญของรัฐธรรมนูญเนเธอร์แลนด์ยังอาศัยระเบียบ กฎเกณฑ์
หรือธรรมเนียมปฏิบตั ทิ มี่ ไิ ด้บญ
ั ญัตไิ ว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร กล่าวคือ อาศัยประเพณี
ทางรัฐธรรมนูญในการขับเคลื่อนการปฏิบัติหน้าที่ของสถาบันการเมืองให้บังเกิด
ผลส�ำเร็จในภาคปฏิบัติตามกรอบและขอบเขตของรัฐธรรมนูญ ซึ่งสรุปประเพณี
ทางรัฐธรรมนูญของเนเธอร์แลนด์ได้ 3 ประเด็นดังรายละเอียดต่อไปนี้
(1) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการสืบราชสมบัติ
ดังได้กล่าวว่า Salic Law มีภูมิหลังมาจากธรรมเนียมชาวดัตซ์โบราณ
(Old Dutch) และใช้ ใ นประเทศแถบยุ โ รปในเรื่ อ งต่ า งๆ อาทิ การรั บ มรดก
การสื บ ราชสมบั ติ กฎหมายอาญา รวมตลอดทั้ ง การลงโทษประหารชี วิ ต 60
นั ก ประวั ติ ศ าสตร์ ก ล่ า วว่ า ภาษาที่ ใ ช้ ใ น Salic Law เป็ น ภาษาดั ต ซ์ โ บราณ
และมีอิทธิพลต่อการจัดท�ำระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษรของประเทศในยุโรป
โดยเฉพาะ เยอรมัน61 ฝรั่งเศส62  เนเธอร์แลนด์63 และอิตาลี64 เป็นต้น
60

61
62
63
64

ดูคำ� อธิบายใน Jan Hendrik Hessels (ed). 1880. Lex Salica: the Ten Texts with the Glosses and
the Lex Emendata. London: John Murray; and Katherine Fischer Drew. 1991. The laws of
the Salian Franks (Pactus legis Salicae). Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
Christopher Young and Thomas Gloning. 2004. A History of the German Language
through Texts. Lodnon and New York: Routledge.
Craig Taylor. (2001). The Salic Law and the Valois succession to the French crown. French
History, 15, 358-377.
John Lothrop Motley. 2011. History of the United Netherlands: From the Death of William
the Silent to the Twelve Years’ Truce–1609. New York: Cambridge University Press, at 192.
Mario Ascheri. 2013. The Laws of Late Medieval Italy (1000-1500): Foundations for a
European legal system. Leiden, The Netherlands: Brill, at p. 40.
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ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการศึกษา Salic Law มีความส�ำคัญทีก่ ำ� หนดกฏเกณฑ์ในเรือ่ ง
การสืบราชสมบัติของประเทศต่างๆ ในยุโรป65 รวมทั้ง ประเทศเนเธอร์แลนด์
โดยมีหลักการส�ำคัญๆ ว่าผูม้ สี ทิ ธิสบื ราชสมบัตจิ ะต้องมีลำ� ดับอาวุโสสูงสุด และต้องเป็น
เพศชาย เรียงตามล�ำดับต่อเนื่องไป หากผู้มีสิทธิสืบราชสมบัติขึ้นครองราชย์ต่อจาก
กษัตริยพ์ ระองค์กอ่ นแล้วย่อมตัดสิทธิในล�ำดับเดียวกันทัง้ หมด และเริม่ นับในสายใหม่
ที่เกิดขึ้น66 กฎเกณฑ์ตาม Salic Law ได้กลายเป็นประเพณีทางรัฐธรรมนูญในการ
สืบราชสมบัติของประเทศเนเธอร์แลนด์67
อย่างไรก็ตาม กฎเกณฑ์ดงั กล่าวซึง่ เป็นกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบสันตติวงศ์
ได้ถกู ยกเลิกไปในปี ค.ศ. 1983 โดยมีการแก้ไขเรือ่ งความเท่าเทียมในการสืบราชสมบัติ
ระหว่างเพศชายและหญิงตามหลักอาวุโส (Full Cognatic Primogeniture) กล่าวคือ
ทายาทที่มีล�ำดับอาวุโสสูงสุดไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายมีสิทธิสืบราชสมบัติ
ต่อจากกษัตริย์พระองค์ก่อน68 และได้กลายมาเป็นประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่ส�ำคัญ
เกี่ยวกับการสืบราชสมบัติของกษัตริย์เนเธอร์แลนด์
(2) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญทีก่ ำ� หนดความสัมพันธ์ระหว่างประมุขแห่งรัฐ
กับสถาบันการเมือง
ประเพณีทางรัฐธรรมนูญในกรณีนี้เกี่ยวข้องกับพระราชอ�ำนาจของกษัตริย์
ในการยุบสภาผูแ้ ทนราษฎรเมือ่ มีปญ
ั หาข้อพิพาททางการเมือง รัฐธรรมนูญมิได้บญ
ั ญัติ
69
ห้ามไว้แต่ประการใด แต่มปี ระเพณีทางรัฐธรรมนูญทีส่ ำ� คัญว่ากษัตริยท์ รงอยูเ่ หนือ
65

66

67

68

69

อาทิ ประเทศอิตาลีในช่วงที่มีการปกครองในระบอบกษัตริย์ดู The Constitution of the Kingdom of
Italy, art 2 states “The State is governed by a representative monarchical government,
and the throne is hereditary according to the Salic Law.” และดูบทวิเคราะห์ใน S.M. Lindsay
and Leo S. Rowe. 1894. Constitution of the Kingdom of Italy. Philadelphia: American
Academy of Political and Social Science.
Christine Alice Corcos. (2012). From Agnatic Succession to Absolute Primogeniture: The Shift
to Equal Right of Succession to Thrones and Titles in the Modern European Constitutional
Monarchy. Michigan State Law Review, 1587, at 1603.
Constitution of the Netherlands (1815) (The Netherlands), art. 24 (stating that “The title
to the Throne shall be hereditary and shall vest in the legitimate descendants of King
William I, Prince of Orange-Nassau.”).
Christine Alice Corcos. (2012). From Agnatic Succession to Absolute Primogeniture: The Shift
to Equal Right of Succession to Thrones and Titles in the Modern European Constitutional
Monarchy. Michigan State Law Review, 1587, at 1626.
Chapter 2 “Government” §1 The King of the Constitution of the Netherlands (1815) มิได้
มีการบัญญัติในเรื่องดังกล่าวไว้แต่อย่างใด.
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การเมือง ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมือง และไม่ยุบสภา70
การแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายบริหาร หรือนายกรัฐมนตรียังเป็นอ�ำนาจของกษัตริย์
เนเธอร์แลนด์71 และในทางปฏิบัติกษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากหัวหน้าพรรคการเมือง
ที่ได้รับเสียงข้างมากในสภาหรือที่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ โดยทั่วไปการเมือง
ในเนเธอร์แลนด์เป็นแบบรัฐบาลผสม (Coalition Governments)72 ซึง่ ส่งผลให้ไม่มี
พรรคใดได้รับเสียงข้างมากในการเลือกตั้งแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ฉะนั้น การจัดตั้ง
รัฐบาลจะอาศัยกลไกทางการเมืองระหว่างพรรคการเมืองในการเจรจาเพื่อจัดตั้ง
เป็นรัฐบาล และเมือ่ ได้รฐั บาล กษัตริยจ์ ะเป็นผูแ้ ต่งตัง้ นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี
ท�ำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน ในขณะเดียวกันการลาออกจากต�ำแหน่งต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากกษัตริย์เนเธอร์แลนด์ ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกษัตริย์
ซึ่งเป็นประมุขแห่งรัฐกับสถาบันทางการเมืองมีลักษณะเชิงสัญลักษณ์แบบเดียวกับ
อังกฤษดังที่ได้วิเคราะห์ข้างต้น
(3) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่เป็นมารยาททางการเมือง
นอกเหนื อ จากประเพณี ท างรั ฐ ธรรมนู ญ เกี่ ย วกั บ การสื บ ราชสมบั ติ
และประเพณีทางรัฐธรรมนูญทีก่ ำ� หนดความสัมพันธ์ระหว่างประมุขกับสถาบันการเมือง
เนเธอร์แลนด์ยังมีประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่ส�ำคัญซึ่งเป็นมารยาททางการเมือง
กล่าวคือ
ประการแรก การยั บ ยั้ ง ร่ า งกฎหมายของพระมหากษั ต ริ ย ์ มี บ ทบั ญ ญั ติ
แห่งรัฐธรรมนูญบัญญัตริ องรับไว้73 รวมถึงมีบทบัญญัตใิ ห้สมาชิกรัฐสภาสามารถยับยัง้
ร่ า งกฎหมาย (Veto) ที่ เ สนอมาจากสภาผู ้ แ ทนราษฎรได้ 74 แม้ รั ฐ ธรรมนู ญ
จะมีบทบัญญัติให้พระมหากษัตริย์หรือสมาชิกรัฐสภาสามารถยับยั้งร่างกฎหมายได้
แต่ในทางปฏิบตั ซิ งึ่ ถือเป็นประเพณีทางรัฐธรรมนูญของเนเธอร์แลนด์ทพี่ ระมหากษัตริย์
หรื อ สมาชิ ก รั ฐ สภาโดยเฉพาะวุ ฒิ ส ภาจะไม่ ยั บ ยั้ ง ร่ า งกฎหมายที่ เ สนอมาจาก
70
71
72
73
74

Frank J. Lechner. 2008. The Netherlands: Globalization and National Identity. London:
Routledge.
The Constitution of the Netherlands (1815), art. 43 (stating that “The Prime Minister and
the other Ministers shall be appointed and dismissed by Royal Decree.”).
Rudy B. Andeweg. (2008). Coalition Politics in the Netherlands: From Accommodation to
Politicization. Acta Politica, 43, 254-277.
The Constitution of the Netherlands (1815), art. 87 (stating that “The King and the States
General shall inform each other of their decision on any Bill.”).
Ibid, arts. 85 and 86.

_18-0218(001-304)P5.indd 217

6/7/61 BE 11:59 AM

218 ผศ. ดร. ปวริศร เลิศธรรมเทวี

สภาผูแ้ ทนราษฎร โดยถือว่าร่างกฎหมายทีม่ าจากสภาผูแ้ ทนราษฎรสะท้อนความต้องการ
ของประชาชนมากทีส่ ดุ 75 เนือ่ งจากสภาผูแ้ ทนราษฎรเป็นองค์กรทีย่ ดึ โยงกับประชาชน
มากทีส่ ดุ อ�ำนาจในการตัดสินใจของประเทศเป็นของประชาชนผ่านสภาผูแ้ ทนราษฎร
และการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลยังต้องได้รบั ความไว้วางใจจากสภาผูแ้ ทน
ราษฎร กรณีนจี้ งึ เกิดเป็นประเพณีทางรัฐธรรมนูญทีเ่ ป็นมารยาททางการเมืองระหว่าง
สองสภาซึ่งเคารพอ�ำนาจอธิปไตยของประชาชน  
ประการทีส่ อง การจัดตัง้ รัฐบาลโดยเสียงข้างมากเกีย่ วข้องกับธรรมเนียมปฏิบตั ิ
การจัดตัง้ คณะรัฐมนตรี ดังได้กล่าวข้างต้นแล้วว่า การจัดตัง้ รัฐบาลในประเทศเนเธอร์แลนด์
มาจากรัฐบาลผสม (Coalition) โดยไม่มพี รรคการเมืองใดมีเสียงข้างมากแบบเด็ดขาด76
ฉะนั้น ในทางปฏิบัติ พรรคการเมืองจะถือประเพณีว่าหากพรรคใดสามารถจัดตั้ง
รัฐบาลผสมโดยให้มีเสียงข้างมากในสภาได้ย่อมถือว่าเป็นรัฐบาล77
ประการทีส่ าม การเคารพหลักการแบ่งแยกอ�ำนาจเกีย่ วข้องกับระเบียบปฏิบตั ิ
ของคณะรัฐมนตรี ซึง่ ไม่มรี ฐั ธรรมนูญกล่าวถึงไว้แต่อย่างใด ในทางปฏิบตั ิ การปฏิบตั ิ
หน้ า ที่ ข องคณะรั ฐ มนตรี จ ะด� ำ เนิ น การตามกรอบที่ ฝ ่ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ ก� ำ หนดไว้
อาทิ นโยบายที่ให้ไว้แก่รัฐสภาก่อนการเลือกตั้ง และหากเป็นเรื่องส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง
กับแนวปฏิบตั ฝิ า่ ยบริหารจะเสนอให้ฝา่ ยนิตบิ ญ
ั ญัตเิ ป็นผูก้ ำ� หนดกรอบการด�ำเนินงาน
แสดงให้เห็นถึงมารยาทและความเคารพในหลักการประชาธิปไตยและอ�ำนาจ
ของประชาชน
กล่าวได้ว่า ประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่เป็นมารยาททางการเมืองมีบทบาท
ส�ำคัญที่ส่งเสริมให้การเมืองในประเทศเนเธอร์แลนด์เสถียรภาพซึ่งส่งผลต่อระบบ
เศรษฐกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของ
กลุม่ บุคคล แตกต่างจากบางประเทศทีใ่ ช้และตีความกฎหมายเพือ่ ให้ตอบสนองกับความ
ต้องการของตนเองและกลุ่มผลประโยชน์ ประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่เป็นมารยาท
ทางการเมื องของเนเธอร์ แ ลนด์ มี ค วามคล้ า ยคลึงกับกรณีข องประเทศอังกฤษ
และออสเตรเลียดังกล่าวข้างต้นซึ่งจะได้น�ำไปถอดบทเรียนในบทสรุปต่อไป
75
76
77

Rudy B. Andeweg. (2008). Coalition Politics in the Netherlands: From Accommodation to
Politicization. Acta Politica, 43, 254-277.
Rudy B. Andeweg. (2008). Coalition Politics in the Netherlands: From Accommodation to
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ในช่วงเวลาทีด่ ำ� เนินการวิจยั ในครัง้ นี้ เนเธอร์แลนด์ได้เผชิญกับปัญหาทางการเมืองเป็นครัง้ แรก โดยประสบ
ปัญหาเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาล โดยไม่มีพรรคการเมืองใดสามารถคุมคะแนนเสียงข้างมากและจัดตั้ง
รัฐบาลได้เลย (ผลการเลือกตั้งวันที่ 15 มีนาคม ค.ศ. 2017).
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7.4 แนวค� ำ วิ นิ จ ฉั ย และนิ ติ วิ ธี เ กี่ ย วกั บ การน� ำ ประเพณี ท างรั ฐ ธรรมนู ญ
มาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลสเปนและเนเธอร์แลนด์
ส�ำหรับสเปนและเนเธอร์แลนด์สองประเทศในทวีปยุโรปไม่มีบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญทีว่ างกรอบให้อำ� นาจศาลในการน�ำเอาหลักการเรือ่ งประเพณีการปกครอง
หรื อ ประเพณี ท างรั ฐ ธรรมนู ญ มาใช้ แ ต่ อ ย่ า งใด เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ กรณี
ของประเทศไทยซึง่ มีบทบัญญัตมิ าตรา 5 ให้อำ� นาจศาลในการน�ำประเพณีการปกครอง
ประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้
ในการพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย คดี ส่ ง ผลให้ ก รณี ป ระเพณี ท างรั ฐ ธรรมนู ญ ของสเปน
และเนเธอร์แลนด์มีความแตกต่างกับประเทศไทยอย่างชัดเจน กรณีนี้ย่อมส่งผลต่อ
ประเด็ น เรื่ อ งนิ ติ วิ ธี ใ นการปรั บ ใช้ ห ลั ก การเรื่ อ งประเพณี ท างรั ฐ ธรรมนู ญ ให้ มี
ความแตกต่ า งกั บ ประเทศไทย กล่ า วคื อ ประเพณี ท างรั ฐ ธรรมนู ญ ของสเปน
และเนเธอร์แลนด์เป็นเรือ่ งทีเ่ กิดจากแนวปฏิบตั ขิ องสถาบันทางการเมือง การปรับใช้
จึงเกิดจากการประพฤติปฏิบัติ (Practices) ที่กระท�ำกันมาอยู่สม�่ำเสมอของสถาบัน
การเมืองอยู่แล้ว ขณะที่ประเพณีทางรัฐธรรมนูญของไทยศาลสามารถน�ำหลักการ
มาปรับใช้แก่การพิจารณาวินิจฉัยคดีได้ ส่วนประเพณีดังกล่าวจะมีลักษณะอย่างไร
รัฐธรรมนูญมิได้ก�ำหนดไว้เป็นดุลยพินิจของศาลรัฐธรรมนูญในการสร้างนิติวิธี
หรือน�ำหลักการอืน่ มาปรับใช้เพือ่ วางบรรทัดฐานเป็นประเพณีทางรัฐธรรมนูญของไทย
กล่าวโดยสรุป สเปนและเนเธอร์แลนด์ไม่มีบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่ให้ศาล
อาจน�ำเอาหลักการเรือ่ งประเพณีทางรัฐธรรมนูญมาปรับใช้ ไม่มตี วั อย่างค�ำพิพากษา
ของศาลภายในประเทศที่เป็นตัวอย่างการปรับใช้หลักการเรื่องประเพณีเช่นว่านั้น
ส่งผลให้กรณีสเปนและเนเธอร์แลนด์จงึ มีความแตกต่างกับประเทศไทยอย่างชัดเจน
และส่งผลต่อเรื่องนิติวิธี (แนวทาง) การน�ำประเพณีทางรัฐธรรมนูญมาใช้ โดยสเปน
และเนเธอร์แลนด์เป็นเรือ่ งในทางปฏิบตั ิ (Practices) มากกว่าจะเป็นเรือ่ งการตีความ
หรือเลือกรับปรับใช้โดยศาลอย่างกรณีของไทย
กรณีนขี้ อ้ สังเกตว่าหากมีเหตุการณ์ขอ้ ขัดแย้งทีน่ ำ� ไปสูก่ ารฝ่าฝืนประเพณีทาง
รัฐธรรมนูญของสถาบันทางการเมืองในสเปนและเนเธอร์แลนด์ ทัง้ สองประเทศจะให้
องค์กรใดเป็นผูต้ ดั สินและจากการส�ำรวจงานวิชาการของทัง้ สองประเทศไม่พบข้อมูล
ว่าจะเป็นอ�ำนาจขององค์กรใด อาทิ อ�ำนาจของรัฐสภาตามแนวทางของอังกฤษ
และออสเตรเลียหรือไม่ ประเด็นดังกล่าวคงเป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งติดตามต่อไป โดยเฉพาะสเปน
ซึง่ จากภูมหิ ลังทางประวัตศิ าสตร์แสดงให้เห็นถึงความไม่มนั่ คงทางการเมือง ส�ำหรับ
เนเธอร์แลนด์ แม้เป็นประเทศทีไ่ ม่ประสบปัญหาทางการเมืองเนือ่ งจากเอาเศรษฐกิจ
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น�ำการเมือง แต่ในปัจจุบนั (ค.ศ. 2017) ก�ำลังประสบปัญหาทางการเมืองอย่างรุนแรง
เป็นครัง้ แรกเนือ่ งจากภายหลังการเลือกตัง้ วันที่ 15 มีนาคม ค.ศ. 2017 จนถึงปัจจุบนั 78
ยังไม่มีพรรคการเมืองใดสามารถรวมคะแนนเสียงกันเพื่อจัดตั้งรัฐบาลผสมได้
7.5 บทสรุป
บทนีก้ ล่าวถึงประเพณีทางรัฐธรรมนูญของประเทศทีม่ กี ารปกครอบในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขในกลุม่ ประเทศยุโรป โดยประเทศ
ที่น�ำมาศึกษาวิเคราะห์คือประเทศสเปนและเนเธอร์แลนด์สองประเทศมหาอ�ำนาจ
ของชาติตะวันตกที่มีอิทธิพลต่อระบบกฎหมายของประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้ง
ประเทศไทย
การศึ ก ษาประเพณี ท างรั ฐ ธรรมนู ญ ของสเปน โดยศึ ก ษาจากภู มิ ห ลั ง
ทางประวัตศิ าสตร์และระบอบการปกครองภายใต้รฐั ธรรมนูญของสเปนพบว่า สเปนได้รบั
อิทธิพลแนวความคิดเรื่องระบอบการปกครองและรัฐธรรมนูญมาจากฝรั่งเศส
การปกครองในช่วงเวลาดังกล่าวมีความไม่มนั่ คง ระบอบกษัตริยถ์ กู ล้มล้างถึงหลายครัง้
และเข้าสู่ยุคเผด็จการอ�ำนาจนิยมในช่วงศตวรรษที่ 20 โดยมีจอมพล Franco
เป็นประมุขของประเทศ ภายหลังจอมพล Franco สเปนได้ฟน้ื ฟูการปกครอบในระบอบ
กษัตริยก์ ลับมาอีกครัง้ หนึง่ โดยมีการจัดท�ำรัฐธรรมนูญในปี ค.ศ. 1978 และมีการลง
ประชามติของประชาชนเพื่อรับรอง ประชาชนต่างพากันมาลงมติด้วยความเต็มใจ
และรับรองมากถึงร้อยละ 88 สเปนได้เรียนรูบ้ ทเรียนส�ำคัญแล้วว่า การล้มระบอบต่างๆ
ไม่ได้กอ่ ให้เกิดผลดีแต่อย่างใด กลับเป็นการท�ำลายประเทศชาติ ภายหลังสเปนได้ให้
ความส�ำคัญกับการบริหารราชการแผ่นดินที่ยึดโยงกับประชาชน สถาบันกษัตริย์
เป็นประมุขของประเทศทีเ่ ป็นสัญลักษณ์ อ�ำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินทีแ่ ท้จริง
เป็นของประชาชนผ่านรัฐสภา ในช่วงนี้ที่รัฐธรรมนูญและระบอบการปกครอง
ของสเปนได้รบั เอาแนวคิดของอังกฤษมาปรับใช้ รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวของสเปน
ค.ศ. 1978 ใช้บงั คับมาจนถึงปัจจุบนั และส�ำหรับประเพณีทางรัฐธรรมนูญของสเปน
ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ข้างต้นพบว่า สเปนมีประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่ส�ำคัญ
อย่างเด่นชัดใน 5 ประเด็น กล่าวคือ (1) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญเกีย่ วกับการสืบราชสมบัติ
ซึง่ มีการเปิดช่องให้ฝา่ ยหญิงสามารถสืบราชสมบัตไิ ด้เช่นเดียวกับฝ่ายชาย (2) ประเพณี
ทางรัฐธรรมนูญเกีย่ วกับการแต่งตัง้ ต�ำแหน่งส�ำคัญทางการเมือง โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรี
78

