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ค�ำน�ำ
รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง “ศาลรัฐธรรมนูญกับแนวคิดประชาธิปไตยที่
ปกป้องตนเองได้” ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้รับความร่วมมือจาก สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ เป็นผู้ศึกษาวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค้นคว้ากรอบแนวคิด
และทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้องกับประชาธิปไตยทีป่ กป้องตนเองได้ (Sustainable Democracy,
Streitbare Demokratie) และได้ศกึ ษาหลักการดังกล่าวในต่างประเทศ ซึง่ แต่ละประเทศ
ได้สร้างกลไกในทางรัฐธรรมนูญและกฎหมายเป็นเครื่องมือในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
และระบอบประชาธิปไตยไว้แตกต่างกัน จึงได้มีการศึกษากรณีศึกษา (Case Study)
ที่ศาลได้น�ำเอาแนวคิดประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้และสิทธิ์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ
มาปรับใช้ในการพิจารณาวินจิ ฉัยคดีและผลกระทบทางการเมืองการปกครองทัง้ ในส่วนที่
เป็นความส�ำเร็จและความล้มเหลว และได้มกี ารวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวคิดประชาธิปไตย
ที่ปกป้องตนเองได้ของไทยและต่างประเทศ ประกอบด้วย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ประเทศแคนาดา ประเทศชิลี ประเทศตุรกี และสาธารณรัฐฝรั่งเศส พร้อมทั้ง ศึกษา
แนวทางการประยุกต์ใช้ที่เหมาะสมกับระบอบการเมืองการปกครองของประเทศไทย
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า รายงานการศึกษาวิจยั ฉบับนีจ้ ะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเพิ่มพูนองค์ความรู้ และการอ้างอิงในทางวิชาการรวมถึง
เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านและหน่วยงานต่าง ๆ สามารถน�ำข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษา
ไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการต่อไป

(นายเชาวนะ ไตรมาศ)
เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

_20-0283(00)P5.indd 1

14/7/2563 BE 10:21

(2) |

สารบัญ

หน้า
ค�ำน�ำ.........................................................................................................................(1)
สารบัญ ....................................................................................................................(2)
บทที่ 1 บทน�ำ	1 ....................................................................................................... 1
1.1 หลักการและเหตุผล ................................................................................. 1
1.2 วัตถุประสงค์............................................................................................10
1.3 ขอบเขตการด�ำเนินงาน............................................................................10
1.4 ระเบียบวิธีวิจัย.........................................................................................12
1.5 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ ....................................................................12
1.6 ระยะเวลาการด�ำเนินการ.........................................................................13
1.7 รายชื่อคณะผู้วิจัย....................................................................................13
บทที่ 2 ข้อความคิดว่าด้วย “ประชาธิปไตย” และ “ประชาธิปไตย....................14
		 ที่ปกป้องตนเองได้”
2.1 แนวคิดว่าด้วย “ประชาธิปไตย”..............................................................14
2.1.1 แนวคิดประชาธิปไตยยุคกรีกโบราณ............................................14
2.1.2 แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมแบบเสรีนิยมของจอห์น ล้อค..................17
2.1.3 แนวคิดประชาธิปไตยของมองเตสกิเออ........................................19
2.1.4 แนวคิดอ�ำนาจอธิปไตยของปวงชนของรุสโซ................................25
2.2 มิติในการพิจารณา “ประชาธิปไตย”.......................................................26
2.2.1 ประชาธิปไตยพิจารณาจากการแสดงเจตจ�ำนง.............................26
ของประชาชน
2.2.1.1 ประชาธิปไตยทางตรง.....................................................26
(die unmittelbare Demokratie)
2.2.1.2 ประชาธิปไตยโดยผู้แทนหรือประชาธิปไตย....................29
ทางอ้อม (die mittelbare und repraesentative
						
Demokratie)

_20-0283(00)P5.indd 2

14/7/2563 BE 10:21

| (3)

หน้า
2.2.1.3 ประชาธิปไตยโดยพรรคการเมือง....................................31
(parteienstaatliche Demokratie)
2.2.2 ประชาธิปไตยกับความเห็นชอบ...................................................32
2.2.2.1 ประชาธิปไตยแบบเสียงข้างมาก������������������������������������ 32
2.2.2.2 ประชาธิปไตยแบบฉันทามติ...........................................32
2.2.3 ประชาธิปไตยกับรูปแบบของรัฐบาล............................................34
(form of government)
2.3 แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยม (constitutionlism)���������������������������������������� 37
กับ “ประชาธิปไตย”
2.3.1 แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยม (constitutionlism)..............................38
2.3.2 แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมกับการคุ้มครอง.......................................48
หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
2.4 “หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ”.....................................50
กับแนวคิดว่าด้วย “ประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้”
บทที่ 3 หลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ของต่างประเทศ............................57
3.1 หลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ใน..................................................57
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
3.1.1 “หลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้” ในฐานะกลไก...............59
ในการไขความผิดพลาดในประวัติศาสตร์ยุคสาธารณรัฐไวมาร์
3.1.1.1 การอภิปรายเรื่องคุณค่าของ...........................................60
ระบอบประชาธิปไตยในสาธารณรัฐไวมาร์
3.1.1.2 บทเรียนจากสาธารณรัฐไวมาร์........................................67
3.1.2 หลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้...........................................72
ภายใต้บังคับของกฎหมายพื้นฐาน
3.1.2.