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม ค.ศ. 2017.
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ซึ่งเป็นหัวหน้าของฝ่ายบริหาร กษัตริย์ทรงเป็นผู้แต่งตั้ง และตามประเพณีกษัตริย์
จะทรงแต่งตั้งจากหัวหน้าของพรรคการเมืองที่ได้รับเสียงข้างมากในสภาตามแบบ
ของอังกฤษ ซึ่งฝ่ายบริหารต้องท�ำงานภายใต้ความไว้วางใจของสภา (3) ประเพณี
ทางรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นของเชื้อพระวงศ์ซึ่งต้องเป็นกลาง
ทางการเมือง และไม่ยงุ่ เกีย่ วกับกิจการภายในของประเทศ (4) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญ
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประมุขแห่งรัฐกับสถาบันทางการเมือง กษัตริย์
เป็นผูแ้ ต่งตัง้ ต�ำแหน่งส�ำคัญ อาทิ ผูพ้ พิ ากษา อย่างไรก็ตาม ประเพณีทางรัฐธรรมนูญ
กษัตริยจ์ ะทรงแต่งตัง้ ตามค�ำแนะน�ำของหัวหน้าฝ่ายบริหาร และหัวหน้าฝ่ายบริหาร
จะเป็นผู้รับผิดชอบ กรณีนี้แสดงให้เห็นถึงการปรับใช้หลัก “The King Can Do
No Wrong” ของอังกฤษในระบอบการปกครองของสเปน และ (5) ประเพณีทาง
รัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการพระราชทานเครื่องราชและอิสริยยศเป็นพระราชอ�ำนาจ
ของกษัตริย์สเปน
ส�ำหรับการศึกษาประเพณีทางรัฐธรรมนูญของเนเธอร์แลนด์ โดยศึกษาพืน้ ภูมิ
ทางประวัตศิ าสตร์ของประเทศเนเธอร์แลนด์ และวิวฒ
ั นาการของกฎหมายรัฐธรรมนูญ
พบว่า เนเธอร์แลนด์ได้รบั อิทธิพลเรือ่ งระบอบการปกครองในระบบรัฐสภาแบบอังกฤษ
โดยเฉพาะในช่วงทีส่ ถาปนาเป็นรัฐในปี ค.ศ. 1814 ซึง่ ได้รบั การสนับสนุนจากอังกฤษ
มีการน�ำแนวคิดเรือ่ งรัฐธรรมนูญทีผ่ สมผสานมาจากเอกสารส�ำคัญเกีย่ วกับรัฐธรรมนูญ
อังกฤษมาบัญญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญเนเธอร์แลนด์ ค.ศ. 1815 และส�ำหรับประเพณีทาง
รัฐธรรมนูญของเนเธอร์แลนด์ทสี่ ำ� คัญเกีย่ วข้องใน 3 ประเด็น ได้แก่ (1) ประเพณีทาง
รัฐธรรมนูญทีเ่ กีย่ วกับกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ โดยมีความสัมพันธ์
กับ Salic Law และมีการแก้ไขกฎเกณฑ์ในการสืบราชบัลลังก์เนเธอร์แลนด์
โดยเปิดกว้างให้ผทู้ เี่ ป็นเพศหญิงหรือเพศชายมีความเท่าเทียมกันในการสืบราชสมบัติ
โดยพิจารณาตามความอาวุโส (2) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างประมุขแห่งรัฐและสถาบันการเมือง ซึ่งวางธรรมเนียมปฏิบัติที่ส�ำคัญไว้ว่า
ประมุ ข ทรงอยู ่ เ หนื อ การเมื อ งและไม่ เ ข้ า ไปแทรกแซงกิ จ กรรมทางการเมื อ ง
และ  (3) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญทีเ่ ป็นมารยาททางการเมือง อาทิ วุฒสิ ภาไม่อาจยับยัง้
ร่างกฎหมายที่เสนอมาจากสภาผู้แทนราษฎรได้เนื่องจากถือว่าขัดต่อเจตจ�ำนงของ
ประชาชน กรณีนรี้ วมถึงการควบคุมและตรวจสอบกฎหมายโดยฝ่ายตุลาการเกีย่ วกับ
กฎหมายที่ ต ราขึ้ น โดยฝ่ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ เ ป็ น เรื่ อ งที่ ก ระท� ำ มิ ไ ด้ และผิ ด ประเพณี
ทางรัฐธรรมนูญ กรณีนี้เป็นสาเหตุส�ำคัญที่เนเธอร์แลนด์ไม่มีศาลรัฐธรรมนูญเป็น
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องค์กรทีค่ อยตรวจสอบกฎหมายของฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ และเป็นการเคารพหลักการส�ำคัญ
ของระบอบการปกครองคือ “อ�ำนาจอธิปไตยเป็นของรัฐสภา” ซึง่ มีทมี่ าจากประชาชน
มารยาททางการเมืองเป็นเรื่องที่ส�ำคัญและส่งผลให้การเมืองในเนเธอร์แลนด์
มีเสถียรภาพและมีความชัดเจนมากทีส่ ดุ ประเทศหนึง่ ของโลก การเมืองทีม่ คี วามมัน่ คง
ส่งผลให้การบริหารราชการแผ่นดินของเนเธอร์แลนด์ตอบสนองต่อระบบเศรษฐกิจ
และประโยชน์ของประชาชนอันเป็นประโยชน์ของชาติ
บทเรียนของทั้งสองประเทศจะได้น�ำไปกล่าวไว้ในบทสรุปและจัดท�ำเป็น
ข้อเสนอแนะส�ำหรับประเทศไทยต่อไป บทต่อไปจะศึกษาประเพณีทางรัฐธรรมนูญ
ของกลุ่มประเทศที่เป็นอิสลามและมีการปกครองในระบอบกษัตริย์ ได้แก่ จอร์แดน
และโมร็อกโก และกลุ่มประเทศที่มีการปกครองในระบอบกษัตริย์ของประเทศ
ในทวีปเอเชีย ได้แก่ ญี่ปุ่นและภูฏาน
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บทที่ 8
กลุ่มประเทศอิสลามในตะวันออกกลางและแอฟริกา :
กรณีศึกษาประเพณีทางรัฐธรรมนูญในจอร์แดน
และโมร็อกโก
8.1 บทน�ำ
การศึ ก ษาการน� ำ ประเพณี ใ นการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินจิ ฉัยคดีรฐั ธรรมนูญของไทย
ยังศึกษาถึงกรณีตัวอย่างของกลุ่มประเทศอิสลามที่มีการปกครองในระบอบกษัตริย์
บทนี้กล่าวถึงประเพณีทางรัฐธรรมนูญของกลุ่มประเทศอิสลามที่มีการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเ์ ป็นประมุข ได้แก่ จอร์แดนและโมร็อกโก
โดยศึ ก ษาภู มิ ห ลั ง ทางประวั ติ ศ าสตร์ พั ฒ นาการของกฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ
และธรรมเนียมปฏิบัติของสถาบันการเมืองเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน
และรัฐธรรมนูญของทั้งสองประเทศ1
กล่าวได้วา่ ทัง้ สองประเทศอยูร่ ะหว่างการเปลีย่ นผ่านการปกครองไปสูค่ วาม
เป็นประชาธิปไตยมากยิง่ ขึน้ กษัตริยท์ รงคืนอ�ำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินให้แก่
ประชาชนเป็นผู้ใช้อ�ำนาจมากยิ่งขึ้น มีการปฏิรูปโครงสร้างขั้นพื้นฐานแห่งรัฐ
และสถาบันทางการเมือง มีการรับรองสิทธิและเสรีภาพ รวมตลอดทัง้ ความเท่าเทียมกัน
ทางเพศระหว่างชายและหญิงมากยิง่ ขึน้ ซึง่ กรณีนรี้ วมไปถึงเสรีภาพในการแสดงออก
ทางการเมืองและการมีส่วนร่วมในทางการเมือง
บทนี้จะให้ความส�ำคัญกับประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่เป็นประเด็นส�ำคัญ
ของทัง้ สองประเทศโดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน กล่าวคือ การศึกษาภูมหิ ลังทาง
ประวัติศาสตร์ พัฒนาของกฎหมายรัฐธรรมนูญ และประเพณีทางรัฐธรรมนูญ
ในประเทศจอร์แดน และการศึกษาพื้นภูมิของประเทศโมร็อกโก หลักกฎหมาย
และวิวัฒนาการของกฎหมายรัฐธรรมนูญ รวมตลอดทั้งประเพณีทางรัฐธรรมนูญ
ที่ส�ำคัญของโมร็อกโก
1

ดู บ ทที่ 4 เกี่ ย วกั บ การก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ ใ นการคั ด เลื อ กประเทศที่ น� ำ มาศึ ก ษาเรื่ อ งประเพณี
ทางรัฐธรรมนูญ.
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8.2 จอร์แดน
การศึกษาประเพณีทางรัฐธรรมนูญของจอร์แดนจ�ำเป็นจะต้องมีความเข้าใจ
ภาพรวมและความสัมพันธ์ระหว่างพื้นภูมิทางประวัติศาสตร์ของประเทศจอร์แดน
หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ และประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นของจอร์แดน
8.2.1 พื้นภูมิของประเทศจอร์แดน
ภู มิ ห ลั ง ของประเทศจอร์ แ ดนสามารถมองย้ อ นได้ ไ ปถึ ง ช่ ว งยุ ค โบราณ
ซึ่งปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์การสร้างเมืองโดยเฉพาะอาณาจักรแนบาเทีย
(Nabataean Kingdom) ของพระเจ้า อะรีทัสที่ 1 (Aretas I) ซึ่งมีเมืองหลวง
ที่ปัจจุบันกลายเป็นมรดกโลกเรียกว่า นครเปตรา “Petra”2 และในระยะเวลาต่อมา
จอร์แดนเคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของกรีกและโรมัน3
ในศตวรรษที่ 16 จักรวรรดิอ๊อตโตมัน (Ottoman Empire) อันยิ่งใหญ่ได้เข้า
ครอบครองและผนวกจอร์แดนให้เป็นส่วนหนึง่ ของจักรวรรดิ4 และภายหลังการล่มสลาย
ของจักรวรรดิในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ประเทศจอร์แดนถูกปกครองภายใต้
การก�ำกับดูแลของอังกฤษ (British Mandate)
การศึกษาประเพณีทางรัฐธรรมนูญของประเทศจอร์แดนจะล�ำดับเหตุการณ์
ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของประเทศจอร์แดนเฉพาะช่วงภายหลังสงครามโลก
ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประเทศจอร์แดนเปลี่ยนผ่านระบอบการปกครองไปสู่การ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมีการน�ำ
แนวคิดเรือ่ งรัฐธรรมนูญมาใช้ในการปกครองซึง่ ได้รบั อิทธิพลมาจากอังกฤษ โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ช่วงที่ส�ำคัญ กล่าวคือ
(1) จอร์แดนภายใต้การปกครองของอังกฤษ (British Mandate of
Transjordan)
จักรวรรดิออ๊ ตโตมัน (Ottoman Empire)5 ปกครองดินแดนในประเทศจอร์แดน
เป็นระยะเวลานานถึง 4 ศตวรรษ (ค.ศ. 1516–1918) ในช่วงเวลานี้ที่ศาสนาอิสลาม
มีอทิ ธิพลต่อแนวคิดทางการเมืองและการปกครองในประเทศจอร์แดน จักรวรรดิออ๊ ตโตมัน
พ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่ 1 ให้แก่ฝ่ายสัมพันธมิตร (Allies of World War I)
2
3
4
5

IKamal Salibi. 1998. The Modern History of Jordan. London and New York: I.B. Tauris, at
pp. 5–10.
Ibid, at pp. 10–13.
Philip Robins. 2004. A History of Jordan. Cambridge: Cambridge University Press, at p. 1.
Ibid, at p. 8.
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และกลุม่ ต่อต้านจักรวรรดิซงึ่ ต้องการให้จอร์แดนกลายเป็นรัฐอิสระจากการปกครอง
ของจักรวรรดิออ๊ ตโตมัน การต่อต้านในครัง้ นีร้ จู้ กั กันว่า “Great Arab Revolt”6 ซึง่ ได้รบั
การสนับสนุนจากกองก�ำลัง Hashemite’s Army ประกอบด้วยกลุม่ ชาติพนั ธุแ์ ละผูน้ ำ�
ทางศาสนาหลายๆ ฝ่าย อาทิ กลุม่ ชาติพนั ธุ์ Circassians และกลุม่ ศาสนา Christians
ฝ่ายสัมพันธมิตรได้รบั ชัยชนะเหนือจักรวรรดิออ๊ ตโตมันในสงครามโลกครัง้ ที่ 1
และมีสว่ นช่วยให้ฝา่ ยต่อต้านในการปฏิวตั ิ Arab Revolt7 เป็นผลส�ำเร็จ และภายหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 1 ฝ่ายสัมพันธมิตรได้จัดตั้งสันนิบาตชาติ (League of Nations)8
เพื่อเป็นองค์กรกลางในการก�ำกับดูแลการเมืองและความมั่นคงของโลก อันที่จริง
การจัดตั้งสันนิบาตชาติยังมีวาระซ่อนเร้นส�ำคัญของฝ่ายสัมพันธมิตร โดยเฉพาะ
อังกฤษ รัสเซีย และฝรัง่ เศสทีจ่ ะก�ำหนดแผนทีโ่ ลกใหม่ (Redrawing the World’s Map)
ผูน้ ำ� ของฝ่ายสัมพันธมิตรได้ตกลงแบ่งดินแดนกันปกครอง9 ในช่วงเวลานีเ้ องทีอ่ งั กฤษ
เข้ามามีบทบาทในการวางระบอบการปกครองของประเทศจอร์แดน อังกฤษได้ตั้ง
Abdullah bin Hussein ชนชัน้ สูงจาก Hose of Hashemite เป็นผูป้ กครอง (Rulers)
ในช่วงแรกๆ
อังกฤษได้น�ำรูปแบบการปกครองในระบอบกษัตริย์ไปปรับใช้ในประเทศ
จอร์แดนโดยเปลีย่ นเป็น “เอมิเรตส์แห่งทรานจอร์แดน” (Emirate of Transjordan)
โดยมี “เอเมร์ ” หรื อ เจ้ า ชายเป็ น ประมุ ข แห่ ง รั ฐ Abdullah bin Hussein
จึ ง เป็ นปฐมกษั ต ริ ย ์ แ ห่ ง ราชวงศ์ จ อร์ แ ดน (Founding of the Emirate of
Transjordan)10
(2) ราชอาณาจักรจอร์แดน (The Hashemite Kingdom of Jordan)
อังกฤษค่อยๆ ผ่อนคลายให้จอร์แดนไปสู่ความเป็นรัฐอิสระ และในปี ค.ศ.
1946 ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการจัดตั้งสหประชาชาติ (United Nations)
แทนที่สันนิบาตชาติ ประชาคมโลกได้ให้การรับรองสถานะของประเทศจอร์แดน
และอังกฤษได้ให้เอกราชแก่จอร์แดนภายใต้สนธิสัญญาลอนดอนในปี ค.ศ. 1946
(Treaty of London)11
6
7
8
9
10
11

Ibid, at p. 12.
Ibid.
Ibid.
อังกฤษและฝรั่งเศสแบ่งดินแดนในตะวันออกกลาง (Middle East).
Philip Robins. 2004. A History of Jordan. Cambridge: Cambridge University Press, at p. 56.
Ibid.
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ภายใต้สนธิสญ
ั ญาดังกล่าว อังกฤษได้ให้การรับรองสถานะของประเทศจอร์แดน
และได้ยกฐานะของกษัตริยจ์ ากเดิมคือ “เอเมร์” หรือ “เจ้าชาย” ให้มฐี านะเป็น “พระราชา”
และเปลี่ยนชื่อจอร์แดนเป็น The Hashemite Kingdom of Transjordan
อังกฤษให้เอกราชแก่จอร์แดน และต่อมาภายหลัง จอร์แดนได้นำ� แนวคิดเรือ่ งรัฐธรรมนูญ
และการปกครองในระบบรัฐสภาของอังกฤษซึ่งจอร์แดนมีความคุ้นเคย สมัยตกอยู่
ภายใต้การก�ำกับดูแลของอังกฤษ โดยผสมผสานกับแนวคิดทางศาสนาอิสลาม
และเข้าสู่จอร์แดนในยุคสมัยปัจจุบัน
8.2.2 รัฐธรรมนูญของจอร์แดน
รัฐธรรมนูญฉบับแรกของจอร์แดน คือ รัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1952
(The Constitution of the Hashemite Kingdom of Jordan of 1952)12
และเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน โดยรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว
มี ภู มิ ห ลั ง มาตั้ ง แต่ ช ่ ว งที่ ป ระเทศจอร์ แ ดนก� ำ ลั ง จะแยกตั ว เป็ น อิ ส ระออกจาก
การปกครองของอังกฤษ
ดังได้กล่าวข้างต้นว่า ในปี ค.ศ. 1946 จอร์แดนได้รบั การรับรองให้มฐี านะเป็นรัฐ
ในกฎหมายระหว่างประเทศเป็นครัง้ แรกภายใต้ Treaty of London ซึง่ เป็นการลงนาม
ข้อตกลงร่วมกันระหว่างรัฐบาลอังกฤษและจอร์แดน เมือ่ วันที่ 22 มีนาคม ค.ศ. 1946
โดยเรียกประเทศจอร์แดนว่า “Emir of Transjordan” ภายหลังการลงนาม
เพียงสามวัน ในวันที่ 25 มีนาคม ค.ศ. 1946 จอร์แดนได้เปลีย่ นชือ่ เป็นราชอาณาจักร
จอร์แดน (The Hashemite Kingdom of Transjordan) โดยมีพระราชาเป็นประมุข
ของประเทศ (เดิมทีเป็นเอเมร์) ชื่อทางการของประเทศจอร์แดนได้เปลี่ยนแปลง
อีกครั้งในปี ค.ศ. 1949 เป็น “The Hashemite Kingdom of Jordan”
และได้เข้าเป็นสมาชิกสหประชาชาติ
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว จอร์แดนได้รบั อิสระภาพจากอังกฤษและมีการจัดท�ำ
รัฐธรรมนูญขึน้ เป็นครัง้ แรกและประกาศใช้ในปี ค.ศ. 1952 รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว
มีการแก้ไขหลายครัง้ เนือ้ หาและสาระส�ำคัญยังคงอยู่ และได้ใช้บงั คับมาจนถึงปัจจุบนั
รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวบัญญัติเกี่ยวกับพระราชอ�ำนาจของกษัตริย์แห่งจอร์แดน
กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสมบัติ ระบอบการปกครองซึ่งปรากฏรูปแบบ
ของรัฐสภา และการแบ่งแยกอ�ำนาจของสถาบันทางการเมือง13
12
13

The Constitution of the Hashemite Kingdom of Jordan (1952) (Jordan).
Ibid.
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อาจกล่าวได้วา่ รัฐธรรมนูญและรูปแบบการปกครองในระบบรัฐสภาของจอร์แดน
ได้รับอิทธิพลแนวความคิดมาจากรัฐธรรมนูญและระบบรัฐสภาของอังกฤษในช่วงที่
อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแล (British Mandate) ดังกล่าวข้างต้น รัฐธรรมนูญมีการ
จัดสรรอ�ำนาจของสถาบันทางการเมืองไว้อย่างชัดเจนซึ่งถอดแบบมาจากอังกฤษ
ฉะนั้น รูปแบบและโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินของจอร์แดนจึงมีความ
คล้ายคลึงกับของอังกฤษ หรือประเทศที่ได้รับอิทธิพลแนวความคิดมาจากอังกฤษ
กล่าวคือ
ประมุขแห่งรัฐ (Head of the State) คือ กษัตริยแ์ ห่งจอร์แดนด�ำรงต�ำแหน่ง
เป็นประมุขของประเทศ อย่างไรก็ตาม กษัตริย์แห่งจอร์แดนมีความแตกต่าง
กับกษัตริย์ในอังกฤษ โดยเฉพาะในเรื่องของพระราชอ�ำนาจซึ่งรัฐธรรมนูญบัญญัติ
ให้อำ� นาจไว้อย่างชัดเจน กษัตริยย์ งั ทรงไว้ซงึ่ พระราชอ�ำนาจต่างๆ ในการบริหารราชการ
แผ่นดิน14
ฝ่ายบริหาร (Executive) มีคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ใช้อ�ำนาจในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าของฝ่ายบริหาร (Head of the
Government) คณะรัฐมนตรีท�ำงานภายใต้ความไว้วางใจของรัฐสภา (สภาผู้แทน
ราษฎร)15 ตามหลักการถ่วงดุลอ�ำนาจ (Check and Balance) ซึง่ ได้รบั อิทธิพลมาจาก
อังกฤษ
ฝ่ายนิติบัญญัติ (Legislative) เป็นอ�ำนาจของรัฐสภา (Majlis al-Umma)
ซึ่งเป็นระบบสองสภา (Bicameral) ประกอบด้วย สภาผู้แทนราษฎร (Majlis alNuwaab) มีสมาชิกจ�ำนวน 130 คน ซึง่ มาจากการเลือกตัง้ และมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
4 ปี และมีตำ� แหน่งพิเศษจ�ำนวน 15 ต�ำแหน่ง ส�ำหรับสตรี และต�ำแหน่งพิเศษจ�ำนวน
9 ต�ำแหน่ง ส�ำหรับผู้น�ำศาสนาต่างๆ และวุฒิสภา (Majlis al-Aayan) ประกอบด้วย
วุฒิสมาชิกจ�ำนวน 65 คน ซึ่งมาจากการแต่งตั้งโดยกษัตริย์แห่งจอร์แดน โดยมีวาระ
การด�ำรงต�ำแหน่ง 4 ปี วุฒิสภาของจอร์แดนต้องปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ความไว้วางใจ
ของสภาผู้แทนราษฎร16
ฝ่ายตุลาการ (Judicial) เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและนิตบิ ญ
ั ญัติ โดยมีศาล
ในสามลักษณะส�ำคัญ กล่าวคือ ศาลยุติธรรม อาทิ ศาลแพ่ง ศาลอาญา ซึ่งพิจารณา
อรรถคดีทั่วๆ ไป ศาลศาสนา และศาลพิเศษ ฝ่ายตุลาการมีอำ� นาจในการควบคุม
และตรวจสอบกฎหมายที่ตราขึ้น โดยเป็นอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญจอร์แดน
14
15
16

Ibid.
Ibid.
Ibid.
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8.2.3 ประเพณีทางรัฐธรรมนูญของจอร์แดน
รั ฐ ธรรมนู ญ ของจอร์ แ ดนมิ ไ ด้ มี ก ารบั ญ ญั ติ ใ ห้ น� ำ ประเพณี ก ารปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณา
วินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญแบบของประเทศไทย ประเพณีทางรัฐธรรมนูญของจอร์แดน
เกิดจากธรรมเนียมปฏิบัติระหว่างสถาบันการเมือง ซึ่งบางประเพณีเป็นหลักการ
พืน้ ฐาน (Core Conventions) ซึง่ เกีย่ วกับประมุขแห่งรัฐ และความสัมพันธ์ระหว่าง
สถาบันพระมหากษัตริย์กับสถาบันทางการเมือง และบางประเพณีเกี่ยวพันกับ
จารีตทางรัฐธรรมนูญ (Customary Conventions) และเป็นประเพณีที่เป็น
กระบวนการธุรการ (Administrative Conventions)17 ซึง่ กรณีนเี้ กีย่ วข้องกับการเสนอ
ร่างกฎหมายของรัฐบาล สรุปประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่ส�ำคัญของจอร์แดนได้ดังนี้
(1) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับประมุขแห่งรัฐ
รัฐธรรมนูญจอร์แดนบัญญัติให้อ�ำนาจไว้อย่างชัดเจนว่ากษัตริย์ทรงไว้ซึ่ง
อ�ำนาจทางนิตบิ ญ
ั ญัติ บริหารและตุลาการ กษัตริยท์ รงใช้อำ� นาจบริหารราชการแผ่นดิน
ผ่านคณะรัฐมนตรี โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ18
และในทางประเพณี ก ารปกครองของประเทศจอร์ แ ดน กษั ต ริ ย ์ ท รงเป็ น ผู ้ ล ง
พระนามาภิไธยในกฎหมายเพือ่ ประกาศให้เป็นกฎหมาย บังคับใช้กฎหมาย รวมตลอด
ทั้งการยับยั้งร่างกฎหมาย (Veto)19 พระราชอ�ำนาจดังกล่าวยังรวมทั้งการยุบสภา20
การลดหรือเพิ่มวาระสมัยประชุมของสภา21 การแต่งตั้งและถอดถอนผู้พิพากษา
หรือข้าราชการต�ำแหน่งส�ำคัญๆ22 การประกาศสงคราม23 และการเป็นจอมทัพของ
จอร์แดน24
17
18

19

20
21
22
23
24

ดูบทที่ 4.
The Constitution of the Hashemite Kingdom of Jordan (1952), art. 40 (stating that “The King
shall exercise the powers vested in him by Royal Decree. Every such Decree shall be
countersigned by the Prime Minister and the Minister or Ministers concerned. The King
expressed his concurrence by placing his signature above the said signatures.”).
Ibid, art. 31 (stating that “The King ratifies the laws and promulgates them. He shall direct
the enactment of such regulations as may be necessary for their implementation, provided
that such regulations are not inconsistent with the provisions thereof.”).   
Ibid, art. 34(iii) (iv).
Ibid, art. 34(ii).
Ibid, art. 37.
Ibid, art. 33.
Ibid, art. 32.  
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ในทางปฏิบัติ มติคณะรัฐมนตรี กฎหมายที่ตราขึ้น ค�ำตัดสินหรือค�ำพิพากษา
ของศาล และรวมตลอดทัง้ เงินตราทีใ่ ช้ภายในประเทศอ้างอิงในนามพระนามาภิไธย
ของกษัตริย์จอร์แดน อาจกล่าวได้ว่า ประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับประมุข
แห่งรัฐของจอร์แดนแสดงให้เห็นว่าอ�ำนาจทั้งปวงในประเทศจอร์แดนมีที่มาจาก
สถาบันพระมหากษัตริย์
การยับยั้งร่างกฎหมายซึ่งเป็นพระราชอ�ำนาจของกษัตริย์จอร์แดนข้างต้น
อาจถูกเพิกถอนได้หากรัฐสภาโดยมีการลงคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจ�ำนวน
สมาชิกรัฐสภาทัง้ หมด ประกาศให้รา่ งกฎหมายทีถ่ กู ยับยัง้ โดยกษัตริยใ์ ห้เป็นกฎหมาย
โดยไม่ต้องมีการลงพระนามาภิไธยได้ กรณีนี้เคยเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 2009 ที่ผ่านมา
นอกเหนือจากประเพณีดังกล่าว จอร์แดนยังมีประเพณีทางรัฐธรรมนูญ
ที่ส�ำคัญเกี่ยวกับการสืบราชสมบัติซึ่งมีกฎมณเฑียรบาลที่ส�ำคัญว่าการสืบราชสมบัติ
ต้องเรียงล�ำดับตามอาวุโส และผู้ที่มีสิทธิจะต้องเป็นผู้ชายเท่านั้น
(2) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายบริหาร
ประเพณีทางรัฐธรรมนูญของจอร์แดนที่ส�ำคัญยังเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้ง
นายกรั ฐ มนตรี ซึ่ ง เป็ น หั ว หน้ า ฝ่ า ยบริ ห าร รั ฐ ธรรมนู ญ บั ญ ญั ติ ใ ห้ ก ารแต่ ง ตั้ ง
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเป็นอ�ำนาจของกษัตริย25์ แต่ภายหลังปี ค.ศ. 2011
ซึง่ มีการประท้วงจากประชาชนให้กษัตริยค์ นื อ�ำนาจการบริหารราชการแผ่นดินให้แก่
ประชาชน กษัตริยจ์ อร์แดนทรงเห็นชอบและถือเป็นประเพณีทางรัฐธรรมนูญสืบมาว่า
นายกรัฐมนตรีจะต้องมาจากการเลือกตั้ง26
(3) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการเสนอร่างกฎหมาย
นอกเหนือจากประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับประมุขแห่งรัฐและการ
แต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายบริหารยังมีประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่ส�ำคัญในประเทศจอร์แดน
เกีย่ วกับการเสนอร่างกฎหมายซึง่ มีความคล้ายคลึงกับบางประเทศ อาทิ ประเทศไทย
ในบางยุคบางสมัย กล่าวคือ
25

26

Ibid, art. 35 (providing that “The King appoints the Prime Minister and may dismiss him or
accept his resignation. He appoints the Ministers; he also dismisses them or accepts their
resignation, upon the recommendation of the Prime Minister.”).
ประเด็นนีก้ ฎข้อมูลในหนังสือพิมพ์ตา่ งประเทศทัว่ โลก อาทิ Ranya Kadri and Isabel Kershner. (2012).
New Doubts Over Reform as Jordan Shifts Cabinet. New York Times (May 3, 2012); Joel
Greenberg. (2011). Jordan’s King replaces cabinet. Washington Post (February 2, 2011);
and Suleiman Al-Khalidi. (2013). Jordan’s king swears in new reformist government.
Reuters (March 30, 2013) (arguing that following the 2011 Jordanian protests, King
Adbullah agreed to an elected cabinet.).
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รัฐสภาโดยเฉพาะสภาผู้แทนราษฎรของจอร์แดนไม่มีอ�ำนาจในการเสนอร่าง
กฎหมาย อ�ำนาจของสภาเป็นอ�ำนาจเพียงการเห็นชอบ ยับยัง้ หรือแก้ไขร่างกฎหมาย
การเสนอร่ า งกฎหมายตามประเพณี ก ารปกครองของจอร์ แ ดนเป็ น อ� ำ นาจ
ของรัฐบาล27 ซึง่ กรณีนคี้ ล้ายคลึงกับประเทศไทยในบางช่วงโดยเฉพาะในช่วงทีป่ กครอง
โดยรัฐบาลที่มาจากการปฏิวัติรัฐประหาร กฎหมายที่ตราขึ้นโดยฝ่ายนิติบัญญัติ
เป็นกฎหมายทีเ่ สนอมาจากฝ่ายบริหาร กล่าวได้วา่ การเสนอร่างกฎหมายเป็นประเพณี
ทางรัฐธรรมนูญของจอร์แดนว่ารัฐบาลเป็นผู้เสนอร่างกฎหมายส�ำคัญ และรัฐสภา
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
(4) ความขัดแย้งและการใช้ก�ำลังระหว่างสมาชิกรัฐสภา
ดังได้กล่าวแล้วว่าการใช้ความรุนแรงคงจะถือเป็นประเพณีทางรัฐธรรมนูญ
ของประเทศใดมิได้ อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งระหว่างสมาชิกรัฐสภาในประเทศ
จอร์แดนเป็นเรื่องที่เห็นได้บ่อยครั้ง จนอาจกลายเป็นธรรมเนียมที่สมาชิกรัฐสภา
ปฏิ บั ติ อาทิ กรณี ก ารใช้ อ าวุ ธ ปื น ไรเฟิ ล (Rifle) ของนาย Talal al-Sharif
สมาชิกรัฐสภาเพือ่ ประสงค์จะขูเ่ ข็ญหรือท�ำร้ายสมาชิกรัฐสภาท่านอืน่ ในปี ค.ศ. 201328
การใช้กำ� ลังเพือ่ เอาชนะคูแ่ ข่งทางการเมืองของจอร์แดนท�ำให้หวนร�ำลึกถึงกรณีความ
ขัดแย้งของสมาชิกรัฐสภาทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศไทยหลายครัง้ อาทิ กรณีขอ้ กล่าวหาว่า
พกอาวุธสงครามของคนใกล้ชิด นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ในช่วงที่เป็นรัฐบาล
หรือกรณีข้อกล่าวหาว่าท�ำร้ายร่างกายระหว่างสมาชิกรัฐสภา นายการุณ โหสกุล
กับ นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ เป็นต้น
8.3 โมร็อกโก
ส� ำ หรั บ โมร็ อ กโกเคยตกอยู ่ ภ ายใต้ ก ารปกครองของสเปน (Spanish
Protectorates) ดังทีไ่ ด้วเิ คราะห์ในบทที่ 7 ข้างต้น และเคยตกอยูภ่ ายใต้อาณานิคม
ของฝรั่งเศส (French Protectorate) ฉะนั้น ระบอบการปกครองและแนวคิดเรื่อง
รัฐธรรมนูญจึงได้รับอิทธิพลมาจากสเปนและฝรั่งเศส
27

28

Reem Oklah Abu Dalbouh and Abeer Bashier Dababneh. (2012). The Status of Legislative
Drafting in the Jordanian Legal System: An Analytic Critical Study. European Journal of
Social Science, 34(2), 239-261.
Al Arabiya. (2013). Jordanian MP shoots rifle during parliament session. Middle East News
(September 10, 2013).

_18-0218(001-304)P5.indd 230

6/7/61 BE 11:59 AM

การน�ำประเพณีในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ

231

8.3.1 พื้นภูมิของประเทศโมร็อกโก
ส� ำ หรั บ ประเทศโมร็ อ กโกมี ภู มิ ห ลั ง ทางประวั ติ ศ าสตร์ ม าอย่ า งยาวนาน
เช่นเดียวกับประเทศจอร์แดน โดยปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์การตั้งรกราก
และอาณาจักรเบอร์เบอร์ (Berber Kingdom) มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์29
และการสร้างเมืองโบราณของชาวคาร์เธจ (Carthage) ในช่วงห้าพันปีกอ่ นคริสต์กาล30
ในช่วงศตวรรษที่ 8 ชาวมุสลิมได้เข้าครอบครองโมร็อกโก และในช่วงนี้เองที่
ศาสนาอิสลามได้เข้ามามีอทิ ธิพลต่อวิถชี วี ติ ของประชาชนในโมร็อกโก โดยมีพระเจ้า
กาหลิบ (Caliphate)  แห่งราชวงศ์อมุ ยั ยะห์ (Umayyad) เป็นผูป้ กครอง32 อย่างไรก็ตาม
ในปี ค.ศ. 740 ซึ่งตรงกับสมัยของพระเจ้ากาหลิบอุมัยยะห์ เกิดกบฏชาวเบอร์เบอร์
และได้แยกดินแดนดังกล่าวออกจากการปกครองของชาวมุสลิม (Muslim)
ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 โมร็อกโกถูกภัยคุกคาม
จากการล่าอาณานิคมของฝรัง่ เศสและสเปน เกิดวิกฤตการณ์ในโมร็อกโก (ค.ศ. 1905
– 1906) ซึ่งส่งผลต่อสถานะความเป็นรัฐของโมร็อกโก (First Morocco Crisis)33
จักรพรรดิไกเซอร์แห่งเยอรมัน (Kaiser William II of Germany) เสด็จเยือนโมร็อกโก
ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของโมร็อกโกกับประเทศมหาอ�ำนาจอื่
ในยุโรป โดยเฉพาะความสัมพันธ์กบั อังกฤษและฝรัง่ เศสแย่ลง และในปี ค.ศ. 1911 ฝรัง่ เศส
ส่งกองก�ำลังทหารเข้ายึดครองโมร็อกโก และในปี ค.ศ. 1912 สเปนส่งกองก�ำลังทหาร
เข้าโมร็อกโก และในที่สุดโมร็อกโกถูกแบ่งดินแดนกันปกครองระหว่างฝรั่งเศส
และสเปนภายใต้สนธิสัญญาเฟซ (Treaty of Fez) โดยกษัตริย์แอบเดลฮาฟิดยิน
ทรงยินยอมมอบอ�ำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศให้แก่ฝรั่งเศสและสเปน
และกลายเป็นรัฐอาณานิคม34
ฝรัง่ เศสและสเปนปกครองดินแดนของโมร็อกโกนานถึง 44 ปี และในปี ค.ศ. 1956
โมร็อกโกได้รบั เอกราชจากทัง้ สองประเทศ ภายหลังได้รบั เอกราช โมร็อกโกได้ปฏิรปู
ระบอบการปกครองโดยน� ำ แนวคิ ด เรื่ อ งรั ฐ ธรรมนู ญ และระบอบการปกครอง
29
30
31
32
33
34

Jamil M. Abun-Nasr. 1987. A History of the Maghrib in the Islamic Period. Cambridge:
Cambridge University Press.
Ibid.
Huge Kennedy. 2016. The Caliphate. London: Pelican Book.
ต�ำแหน่งพระเจ้ากาหลิบคือต�ำแหน่งประมุขของรัฐ เช่นเดียวกับพระมหากษัตริย์ และเป็นต�ำแหน่งประมุข
ทางศาสนา ดูการเปรียบเทียบในบทที่ 4.
C.R. Pennell. 2000. Morocco Since 1830. New York: New York University Press.
Ibid.
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แบบฝรั่งเศสมาใช้ มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกในปี ค.ศ. 1962 ปัจจุบัน
โมร็อกโกปกครองโดยราชวงศ์ Alaouites ซึง่ สืบเชือ้ สายมาจากชาวเบอร์เบอร์ในอดีต35
โมร็อกโกได้ขอเข้าร่วมเป็นสมาชิกประชาคมยุโรป (European Communities)
ในปี ค.ศ. 1987 อย่างไรก็ตาม การขอเข้าร่วมเป็นสมาชิกดังกล่าวถูกปฏิเสธเนือ่ งจาก
โมร็อกโกเป็นประเทศที่อยู่ในทวีปแอฟริกา โมร็อกโกได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพ
ในเมดิเตอร์เรเนียน (Union for the Mediterranean) ร่วมกับประเทศอื่นในยุโรป
และแอฟริกา และเป็นสมาชิกสันนิบาตอาหรับ (Arab League) ซึง่ เป็นการรวมกลุม่
ของชาติมุสลิม36
8.3.2 รัฐธรรมนูญของโมร็อกโก
โมร็อกโกประกาศใช้รฐั ธรรมนูญฉบับแรกในปี ค.ศ. 1962 (The Constitution
of Morocco 1962)37 ภายหลังได้รับอิสรภาพจากฝรั่งเศสเพียง 6 ปี กษัตริย์แห่ง
โมร็อกโกทรงเป็นผู้ผลักดันให้มีการปฏิรูปโครงสร้างการปกครองและรัฐธรรมนูญ
โดยจัดให้มีสภาที่ปรึกษาแห่งชาติ (National Advisory Council) ในปี ค.ศ. 1959
และมีการตรากฎหมายเกี่ยวกับการให้เสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดเห็น
ต่อมาในปี ค.ศ. 1960 มีการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญโดยมีวัตถุประสงค์ส�ำคัญ
ในการจัดท�ำร่างรัฐธรรมนูญ และมีการลงประชามติในปี ค.ศ. 1962 ประชาชนลงมติ
รับรองร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวและประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรก
รัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1962 มีการแก้ไขอีกครั้งในปี ค.ศ. 2011 (The
Constitution of Morocco 2011)38 เพือ่ เป็นการปฏิรปู ระบอบการปกครองให้เป็น
ประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น รัฐธรรมนูญที่ได้รับการแก้ไขในปี ค.ศ. 2011 ได้ผ่าน
ความเห็นชอบจากประชาชนในการลงประชามติ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2011
ประชาชนให้ความเห็นชอบมากถึง 9,653,492 คน คิดเป็นร้อยละ 98.5 ของผู้มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด39
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ภายใต้รฐั ธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 2011 มีการปฏิรปู อ�ำนาจ
การปกครองไปสู่ประชาชนผ่านสภามากยิ่งขึ้น มีการรับรองสิทธิและเสรีภาพ
35
36
37
38
39

Ibid.
Muhammad Khalil. 1962. The Arab States and the Arab League: a Documentary Record.
Beirut: Khayats, at pp. 53-54.
The Constitution of Morocco (1962) (Morocco).
The Constitution of Morocco (2011) (Morocco).
CNN. (2011). Morocco approves constitutional reform. CNN Wire Staff, CNN News,
available at <http://edition.cnn.com/2011/WORLD/africa/07/01/morocco.vote.reforms/>.  
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ขั้นพื้นฐานของประชาชน อาทิ สิทธิในชีวิต ทรัพย์สิน เสรีภาพในการแสดงออก
ทางความคิดเห็น และการรวมกลุม่ ทางการเมือง ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน
ทางเพศ การเน้นย�้ำถึงการแบ่งแยกอ�ำนาจการปกครองของสถาบันการเมือง
หลักนิติธรรมและการเคารพสิทธิมนุยษชนขั้นพื้นฐานต่างๆ40
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่มกี ารบัญญัตใิ ห้สทิ ธิแก่สตรีในการมีสว่ นร่วมทางการเมือง
และแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเท่าเทียมกับเพศชาย อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญ
มิได้มีการบัญญัติเรื่องการน�ำประเพณีในการปกครองมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัย
คดีรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด   แต่มีการบัญญัติธรรมเนียมหรือแนวปฏิบัติที่ผ่านมาให้
มีความชัดเจนยิง่ ขึน้ ซึง่ เกีย่ วข้องกับการศึกษาประเพณีทางรัฐธรรมนูญของโมร็อกโก
อันจะได้กล่าวต่อไป
รัฐธรรมนูญโมร็อกโกได้บญ
ั ญัตริ ปู แบบการปกครองของโมร็อกโกทีม่ คี วามเป็น
สากล กล่าวคือ กษัตริยท์ รงด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประมุขของรัฐ มีรฐั สภาในระบบสองสภา
(Bicameral) ได้แก่ สภาผู้แทนราษฎร (Majlis al-Nuwab) ประกอบด้วยสมาชิก
325 คน ด�ำรงต�ำแหน่งวาระละ 5 ปี และสภาสูง (Majlis al-Mustasharin) ประกอบด้วย
สมาชิก 270 คน โดยมีวาระ 9 ปี รัฐสภามีอำ� นาจในการตรากฎหมาย และการพิจารณา
อนุมัติงบประมาณประจ�ำปี อ�ำนาจดังกล่าวรวมทั้งการควบคุมและตรวจสอบ
การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล ฝ่ายบริหารซึง่ มีคณะรัฐมนตรีทำ� หน้าทีบ่ ริหาร
ราชการแผ่นดินภายใต้ความไว้วางใจของรัฐสภา และฝ่ายตุลาการซึ่งเป็นอิสระจาก
ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร โดยผู้พิพากษามาจากการแต่งตั้งโดยกษัตริย41์
8.3.3 ประเพณีทางรัฐธรรมนูญของโมร็อกโก
ประเพณีทางรัฐธรรมนูญของโมร็อกโกสามารถท�ำความเข้าใจได้โดยศึกษา
จากการปฏิรูประบอบการปกครองและรัฐธรรมนูญของโมร็อกโกในปี ค.ศ. 2011
ซึ่งกษัตริย์คืนอ�ำนาจการบริหารราชการแผ่นดินให้แก่ประชาชน และเกี่ยวข้องกับ
ประเพณีทางรัฐธรรมนูญใน 4 ประเด็นดังนี้  
(1) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการสืบราชสมบัติ
ประเพณีทางรัฐธรรมนูญในกรณีนมี้ ไิ ด้เกีย่ วข้องกับการคืนอ�ำนาจของกษัตริย์
ให้แก่ประชาชน แต่เป็นเรื่องที่รัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 2011 บัญญัติเรื่องการ
สืบราชสมบัตไิ ว้ให้ชดั เจนยิง่ ขึน้ ซึง่ เดิมทีเป็นไปตามประเพณีและกฎมณเฑียรบาลว่าด้วย
40
41

The Constitution of Morocco (2011) (Morocco).
Ibid.
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การสืบสันตติวงศ์ของโมร็อกโก และภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีการบัญญัติให้ผู้มี
สิทธิสืบราชสมบัติโมร็อกโกจะต้องเป็นผู้ชายเท่านั้น42
(2) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายบริหาร
ประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นจากการปฏิรูปรัฐธรรมนูญและระบอบ
การปกครองในโมร็ อ กโกเกี่ ย วข้ อ งกั บ อ� ำ นาจในการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น
และการแต่งตั้งหัวหน้าของฝ่ายบริหาร (นายกรัฐมนตรี)
เดิมทีกษัตริย์แห่งโมร็อกโกทรงไว้ซึ่งอ�ำนาจทั้งปวงของประเทศ ทรงเป็นผู้น�ำ
ทางการเมืองและทางศรัทธาความเชือ่ (Commander of the Faithful) ซึง่ ได้รบั มอบ
จากนบีมฮุ มั มัด (Prophet Mohammad) ฉะนัน้ ทรงอยูเ่ หนือการเมือง โดยเป็นผูแ้ ต่งตัง้
คณะรัฐมนตรีเพื่อก�ำกับดูแลกิจการของบ้านเมือง แต่งตั้งต�ำแหน่งต่างๆ ในรัฐบาล
และข้าราชการ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ภายหลังการปฏิรูปรัฐธรรมนูญ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงประเพณีดังกล่าวเป็นกษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีซึ่งมาจาก
หัวหน้าพรรคการเมืองที่ได้รับเสียงข้างมากในสภา หรือสามารถคุมเสียงข้างมาก
ในสภาได้43
อ�ำนาจดังกล่าวยังรวมถึงอ�ำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินเป็นของ
คณะรัฐมนตรี และอ�ำนาจในการยุบสภาซึง่ เดิมทีเป็นอ�ำนาจของกษัตริยแ์ ต่เพียงผูเ้ ดียว
กรณี นี้ จึ ง เกิ ด เป็ น ประเพณี ท างรั ฐ ธรรมนู ญ ใหม่ ที่ ก ษั ต ริ ย ์ แ ห่ ง โมร็ อ กโก
จะแต่งตัง้ หัวหน้าฝ่ายบริหารซึง่ มาจากพรรคการเมืองทีไ่ ด้รบั ชัยชนะจากการเลือกตัง้
เป็นการเคารพการตัดสินและอ�ำนาจของประชาชน
(3) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับอ�ำนาจนิติบัญญัติ
การคืนอ�ำนาจให้ประชาชนของกษัตริย์โมร็อกโกยังเกี่ยวข้องกับประเพณี
ทางรัฐธรรมนูญของโมร็อกโกที่เกี่ยวกับอ�ำนาจนิติบัญญัติ และดังได้กล่าวข้างต้นว่า
เดิมทีกษัตริย์ทรงไว้ซ่ึงอ�ำนาจทั้งปวง อ�ำนาจดังกล่าวยังรวมถึงการตรากฎหมาย
ขึ้นใช้บังคับในประเทศ
ประเพณีดงั กล่าวเปลีย่ นแปลงไปภายใต้การปฏิรปู รัฐธรรมนูญในปี ค.ศ. 2011
มีการคืนอ�ำนาจให้แก่ประชาชนในการบริหารประเทศผ่านรัฐสภา กล่าวคือ ให้รฐั สภา
42

43

Ibid, art. 43 (stating that “The Crown of Morocco and its constitutional rights are hereditary
and are transmitted from father to son through male descendatns in direct line and by order
of primogeniture of His Majesty The King Mohammed VI, unless the King has designated,
in His lifetime, a successor from among His sons, other than His eldest son. When there are
no male descendants in direct line, the succession to the Throne is devolved in the closet
male collateral line and in the same conditions.”).
Ibid, art. 47, para. 1.
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มีอ�ำนาจในการตรากฎหมายเพื่อใช้บังคับภายในประเทศ มีการก�ำหนดบทบาท
และอ�ำนาจหน้าที่ของรัฐสภาโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
การตรากฎหมาย และการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองมากยิง่ ขึน้ 44 การคืนอ�ำนาจ
ดังกล่าวแก่รั ฐ สภาแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การคื น อ� ำ นาจให้ แ ก่ ป ระชาชนอั น เป็ น การ
ด�ำเนินตามรูปแบบระบอบการปกครองที่เป็นสากล
(4) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการอภัยโทษ
การปฏิรปู รัฐธรรมนูญในปี ค.ศ. 2011 ยังก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงประเพณี
ทีเ่ กีย่ วกับการอภัยโทษ กล่าวคือ การอภัยโทษซึง่ เดิมทีเป็นพระราชอ�ำนาจของกษัตริย์
แห่งโมร็อกโกแต่เพียงผูเ้ ดียว45 ภายหลังรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ปรับปรุงเปลีย่ นแปลง
ให้อ�ำนาจดังกล่าวเป็นของรัฐสภาในการพิจารณาการอภัยโทษด้วย46
8.4 แนวค�ำวินิจฉัยและนิติวิธีเกี่ยวกับการน�ำประเพณีทางรัฐธรรมนูญมาใช้
ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลจอร์แดนและโมร็อกโก
ส� ำ หรั บ จอร์ แ ดนและโมร็ อ กโกสองประเทศที่ มี ร ะบบกฎหมายอิ ส ลาม
และสามารถน�ำมาศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศไทยก็ไม่มบี ทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ
ในลักษณะทีจ่ ะเทียบเคียงกับมาตรา 5 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
และจากการส�ำรวจแนวค�ำวินิจฉัยของศาลภายในทั้งสองประเทศ พบว่ายังไม่มี
บรรทัดฐานของศาลที่ตัดสินหรือเป็นตัวอย่างการน�ำประเพณีทางรัฐธรรมนูญ
แต่อย่างใด สาเหตุหนึ่งอาจเป็นเพราะทั้งสองประเทศอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่าน
จากการปกครองแบบอ�ำนาจเบ็ดเสร็จที่กษัตริย์มีอ�ำนาจล้นพ้น ไปสู่ความเป็น
ประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น
ประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่ปรากฏในประเทศจอร์แดนและโมร็อกโกเป็นการ
รับเอาหลักการเรื่องประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่เป็นสากล
มาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ อาทิ ประเพณีการสืบราชสมบัติของกษัตริย์ ประเพณี
เกี่ยวกับการแต่งตั้งหัวหน้าของฝ่ายบริหาร หรือประเพณีเกี่ยวกับการอภัยโทษ
ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าน�ำหลักการมาจากต่างประเทศมากกว่าจะเกิดจากการตกผลึก
ของแนวปฏิ บั ติ ร ะหว่ า งสถาบั น ทางการเมื อ ง ฉะนั้ น ในเรื่ อ งของประเพณี
44
45
46

Ibid, Title II: Fundamental Freedoms and Rights.
Ibid, art. 58 (stating that “The King exercise the right of pardon.”).
Ibid, art. 71.

_18-0218(001-304)P5.indd 235

6/7/61 BE 11:59 AM

236 ผศ. ดร. ปวริศร เลิศธรรมเทวี

ทางรัฐธรรมนูญ ตลอดจนแนวค�ำวินจิ ฉัยและนิตวิ ธิ ขี องศาลเกีย่ วกับการน�ำหลักการ
เรื่องประเพณีทางรัฐธรรมนูญมาใช้ของทั้งสองประเทศคงยังต้องมีการพัฒนา
และรอการตกผลึ ก ต่ อ ไป กรณี นี้ ข องทั้ ง สองประเทศจะได้ น� ำ ไปจั ด ท� ำ สรุ ป
เปรียบเทียบกับประเทศไทยและต่างประเทศในบทสรุปต่อไป
8.5 บทสรุป
บทนีก้ ล่าวถึงประเพณีทางรัฐธรรมนูญของกลุม่ ประเทศอิสลามทีม่ กี ารปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยศึกษาประเทศ
จอร์แดนและโมร็อกโก และศึกษาจากภูมหิ ลังทางประวัตศิ าสตร์ ระบอบการปกครอง
และรัฐธรรมนูญของทั้งสองประเทศ
จากการศึกษาพบว่าทัง้ สองประเทศได้รบั อิทธิพลแนวความคิดเรือ่ งรัฐธรรมนูญ
และระบอบการปกครองมาจากมหาอ�ำนาจของชาติตะวันตก โดยเฉพาะอังกฤษ
และฝรั่งเศสในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ซึ่งเป็นผลมาจากความพยายามของประเทศ
มหาอ�ำนาจในการก�ำหนดแผนที่โลกใหม่ โดยแบ่งดินแดนกันปกครอง อังกฤษ
ซึง่ ปกครองจอร์แดนในช่วงเวลาสัน้ ๆ ภายหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 1 อิทธิพลของระบบ
กฎหมาย รัฐธรรมนูญและระบอบการปกครองในระบบรัฐสภาไปปรากฏในจอร์แดน
ภายหลังได้รบั เอกราชจากอังกฤษอย่างสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1946 จอร์แดนประกาศใช้
รัฐธรรมนูญ และมีระบอบการปกครองในระบบรัฐสภาที่น�ำตัวแบบมาจากอังกฤษ
และผสมผสานกับกฎหมายของศาสนาอิสลาม ขณะที่โมร็อกโกซึ่งตกอยู่ภายใต้
การปกครองของฝรัง่ เศสและสเปนอย่างยาวนานถึง 44 ปี ได้รบั อิทธิพลเรือ่ งรัฐธรรมนูญ
ระบอบการปกครอง และระบบกฎหมายจากฝรั่งเศส และสเปน โดยผสมผสาน
แนวคิดของศาสนาอิสลาม โมร็อกโกประกาศใช้รฐั ธรรมนูญเป็นครัง้ แรกในปี ค.ศ. 1962
รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดของกฎหมายจากฝรั่งเศส
ส�ำหรับประเพณีทางรัฐธรรมนูญของจอร์แดนและโมร็อกโกพบว่าทั้งสอง
ประเทศให้ความส�ำคัญกับประเด็นเรื่องการสืบราชสมบัติซึ่งมีกฎมณเฑียรบาล
เป็นกฎเกณฑ์และธรรมเนียมก�ำหนด และทัง้ สองประเทศมีประเพณีทางรัฐธรรมนูญ
ที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายบริหารที่เหมือนกันคือ เดิมทีเป็นพระราชอ�ำนาจ
ของกษั ต ริ ย ์ ใ นการแต่ ง ตั้ ง ผู ้ ใ ดก็ ไ ด้ ม าด� ำ รงต� ำ แหน่ ง เป็ น ประมุ ข ฝ่ า ยบริ ห าร
และเปลี่ ย นแปลงไปเป็ น ประเพณี ท างรั ฐ ธรรมนู ญ ใหม่ ที่ ส� ำ คั ญ ว่ า การแต่ ง ตั้ ง
นายกรัฐมนตรีจะต้องมาจากผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งและสามารถคุมเสียงข้างมาก
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ในสภาได้ ส�ำหรับประเพณีทางรัฐธรรมนูญอืน่ อาจมีความแตกต่างกันในรายละเอียด
อาทิ ประเพณีทางรัฐธรรมนูญเรื่องการเสนอร่างกฎหมายในประเทศจอร์แดน
เป็นอ�ำนาจของฝ่ายบริหาร ประเพณีทางรัฐธรรมนูญเกีย่ วกับการอภัยโทษในโมร็อกโก
ซึ่งเป็นอ�ำนาจของรัฐสภา เป็นต้น
ประเพณีทางรัฐธรรมนูญของทั้งสองประเทศในกลุ่มชาติมุสลิม หรือประเทศ
อิสลามทีม่ รี ะบอบกษัตริยจ์ ะได้นำ� ไปศึกษาเปรียบเทียบและถอดเป็นบทเรียนส�ำหรับ
ประเทศไทยในบทสรุปต่อไป
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บทที่ 9
กลุ่มประเทศเอเชีย : กรณีศึกษาประเพณี
ทางรัฐธรรมนูญในญี่ปุ่นและภูฏาน
9.1 บทน�ำ
ภายหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 กฎหมายรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา (United
States Constitution of 1787)1 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรฉบับแรก
ของโลกมีอทิ ธิพลอย่างมากต่อการยกร่างรัฐธรรมนูญในประเทศเอเชีย โดยเฉพาะญีป่ นุ่
แต่มีการปรับเปลี่ยนหลักการของกฎหมายให้สอดคล้องกับอุดมคติทางการเมือง
ของตน กล่าวได้ว่า ญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกที่มีการน�ำแนวคิดเรื่องรัฐธรรมนูญมาใช้
ในการปกครองเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชีย โดยมีการผสมผสานแนวคิดเรื่องการ
ปกครองและรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา ผสมผสานกับการปกครองในระบอบ
กษัตริย์ซ่ึงมีระบบรัฐสภาของอังกฤษมาปรับใช้ ญี่ปุ่นมีระดับการพัฒนาประเทศ
และระบบเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลมากที่สุดประเทศหนึ่ง ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสถานการณ์ทางการเมือง
ในประเทศที่มีความสม�่ำเสมอและชัดเจนส่งผลต่อการด�ำเนินงานภาคธุรกิจของ
เอกชนให้มีเสถียรภาพ2
ส�ำหรับภูฏาน เป็นอีกประเทศที่ได้รับอิทธิพลแนวความคิดเรื่องระบอบ
การปกครองในระบบรัฐสภามาจากอังกฤษ และแนวคิดเรื่องรัฐธรรมนูญมาจาก
สหรัฐอเมริกา กล่าวได้ว่า ภูฏานเป็นประเทศในทวีปเอเชียที่เพิ่งมีการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญฉบับแรกในปี ค.ศ. 20083 พัฒนาการของประชาธิปไตยยังอยู่ในระยะ
แรกเริ่ม และมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดี มีความมั่นคงและเสถียรภาพ และมีความ
เป็นสากล
อาจกล่าวได้วา่ ญีป่ นุ่ และภูฏานเป็นตัวอย่างสองประเทศทีส่ มควรน�ำมาศึกษา
เพือ่ เปรียบเทียบกับประเทศไทยซึง่ ยังอยูใ่ นช่วงเวลาทีก่ ำ� ลังมองหารูปแบบทีเ่ หมาะสม
ในเรื่องรัฐธรรมนูญ และการจัดสรรโครงสร้างพื้นฐานทางการเมือง บทนี้กล่าวถึง
ระบอบการปกครอง รัฐธรรมนูญ และประเพณีทางรัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นซึ่งเป็น
1
2
3

United States Constitution (1787) (United States).
ดูหัวข้อที่ 9.2.2 รัฐธรรมนูญของญี่ปุ่น.
ดูหัวข้อที่ 9.3.2 รัฐธรรมนูญของภูฏาน.
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ประเทศแรกทีม่ กี ารน�ำแนวคิดเรือ่ งรัฐธรรมนูญของชาติตะวันตกมาใช้ในการปกครอง
เป็ นประเทศแรกในเอเชี ย และการศึ ก ษาประเพณีทางรัฐธรรมนูญของภูฏ าน
ซึ่งเป็นประเทศล่าสุดที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญเพื่อใช้ในการปกครองประเทศ
และทัง้ สองประเทศมีความคล้ายคลึงกันในหลายประการ โดยเฉพาะในเรือ่ งวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมและประเพณี ตลอดจนความเชื่อทางศาสนา และเสถียรภาพทาง
การเมืองที่มีความสอดคล้องและชัดเจน
9.2 ญี่ปุ่น
ระบอบการปกครองของญี่ปุ่นเป็นตัวอย่างที่นิยมและถูกหยิบยกมาเป็นกรณี
ตัวอย่างเปรียบเทียบกับการปกครองของไทยมากทีส่ ดุ เนือ่ งจากความคล้ายคลึงของ
โครงสร้างทางปกครองที่มีระบบรัฐสภา ศาสนา ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมที่มี
ความคล้ายคลึงกัน การศึกษาประเพณีทางรัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นในบทนี้จะแบ่งการ
วิเคราะห์ออกเป็น 3 ส่วน แต่ละส่วนมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องเป็นระบบต่อกัน
กล่าวคือ การศึกษาภูมิหลังหรือพื้นภูมิของประเทศญี่ปุ่นเพื่อให้ภาพรวมเกี่ยวกับ
พัฒนาการของการปกครองประเทศญีป่ นุ่ ตัง้ แต่อดีต จนถึงยุคสมัยปัจจุบนั การศึกษา
วิเคราะห์รฐั ธรรมนูญญีป่ นุ่ ซึง่ เป็นประเทศแรกทีม่ กี ารน�ำแนวคิดเรือ่ งการใช้รฐั ธรรมนูญ
ในการปกครองประเทศเป็นประเทศแรกในเอเชีย และการศึกษาประเพณีทาง
รัฐธรรมนูญของประเทศญี่ปุ่นที่ส�ำคัญ
9.2.1 พื้นภูมิของประเทศญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น ประเทศซึ่งเป็นหมู่เกาะ (Archipelago) มีภูมิหลังทางประวัติศาสตร์
อย่างยาวนานซึ่งปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการตั้งรกรากมาตั้งแต่
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะในสมัยโจมง (Jomon period) ซึ่งเป็นช่วง
ก่อนประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่น ประมาณ 14,000 ปีก่อนคริสตกาล และมีการบันทึก
เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นในเอกสารบันทึกของชาวจีนฮั่น (Book of Han)4
ระหว่างศตวรรษที่ 4 ถึงศตวรรษที่ 9 ญี่ปุ่นซึ่งมีการปกครองเป็นชนเผ่า
และแบ่งออกเป็นหลายอาณาจักรได้รวบรวมกันเป็นปึกแผ่น โดยมีการบริหารภายใต้
องค์จกั รพรรดิ ในช่วงเวลานีเ้ องทีก่ ารปกครองในระบอบกษัตริยข์ องญีป่ นุ่ ปรากฏขึน้
อย่างเป็นรูปธรรม และพัฒนาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน และในปีค.ศ. 794 มีการจัดตั้ง
เมืองหลวงของญีป่ นุ่ ทีก่ รุงเคียวโต (Kyoto) และเป็นจุดเริม่ ต้นของยุคสมัยเฮอัง (Heian)
4

Junko Habu. 2004. Ancient Jomon of Japan. Cambridge: Cambridge University Press.
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อันเป็นยุคทองของญีป่ นุ่ ทีศ่ ลิ ปะและวัฒนธรรมเจริญจนถึงขีดสุด5 และในช่วงเวลานีท้ ี่
ศาสนาพุทธนิกายชินโต (Shinto) ได้เข้ามามีอทิ ธิพลต่อชีวติ ประจ�ำวันของชาวญีป่ นุ่ 6
ในหลายศตวรรษต่อมา อ�ำนาจขององค์จักรพรรดิญี่ปุ่นลดลงเป็นอย่างมาก
ญีป่ นุ่ เข้าสูย่ คุ ทหารเป็นผูป้ กครองหรือยุคซามูไร (Samurai periods) ในช่วงศตวรรษที่
12 ถึง 19 ผู้ปกครองดังกล่าวเรียกว่า “โชกุน” (Shogunate)7 การปกครองในระบบ
โชกุนของญี่ปุ่นได้ตัดขาดญี่ปุ่นจากโลกภายนอก มีการน�ำระบบชนชั้นมาใช้ในญี่ปุ่น
ซึ่งมีอิทธิพลจนถึงปัจจุบัน  
การปกครองในระบอบเผด็จการทางทหารภายใต้โชกุนได้สนิ้ สุดลง และอ�ำนาจ
การบริหารประเทศกลับคืนสูอ่ งค์จกั รพรรดิในช่วงปี ค.ศ. 1868 ซึง่ เรียกว่า “ช่วงการ
ฟืน้ ฟูเมจิ” (Meji Restoration)8 มีการปฏิรปู ระบอบการปกครองในประเทศญีป่ นุ่ ให้
มีความทัดเทียมกับนานาประเทศ มีการน�ำแนวคิดเรือ่ งรัฐธรรมนูญ และการปกครอง
ในระบบรัฐสภาของอังกฤษมาใช้ในประเทศ และเกิดการปฏิรปู การปกครองทีม่ คี วาม
ทันสมัยยิ่งขึ้น กล่าวได้ว่า ยุคฟื้นฟูเมจิ เป็นยุคส�ำคัญที่ส่งผลต่อการจัดรูปแบบ
การปกครองของประเทศญี่ปุ่นจนถึงปัจจุบัน
ในศตวรรษที่ 20 เข้าสู่ยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นเข้าร่วมรบในสงคราม
ครัง้ ที่ 2 ร่วมกับฝ่ายนาซีเยอรมันของฮิตเลอร์ และฝ่ายฟาสซิสม์ในอิตาลีของมุสโสลินี
ญี่ปุ่นพ่ายแพ้สงครามให้กับฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งน�ำโดยสหรัฐอเมริกา และอังกฤษ
สหรัฐอเมริกาส่งทหารเข้าควบคุมกิจการภายในประเทศญีป่ นุ่ มีการจัดท�ำรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่และประกาศใช้ในปี ค.ศ. 19479  ซึง่ เป็นการรับเอาแนวคิดเรือ่ งการแบ่งแยก
อ�ำนาจของสหรัฐอเมริกา และผสมผสานกับแนวคิดเรือ่ งการปกครองในระบบรัฐสภา
แบบอังกฤษมาใช้ในญี่ปุ่น และเข้าสู่ยุคสมัยปัจจุบัน
9.2.2 รัฐธรรมนูญของญี่ปุ่น
การศึกษาประเพณีทางรัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นมีความจ�ำเป็นจะต้องมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญของประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีรัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1947
4
5
6
7
8
9

Junko Habu. 2004. Ancient Jomon of Japan. Cambridge: Cambridge University Press.
Ibid.
William H. McCullough. 1999. The Heian Court, 794–1070. Cambridge: Cambridge
University Press.
Ibid.
George Sansom. 1958. The History of Japan. California: Stanford University Press.
Ibid.
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(Constitution of Japan of 1947) (
)10 เป็นรัฐธรรมนูญที่บังคับใช้
ในปัจจุบัน การศึกษารัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นแบ่งได้เป็นสองช่วงที่ส�ำคัญ กล่าวคือ
รั ฐ ธรรมนู ญ สมั ย เมจิ (Meji Constitution of 1890) (
) 11
และรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันภายใต้รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1947
(1) Meji Constitution of 1890
รัฐธรรมนูญสมัยเมจิ ปี ค.ศ. 1890 (Meji Constitution of 1890) เป็น
รัฐธรรมนูญฉบับแรกของญี่ปุ่น ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 1889
จนถึงวันที่ 2 พฤษภาคม ค.ศ. 1947
การจัดท�ำรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวเป็นผลพวงมาจากการฟื้นฟูเมจิ (Meji
Restoration) ซึง่ เป็นเหตุการณ์ปฏิรปู ประเทศญีป่ นุ่ ในปี ค.ศ. 1868 เพือ่ รวบอ�ำนาจ
จากรัฐบาลโชกุนโทะกุงวะ (Tokugawa Shogunate) กลับคืนสู่จักรพรรดิญี่ปุ่น12
การปฏิรูปในครั้งนี้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองและโครงสร้าง
ทางการเมืองและสังคมของญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก13 ซึ่งอาจเทียบได้กับการปฏิรูป
การปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 ของประเทศไทย14
ภายหลังการปฏิรปู การปกครองดังกล่าว ญีป่ นุ่ มีการจัดท�ำรัฐธรรมนูญฉบับแรก
ของประเทศ มีการผสมผสานการปกครองในระบอบกษัตริยภ์ ายใต้รฐั ธรรมนูญโดยมี
รัฐสภาเป็นผูต้ รากฎหมายและคณะรัฐมนตรีเป็นผูบ้ ริหารราชการแผ่นดินซึง่ น�ำตัวแบบ
มาจากอังกฤษ และระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ซงึ่ กษัตริยท์ รงไว้ซงึ่ พระราชอ�ำนาจ
ทัง้ ปวงโดยน�ำตัวแบบมาจากจักรวรรดิปรัสเซีย ฉะนัน้ จักรพรรดิญปี่ นุ่ ทรงเป็นประมุข
แห่งรัฐและทรงเป็นผู้ใช้อ�ำนาจอธิปไตย โดยมีคณะรัฐมนตรีเป็นผู้บริหารราชการ
แผ่นดิน และมีนายกรัฐมนตรีเป็นประมุขฝ่ายบริหาร ภายใต้รฐั ธรรมนูญเมจิ นายกรัฐมนตรี
และคณะรัฐมนตรีไม่จ�ำเป็นต้องเป็นสมาชิกรัฐสภา15
กล่าวได้ว่า รัฐธรรมนูญเมจิเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่มีการน�ำระบบรัฐสภา
(Parliamentary System) และการประกันสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน
มาใช้ในเอเชีย รัฐธรรมนูญเมจิถกู แก้ไขในปี ค.ศ. 1947 ซึง่ เป็นผลมาจากสงครามโลก
10
11
12
13
14
15

The Constitution of Japan (1947) (Japan).
The Constitution of the Empire of Japan (Meji Constitution) (1890) (Japan).
Rizo Takeuchi. 1999. The Rise of the Warriors. Cambridge: Cambridge University Press.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
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ครัง้ ที่ 2 ซึง่ ญีป่ นุ่ พ่ายแพ้สงครามให้กบั ฝ่ายสัมพันธมิตร สหรัฐอเมริกาเข้าควบคุมกิจการ
ภายในประเทศญี่ปุ่นและมีการวางรากฐานและระบอบการปกครองของญี่ปุ่น
มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญภายใต้ The Constitution of Japan of 1947
ซึ่งใช้บังคับมาจนถึงยุคสมัยปัจจุบัน
(2) Constitution of Japan of 1947
รัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1947 เป็นรัฐธรรมนูญทีไ่ ด้รบั อิทธิพลมาจากชาติตะวันตก
โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม การกล่าวอ้างดังกล่าวเป็นเรือ่ ง
ละเอียดอ่อนและกระทบต่อความรู้สึกส�ำหรับชาวญี่ปุ่น16
รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวปรับปรุงระบอบการปกครองเดิมซึง่ รัฐธรรมนูญเมจิ
ได้บัญญัติไว้ และให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว
บัญญัติจ�ำกัดพระราชอ�ำนาจของจักรพรรดิญี่ปุ่น และให้ทรงด�ำรงต�ำแหน่งเป็น
สัญลักษณ์ของประเทศ มีการแยกอ�ำนาจการบริหารประเทศทีช่ ดั เจนยิง่ ขึน้ โดยอ�ำนาจ
ในการออกกฎหมายเป็นอ�ำนาจนิตบิ ญ
ั ญัติ และอ�ำนาจบริหารราชการแผ่นดินเป็นของ
ฝ่ายบริหาร ส�ำหรับอ�ำนาจตุลาการให้เป็นอ�ำนาจหน้าทีข่ องผูพ้ พิ ากษาซึง่ มีความเป็นอิสระ
จากอ�ำนาจทั้งสอง เป็นการรับเอาแนวคิดเรื่องการแบ่งแยกอ�ำนาจ (Separation
of Powers) ที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกามาปรับใช้ในรัฐธรรมนูญของ
ญี่ปุ่น17 มีการยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับ Lèse-majesté18 รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว
บัญญัติความสัมพันธ์ระหว่างอ�ำนาจ และสถาบันการเมืองซึ่งสรุปได้ดังนี้
ประมุขแห่งรัฐ (Head of the State) ซึ่งคือองค์จักรพรรดิญี่ปุ่น มีประวัติ
และประเพณีการสืบราชสมบัติมาอย่างยาวนานตั้งแต่ศตวรรษที่ 7 จักรพรรดิทรง
ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประมุขของประเทศและเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของ
ประชาชนในชาติ ทรงอยู่เหนือการเมืองและอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ19
ฝ่ายบริหาร (Executive) คือคณะรัฐมนตรี โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้า
ฝ่ายบริหาร นายกรัฐมนตรีจะต้องมาจากการเลือกตัง้ และเป็นสมาชิกรัฐสภา การบริหาร
ราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีจะต้องท�ำงานภายใต้ความไว้วางใจของรัฐสภา20
16
17
18
19
20

Associated Press. (2016). Biden’s remark on Japan Constitution raises eyebrows. (August
18, 2016).
Ibid.
Eiji Takemae. 2003. The Allied Occupation of Japan. London: John Wiley and Sons
Publishing and Continuum International Publishing Group.
The Constitution of Japan (1947) (Japan).
Ibid.
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อันเป็นหลักการเดียวกับของประเทศอังกฤษซึ่งเป็นต้นตอของเรื่องการตรวจสอบ
และถ่วงดุลอ�ำนาจ (Check and Balance)
ฝ่ายนิติบัญญัติ (Legislative) เป็นอ�ำนาจของรัฐสภา (National Diet)
( ) ประกอบด้วยสองสภา (Bicametal) กล่าวคือ สภาผู้แทนราษฎร (House of
Representatives) (
) มีจ�ำนวนสมาชิก 475 คน ที่มาจากากรเลือกตั้ง
และมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 4 ปี และสภาสูง (House of Councillors) (
)
มีสมาชิก 242 คน ที่มาจากการเลือกตั้งมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 6 ปี แต่ให้มีการ
เลือกตั้งทุกๆ 3 ปี21
ฝ่ายตุลาการ (Judicial) เป็นอ�ำนาจของผู้พิพากษาซึ่งแต่งตั้งโดยจักรพรรดิ
หรือหัวหน้าฝ่ายบริหาร แล้วแต่กรณี22 การถอดถอนผูพ้ พิ ากษาอาจกระท�ำโดยอาศัย
อ�ำนาจขององค์จักรพรรดิ หรือหัวหน้าของฝ่ายบริหาร หรือการลงประชามติ
อ�ำนาจของฝ่ายตุลาการเป็นอิสระจากอ�ำนาจบริหารและอ�ำนาจนิติบัญญัติตาม
แนวทางของรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา
9.2.3 ประเพณีทางรัฐธรรมนูญของญี่ปุ่น
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับประเพณีทางรัฐธรรมนูญของญีป่ นุ่ นักวิชาการบางท่านอ้างว่า
รัฐธรรมนูญญีป่ นุ่ มีความแตกต่างจากรัฐธรรมนูญของประเทศในกลุม่ Common Law
โดยเฉพาะอังกฤษซึ่งอาศัยธรรมเนียมปฏิบัติหรือประเพณีทางรัฐธรรมนูญในการ
ก�ำหนดกลไกของสถาบันทางการเมือง ส�ำหรับญีป่ นุ่ กลไกต่างๆ ทีค่ วบคุมการด�ำเนินงาน
ของสถาบันการเมืองอยูภ่ ายใต้รฐั ธรรมนูญลายลักษณ์อกั ษร23 อย่างไรก็ตาม จากการ
ศึกษาวิเคราะห์ประวัติศาสตร์การเมืองและรัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นพบว่ามีประเพณี
ทางรัฐธรรมนูญที่ส�ำคัญหลายประการ ซึ่งสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้
(1) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการสืบราชสมบัติ
ประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่ส�ำคัญของญี่ปุ่นซึ่งเป็นหลักประเพณีพื้นฐานทาง
รัฐธรรมนูญ (Core Conventions) คือประเพณีเกีย่ วกับการสืบราชสมบัตแิ ละรัฐธรรมนูญ
ได้ให้การรับรองไว้ ประเพณีการสืบราชสมบัติมีธรรมเนียมหรือกฎมณเฑียรบาล
ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ของญีป่ นุ่ ภายใต้ Imperial Household Law of 194724
21
22
23
24

Ibid.
Ibid.
Tetsuo Najita. 1974. Japan: The Intellectual Foundations of Modern Japanese Politics.
Chicago: University of Chicago Press, at p. 61.
Imperial Household Law (1947) (Japan).
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เป็นหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดเงือ่ นไขและวางกรอบการปฏิบตั เิ กีย่ วกับการสืบราชสมบัตขิ อง
จักรพรรดิญปี่ นุ่ ลักษณะเดียวกับประเทศไทย และประเทศอืน่ ๆ ก่อนหน้ากฎมณเฑียรบาล
ฉบับดังกล่าว ญี่ปุ่นมีกฎมณเฑียรบาลฯ ภายใต้ Imperial Household Law of
188925 ใช้บังคับ
กฎมณเฑียรบาลฯ Imperial Household Law of 194 ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบัน
ตราขึ้นในสมัย โชวะ (Showa Jidai) เมื่อวันที่ 16 มกราคม ค.ศ. 1947 ในระยะเวลา
พร้อมๆ กันกับการตรารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบนั โดยเป็นการก�ำหนดกฎมณเฑียรบาล
ว่าด้วยการสืบสันตติวงศ์ของจักรพรรดิญี่ปุ่นและรัฐธรรมนูญได้ให้การรับรองไว้
กฎมณเฑียรบาลฯ ฉบับดังกล่าวอาจแก้ไขได้ ทัง้ นี้ เป็นพระราชอ�ำนาจขององค์จกั รพรรดิ
ญี่ปุ่นแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขปรับปรุงกฎมณเฑียรบาลฯ อย่างไรก็ตาม กรณีนี้
มีประเพณีทางรัฐธรรมนูญส�ำคัญของญี่ปุ่นว่า การปรับปรุงแก้ไขกฎมณเฑียรบาลฯ
จักรพรรดิญปี่ นุ่ จะให้รฐั บาลเป็นผูด้ ำ� เนินการ กฎมณเฑียรบาลฯ ได้กำ� หนดกฎเกณฑ์
การสืบราชสมบัติ อาทิ ล�ำดับศักดิ์ของผู้ที่จะสืบราชสมบัติ โดยล�ำดับตามอาวุโส
และผู้ชายเท่านั้นที่มีสิทธิในการสืบราชบัลลังก์
ในช่วงระยะเวลาทีผ่ า่ นมาญีป่ นุ่ ต้องเผชิญกับปัญหากับความไม่แน่นอนเกีย่ วกับ
การสืบราชสมบัติเนื่องจากเจ้าชาย Akishino ซึ่งเป็นรัชทายาท และไม่มีพระโอรส
และเกิดความไม่แน่นอนเกีย่ วกับการสืบราชสมบัตใิ นญีป่ นุ่ ขึน้ และกฎมณเฑียรบาลฯ
ที่ใช้บังคับอยู่ให้สิทธิเฉพาะพระโอรสเท่านั้นที่จะสามารถขึ้นครองราชย์สมบัติได้
กรณี นี้ น� ำ ไปสู ่ ก ารเสนอให้ มี ก ารแก้ ไ ขกฎมณเฑี ย รบาลฯ ในสมั ย รั ฐ บาลของ
นายกรั ฐ มนตรี Junichiro Koizumi ปี ค.ศ. 2005 โดยรั ฐ บาลได้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาแก้ไขกฎมณเฑียรบาลฯ ประกอบด้วย ผู้พิพากษา
ศาสตราจารย์ ข้าราชการระดับสูง และฝ่ายการเมืองเพือ่ พิจารณาแก้ไขกฎมณเฑียรบาลฯ
ภายใต้ Imperial Household Law เพื่อเสนอสภาต่อไป และในวันที่ 25 ตุลาคม
ค.ศ. 2005 คณะกรรมาธิการได้มีข้อเสนอแนะให้กฎมณเฑียรบาลฯ มีการแก้ไข
โดยให้สิทธิเชื้อพระวงศ์ฝ่ายหญิงสามารถมีสิทธิสืบราชสมบัติได้ เพื่อเป็นการ
แก้วิกฤติปัญหาเกี่ยวกับการสืบราชสมบัติของจักรพรรดิญี่ปุ่น26

25
26

Imperial Household Law (1889) (Japan).
USA Today. 2007. Report: Japan to drop plan to allow female monarch USA Today,
McLean, VA: Gannett AP (January 3 2007).
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ในปีค.ศ. 2006 ข้อเสนอแนะการปรับปรุงกฎมณเฑียรบาลฯ ดังกล่าวต้องยุตไิ ป
เนื่องจาก Princess Kiko ได้ให้ก�ำเนิดพระโอรส Prince Hisahito ซึ่งเป็นการคลาย
วิกฤติ และรัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้ล้มเลิกข้อเสนอแก้ไขกฎมณเฑียรบาลฯ ดังกล่าวไป
(2) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญทีเ่ กีย่ วกับสถานะของสถาบันพระมหากษัตริย์
ลักษณะส�ำคัญที่กลายเป็นประเพณีทางรัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นคือสถานะของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ องค์จักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ
และจุดศูนย์รวมของคนในชาติ ทรงด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประมุขของประเทศ และทรงไว้ซงึ่
อ�ำนาจในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี และต�ำแหน่งส�ำคัญๆ อาทิ ประธานศาลสูงสุด
ของญี่ปุ่น (Chief Justice of the Supreme Court) การเรียกประชุมสมัยของสภา
และการยุบสภาตามค�ำแนะน�ำของคณะรัฐมนตรี รวมตลอดทัง้ การลงพระนามาภิไธย
ในร่างกฎหมายและสนธิสัญญาเพื่อประกาศใช้ให้เป็นกฎหมาย27
จะเห็นได้วา่ ประเพณีทางรัฐธรรมนูญทีเ่ กีย่ วกับสถานะของสถาบันพระมหากษัตริย์
ของญี่ปุ่นได้รับหลักการเรื่อง “The King Can Do No Wrong” ซึ่งมีที่มาจากหลัก
กฎหมายรัฐธรรมนูญอังกฤษมาปรับใช้ในการปกครอง28 และมีความคล้ายคลึงกับ
ประเพณีทางรัฐธรรมนูญของไทยอย่างเด่นชัด
อย่างไรก็ตาม สถานะและบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริยข์ ององค์จกั รพรรดิ
ญีป่ นุ่ อาจมีความแตกต่างจากประเทศทีม่ กี ารปกครองในระบอบกษัตริยอ์ นื่ ๆ โดยเฉพาะ
ในเรื่องของการบัญชาการกองทัพ กล่าวคือ องค์จักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นมิได้เป็น
ผู้บัญชาการจอมทัพของญี่ปุ่น กรณีนี้แตกต่างจากประเทศไทยและประเทศอื่นๆ
ที่มีการปกครองในระบอบกษัตริย์
(3) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ประเพณีทางรัฐธรรมนูญทีส่ ำ� คัญของญีป่ นุ่ อีกประการเกีย่ วข้องกับการแต่งตัง้
นายกรัฐมนตรีซงึ่ องค์จกั รพรรดิญปี่ นุ่ เป็นผูแ้ ต่งตัง้ และการด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี
และดังได้กล่าวข้างต้น นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นคือผู้ใช้อ�ำนาจในการบริหารประเทศ
และเป็นประมุขของฝ่ายบริหาร นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นแต่งตั้งโดยจักรพรรดิ29
และนายกรัฐมนตรีต้องเป็นสมาชิกรัฐสภา30
27
28
29
30

The Constitution of Japan (1947) (Japan).
ดูค�ำอธิบายเรื่องหลัก “The King Can Do No Wrong” ซึ่งมีที่มาจากหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญอังกฤษ
ใน บทที่ 5.
The Constitution of Japan (1947) (Japan).
ในรัฐธรรมนูญสมัยเมจิ (Meji Constitution) จักรพรรดิอาจแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีที่มาจากคนนอกได้.
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ประเพณีทางรัฐธรรมนูญทีส่ ำ� คัญอีกประการหนึง่ ซึง่ เกีย่ วกับการด�ำรงต�ำแหน่ง
นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นคือ การคัดเลือกผู้ที่จะด�ำรงต�ำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี
ไม่มีกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญก�ำหนดว่าจะต้องเป็นผู้ใดที่จะด�ำรงต�ำแหน่งเป็น
นายกรัฐมนตรี รัฐธรรมนูญเพียงแต่ก�ำหนดไว้อย่างกว้างๆ ว่านายกรัฐมนตรีจะต้อง
เป็นสมาชิกสภา31ในทางปฏิบัติมีประเพณีส�ำคัญว่า นายกรัฐมนตรีคือประธาน
หรือหัวหน้าพรรคการเมืองทีไ่ ด้รบั เสียงข้างมากในสภาจึงจะเป็นผูม้ สี ทิ ธิดำ� รงต�ำแหน่ง
เป็นนายกรัฐมนตรี และตัง้ แต่สมัยพรรค Liberal Democratic Party (LDP) ของญีป่ นุ่
เข้ามาเป็นรัฐบาล32ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1955 – ปัจจุบัน ยังมีธรรมเนียมหรือวัฒนธรรม
ของพรรคที่ส�ำคัญว่าประธานพรรคที่จะด�ำรงต�ำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีจะต้อง
เป็นสมาชิกลัทธิ “Nippon Kaigi” (
) ซึ่งเป็นกลุ่มความเชื่อทางศาสนาและ
ลัทธิชาตินยิ มทีส่ นับสนุนศาสนาพุทธนิกายชินโต (Shinto) และสนับสนุนการปกครอง
ในระบอบกษัตริย33์
(4) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่เป็นมารยาททางการเมือง
ประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่ส�ำคัญของญี่ปุ่นซึ่งรัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติไว้
เกี่ยวข้องกับมารยาททางการเมืองซึ่งเป็นกลไกส�ำคัญที่ควบคุมการด�ำเนินงานของ
ข้าราชการและกลุ่มการเมือง
การด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองของนักการเมืองญี่ปุ่นห้ามด�ำรงต�ำแหน่งอื่น
ในทางราชการ โดยนักการเมืองจะต้องเป็นพลเรือน และหากข้าราชการได้รบั ต�ำแหน่ง
ทางการเมือง เป็นมารยาททีจ่ ะต้องลาออกจากต�ำแหน่งก่อนเข้ารับต�ำแหน่งทางการเมือง
หรือการรับต�ำแหน่งซ้อนในทางการเมืองเป็นเรื่องที่ไม่ควรกระท�ำ  ประเพณีทาง
รัฐธรรมนูญดังกล่าวทีเ่ ป็นมารยาทแสดงให้เห็นถึงความตระหนักในหน้าทีท่ สี่ ำ� คัญของ
การบริหารราชการแผ่นดินและบทบาทของฝ่ายการเมืองในการพัฒนาและส่งเสริม
ประเทศ แตกต่างจากบางประเทศที่ข้าราชการสามารถด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง
ควบคู่กับการเป็นข้าราชการได้ในคราวเดียวกันซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบทบาท
และหน้าที่ รวมตลอดทัง้ ความตระหนักถึงความใส่ใจในการปฏิบตั หิ น้าทีท่ างการเมือง
31

32

33

The Constitution of Japan (1947) (Japan), art. 67 (declaring that “The Prime Minister shall
be designated from among the members of the Diet by a resolution of the Diet. This
designation shall precede all other business.”).
Interview with Professor Kaku Shun, Faculty of Law at Hokkeido University (indicating that
the Prime Minister is, by convention, the leader of the victorious party, though some prime
ministers have also been elected from junior coalition partners or minority parties).
ดูประวัติองค์กรใน <http://www.nipponkaigi.org>.
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ส�ำหรับญี่ปุ่นภาคเอกชนและประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มชุมชนและเกษตรกร
มีอิทธิพลต่อการเมืองในญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก ภาคเอกชนและประชาชนมีเอกสิทธิ์
ตรวจสอบการด�ำเนินงานของรัฐบาลและข้าราชการภาครัฐ รัฐบาลและข้าราชการ
เคารพผลประโยชน์ของเอกชนและมีความละอายต่อการเรียกรับผลประโยชน์
หรือการแสวงหาช่องทางทุจริต บ่อยครั้งที่นักการเมืองและข้าราชการแสดงความ
รับผิดชอบด้วยการลาออก หากมีการร้องเรียนของภาคประชาชน หรือมีเรือ่ งอือ้ ฉาว
เกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่น วัฒนธรรมที่แสดงความรับผิดชอบของนักการเมือง
และข้าราชการญีป่ นุ่ ได้กลายเป็นประเพณีทางรัฐธรรมนูญทีเ่ ป็นมารยาททางการเมือง
ที่ส�ำคัญของประเทศญี่ปุ่นที่สมควรน�ำมาปรับใช้และเป็นแนวทางปฏิบัติส�ำหรับ
ประเทศไทยอันจะได้กล่าวต่อไป
(5) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการก�ำหนดนโยบายและกฎหมาย
ลักษณะส�ำคัญของประเพณีทางรัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นที่สมควรกล่าวถึง
เกี่ยวข้องกับการก�ำหนดนโยบายภาครัฐและการจัดท�ำกฎหมาย
การก�ำหนดนโยบายและกฎหมายของญี่ปุ่นได้รับอิทธิพลมาจากการจัดท�ำ
นโยบายสาธารณะ (Public Policy) ของชาติตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา
และอังกฤษในช่วงภายหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 โดยการก�ำหนดนโยบายและการออก
กฎหมายมาจากกลุม่ ผูบ้ ริหารระดับสูงในพรรคการเมืองและรัฐบาลซึง่ เข้าใจบทบาท
ส�ำคัญว่าผลประโยชน์ของเอกชนคือผลประโยชน์ของชาติ ภาคเอกชนและประชาชน
เป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) และกลไกในระบบ
เศรษฐกิจทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ รายได้ของรัฐอาศัยการเก็บภาษีจากภาคเอกชนและประชาชน
การออกนโยบายและกฎหมายจึ ง สนองตอบต่อ ความต้อ งการของภาคเอกชน
เป็นส�ำคัญ โดยรัฐบาลเป็นศูนย์กลางในการก�ำหนดนโยบายภาครัฐ โดยมีคณะท�ำงาน
ซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิกรัฐสภา นักการเมืองจากพรรคต่างๆ ผู้บริหารภาคเอกชน
นักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถ และข้าราชการเป็นผู้สนับสนุนงานทางธุรการ
นโยบายและกฎหมายของญีป่ นุ่ จึงตอบสนองความต้องการของภาคเอกชนเป็นอย่าง
มาก และสอดคล้องต่อกลไกการด�ำเนินธุรกิจของประเทศ ญี่ปุ่นจึงถูกจัดอันดับ
เป็นประเทศที่มีบรรยายกาศเอื้ออ�ำนวยต่อการลงทุนโดยธนาคารโลกมากที่สุดเป็น
อันดับสองของโลก34
34

ปวริศร เลิศธรรมเทวี และคณะ. 2560. กระบวนการรวบรวมและจัดการทรัพย์สินของบุคคลล้มละลาย.
(รายงานวิจัยเสนอกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม) และดูรายงานผลการวิจัยเรื่อง “Doing Business”
ซึ่งจัดท�ำโดยธนาคารโลก (World Bank) ใน <http://www.nipponkaigi.org>.  
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นอกเหนือจากการจัดท�ำนโยบายและกฎหมาย การท�ำสนธิสญั ญาระหว่างประเทศ
ของญี่ปุ่นกับประเทศคู่ค้ายังเป็นประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่ส�ำคัญ กล่าวได้ว่า ญี่ปุ่น
เป็นประเทศที่มีการเข้าไปลงทุนในต่างประเทศมากที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง การค้า
และการลงทุนต้องอาศัยกลไกทางกฎหมายระหว่างประเทศ (กฎหมายการลงทุน
ระหว่างประเทศ) ซึง่ มีรายละเอียดต่างๆ อาทิ กรอบกติกาทีช่ ดั เจน การระงับข้อพิพาท
ข้อตกลงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ต่างตอบแทน (Reciprocity) และเป็นที่เข้าใจว่าใน
เวทีการค้าและการลงทุนย่อมไม่มปี ระเทศใดได้เปรียบในทุกๆ เรือ่ ง รัฐต้องมีมาตรการ
อุดหนุน (Subsidies) อาทิ การประกันและจ�ำน�ำสินค้า มาตรการป้องกัน (Safeguard
Measures) หรือการตอบโต้ทางการค้า (Trade Retaliations) ซึง่ ต้องอาศัยความเข้าใจ
และมุมมองของข้าราชการ พืน้ ฐานทางการศึกษาสูง และความเข้าใจในระบบเศรษฐกิจ
ที่สูงเป็นอย่างมาก35 ซึ่งตรงจุดนี้มารยาททางการเมืองซึ่งเป็นประเพณีที่ส�ำคัญของ
การเมืองการปกครองญี่ปุ่นมีบทบาทส�ำคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างนโยบาย
ภาครัฐ กฎหมายและการท�ำสนธิสัญญาระหว่างประเทศ
ประเด็นเรือ่ งประเพณีทางรัฐธรรมนูญทีเ่ กีย่ วกับการก�ำหนดนโยบาย กฎหมาย
และสนธิสัญญาของญี่ปุ่นอาจมีความแตกต่างจากประเทศไทย ซึ่งมีความเป็น
เอกลักษณ์และมีแนวปฏิบัติในเชิงอุดมคติสูง กรณีนี้จะได้น�ำไปศึกษาเปรียบเทียบ
และปรับใช้ส�ำหรับประเทศไทยในบทสรุปและข้อเสนอแนะของรายงานวิจัยฉบับนี้
ต่อไป
9.3 ภูฏาน
ส�ำหรับภูฏานมีระบอบการปกครอง ศาสนา วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่มีความคล้ายคลึงกับประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก อาจกล่าวได้ว่า ภูฏาน
เป็นอีกประเทศทีอ่ าจมีความคล้ายคลึงกับประเทศไทยทีส่ ดุ และเหมาะสมทีจ่ ะน�ำมา
ศึกษาเปรียบเทียบประเพณีทางรัฐธรรมนูญ
9.3.1 พื้นภูมิของประเทศภูฏาน
กล่าวได้วา่ ภูฏาน เป็นประเทศทีไ่ ม่เคยตกเป็นเมืองขึน้ หรืออาณานิคมของชาติ
ตะวันตกใดๆ เช่นเดียวกับประเทศไทย การปกครองในประเทศภูฏานมีระบอบกษัตริย์
มาอย่างยาวนาน และตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้ระบุว่ากษัตริย์ผู้ปกครอง
35

ดู <http://www.indexmundi.com/japan/literacy.html>. ซึ่งแสดงระดับการอ่านออกเขียนได้และ
ระดับการรู้หนังสือของคนญี่ปุ่น.
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ภูฏานพระองค์แรกคือ Cooch-Behar ในช่วง 700 ปีก่อนคริสตกาล อย่างไรก็ตาม
ภูฏานเป็นที่รู้จักของประชาคมโลกในช่วงระยะหลังโดยเฉพาะในศตวรรษที่ 2036
ในปี ค.ศ. 1910 กษัตริยแ์ ห่งภูฏานและรัฐบาลอังกฤษมีการท�ำสนธิสญ
ั ญาภายใต้
37
Treaty of Punakha (1910) ซึง่ เป็นการรับประกันสิทธิและอ�ำนาจอธิปไตยของภูฏาน
โดยอังกฤษจะไม่เข้าไปยุง่ ในกิจการภายในของภูฏานหากยอมรับความแนะน�ำเกีย่ วกับ
การด�ำเนินกิจการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากรัฐบาลอังกฤษ ในช่วงเวลา
ดังกล่าวภูฏานปกครองภายใต้กษัตริย์ Ugyen Wangchuck และเป็นช่วงเวลาที่
ประชาคมโลกมองภูฏานว่าอยู่ภายใต้อินเดีย
ภายหลังการประกาศเอกราชในอินเดียออกจากอังกฤษในปี ค.ศ. 1947
สถานะของภูฏานได้รบั รองให้เป็นประเทศ หรือรัฐในกฎหมายระหว่างประเทศมากขึน้
รัฐบาลอินเดียได้รับรองสถานะความเป็นรัฐของภูฏานภายใต้สนธิสัญญา Treaty of
Peace and Friendship (1947)38 ในช่วงเวลาดังกล่าวภูฏานได้จดั ให้มสี ภาแห่งชาติ
กองทัพ และศาลยุติธรรมขึ้นเป็นครั้งแรก โดยได้รับอิทธิพลมาจากระบบกฎหมาย
Common Law ของอังกฤษ และอินเดีย
ในปี ค.ศ. 1971 สหประชาชาติได้ให้การรับรองและให้ภูฏานเข้าเป็นสมาชิก
สหประชาชาติ และในปี ค.ศ. 2008 มีการจัดท�ำรัฐธรรมนูญฉบับแรกในภูฏาน
และภูฏานได้เข้าสูก่ ารปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็น
ประมุขในยุคสมัยปัจจุบัน
9.3.2 รัฐธรรมนูญของภูฏาน
รัฐธรรมนูญของภูฏาน (The Constitution of Bhutan) (
)39
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ค.ศ. 2008 โดยมีกระบวนการในการยกร่างที่
ใช้เวลานานถึง 7 ปี บุคคลผูม้ อี ทิ ธิพลต่อแนวคิดเรือ่ งรัฐธรรมนูญของภูฏานคือเจ้าหญิง
โซเนม เดเชน วังชุก (Princess Sonam Dechan Wangchuck) ซึ่งส�ำเร็จการศึกษา
ปริญญาโทนิติศาสตร์ (LL.M.) จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University)
สาขากฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ (Comparative Constitutional Law)
และเจ้าชายจิกมี ซึง่ ต่อมาคือสมเด็จพระราชาธิบดีจกิ มี ซิงเย วังชุก กษัตริยแ์ ห่งภูฏาน
ซึง่ ได้รบั การศึกษาด้านการเมืองและการปกครอง (MPhil) ทีม่ หาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด
36
37
38
39

Leo E. Rose. 1977. The Politics of Bhutan. Ithaca: Cornell University Press, at p. 24.
Treaty of Punakha (1910) (between England and Bhutan).
Treaty of Peace and Friendship (1947) (between India and Bhutan).
The Constitution of Bhutan (2008) (Bhutan).

_18-0218(001-304)P5.indd 249

6/7/61 BE 11:59 AM

250 ผศ. ดร. ปวริศร เลิศธรรมเทวี

ประเทศอั ง กฤษ ส่ ง ผลให้ แ นวคิ ด มี ก ารผสมผสานแนวคิ ด เรื่ อ งรั ฐ ธรรมนู ญ
ของสหรัฐอเมริกากับระบอบการปกครองในระบบรัฐสภาแบบอังกฤษ
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้เน้นย�้ำถึงศาสนาพุทธว่าเป็นศาสนาประจ�ำชาติ
ของชาวภูฏาน และได้นำ� หลักการทีเ่ ป็นการรับรองสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐานมาปรับใช้
ในบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ เจ้าหญิง โซเนม เดเชน วังชุก ซึง่ มีอทิ ธิพลต่อการยกร่าง
รัฐธรรมนูญกล่าวว่าในชัน้ กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญของภูฏานได้นำ� รัฐธรรมนูญ
ที่เป็นต้นแบบของโลกหลายๆ ฉบับมากถึง 20 ประเทศทั่วโลกมาเป็นแบบในการ
ตรารัฐธรรมนูญของภูฏาน โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส
และแอฟริกาใต้40
รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวมีการจัดสรรอ�ำนาจการปกครองของภูฏานให้มคี วาม
เป็นสากล และมีความคล้ายคลึงกับทุกประเทศที่มีการปกครองในระบอบกษัตริย์
และมีระบบรัฐสภาดังกล่าวมาข้างต้น โดยรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวก�ำหนดความสัมพันธ์
ระหว่างอ�ำนาจของพระมหากษัตริย์และสถาบันการเมืองไว้โดยสังเขปดังนี้
ประมุขแห่งรัฐ (Head of the State) คือกษัตริยแ์ ห่งภูฏาน เรียกว่า “Druk
Gyalpo” หมายถึง “The Dragon King” โดยกษัตริย์เป็นสัญลักษณ์ของความเป็น
เอกภาพของประเทศ กษัตริย์ทรงเป็นสัญลักษณ์ และเป็นที่มาของเครื่องราช
และฐานั น ดร 41 โดยมี ป ระเพณี ท างรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหลายประการ
และจะได้กล่าวไว้ในหัวข้อต่อไป
ฝ่ายบริหาร (Executive) มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้า และมีคณะรัฐมนตรี
เป็ น ผู ้ บ ริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น นายกรั ฐ มนตรี ม าจากการแต่ ง ตั้ ง ของกษั ต ริ ย ์
โดยกษัตริยท์ รงแต่งตัง้ จากผูท้ เ่ี ป็นสมาชิกรัฐสภา การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะรัฐมนตรี
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา42 อันเป็นหลักการเดียวกับการท�ำงานภายใต้
ความไว้วางใจจากสภาตามแบบของอังกฤษ
ฝ่ายนิติบัญญัติ (Legislative) มีอ�ำนาจในการตรากฎหมาย ประกอบด้วย
สองสภา กล่าวคือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือสภาล่าง (National Assembly)
มีสมาชิกจ�ำนวน 47 คน ทีม่ าจากการเลือกตัง้ และสภาทีป่ รึกษาหรือสภาสูง (National
Council) จ�ำนวน 25 คน มาจากการสรรหา 20 คน และจากการแต่งตั้งโดย
พระมหากษัตริย์ 5 คน43
40
41
42
43

Emily Newburger. (2007). New Dynamics in Constitutional Law. Harvard Law Bulletin.
The Constitution of Bhutan (2008) (Bhutan).
Ibid.
Ibid.
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ฝ่ายตุลาการ (Judicial) เป็นอ�ำนาจของผูพ้ พิ ากษา ระบบกฎหมายได้รบั อิทธิพล
มาจากระบบกฎหมาย Common Law ศาลสูงสุด (Supreme Court) มีเขตอ�ำนาจ
ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีทั้งปวงเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ44
9.3.3 ประเพณีทางรัฐธรรมนูญในภูฏาน
กล่าวได้ว่า พัฒนาการของประชาธิปไตยในภูฏาน ยังอยู่ในระยะแรกเริ่ม
กษัตริยแ์ ห่งภูฏาน ทรงเน้นย�ำ้ ถึงความสุขของคนในชาติ มากกว่าความสุขในเชิงวัตถุ
ภูฏานจึงเป็นประเทศที่ประชาชนมีระดับความสุขมากที่สุดของโลกประเทศหนึ่ง
มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญเป็นครั้งในปี ค.ศ. 2008 ฉะนั้น ปัญหาเกี่ยวกับการใช้
และการตีความรัฐธรรมนูญจึงยังไม่ค่อยปรากฏ
รัฐธรรมนูญของภูฏาน มิได้บัญญัติถึงการน�ำประเพณีทางรัฐธรรมนูญมาใช้
เพือ่ อุดช่องว่างกรณีทไี่ ม่มบี ทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญปรับใช้แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม
การศึกษาประเพณีทางรัฐธรรมนูญของภูฏาน สามารถศึกษาได้จากบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญ ซึง่ ได้นำ� หลักการ แนวคิดและทฤษฎีตา่ งๆ เกีย่ วกับรัฐธรรมนูญและระบอบ
การปกครองที่ เ ป็ น สากลมาบั ญ ญั ติ ไ ว้ ภ ายใต้ รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ปี ค.ศ. 2008
สรุปรายละเอียดประเพณีทางรัฐธรรมนูญของภูฏาน ได้ดังนี้
(1) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการสืบราชสมบัติ
การสืบราชสมบัติของกษัตริย์แห่งภูฏานเหมือนกับการสืบราชสมบัติของ
กษัตริย์ในประเทศอื่นๆ กล่าวคือ มีกฎระเบียบและธรรมเนียมประเพณีที่ก�ำหนด
หลักเกณฑ์การสืบราชสมบัตขิ องกษัตริยไ์ ว้ในกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบสันตติวงศ์
(Law of Succession of the Golden Throne of Bhutan)45 และรัฐธรรมนูญได้
ให้การรับรองไว้46 โดยผู้มีสิทธิในราชบัลลังก์ภูฏาน จะต้องเป็นผู้ที่เกิดจากการสมรส
โดยชอบด้วยกฎหมายของกษัตริย์ภูฏาน47 และกฎมณเฑียรบาลฯ ได้ก�ำหนดล�ำดับ
อาวุโส โดยให้สิทธิผู้เป็นเพศชายมีล�ำดับอาวุโสก่อนผู้เป็นเพศหญิง48 องค์รัชทายาท
จะต้องมีอายุครบ 21 ปี จึงจะสามารถสืบราชสมบัติได้ และในกรณีท่ีกษัตริย์ไม่มี
รัชทายาท ผู้มีสิทธิสืบราชสมบัติจะต้องเป็นทายาทล�ำดับที่มีสายเลือดใกล้ที่สุดกับ
กษัตริยแ์ ห่งภูฏาน49 เป็นต้น การบัญญัตกิ ฎมณเฑียรบาลฯ ดังกล่าวไว้ในรัฐธรรมนูญ
44
45
46
47
48
49

Ibid.
Law of Succession of the Golden Throne of Bhutan (Bhutan).
Ibid, art. 2.3 (a) – (f).
Ibid, art. 2.3 (a).
Ibid, art. 2.3 (b).
Ibid, art. 2.3 (d).
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เป็นการสร้างความชัดเจนเกีย่ วกับประเพณีการสืบราชสมบัตขิ องกษัตริยแ์ ห่งภูฏาน
ซึง่ เป็นประเพณีทางรัฐธรรมนูญทีส่ ำ� คัญของประเทศทีม่ กี ารปกครองในระบอบกษัตริย์
(2) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการสละราชสมบัติ
ลักษณะส�ำคัญของประเพณีทางรัฐธรรมนูญของภูฏานทีแ่ ตกต่างจากประเทศอืน่
คือ ประเพณีทเี่ กีย่ วกับการสละราชสมบัติ กล่าวคือ กษัตริยแ์ ห่งภูฏานจะสละราชสมบัติ
เมือ่ อายุครบหรือก่อน 65 ปีบริบรู ณ์ และอัญเชิญองค์รชั ทายาทขึน้ เป็นกษัตริยต์ อ่ จาก
พระองค์50 ประเพณีดังกล่าวแตกต่างจากทุกประเทศที่กล่าวมาข้างต้น
นอกจากนี้ กษัตริย์แห่งภูฏานอาจสละราชสมบัติเพื่อให้องค์รัชทายาทขึ้น
ครองราชย์ได้หากรัฐสภาเห็นชอบด้วยเสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวนสมาชิกรัฐสภา
ทัง้ หมดลงคะแนนให้สละราชสมบัต51ิ อย่างไรก็ตาม ยังไม่เคยปรากฏกรณีตวั อย่างว่า
รัฐสภาลงคะแนนเพือ่ ขอพระบรมราชานุญาตให้กษัตริยแ์ ห่งภูฏาน ต้องสละราชสมบัติ
กรณีนเี้ ป็นประเพณีทางรัฐธรรมนูญทีส่ ำ� คัญของภูฏานว่าด้วยเรือ่ งการสละราชสมบัติ
ของกษัตริย์แห่งภูฏาน เป็นเรื่องที่เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยของกษัตริย์
(3) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับสถานะของประมุขแห่งรัฐ
ลั ก ษณะส� ำ คั ญ ของประเพณี ท างรั ฐ ธรรมนู ญ ของภู ฏ านอี ก ประการหนึ่ ง
เกี่ยวข้องกับสถานะของกษัตริย์แห่งภูฏานซึ่งเป็นประมุขแห่งรัฐ กล่าวคือ
ประการแรก องค์พระมหากษัตริย์แห่งภูฏานทรงด�ำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่
เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องในทางใดๆ มิได้
ประการทีส่ อง ภูฏานมีศาสนาประจ�ำชาติคอื ศาสนาพุทธ และกษัตริยแ์ ห่งภูฏาน
ทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก52 แสดงให้เห็นถึงประเพณีทาง
รัฐธรรมนูญของกษัตริย์ที่ส�ำคัญและมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับศาสนาที่รัฐธรรมนูญ
ได้ให้การรับรองไว้ ประเพณีทางรัฐธรรมนูญดังกล่าวของภูฏานซึ่งบัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญ มาตรา 2.2 มีความคล้ายคลึงกับรัฐธรรมนูญของไทย อาทิ มาตรา  7
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซึง่ บัญญัตวิ า่ “พระมหากษัตริยท์ รงเป็น
พุทธมามกะ และทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก”53
50

51
52
53

Ibid, art. 2.6 (stating that “Upon reaching the age of sixty-five years, the Druk Gyalpo shall
step down and hand over the Throne to the Crown Prince or Crown Princess, provided the
Royal Heir has come of age.”).
Ibid, art. 2.25.
Ibid, art. 2.2.
มาตรา 7 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560.

_18-0218(001-304)P5.indd 252

6/7/61 BE 11:59 AM

การน�ำประเพณีในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ

253

ประการทีส่ าม กษัตริยแ์ ห่งภูฏานทรงด�ำรงต�ำแหน่งเป็นจอมทัพ และทรงไว้ซงึ่
พระราชอ�ำนาจทีจ่ ะสถาปนาและถอดถอนฐานันดรศักดิ์ และพระราชทานและเรียกคืน
เครื่องราชทั้งปวง
นอกจากนี้ กษัตริยย์ งั ทรงมีพระราชอ�ำนาจในการเลือกและแต่งตัง้ องคมนตรีขนึ้
คณะหนึ่งตามพระราชอัธยาศัย54
อาจกล่าวได้ว่า ประเพณีทางรัฐธรรมนูญของภูฏานที่เกี่ยวกับสถานะของ
ประมุขแห่งรัฐมีความคล้ายคลึงกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญของไทยในหมวด
พระมหากษัตริย์ อาจเป็นเพราะความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศ
(4) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับหลัก “The King Can Do No
Wrong”
ประเพณีทางรัฐธรรมนูญทีส่ ำ� คัญอีกประการหนึง่ ของภูฏาน เกีย่ วข้องกับการ
ปรับใช้หลักการเรื่อง “The King Can Do No Wrong” ซึ่งมีที่มาและบ่อเกิดมาจาก
รัฐธรรมนูญอังกฤษ โดยเกี่ยวข้องในสองประเด็น กล่าวคือ
ประการแรก องค์กษัตริยท์ รงอยูใ่ นฐานะอันทีเ่ ป็นเคารพสักการะ ผูใ้ ดจะละเมิด
มิได้ ฉะนั้น รัฐธรรมนูญจึงบัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่า ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้อง
กษัตริย์แห่งภูฏานในทางใดๆ มิได้
ประการทีส่ อง การมีผสู้ ำ� เร็จราชการในกรณีทกี่ ษัตริยท์ รงยังไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
ตามกฎหมาย ซึ่งรัฐธรรมนูญก�ำหนดไว้ 21 ปีบริบูรณ์ หากกษัตริย์ยังทรงพระเยาว์
และมีอายุไม่ครบ 21 ปีบริบูรณ์รัฐธรรมนูญบัญญัติให้มีผู้ส�ำเร็จราชการแผ่นดิน55
แสดงให้เห็นถึงการปรับใช้หลัก “The King Can Do No Wrong” ซึง่ ทีต่ น้ ตอมาจาก
อังกฤษและเป็นหลักการสากล56
จะเห็นได้วา่ รัฐธรรมนูญภูฏานมีการบัญญัตริ บั เอาหลักการ “The King Can
Do No Wrong” มาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
(5) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับพระราชวินิจฉัย
ประเพณีทางรัฐธรรมนูญทีส่ ำ� คัญของภูฏานอีกประการเกีย่ วข้องกับพระราชวินิจฉัยร่างกฎหมายที่เสนอโดยรัฐสภา กษัตริย์แห่งภูฏานทรงไว้ซึ่งอ�ำนาจในการ
ให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายที่เสนอโดยสภา และพระราชอ�ำนาจในการยับยั้ง
54
55
56

The Constitution of Bhutan (2008) (Bhutan), art. 2.
Ibid.
ดูบทที่ 5.
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ร่างกฎหมาย57 อย่างไรก็ตาม ยังไม่ปรากฏกรณีตัวอย่างที่กษัตริย์แห่งภูฏาน
มีพระราชวินิจฉัยยับยั้งร่างกฎหมายที่เสนอโดยรัฐบาล
นอกจากนี้ กษัตริย์ยังมีอ�ำนาจในการเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภา และอาจ
ด�ำเนินการใดๆ เพื่อบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายและโดยความเห็นชอบจากสภาได้
(6) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญทีเ่ กีย่ วกับการใช้พระราชอ�ำนาจในสถานการณ์
ฉุกเฉิน (Reserve Powers)
นอกเหนือจากประเพณีทางรัฐธรรมนูญดังกล่าวข้างต้น ภูฏานยังมีประเพณี
ที่ส�ำคัญเกี่ยวกับการใช้พระราชอ�ำนาจในสถานการณ์ฉุกเฉิน (Reserve Powers)
ซึง่ รัฐธรรมนูญบัญญัตริ บั รองไว้ในมาตรา 2 โดยกษัตริยท์ รงไว้ซงึ่ พระราชอ�ำนาจในการ
วินจิ ฉัยกรณีใดๆ ซึง่ ไม่มบี ทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญบัญญัตริ องรับไว้58 แสดงให้เห็นถึง
การปรับใช้หลักการส�ำคัญของหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญอังกฤษเกีย่ วกับการบัญญัติ
รองรับพระราชอ�ำนาจของกษัตริย์ซึ่งเป็นประมุขของประเทศเพื่อใช้ในกรณีวิกฤติ
รัฐธรรมนูญ กรณีนอี้ าจมีความคล้ายคลึงกับมาตรา 5 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 โดยเป็นการอุดช่องว่างของรัฐธรรมนูญในกรณีทไี่ ม่มบี ทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญ
ปรับใช้แก่พฤติการณ์แห่งคดีแต่ยงั มีความแตกต่างโดยเฉพาะผูใ้ ช้และตีความรัฐธรรมนูญ
โดยภูฏาน กษัตริยเ์ ป็นผูอ้ ำ� นาจดังกล่าว ขณะทีป่ ระเทศไทยศาลรัฐธรรมนูญมีอำ� นาจ
ในการตีความปรับใช้ประเพณีทางรัฐธรรมนูญ
อั น ที่ จ ริ ง ในทางปฏิ บั ติ ศ าลภู ฏ านจะเป็ น ผู ้ ใ ช้ แ ละตี ค วามกรณี ดั ง กล่ า ว
ซึง่ อยูใ่ นเขตอ�ำนาจของศาลสูง (The Supreme Court) ลักษณะเดียวกับศาลรัฐธรรมนูญ
ของไทยและส่ ง ผลให้ ก รณี ศึ ก ษาประเพณี ท างรั ฐ ธรรมนู ญ ของภู ฏ านมี ค วาม
คล้ายคลึงกับของประเทศไทยอย่างชัดเจน
9.4 แนวค�ำวินิจฉัยและนิติวิธีเกี่ยวกับการน�ำประเพณีทางรัฐธรรมนูญมาใช้
ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลญี่ปุ่นและภูฏาน
จากการศึ ก ษาประเพณี ท างรั ฐ ธรรมนู ญ ของญี่ ปุ ่ น และภู ฏ านข้ า งต้ น
พบว่าทั้งสองประเทศไม่มีบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่ให้ศาลสามารถน�ำหลักการเรื่อง
ประเพณีการปกครองมาใช้ในการพิจารณาวินจิ ฉัยคดีทอี่ าจเทียบเคียงกับประเทศไทย
57
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The Constitution of Bhutan (2008) (Bhutan).
Ibid, art. 2.
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ในมาตรา 5 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ประเพณีทางรัฐธรรมนูญ
ของทั้งสองประเทศเป็นการรับเอาหลักการที่เป็นสากลมาบัญญัติไว้เป็นส่วนใหญ่
ซึง่ อาจมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและความต้องการของประเทศ
ที่แตกต่างกันไป อาทิ ประเพณีการสืบราชสมบัติของกษัตริย์ ประเพณีการแต่งตั้ง
นายกรัฐมนตรี เป็นต้น และส�ำหรับแนวค�ำวินจิ ฉัยและนิตวิ ธิ เี กีย่ วกับการน�ำประเพณี
ทางรัฐธรรมนูญมาใช้ในการพิจารณวินิจฉัยของศาลทั้งสองประเทศ พบว่ายังไม่มี
แนวค�ำวินิจฉัยที่สามารถน�ำมาเปรียบเทียบกับแนวค�ำวินิจฉัยของศาลไทย รวมทั้ง
การวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบนิติวิธีของศาลกับประเทศไทยได้ ปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้
ทั้งสองประเทศไม่มีการบัญญัติรัฐธรรมนูญที่ให้ศาลน�ำเอาหลักการเรื่องประเพณี
มาปรับใช้หรือไม่มีแนวค�ำวินิจฉัยของศาลในเรื่องนี้จ�ำเป็นต้องพิจารณาจากมุมมอง
ในเชิงสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งมีปัจจัยส�ำคัญสองประการ กล่าวคือ
ประการแรก ความจ�ำเป็นในการน�ำหลักการเรื่องประเพณีมาปรับใช้ในการ
พิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญของทั้งสองประเทศ อาจกล่าวได้ว่าทั้งสองประเทศ
ไม่มีความจ�ำเป็นที่จะน�ำหลักการดังกล่าวมาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเนื่องจาก
การเมืองมิได้เป็นอุปสรรคหรือปัญหาส�ำคัญเร่งด่วนของประเทศ ญี่ปุ่นและภูฏาน
ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ ประเด็ น อื่ น มากกว่ า จะเป็ น เรื่ อ งผลประโยชน์ ท างการเมื อ ง
อาทิ ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หรือความผาสุกของคนในสังคม เป็นต้น กรณีดงั กล่าว
จึงส่งผลให้เรื่องการเมืองจึงมีความส�ำคัญในล�ำดับที่รองลงมา
ประการที่สอง ประเด็นเรื่องวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีซึ่งมี
พืน้ ฐานจากมุมมอง คุณค่าและเจตคติของคนในชาติทงั้ สองประเทศเกีย่ วกับการยึดมัน่
ในจารีตประเพณีและวัฒนธรรม กล่าวได้วา่ ทัง้ สองประเทศให้คณ
ุ ค่าและความส�ำคัญ
กับเรื่องของวัฒนธรรมประเพณียิ่งกว่าเรื่องของการสร้างเครื่องมือทางกฎหมาย
มาเพือ่ ควบคุมพฤติการณ์ของคนในสังคม การสัง่ สมทางวัฒนธรรมประเพณี โดยเฉพาะ
วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีย่อมหล่อหลอมอุปนิสัยของคนในชาติ และส่งผลเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรมท�ำให้เรื่องบางเรื่องไม่จ�ำเป็นต้องบัญญัติไว้เป็นกฎหมาย
กรณี ป ระเพณี ท างรั ฐ ธรรมนู ญ ของประเทศญี่ ปุ ่ น และภู ฏ านจะได้ น� ำ ไป
วิเคราะห์เปรียบเทียบกับประเทศไทยและต่างประเทศที่ได้น�ำมาศึกษาในรายงาน
ฉบับนี้ในบทสรุปและข้อเสนอแนะของการวิจัยในบทต่อไป
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9.5 บทสรุป
บทนี้กล่าวถึงประเพณีทางรัฐธรรมนูญของกลุ่มประเทศในทวีปเอเชียที่มี
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข โดยศึกษา
พื้ น ภู มิ ท างประวั ติ ศ าสตร์ แ ละพั ฒ นาการของกฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ ในญี่ ปุ ่ น
และภูฏาน สองประเทศทีม่ คี วามคล้ายคลึงกับในเรือ่ งระบอบการปกครอง แนวคิดเรือ่ ง
รัฐธรรมนูญ ขนบธรรมเนียมประเพณี และความเชื่อทางศาสนาที่สะท้อนให้เห็นใน
รัฐธรรมนูญ
การศึกษาประเพณีทางรัฐธรรมนูญของทั้งสองประเทศมีความคล้ายคลึงกัน
ในหลายๆ ด้านและคล้ายคลึงกับประเทศไทยในหลากหลายประเด็น กล่าวคือ
ประการแรก ประเพณีเกีย่ วกับการสืบราชสมบัตซิ งึ่ มีกฎมณเฑียรบาลว่าด้วย
การสืบสันตติวงศ์เป็นกฎเกณฑ์กำ� หนดหลักเกณฑ์ในการสืบราชสมบัตขิ องเชือ้ พระวงศ์
แต่อาจมีความแตกต่างในรายละเอียด ส�ำหรับภูฏานมีลกั ษณะเฉพาะในเรือ่ งประเพณี
การสละราชสมบัตซิ งึ่ กษัตริยอ์ าจสละราชสมบัตกิ อ่ นหรือเมือ่ มีอายุครบ 65 ปีบริบรู ณ์ได้
เป็นประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่ปรากฏแต่ในประเทศภูฏาน
ประการที่สอง ประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับสถานะและอ�ำนาจของ
พระมหากษัตริย์ซึ่งรัฐธรรมนูญได้ให้การรับรองไว้ โดยทั้งสองประเทศเหมือนกับ
ประเทศไทยโดยเฉพาะความเป็นสัญลักษณ์และศูนย์รวมจิตใจของประชาชน
ภายในชาติ ประเพณีทางรัฐธรรมนูญดังกล่าวถือได้ว่าเป็นประเพณีที่เป็นหลักการ
พื้นฐาน (Core Conventions) ในทางรัฐธรรมนูญที่มีความเป็นสากล
ประการที่สาม ประเพณีที่เกี่ยวกับอ�ำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินของ
ประเทศ ซึง่ เป็นอ�ำนาจของหัวหน้าฝ่ายบริหารโดยมีนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี
เป็นผู้ด�ำเนินการ ภายใต้ความไว้วางใจจากสภา นายกรัฐมนตรีจะต้องมาจากการ
เลือกตั้งและเป็นสมาชิกรัฐสภาแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับหลักการเรื่อง
ความยึดโยงของอ�ำนาจฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตทิ ยี่ ดึ โยงกับประชาชน ประเพณี
ทางดังกล่าวเป็นประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่เป็นจารีต (Customary Conventions)
นอกเหนื อ จากประเพณี ดั ง กล่ า ว ยั ง มี ป ระเพณี ท างรั ฐ ธรรมนู ญ อื่ น ๆ
ซึง่ มีลกั ษณะเด่นทีแ่ ตกต่างกันในรายละเอียด อาทิ ประเพณีทเี่ ป็นมารยาททางการเมือง
ที่ปรากฏอย่างเด่นชัดในประเทศญี่ปุ่น ประเพณีที่เกี่ยวกับการก�ำหนดนโยบาย
กฎหมายและการท� ำ สนธิ สั ญ ญาของญี่ ปุ ่ น ที่ ว างผลประโยชน์ ข องเอกชนคื อ
ผลประโยชน์ของชาติ หรือประเพณีเกี่ยวกับการใช้พระราชอ�ำนาจในสถานการณ์
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ฉุกเฉินของกษัตริย์แห่งภูฏานในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงการอุดช่องว่างกฎหมายรัฐธรรมนูญในภูฏานและมีความสอดคล้อง
กับเรื่องการใช้พระราชอ�ำนาจของกษัตริย์เพื่อแก้ไขวิกฤติรัฐธรรมนูญ
บทเรียนประเพณีทางรัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นและภูฏานจะได้น�ำไปศึกษา
เปรียบเทียบและถอดบทเรียนที่จะเป็นประโยชน์ในการก�ำหนดแนวทางเกี่ยวกับ
การน�ำประเพณีในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญของไทยต่อไป
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บทที่ 10
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
10.1 บทสรุป
รายงานวิจยั ฉบับนีศ้ กึ ษาการน�ำประเพณีในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินจิ ฉัยคดีรฐั ธรรมนูญของ
ประเทศไทย โดยศึกษากรอบแนวคิดและทฤษฎีวา่ ด้วยการใช้และการตีความกฎหมาย
ในลักษณะต่างๆ การศึกษาบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญของไทย วิวัฒนาการของ
รัฐธรรมนูญที่ตกผลึกเป็นมาตรา 5 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
ซึง่ บัญญัตวิ า่ “เมือ่ ไม่มบี ทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญฉบับนีบ้ งั คับแก่กรณีใด ให้กระท�ำการ
หรือวินจิ ฉัยการนัน้ ไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข” ซึง่ แสดงให้เห็นถึงการวางกรอบนิตวิ ธิ วี า่ ด้วย
การใช้และการตีความรัฐธรรมนูญ และเป็นการอุดช่องว่างกรณีไม่มีบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญบัญญัตไิ ว้ การศึกษาประเพณีทางรัฐธรรมนูญในรายงานวิจยั ฉบับนีย้ งั ได้
วิเคราะห์หลักการพื้นฐานและทฤษฎีว่าด้วยประเพณีทางรัฐธรรมนูญ ซึ่งอาจแบ่งได้
เป็นสามกลุ่มที่ส�ำคัญ กล่าวคือ ประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่เป็นหลักการพื้นฐาน
(Core Conventions) ซึง่ เกีย่ วข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ประเพณีทางรัฐธรรมนูญ
ที่เป็นจารีต (Customary Conventions) ซึ่งก�ำหนดความสัมพันธ์และบทบาท
ของสถาบันการเมือง และประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่เป็นกระบวนการทางธุรการ
(Administrative Conventions) ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติขององค์กรทางการเมือง
และเพื่อให้การด�ำเนินงานภาครัฐบังเกิดผลในทางปฏิบัติภายใต้รัฐธรรมนูญ
รายงานวิจัยฉบับนี้ได้วิเคราะห์ถึงประเพณีทางรัฐธรรมนูญของต่างประเทศ
โดยวางหลักเกณฑ์การคัดเลือกประเทศทีน่ ำ� มาศึกษาเพือ่ เปรียบเทียบกับประเทศไทย
ทีส่ ำ� คัญคือ เป็นประเทศทีม่ กี ารปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข หรือระบอบกษัตริยภ์ ายใต้รฐั ธรรมนูญ (Constitutional Monarchy)
และค�ำนึงถึงความส�ำคัญทางภูมิรัฐศาสตร์ (Geo-Politics) รวมตลอดทั้งอิทธิพล
และความส�ำคัญของระบบกฎหมาย ระบอบการปกครอง และปรากฏตัวอย่างเกีย่ วกับ
ประเพณีทางรัฐธรรมนูญ ฉะนั้น ประเทศที่น�ำมาศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศไทย
ได้จึงแบ่งออกเป็นสี่กลุ่มที่ส�ำคัญ กล่าวคือ
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กลุ่มแรก อังกฤษและประเทศในเครือจักรภพ (Commonwealth Realm)
อังกฤษซึ่งถือเป็นต้นแบบของการปกครองในระบบรัฐสภา และการใช้ประเพณีทาง
รัฐธรรมนูญ อังกฤษไม่มีรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร (Unwritten Constitution)
หลักการและแนวปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญปรากฏอยู่อย่างกระจัดกระจายในเอกสาร
หลายๆ ฉบับ ฉะนัน้ กลไกการท�ำงานของกฎหมายรัฐธรรมนูญอังกฤษจึงอาศัยประเพณี
(Conventions) เป็นส�ำคัญ และส�ำหรับกลุม่ ประเทศในเครือจักรภพทีน่ ำ� มาศึกษาคือ
ออสเตรเลีย โดยได้รบั อิทธิพลแนวคิดเรือ่ งรัฐธรรมนูญมาจากอังกฤษในระยะแรกเริม่
และมีการปรับใช้แนวทางการปกครองในระบบรัฐสภามาจากอังกฤษ และปรากฏ
ตัวอย่างเกีย่ วกับประเพณีทางรัฐธรรมนูญทีส่ ำ� คัญโดยเฉพาะในช่วงวิกฤติรฐั ธรรมนูญ
ปี ค.ศ. 1975
กลุม่ ทีส่ อง กลุม่ ประเทศในยุโรป (European Monarchies) ได้แก่ สเปนและ
เนเธอร์แลนด์ สองประเทศมหาอ�ำนาจชาติตะวันตก โดยสเปนครัง้ หนึง่ เคยเป็นประเทศ
ทีเ่ รียกได้วา่ พระอาทิตย์ไม่ตกดินมาก่อนอังกฤษ โดยเฉพาะในช่วงศตวรรษที่ 16 ถึง 18
มีประเทศอาณานิคมในทวีปต่างๆ ทัว่ โลก สเปนได้รบั อิทธิพลเรือ่ งรัฐธรรมนูญมาจาก
ฝรั่งเศสในช่วงที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญเป็นครั้งแรกภายใต้การปกครองของ
จักรวรรดิฝรัง่ เศสของพระเจ้านโปเลียนมหาราช และต่อมามีการเปลีย่ นแปลงระบอบ
หลายครัง้ มีการล้มการปกครองในระบอบกษัตริยแ์ ละน�ำระบอบกษัตริยก์ ลับมาใช้ใหม่
สเปนได้เรียนรูแ้ ล้วว่าไม่วา่ บุคคลใดจะดีมากน้อยเพียงใด หากได้รบั อ�ำนาจมากเกินไป
ก็จะใช้อ�ำนาจไปในทางที่ผิด และภายใต้การปกครองในระบอบเผด็จการทางทหาร
ของจอมพล Franco อย่างยาวนานถึง 40 ปี สเปนกลับไปสู่การปกครองในระบอบ
กษัตริย์อีกครั้ง โดยมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญที่ผสมผสานรับเอาแนวคิดเรื่อง
รัฐธรรมนูญจากหลากหลายประเทศ อาทิ รัฐธรรมนูญอังกฤษ สหรัฐอเมริกา
และฝรั่งเศส ส�ำหรับเนเธอร์แลนด์ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นรัฐที่แยกตัวมาจากสเปนในช่วง
ศตวรรษที่ 18 เป็นประเทศที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญมาอย่างยาวนานตั้งแต่
ปี ค.ศ. 1815 และเป็นรัฐธรรมนูญที่มีอายุมากที่สุดเป็นล�ำดับที่ 4 ของโลกรองจาก
รัฐธรรมนูญของอังกฤษ (มหาบัตร Magna Carta ค�ำขอสิทธิ Petition of Rights 1628
และพระราชบัญญัติ Bill of Rights 1689) รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1787
และรัฐธรรมนูญของนอร์เวย์ ค.ศ. 1814
กลุ่มที่สาม กลุ่มประเทศอิสลาม (Islamic Monarchies) ได้แก่ จอร์แดนซึ่ง
เป็นประเทศในตะวันออกกลาง และโมร็อกโกซึ่งอยู่ในทวีปแอฟริกา สองประเทศ
ดังกล่าวมีภมู หิ ลังทางประวัตศิ าสตร์อย่างยาวนาน อย่างไรก็ตาม ทัง้ สองประเทศต้อง
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เผชิญปัญหาทางการเมืองภายในประเทศ และถูกคุกคามจากต่างชาติ โดยเฉพาะ
ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ซึง่ เป็นช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 1 และ 2 ซึง่ มหาอ�ำนาจของโลก
ผูไ้ ด้รบั ชัยชนะจากสงครามคือ ฝ่ายสัมพันธมิตรมีความมุง่ หวังทีจ่ ะก�ำหนดพืน้ ทีโ่ ลกใหม่
และแบ่งดินแดนต่างๆ กันปกครองและดูแล อังกฤษเข้าควบคุมกิจการภายในของ
จอร์แดน และได้ให้เอกราชในช่วงภายหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 และส�ำหรับโมร็อกโก
ถูกปกครองภายใต้สเปนและฝรัง่ เศสอย่างยาวนาน และในทีส่ ดุ ก็ได้รบั เอกราชจากทัง้
สเปนและฝรั่งเศส กรณีศึกษาของจอร์แดนและโมร็อกโกมีความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่ง
ต่อการศึกษาประเพณีทางรัฐธรรมนูญของไทย เนื่องจากทั้งสองประเทศอยู่ระหว่าง
การเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น และอาจกล่าวได้ว่า ประเทศ
ทีอ่ ยูร่ ะหว่างการเปลีย่ นผ่านการปกครองไปสูค่ วามเป็นประชาธิปไตยอย่างจอร์แดน
และโมร็อกโก เป็นกรณีศกึ ษาทีส่ ำ� คัญส�ำหรับประเทศไทยซึง่ อยูร่ ะหว่างการเลือกหา
รูปแบบของรัฐธรรมนูญและการจัดสรรอ�ำนาจการปกครองอันเป็นสถานการณ์ที่
คล้ายคลึงกัน
กลุ่มสุดท้าย กลุ่มประเทศในเอเชีย (Asian Monarchies) ได้แก่ ญี่ปุ่น
และภูฏาน เป็นกลุม่ ทีม่ คี วามคล้ายคลึงและใกล้ชดิ กับประเทศไทยมากทีส่ ดุ กล่าวคือ
ลักษณะการปกครอง วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และความเชือ่ ทางศาสนา
มีความใกล้เคียงกับประเทศไทยมากทีส่ ดุ กล่าวได้วา่ ญีป่ นุ่ เป็นประเทศแรกในทวีปเอเชีย
ทีม่ กี ารน�ำแนวคิดเรือ่ งรัฐธรรมนูญมาใช้ในการปกครองประเทศโดยปรากฏมาตัง้ แต่
สมัยรัฐธรรมนูญเมจิ ค.ศ. 1890 รัฐธรรมนูญดังกล่าวได้รบั อิทธิพลมาจากรัฐธรรมนูญ
ของอังกฤษ โดยเฉพาะเรื่องการแบ่งแยกอ�ำนาจ และการปกครองในระบบรัฐสภา
และแนวคิดทางรัฐธรรมนูญของจักรวรรดิปรัสเซียในอดีต เกีย่ วกับพระราชอ�ำนาจของ
กษัตริยส์ ง่ ผลให้รฐั ธรรมนูญฉบับเมจิ ค.ศ. 1890 มีการผสมผสานแนวคิดเรือ่ งกษัตริย์
ภายใต้ รั ฐ ธรรมนู ญ กั บ แนวคิ ด เรื่ อ งสมบู ร ณาญาสิ ท ธิ ร าชย์ ภ ายใต้ รั ฐ ธรรมนู ญ
ฉบับเดียวกัน ญี่ปุ่นได้ปรับปรุงแก้ไขโดยยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในปี ค.ศ. 1947
เพื่อใช้บังคับ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากสงครามโลกครั้งที่ 2 และสหรัฐอเมริกาเข้า
ควบคุมกิจการภายในของประเทศญี่ปุ่น ฉะนั้น รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวจึงได้รับ
อิทธิพลของกฎหมายรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา และผสมผสานกับอุดมคติทางการเมือง
ของประเทศตนเอง รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวได้ใช้บังคับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1947 จนถึง
ปัจจุบัน และส�ำหรับภูฏานเป็นประเทศในทวีปเอเชีย ประเทศล่าสุดที่เพิ่งมีการ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญในการปกครองประเทศ (ค.ศ. 2008) โดยได้รับอิทธิพลเรื่อง
รัฐธรรมนูญมาจากสหรัฐอเมริกา และผสมผสานกับรัฐธรรมนูญของประเทศต่างๆ
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ถึง 20 ประเทศ โดยเฉพาะอังกฤษ ฝรัง่ เศส และแอฟริกาใต้ กับอิทธิพลเรือ่ งการปกครอง
ในระบบรั ฐ สภาของอั ง กฤษ แม้ ทั้ ง สองประเทศจะมี วิ วั ฒ นาการทางการเมื อ ง
และรัฐธรรมนูญที่แตกต่างกัน แต่สองประเทศดังกล่าวมีความคล้ายคลึงกันในเรื่อง
ความมีเสถียรภาพทางการเมือง ซึ่งส่งผลคนละรูปแบบ กล่าวคือ ส่งผลต่อระบบ
เศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนส�ำหรับญีป่ นุ่ และส่งผลต่อความผาสุขของคนในชาติ
ซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ต่ อ การพั ฒ นาสั ง คมโดยมี ค นเป็ น ศู น ย์ ก ลาง (Human
Development) ส� ำ หรั บ ภู ฏ าน ปั จ จั ย ดั ง กล่ า วส่ ง ผลให้ มี ค วามแตกต่ า งจาก
สภาพการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน
จากการศึกษาได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการน�ำประเพณีในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือประเพณีทางรัฐธรรมนูญ
มาใช้ในการพิจารณาวินจิ ฉัยคดีรฐั ธรรมนูญของประเทศไทยและประเทศกลุม่ ตัวอย่าง
ในสามประเด็นที่ส�ำคัญดังนี้
10.1.1 เปรียบเทียบบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญของไทยกับประเทศกลุม่ ตัวอย่าง
ที่ก�ำหนดให้ศาลน�ำประเพณีทางรัฐธรรมนูญมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดี
เมื่อเปรียบเทียบบทบัญญัติรัฐธรรมนูญของไทยกับประเทศกลุ่มตัวอย่าง
ดังกล่าวข้างต้นพบว่าประเทศไทยมีความแตกต่างกับประเทศกลุ่มตัวอย่างในสอง
ประเด็นส�ำคัญ กล่าวคือ
(1) ความแตกต่างเรื่องเนื้อหาของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
กล่าวได้วา่ ประเทศไทยเป็นเพียงประเทศเดียวทีร่ ฐั ธรรมนูญมีการบัญญัตใิ ห้ศาล
น�ำหลักการเรือ่ งประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินจิ ฉัยคดีรฐั ธรรมนูญซึง่ ปรากฏภายใต้มาตรา 5
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซึง่ บัญญัตวิ า่ “เมือ่ ไม่มบี ทบัญญัตแิ ห่ง
รัฐธรรมนูญนีบ้ งั คับแก่กรณีใด ให้กระท�ำการนัน้ หรือวินจิ ฉัยกรณีนนั้ ไปตามประเพณี
การปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข” ขณะที่ประเทศอื่นไม่มีการบัญญัติรัฐธรรมนูญในลักษณะเช่นเดียวกับ
ประเทศไทย
(2) ความแตกต่างเรื่องลักษณะและแนวคิดพื้นฐาน
ความแตกต่างในเรื่องบทบัญญัติรัฐธรรมนูญส่งผลให้ลักษณะและแนวคิด
พื้นฐานเรื่องประเพณีทางรัฐธรรมนูญของไทยกับประเทศกลุ่มตัวอย่างมีความ
แตกต่างกัน ในประเทศกลุม่ ตัวอย่าง โดยเฉพาะอังกฤษ ประเพณีทางรัฐธรรมนูญเป็น
เรื่องที่เกิดจากแนวปฏิบัติของสถาบันทางการเมือง โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องประพฤติ
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ปฏิบตั หิ รือยึดถือเสมือนเป็นรัฐธรรมนูญ ประเพณีทางรัฐธรรมนูญจึงเป็นรัฐธรรมนูญ
ทีไ่ ม่เป็นลายลักษณ์อกั ษร โดยสามารถก�ำหนดกลไก ขอบเขตและวางแนวทางภาคปฏิบตั ิ
ของสถาบันทางการเมือง รวมถึงความสัมพันธ์ของอ�ำนาจและการจัดสรรอ�ำนาจใน
ระบอบการปกครอง หรือออสเตรเลียและเนเธอร์แลนด์ทมี่ บี ทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ
และอาศัยกลไกประเพณีทางรัฐธรรมนูญควบคู่กัน ประเพณีทางรัฐธรรมนูญจึงเป็น
เรือ่ งทางภาคปฏิบตั ิ (Practices) ของสถาบันทางการเมืองและเป็นทีย่ อมรับกันอยูแ่ ล้ว
และปรับใช้เป็นรัฐธรรมนูญไปเลย (กรณีของอังกฤษ) หรือใช้ควบคู่กับรัฐธรรมนูญ
ลายลักษณ์อักษร โดยไม่จ�ำเป็นต้องมีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญว่าให้น�ำหลักการ
เรือ่ งประเพณีทางรัฐธรรมนูญมาปรับใช้ และเมือ่ ไม่มบี ทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญให้อำ� นาจ
ศาลในการปรับใช้หลักการเรือ่ งประเพณี ศาลจึงไม่สามารถน�ำประเพณีทางรัฐธรรมนูญ
มาบังคับใช้ในการพิจารณาของศาล
ส�ำหรับประเทศไทย มีการใช้ทั้งบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและประเพณีทาง
รัฐธรรมนูญ โดยบัญญัตริ องรับหลักการเรือ่ งประเพณีไว้วา่ ศาลสามารถน�ำมาปรับใช้
ได้เมื่อไม่มีบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่จะปรับใช้แก่พฤติการณ์แห่งคดี แสดงให้เห็นถึง
การล�ำดับความส�ำคัญว่าจะต้องพิจารณาบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเป็นล�ำดับแรกก่อน
และเมือ่ ไม่มบี ทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญจึงจะสามารถน�ำหลักการเรือ่ งประเพณีมาปรับใช้
กรณีนี้เกิดประเด็นว่าประเพณีที่ศาลจะน�ำมาปรับใช้ในคดีได้มีลักษณะ นิยาม
และขอบเขตอย่างไร ซึง่ ศาลต้องก้าวเข้าไปในดินแดนแห่งอ�ำนาจของสถาบันการเมืองอืน่
เพือ่ พิจารณาและตีความว่าประเพณีทางรัฐธรรมนูญใดทีอ่ าจปรับใช้ได้ตามบทบัญญัติ
มาตรา 5 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และน�ำไปสูข่ อ้ เสนอแนะของ
การวิจัยอันจะได้กล่าวไว้ในหัวข้อต่อไป
อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างในเรื่องลักษณะและแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับ
หลักการเรื่องประเพณีของไทยกับประเทศต่างกลุ่มตัวอย่าง มิได้หมายความว่า
แนวทาง (Approach) ของประเทศใดดีกว่ากัน กรณีนี้คงขึ้นอยู่กับบริบทและการ
ปรับใช้ตามสถานการณ์ของแต่ละประเทศและสังคม
10.1.2 เปรียบเทียบแนวค�ำวินิจฉัยและนิติวิธีในการน�ำประเพณีทาง
รัฐธรรมนูญมาใช้ในการพิจารณาวินจิ ฉัยคดีของศาลไทยกับประเทศกลุม่ ตัวอย่าง
นอกเหนื อ จากการเปรี ย บเที ย บบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ ของไทย
และประเทศกลุม่ ตัวอย่าง วัตถุประสงค์สำ� คัญของการศึกษาวิจยั ในครัง้ นีค้ อื การศึกษา
เปรียบเทียบแนวค�ำวินิจฉัยและนิติวิธีในการน�ำประเพณีทางรัฐธรรมนูญมาใช้การ
พิจารณาวินิจฉัยคดีของศาล ซึ่งสรุปประเด็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบได้ดังนี้
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(1) ความแตกต่างเกี่ยวกับแนวค�ำวินิจฉัยของศาลที่แสดงการปรับใช้
หลักการเรื่องประเพณีทางรัฐธรรมนูญ
จากการศึกษาพบว่า ประเทศไทยเป็นเพียงประเทศเดียวทีป่ รากฏแนวค�ำวินจิ ฉัย
ของศาลทีเ่ ป็นตัวอย่างการปรับใช้ประเพณีทางรัฐธรรมนูญ โดยปรากฏในค�ำพิพากษา
ศาลฎีกาที่ 912/2534 ซึ่งวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องอ�ำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดี
ว่าเป็นอ�ำนาจของสถาบันตุลาการเท่านัน้ ตามหลักการแบ่งอ�ำนาจการปกครอง ค�ำวินจิ ฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญที่ 6/2543 วินิจฉัยเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและประเพณีการไม่ใช้
สิทธิเลือกตั้งของพระมหากษัตริย์เพื่อความเป็นกลางทางการเมือง และค�ำวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญที่ 3/2559 วินจิ ฉัยว่าบทสันนิษฐานในคดีอาญาต้องสันนิษฐานไว้กอ่ น
ว่าผูต้ อ้ งหาไม่มคี วามผิด อย่างไรก็ตาม แนวค�ำวินจิ ฉัยของศาลมีเพียงสามคดีตวั อย่าง
เป็นจ�ำนวนน้อยเกินกว่าที่จะตกผลึกเป็นหลักการทางกฎหมาย (Jurisprudence)
ในเรื่องประเพณีทางรัฐธรรมนูญ
ส�ำหรับกรณีของต่างประเทศ ไม่ปรากฏแนวค�ำวินิจฉัยของศาลที่น�ำหลักการ
เรื่องประเพณีทางรัฐธรรมนูญมาปรับใช้ สาเหตุหนึ่งอาจเป็นเพราะรัฐธรรมนูญของ
ประเทศดังกล่าวไม่มีบทบัญญัติที่ก�ำหนดให้ศาลน�ำประเพณีเช่นว่านั้นมาปรับใช้
ในการพิจารณาวินจิ ฉัยคดี อย่างไรก็ตาม ในบางประเทศ แม้ไม่มแี นวค�ำวินจิ ฉัยของศาล
ทีแ่ สดงตัวอย่างการปรับใช้หลักการเรือ่ งประเพณีทางรัฐธรรมนูญโดยตรง แต่ปรากฏ
แนวค�ำวินิจฉัยของศาลที่กล่าวถึงหลักการที่เป็นประเพณีทางรัฐธรรมนูญ ได้แก่
อังกฤษและออสเตรเลีย โดยกรณีอังกฤษปรากฏในคดีที่ส�ำคัญอย่าง คดี Carltona
v Commissioners of Works (1943) ซึ่งเป็นแนวค�ำวินิจฉัยส�ำคัญที่ยอมรับ
ประเพณีเกี่ยวกับความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร (คณะรัฐมนตรี) ต่อรัฐสภา
หรือ “Collective Ministerial Responsibility” (CMR) แต่ศาลมิได้กล่าวให้ชดั เจนว่า
ได้นำ� ประเพณีเช่นว่านัน้ มาใช้บงั คับแก่คดี หรือคดี Attorney-General v Jonathan
Cape Ltd. (1976) ซึง่ กล่าวถึงหลักการเรือ่ ง CMR เช่นเดียวกัน แต่วนิ จิ ฉัยว่าเป็นเรือ่ ง
ประเพณี ไม่เป็นบทกฎหมายหรือเป็นจารีต (มีค�ำพิพากษาศาลวางหลักมาก่อน)
รองรับที่ศาลจะน�ำมาพิจารณาวินิจฉัยในคดี ศาลจึงมิอาจน�ำประเพณีดังกล่าวมา
บังคับใช้ในชัน้ ศาลได้ คดี Madzimbamuto v Lardner-Burke (1969) เกีย่ วข้องกับ
ประเพณีในการประกาศใช้กฎหมายในรัฐอาณานิคม (มารยาทในการเสนอร่างกฎหมาย)
ศาลรับรองว่ามีประเพณีเช่นว่านั้นในทางปฏิบัติอยู่จริง แต่มิได้น�ำประเพณีดังกล่าว
มาใช้ในการวินจิ ฉัยคดี คดี Ibralegge v The Queen (1964) เกีย่ วกับความสัมพันธ์
ระหว่างอ�ำนาจตุลาการในรัฐทีก่ ำ� ลังออกจากการเป็นอาณานิคมหรือเครือจักรภพของ
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อังกฤษ และคดี R (Miller) v Secretary of State for Exiting the European
Union (2017) ทีว่ นิ จิ ฉัยว่า การออกจากสมาชิกสหภาพยุโรปของอังกฤษ แม้รฐั บาล
ได้รบั ฉันทามติจากประชาชนตามผลประชามติแล้ว ยังจะต้องได้รบั ความเป็นชอบจาก
สภาก่อนด�ำเนินการ แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างอ�ำนาจในระบอบการปกครอง
ตามหลักการแบ่งแยกอ�ำนาจซึง่ ถือเป็นหลักการและประเพณีพนื้ ฐานของรัฐธรรมนูญ
อังกฤษ
นอกเหนือจากอังกฤษทีม่ แี นวค�ำวินจิ ฉัยของศาลทีม่ คี วามเกีย่ วพันกับหลักการ
เรื่องประเพณีทางรัฐธรรมนูญ ออสเตรเลียเป็นอีกประเทศที่ปรากฏแนวค�ำวินิจฉัย
ของศาลที่มีความเกี่ยวพันกับหลักการเรื่องประเพณีทางรัฐธรรมนูญ แม้ศาลสูงของ
ออสเตรเลียจะมิได้ปรับใช้โดยตรง แต่แนวค�ำวินิจฉัยของศาลแสดงให้เห็นถึงการ
ยอมรับและความสัมพันธ์ของประเพณีทางรัฐธรรมนูญ โดยปรากฏในสามคดีตวั อย่าง
ได้แก่ คดี Sankey v Whitlam (1978) ที่ศาลตีความประเพณีเรื่องเอกสิทธิ์ของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ คดี Sykes v Cleary (1992) ทีศ่ าลสูงวางหลักเรือ่ ง “ลูกจ้าง”
กับความเป็นสมาชิกภาพของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองว่าจะด�ำรงต�ำแหน่งอื่น
ในฝ่ายบริหารในคราวเดียวมิได้ และคดี Fardon v Attorney-General (Qld) (2004)
ซึง่ ศาลวินจิ ฉัยเรือ่ งหลักการแบ่งแยกอ�ำนาจการปกครอง โดยอ�ำนาจในการวางกรอบ
แนวปฏิบัติศาลออสเตรเลียถืออ�ำนาจนิติบัญญัติเป็นอ�ำนาจอันสูงสุด
ส�ำหรับประเทศกลุ่มตัวอย่างอื่นไม่ปรากฏแนวค�ำวินิจฉัยของศาลที่แสดง
ตัวอย่างการปรับใช้หลักการเรื่องประเพณีทางรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด สาเหตุหนึ่ง
อาจเป็นเพราะไม่มีบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่ให้อ�ำนาจศาลในการน�ำหลักการเรื่อง
ประเพณีมาปรับใช้ หรืออาจเป็นเพราะในบางประเทศ อาทิ เนเธอร์แลนด์และญี่ปุ่น
ทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับประเด็นอืน่ ๆ โดยเฉพาะเรือ่ งทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
มากกว่าผลประโยชน์ทางการเมือง หรืออาจเป็นเพราะเพิง่ มีการเปลีย่ นแปลงระบอบ
การปกครองไปสู ่ ค วามเป็ น ประชาธิ ป ไตยมากขึ้ น อย่ า งกรณี ป ระเทศจอร์ แ ดน
โมร็อกโก และภูฏาน แนวคิดเกีย่ วกับหลักการเรือ่ งประเพณีทางรัฐธรรมนูญจึงยังอยูใ่ น
ระยะแรกเริ่มที่รอการตกผลึกต่อไป
(2) ความแตกต่ า งเกี่ ย วกั บ นิ ติ วิ ธี ข องศาลในการน� ำ ประเพณี ท าง
รัฐธรรมนูญมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดี
การศึกษาเปรียบเทียบแนวค�ำวินจิ ฉัยของศาลในประเทศไทยกับประเทศกลุม่
ตัวอย่างท�ำให้พบข้อสรุปเกี่ยวกับนิติวิธีของศาลในการน�ำประเพณีทางรัฐธรรมนูญ
มาใช้ที่แตกต่างกัน โดยศาลในประเทศไทยมีการวางหลักการบางประการเกี่ยวกับ
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ประเพณีทางรัฐธรรมนูญ และแสดงให้เห็นนิตวิ ธิ ขี องศาลในการน�ำหลักการดังกล่าว
มาใช้ กรณีนนี้ ำ� ไปสูข่ อ้ เสนอแนะเกีย่ วกับการวางกรอบนิตวิ ธิ ใี นการน�ำประเพณีทาง
รัฐธรรมนูญ ซึ่งรายงานวิจัยนี้จะได้สรุปองค์ประกอบของหลักเกณฑ์นิติวิธีในการน�ำ
ประเพณีทางรัฐธรรมนูญ หรือประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินจิ ฉัยคดีรฐั ธรรมนูญอันจะได้
กล่ า วต่ อ ไป ขณะที่ ก รณี ศึ ก ษาประเพณี ท างรั ฐ ธรรมนู ญ ของต่ า งประเทศตาม
กลุม่ ตัวอย่าง ศาลไม่สามารถน�ำประเพณีมาบังคับได้ สาเหตุสำ� คัญอาจเป็นเพราะไม่มี
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่ให้อ�ำนาจศาลในลักษณะเดียวกับของประเทศไทย กรณีนี้
จึงเป็นผลเหตุวา่ ท�ำไมกรณีศกึ ษาของต่างประเทศ จึงไม่ปรากฏแนวค�ำวินจิ ฉัยของศาล
ที่แสดงการปรับใช้หลักการเรื่องประเพณีทางรัฐธรรมนูญ
(3) ความแตกต่างเกี่ยวกับองค์กรชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับประเพณีทาง
รัฐธรรมนูญ
ดังได้กล่าวข้างต้นว่า ประเทศไทยกับต่างประเทศมีแนวคิดพื้นฐานเรื่อง
ประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่แตกต่างกัน กรณีนี้จึงส่งผลให้องค์กรที่จะท�ำหน้าที่ชี้ขาด
เมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับประเพณีทางรัฐธรรมนูญเกิดความแตกต่างกัน กล่าวคือ
องค์กรทีท่ ำ� หน้าทีใ่ นการชีข้ าดเมือ่ เกิดปัญหาเกีย่ วกับประเพณีทางรัฐธรรมนูญ
ของประเทศไทยคือศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติมาตรา 5 รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 โดยมีหลักเกณฑ์ที่ส�ำคัญคือเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญสามารถน�ำหลักการเรื่องประเพณีทางรัฐธรรมนูญ
มาปรับใช้ได้
ขณะที่กรณีศึกษาของต่างประเทศ โดยเฉพาะอังกฤษและออสเตรเลียใช้
ประเพณีเสมือนเป็นรัฐธรรมนูญ หรือใช้ควบคู่กันกับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
และในกรณีทเี่ กิดข้อขัดแย้งระหว่างประเพณีกบั บทกฎหมายให้ถอื บทกฎหมายเป็นหลัก
ก่อน และไม่วา่ ประเพณีจะมีการวางหลักไว้อย่างดีหรือเป็นทีย่ อมรับ ศาลไม่สามารถ
น�ำหลักการเรื่องประเพณีมาบังคับใช้ได้ เนื่องจากถือว่าประเพณียังไม่ตกผลึกเป็น
กฎหมาย กรณีทเี่ กิดข้อขัดแย้งเกีย่ วกับประเพณีทางรัฐธรรมนูญในลักษณะนี้ องค์กร
ที่มีบทบาทเป็นอย่างมากคือรัฐสภา (ฝ่ายนิติบัญญัติ) โดยจะเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย
และหากประเพณีดังกล่าวมีความล้าสมัยหรือก่อให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างสถาบัน
ทางการเมืองอาจจะน�ำประเพณีเช่นว่านั้นมาบัญญัติให้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อ
สร้างความชัดเจนในแนวปฏิบัติหรือจัดท�ำเป็นบทบัญญัติกฎหมาย (Statutes)
หรือในลักษณะทีเ่ ป็นกฎหมายอย่างอ่อน อาทิ ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี หรือคูม่ อื
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คณะรัฐมนตรี เป็นต้น การให้ฝา่ ยนิตบิ ญ
ั ญัตเิ ป็นผูต้ ดั สินใจเมือ่ เกิดข้อพิพาทเกีย่ วกับ
ประเพณีทางรัฐธรรมนูญมีหลักการทีส่ ำ� คัญมาจากหลักอ�ำนาจอธิปไตยเป็นของรัฐสภา
ซึ่งถือว่าเป็นรัฐสภามีที่มาจากประชาชน การตัดสินใจของรัฐสภาถือเป็นฉันทานุมัติ
ของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศ แสดงให้เห็นถึงการยอมรับประเพณีพื้นฐานทาง
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ว่าอ�ำนาจในการปกครอง
มาจากเสียงของคนส่วนใหญ่ ประเทศทีถ่ อื แนวปฏิบตั ดิ งั กล่าวคือ อังกฤษและประเทศ
ที่ได้รับอิทธิพลแนวความคิดเรื่องรัฐธรรมนูญมาจากอังกฤษ ได้แก่ ออสเตรเลีย
เนเธอร์แลนด์ ญี่ปุ่น และภูฏาน ส�ำหรับสเปน จอร์แดน และโมร็อกโกยังไม่มีข้อมูลที่
แสดงให้เห็นว่าหากเกิดกรณีพิพาทดังกล่าวองค์กรใดจะเป็นผู้ชี้ขาด
ความแตกต่างเกี่ยวกับองค์กรชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับประเพณีทางรัฐธรรมนูญ
น�ำไปสู่ข้อเสนอแนะส�ำหรับประเทศไทยในกรณีที่ไม่มีประเพณีทางรัฐธรรมนูญ
จะสามารถปรับใช้แก่พฤติการณ์แห่งคดีได้อันจะได้กล่าวต่อไป
10.1.3 เปรียบเทียบประเพณีทางรัฐธรรมนูญทีเ่ กิดจากการประพฤติปฏิบตั ิ
ของไทยกับประเทศกลุ่มตัวอย่าง
แม้เนือ้ หาของบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญ แนวค�ำวินจิ ฉัยและนิตวิ ธิ ขี องศาลในการ
น�ำประเพณีทางรัฐธรรมนูญมาปรับใช้ของประเทศไทยกับต่างประเทศจะมีความ
แตกต่างกัน แต่ประเพณีทเี่ กิดจากการปฏิบตั ขิ องสถาบันทางการเมืองหรือการบัญญัติ
รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญอาจมีความคล้ายคลึงกันในบางประเด็น ซึ่งจากการศึกษา
ประเพณีทางรัฐธรรมนูญในรายงานวิจยั ฉบับนีพ้ บว่าความคล้ายคลึงและข้อแตกต่าง
ของประเพณีทางรัฐธรรมนูญของประเทศไทยกับต่างประเทศตามกลุ่มตัวอย่าง
สรุปได้ดังนี้
(1) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการสืบราชสมบัติ
ประเพณีทางรัฐธรรมนูญเกีย่ วกับการสืบราชสมบัติ เป็นประเพณีทเี่ ป็นหลักการ
พืน้ ฐาน (Core Conventions) ซึง่ เกีย่ วพันกับกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบสันตติวงศ์
ของบรรดาเชือ้ พระวงศ์ในแต่ละประเทศ แต่ละประเทศมีกฎมณเฑียรบาลฯ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ซึง่ อาจมีชอื่ เรียกทีแ่ ตกต่างกันไป อาทิ กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบสันตติวงศ์ของ
ไทย “Palace Household Law” ของญีป่ นุ่ Law of Succession to the Golden
Throne of Bhutan ของภูฏาน หรือ Salic Law ของประเทศในยุโรป ตะวันออกกลาง
และแอฟริกา กฎมณเฑียรบาลฯ อาจมีความแตกต่างกันในรายละเอียดแต่มสี าระส�ำคัญ
ประการหนึ่งคือก�ำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สืบราชสมบัติ และลักษณะ
ต้องห้ามในการขึน้ ครองราชย์ และกล่าวได้วา่ กฎมณเฑียรบาลฯ ดังกล่าวได้กลายเป็น
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ประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่งดงามของประเทศที่มีการปกครองในระบอบกษัตริย์
ส�ำหรับภูฏานมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากทุกประเทศที่น�ำมาศึกษา รวมทั้ง
ประเทศไทย กล่าวคือ ภูฏานมีประเพณีเกี่ยวกับการสละราชสมบัติของกษัตริย์
โดยกษัตริย์จะสละราชสมบัติเมื่อมีพระชนมมายุครบ 65 ปีบริบูรณ์
(2) ประเพณี ท างรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ เ กี่ ย วกั บ สถานะของประมุ ข แห่ ง รั ฐ
และความสัมพันธ์กับสถาบันทางการเมือง
ประเพณีทางรัฐธรรมนูญในเรือ่ งนีเ้ ป็นประเพณีทางรัฐธรรมนูญทีเ่ ป็นหลักการ
พืน้ ฐาน (Core Conventions) เช่นเดียวกันโดยเกีย่ วข้องกับสถานะของกษัตริยซ์ งึ่ เป็น
ประมุขแห่งรัฐ และทุกประเทศมีประเพณีที่กษัตริย์ทรงเป็นผู้แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี
(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) หรือการแต่งตัง้ ต�ำแหน่งส�ำคัญๆ อาทิ ผูพ้ พิ ากษา อ�ำนาจในการ
ลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในกฎหมาย โดยมีผรู้ บั สนองพระบรมราชโองการ
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงหลักการส�ำคัญเรื่อง “The King Can Do No Wrong” ที่มีบ่อเกิด
มาจากประเทศอังกฤษในสมัยมหาบัตร Magna Carta 1215 และเอกสารค�ำขอสิทธิ
Petition of Rights 1628
นอกเหนือจากประเพณีดังกล่าว กษัตริย์ยังทรงเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ
และเป็นศูนย์รวมของจิตใจ โดยเฉพาะบางประเทศ อาทิ ประเทศญีป่ นุ่ ภูฏานและไทย
ได้รับไว้ในรัฐธรรมนูญ กษัตริย์ยังทรงเป็นจอมทัพ (ยกเว้นกรณีประเทศญี่ปุ่น)
และทรงอยู่ในฐานะที่ผู้ใดจะฟ้องร้องมิได้ และทรงไว้ซึ่งพระราชอ�ำนาจในการ
พระราชทาน หรือเรียกคืนเครื่องราชและอิสสริยยศ
จะเห็ น ได้ ว ่ า ประเพณี ท างรั ฐ ธรรมนูญดังกล่าวเป็น การเน้น ย�้ำบทบาท
และความส�ำคัญของสถาบันพระมหากษัตริยว์ า่ เป็นสัญลักษณ์และประมุขของประเทศ
และนอกเหนือจากอ�ำนาจในเชิงสัญลักษณ์ดังกล่าว กษัตริย์ยังทรงไว้ซึ่งอ�ำนาจอื่นๆ
อาทิ การอภัยโทษ (ยกเว้นกรณีประเทศโมร็อกโกซึ่งรัฐสภาเป็นผู้มีอ�ำนาจดังกล่าว)
อ�ำนาจในการยับยัง้ หรือเห็นชอบร่างกฎหมาย หรือการใช้พระราชอ�ำนาจในสถานการณ์
ฉุกเฉิน (Reserve Powers) เพือ่ กอบกูป้ ระชาธิปไตยหรือเพือ่ แก้ไขวิกฤติรฐั ธรรมนูญ
เป็นต้น
(3) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับมารยาททางการเมือง
ลักษณะส�ำคัญของประเทศที่มีวิวัฒนาการทางการเมืองและมีการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยทีแ่ ข็งแรงจะพบว่าปรากฏประเพณีทางรัฐธรรมนูญทีส่ ำ� คัญ
ซึ่ ง เป็ น ประเพณี ท างรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ เ ป็ น จารี ต (Customary Conventions)
กรณีนเี้ กีย่ วข้องกับมารยาททางการเมือง ซึง่ เป็นกลไกส�ำคัญในการควบคุมจริยธรรมของ
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นักการเมืองและบุคคลซึ่งอยู่ภายใต้องค์กรทางการเมือง โดยเฉพาะข้าราชการ
ประเพณีทางรัฐธรรมนูญทีเ่ ป็นมารยาททางการเมืองไม่ปรากฎในประเทศไทย
แต่ปรากฏในหลายประเทศกลุ่มตัวอย่างที่น�ำมาศึกษา ได้แก่ อังกฤษ ออสเตรเลีย
เนเธอร์แลนด์ และญี่ปุ่น ซึ่งนักการเมืองและข้าราชการในประเทศดังกล่าวมีความ
รับผิดชอบและจิตส�ำนึกที่เป็นส่วนรวม หากมีเรื่องอื้อฉาวหรือมีการร้องเรียนที่ส่อ
พฤติการณ์ไปในทางทุจริต นักการเมืองและข้าราชการในประเทศดังกล่าวจะแสดง
ความรับผิดชอบโดยการลาออก หรือการไม่ยุ่งเกี่ยว และแสดงให้เห็นถึงมุมมอง
ส�ำคัญเกีย่ วกับการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องนักการเมืองและข้าราชการว่าเป็นผูอ้ ทุ ศิ ตนเพือ่
สาธารณะและบริการประชาชน (Public Servants)
อาจกล่าวได้ว่า ประเทศไทยไม่มีประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่เป็นมารยาท
ทางการเมือง ฉะนั้น นักการเมืองหรือข้าราชการบางกลุ่ม เข้าสู่ต�ำแหน่งและปฏิบัติ
หน้าทีเ่ พือ่ ตอบสนองกลุม่ ผลประโยชน์เป็นส�ำคัญ กรณีนปี้ ระเทศไทยควรมีการปรับ
มุมมองหรืออาจก�ำหนดเป็นประมวลจริยธรรมของนักการเมือง (และข้าราชการ)
และมีการบังคับใช้โดยศาลให้มีประสิทธิภาพและบังเกิดความยุติธรรม หรืออาจ
กล่าวได้ว่า ประเทศไทยควรเริ่มสร้างประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่เป็นมารยาท
ทางการเมื อ งหรื อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องข้ า ราชการและบุ ค คลผู ้ อ ยู ่ ภ ายใต้
สถาบันการเมือง ซึ่งกรณีนี้จะได้กล่าวไว้ในข้อเสนอแนะต่อไป
(4) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับหลักการแบ่งแยกอ�ำนาจ
ประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่สำ� คัญและกฎในประเทศทีม่ ีระดับการพัฒนาที่สงู
และมีเสถียรภาพทางการเมืองเกี่ยวข้องกับประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับ
หลักการแบ่งแยกอ�ำนาจ (Separation of Powers) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเคารพ
ในอ�ำนาจอธิปไตยของประชาชน เป็นประเพณีทอี่ าจเรียกได้วา่ เป็นจารีตประเพณีทาง
รัฐธรรมนูญ (Customary Conventions) อาทิ การลงประชามติและการปฏิบตั ติ าม
ผลของประชามติ ใ นประเทศอั ง กฤษ ซึ่ ง ไม่ มี ส ภาพบั ง คั บ หรื อ การควบคุ ม
และตรวจสอบฝ่ายตุลาการ โดยเฉพาะในประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย และเนเธอร์แลนด์
ซึ่งศาลให้ความส�ำคัญกับเรื่องการแบ่งแยกอ�ำนาจ ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งแยกแบบ
เด็ดขาด หรือการแบ่งแยกแบบผ่อนคลาย แต่ละอ�ำนาจของสถาบันการเมืองมีความ
เคารพและเข้าใจในบทบาทของเขตอ�ำนาจตน อาทิ ฝ่ายตุลาการของประเทศอังกฤษ
ซึง่ มีอำ� นาจตรวจสอบกฎหมายทีต่ ราขึน้ โดยฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ แต่การตรวจสอบดังกล่าว
เป็นการแจ้งเตือนเพือ่ ให้ฝา่ ยนิตบิ ญ
ั ญัตทิ ราบว่ามีกฎหมายบางฉบับทีไ่ ม่สอดคล้องกับ
การคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและไม่สอดคล้องกับกรอบกติกาของสหภาพ
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ยุโรป และเป็นมารยาทที่ศาลถือว่าไม่มีอ�ำนาจในการยกเลิกหรือเพิกถอนกฎหมาย
ฉบับดังกล่าว รวมตลอดทัง้ เป็นการแจ้งเตือนฝ่ายบริหารถึงประเด็นปัญหาทีจ่ ะเกิดขึน้
จากการบังคับใช้กฎหมาย
ความเคารพในอ�ำนาจอธิปไตยตามหลักการแบ่งแยกอ�ำนาจดังกล่าวอาจ
เป็นเพราะประเทศกลุม่ ตัวอย่างดังกล่าว อาทิ อังกฤษ ออสเตรเลียและเนเธอร์แลนด์
มีประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่ส�ำคัญที่เป็นกลไกก�ำหนดมารยาทของนักการเมือง
และการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องบุคคลผูอ้ ยูภ่ ายใต้สถาบันทางการเมือง ส�ำหรับประเทศไทย
คงไม่มีประเพณีทางรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับความเคารพอ�ำนาจอธิปไตยตามหลักการ
แบ่งแยกอ�ำนาจ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันองค์กรต่างๆ ได้ใช้และตีความ
รัฐธรรมนูญจนเกลือ่ นกลืนอ�ำนาจระหว่างองค์กรทีท่ บั ซ้อนกัน อาทิ กรณีการตีความ
ในค�ำพิพากษาของศาลฎีกาที่ 1/2489 คดีอาชญากรสงครามซึง่ ศาลฎีกาเคยวางหลัก
ไว้วา่ เมือ่ ไม่มบี ทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญก�ำหนดว่าองค์กรใดเป็นผูม้ อี ำ� นาจในการใช้
และการตีความ ย่อมเป็นอ�ำนาจของศาลยุติธรรมทั้งสิ้น กรณีนี้เป็นการใช้ประโยชน์
จากช่องว่างของกฎหมายที่แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยไม่มีการเคารพเรื่องอ�ำนาจ
อธิปไตยตามหลักการแบ่งแยกอ�ำนาจ การสร้างประเพณีความเคารพในหลักการ
แบ่ ง แยกอ� ำ นาจอาจกระท� ำ ได้ โ ดยบั ญ ญั ติ ป ระเพณี ใ ห้ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร
หรือการสร้างความชัดเจนเกีย่ วกับประเพณีของแต่ละองค์กรทางการเมือง ซึง่ อาจจัดท�ำ
เป็นระเบียบภายในองค์กรหรือกฎหมายล�ำดับรองที่มีสภาพผูกพันและใช้บังคับกับ
บุคคลที่เกี่ยวกับภายในอันจะได้กล่าวไว้ในข้อเสนอแนะต่อไป
(5) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญทีเ่ กีย่ วกับการเสนอร่างกฎหมาย การก�ำหนด
นโยบาย และการท�ำสนธิสัญญา
ประเพณีทางรัฐธรรมนูญประการสุดท้ายที่ประเทศไทยมีความแตกต่าง
อย่างชัดเจนเกี่ยวข้องกับประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการเสนอร่างกฎหมาย
การก�ำหนดนโยบาย และการท�ำสนธิสัญญา โดยเป็นเรื่องที่เป็นประเพณีเกี่ยวกับ
กระบวนการทางธุรการ (Administrative Conventions) และเป็นจารีตประเพณี
ทางรัฐธรรมนูญ (Customary Conventions) ทีป่ รากฏในตัวอย่างของหลายประเทศ
ได้แก่ อังกฤษ ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น แต่ไม่ปรากฏในประเทศไทย
การก�ำหนดนโยบาย การร่างกฎหมาย หรือการท�ำสนธิสัญญาของรัฐบาลใน
ประเทศทีน่ ำ� มาศึกษาโดยเฉพาะอังกฤษ ออสเตรเลียและญีป่ นุ่ วางเป้าประสงค์สำ� คัญ
ไว้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของภาคเอกชนและประชาชนอันเป็นหลักการ
บริการสาธารณะ โดยรัฐสภามีบทบาทส�ำคัญเป็นผูว้ างกรอบการด�ำเนินงานหรือการ
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บริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหาร และในขณะเดียวกันวางกรอบแนวปฏิบัติ
ในการใช้ แ ละการตี ค วามของศาลให้ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทและสภาพสั ง คม
และเศรษฐกิจของประเทศ กรณีนแี้ ตกต่างจากประเทศไทยทีก่ ลไกทางนิตบิ ญ
ั ญัตมิ ไิ ด้
มีความเชื่อมโยงกับภาคประชาชน หรือฝ่ายนิติบัญญัติมีบทบาทในการยกร่าง
จั ด ท� ำ นโยบายหรื อ ควบคุ ม การจั ด ท� ำ สนธิ สั ญ ญา แต่ เ กิ ด จากกลุ ่ ม คณะเล็ ก ๆ
ของฝ่ายบริหารที่มิได้ยึดโยงกับประชาชน กรณีนี้อาจเป็นเพราะประเทศไทยไม่มี
ประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่เป็นมารยาททางการเมือง และไม่มีประเพณีที่เคารพ
อ�ำนาจอธิปไตยตามหลักการแบ่งแยกอ�ำนาจ จึงเป็นสาเหตุสำ� คัญทีก่ ารตรากฎหมาย
การก�ำหนดนโยบายหรือการบริหารราชการแผ่นดินไม่ตอบสนองความต้องการ
ของคนในชาติ และได้กลายเป็นปัญหาของสังคมจนถึงปัจจุบัน
กล่ า วโดยสรุ ป ประเพณี ท างรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ เ กิ ด จากภาคปฏิ บั ติ ทั้ ง ของ
ประเทศไทยและต่างประเทศอาจมีความคล้ายคลึงหรือแตกต่างกัน มากบ้างน้อยบ้าง
ตามลักษณะและบริบททางสังคม โดยบางประเพณีอาจมีรัฐธรรมนูญบัญญัติรองรับ
ในเรื่องนั้นไว้แล้ว ซึ่งเกิดจากการตกผลึกของหลักการทางรัฐธรรมนูญ หรือบาง
ประเพณีอาจเกิดจากการแก้ไขข้อขัดแย้งทางรัฐธรรมนูญ (วิกฤตรัฐธรรมนูญ)
แนวปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญ การเปรียบเทียบประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่
เกิดจากภาคปฏิบัติระหว่างของประเทศไทยกับต่างประเทศน�ำไปสู่ข้อเสนอแนะ
ส�ำหรับประเทศไทยในการปรับใช้ประเพณีทางรัฐธรรมนูญของต่างประเทศอันจะได้
กล่าวไว้ในข้อเสนอแนะต่อไป
10.2 ข้อเสนอแนะ
จากการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ แ ละเปรี ย บเที ย บประเพณี ท างรั ฐ ธรรมนู ญ ของ
ประเทศไทย และของต่างประเทศตามกลุ่มตัวอย่างน�ำมาสู่ข้อเสนอแนะ 3 ประการ
ที่ส�ำคัญ กล่าวคือ (1) ข้อเสนอแนะนิติวิธีการน�ำประเพณีในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดี
รัฐธรรมนูญ (2) ข้อเสนอแนะแนวทางส�ำหรับศาลรัฐธรรมนูญไทยในการน�ำประเพณี
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้
ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญไทย และ (3) การบัญญัติ
ประเพณีทางรัฐธรรมนูญให้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อสร้างความชัดเจนในการ
ปรับใช้ของศาลรัฐธรรมนูญ
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10.2.1 ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับนิตวิ ธิ กี ารน�ำประเพณีในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินจิ ฉัย
คดีรัฐธรรมนูญ
การน�ำประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญจ�ำเป็น
ต้องค�ำนึงถึงนิติวิธีในการปรับใช้หลักการดังกล่าว
รายงานวิจยั นีไ้ ด้สรุปและเสนอแนะนิตวิ ธิ กี ารปรับใช้ประเพณีทางรัฐธรรมนูญ
ว่ามีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มีองค์ประกอบส�ำคัญ 6 ประการ กล่าวคือ (1) ไม่มี
บทบั ญ ญั ติ รั ฐ ธรรมนู ญ จะปรั บ ใช้ แ ก่ ค ดี กรณี น้ี ร วมถึ ง ไม่ มี แ นวค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ของ
ศาลรัฐธรรมนูญวางหลักในเรือ่ งดังกล่าวไว้อยูก่ อ่ นแล้ว (2) เป็นเรือ่ งทีม่ หี ลักฐานทาง
กฎหมาย กล่าวคือ เป็นหลักการที่มีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหลายฉบับรับรอง
เรื่องนั้นไว้ (3) เป็นเรื่องที่ดี โดยอาจเกี่ยวข้องกับคุณค่า (Values) หรือบรรทัดฐาน
ทางสังคม (Norms) โดยเป็นเรื่องที่เป็นที่ยอมรับ (Accepted Norms) ไม่แย้งต่อ
ความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ (Public Sentiment) และเป็นสากล (Universal)
(4) เกีย่ วข้องกับหลักการพืน้ ฐานทางรัฐธรรมนูญ (Fundamental Principles) อาทิ
การตีความหลักเรือ่ งความเป็นกลางของสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึง่ พระมหากษัตริย์
ทรงอยูเ่ หนือกฎหมายแต่อยูภ่ ายใต้รฐั ธรรมนูญตามหลักการเรือ่ ง “The King Can Do
No Wrong” (5) เกีย่ วข้องกับหลักการพืน้ ฐานของระบอบการปกครอง และ (6) เป็น
หลักการต้องถูกต้องตามท�ำนองคลองธรรมหรือตามหลักนิติธรรม (Rule of Law)
กล่าวโดยสรุปได้วา่ องค์ประกอบทัง้ 6 ข้อดังกล่าวเป็นหลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
ส�ำคัญของนิติวิธีที่จะน�ำประเพณีทางรัฐธรรมนูญมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดี
รัฐธรรมนูญ
10.2.2 ข้อเสนอแนะแนวทางส�ำหรับศาลรัฐธรรมนูญของไทยในการน�ำ
ประเพณีในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ
นอกเหนือจากข้อเสนอแนะนิติวิธีที่ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการน�ำประเพณีทาง
รัฐธรรมนูญใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีดังกล่าวแล้ว รายงานวิจัยฉบับนี้ได้สรุป
ข้อเสนอแนะแนวทางส�ำหรับศาลรัฐธรรมนูญไทยเกี่ยวกับการน�ำประเพณีในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการ
พิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้
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(1) การปรับใช้จากบรรทัดฐานค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
กล่ า วได้ ว ่ า ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ อาจน� ำ ประเพณี ใ นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดี
รัฐธรรมนูญได้เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญปรับใช้แก่พฤติการณ์แห่งคดี
การปรับใช้หลักการเรื่องประเพณี ศาลรัฐธรรมนูญอาจปรับใช้จากบรรทัดฐาน
ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ก่ อ นเป็ น ล� ำ ดั บ แรกเนื่ อ งจากค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ของ
ศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันทุกองค์กรดังความในมาตรา 211 รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซึง่ บัญญัตวิ างหลักไว้วา่ “ค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ให้เป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระและหน่วยงาน
ของรัฐ”
ฉะนั้น ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญจึงถือเป็นบรรทัดฐานที่ส�ำคัญเช่นเดียวกับ
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ และหากปรากฏว่ามีแนวค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่แสดง
ตัวอย่างการปรับใช้หลักการเรื่องประเพณี หรืออาจน�ำหลักการจากค�ำวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญอื่นมาเทียบเคียงและปรับใช้เป็นประเพณีได้ ศาลรัฐธรรมนูญ
สามารถหยิบยกหลักการจากค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ได้วางหลักไว้ก่อนแล้วได้
เป็นส�ำคัญ
(2) การปรับใช้ประเพณีทางรัฐธรรมนูญของต่างประเทศ
ในกรณี ที่ ไ ม่ มี แ นวค�ำ วิ นิ จ ฉั ย หรื อ ไม่ อ าจเที ย บเคี ย งค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ของศาล
รั ฐ ธรรมนู ญ กรณี นี้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ อาจปรั บ ใช้ ป ระเพณี ท างรั ฐ ธรรมนู ญ โดย
เที ย บเคี ย งจากกรณี ข องต่ า งประเทศ การปรั บ ใช้ โ ดยเที ย บเคี ย งดั ง กล่ า ว
มิได้หมายความว่าให้นำ� ประเพณีทางรัฐธรรมนูญของต่างประเทศมาปรับใช้ได้ในทันที
แต่หมายความว่าการปรับใช้จะต้องเป็นไปตามหลักนิติวิธีที่ได้วางไว้ กล่าวคือ
เป็นประเพณีทางรัฐธรรมนูญ (Constitutional Conventions) ที่เป็นที่ยอมรับ
(Accepted Norms) มีความเป็นสากล (Universality) เกี่ยวข้องกับหลักการ
พื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (Principles of Democracy)
และเกี่ยวพันกับหลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญ (Fundamental Principles of
Constitutional Law) ตลอดจนถูกต้องตามหลักนิติธรรม (Rule of Law)
ตั ว อย่ า งของประเพณี ท างรั ฐ ธรรมนู ญ ของต่ า งประเทศที่ ส อดคล้ อ งกั บ
หลักเกณฑ์นติ วิ ธิ ดี งั กล่าว อาทิ ประเพณีทางรัฐธรรมนูญทีเ่ ป็นมารยาททางการเมือง
ประเพณีทางรัฐธรรมนูญทีเ่ กีย่ วกับความได้สดั ส่วน (Proportionality Conventions)
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ซึง่ ปรับใช้ในเรือ่ งคุณสมบัตขิ องสมาชิกสภาขุนนางของอังกฤษ หรือประเพณีเกีย่ วกับ
การเคารพอ�ำนาจอธิปไตยตามหลักการแบ่งแยกอ�ำนาจการปกครอง โดยศาลคืน
อ� ำ นาจการตั ด สิ น ใจให้ แ ก่ ฝ ่ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ เ มื่ อ ไม่ มี บ ทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ
หรือกฎหมายวางหลักไว้  
(3) เมื่อไม่มีประเพณีเช่นว่านั้น
ในกรณีทปี่ รากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่อาจน�ำประเพณีการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาปรับใช้ หรือไม่มีประเพณี
เช่นว่านั้นที่จะปรับใช้แก่พฤติการณ์แห่งคดีได้ หรือเป็นเรื่องที่มิอาจหาข้อยุติด้วย
การชี้ขาดข้อพิพาททางศาลและการน�ำประเพณีทางรัฐธรรมนูญมาปรับใช้อาจก่อ
ให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองมากกว่าจะเป็นการประนีประนอมข้อพิพาทดังกล่าว
กรณีนี้เป็นที่มาของข้อเสนอแนะการวิจัยที่ว่า เมื่อไม่มีบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่จะ
ปรับใช้แก่คดีและก็ไม่มีประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่จะน�ำมาปรับใช้ ศาลรัฐธรรมนูญ
อาจพิ จารณาวิ นิ จ ฉั ย ในลั ก ษณะที่ เ ป็ น การคืน อ�ำนาจให้แก่ฝ่ายนิติบัญญัติเป็น
ผู้ตัดสินใจในประเด็นดังกล่าว หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การคืนอ�ำนาจการตัดสินใจ
ให้แก่ประชาชนอันเป็นหลักการและประเพณีพื้นฐานของระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยตามหลักการแบ่งแยกอ�ำนาจ
10.2.3 ข้อเสนอแนะแนวทางการสร้างความชัดเจนเกีย่ วกับประเพณีทาง
รัฐธรรมนูญโดยการบัญญัตใิ ห้เป็นลายลักษณ์อกั ษร (Codifying Conventions)
การคืนอ�ำนาจกลับไปสูฝ่ า่ ยนิตบิ ญ
ั ญัตซิ งึ่ ถือเป็นการคืนอ�ำนาจการตัดสินให้แก่
ประชาชนอันเป็นหลักการพื้นฐานของปกครองในระบอบประชาธิปไตยน�ำมาสู่
ข้อเสนอแนะประการสุดท้ายเกี่ยวกับการสร้างความชัดเจนโดยน�ำประเพณีทาง
รั ฐ ธรรมนู ญ มาบั ญ ญั ติ ไ ว้ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร (Codifying Conventions)
จากการศึกษาวิเคราะห์ได้พบข้อสรุปส�ำคัญที่ว่า ประเพณีทางรัฐธรรมนูญอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไข และอาจมีความแตกต่างในเรื่องการปรับใช้ขึ้นอยู่กับมุมมอง
และสถานการณ์ โดยทีร่ ฐั ธรรมนูญของไทยได้ให้อำ� นาจศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณา
วินิจฉัยประเด็นเกี่ยวกับประเพณีทางรัฐธรรมนูญจึงมีความจ�ำเป็นที่ต้องสร้างความ
ชัดเจนเกีย่ วกับประเพณีทางรัฐธรรมนูญ และแนวทางทีเ่ หมาะสมคือการจัดท�ำให้เป็น
ลายลักษณ์อักษร (Codifying Conventions) ดังกรณีตัวอย่างของประเทศอังกฤษ
และออสเตรเลี ย การจั ด ท� ำ ประเพณี ท างรั ฐ ธรรมนูญให้เป็น ลายลักษณ์อักษร
อาจท�ำเป็นระเบียบภายในของแต่ละองค์กรทางการเมือง ซึง่ เป็นกฎหมายในล�ำดับรอง
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ที่ใช้ภายในองค์กร หรือระหว่างองค์กรทางการเมือง อาทิ การจัดท�ำระเบียบของ
รัฐสภา การจัดท�ำประเพณีทางรัฐธรรมนูญของฝ่ายบริหารให้เป็นระเบียบส�ำนัก
นายกรัฐมนตรี หรือการจัดท�ำระเบียบฝ่ายตุลาการ จะส่งเสริมให้การใช้และการ
ตีความเรื่องประเพณีทางรัฐธรรมนูญมีพื้นฐานทางกฎหมายมากยิ่งขึ้น การปรับใช้
มีความสอดคล้องกับหลักการแห่งกฎหมาย (Rule of Laws) และมีความเที่ยงธรรม
มากยิ่งขึ้นต่อไป
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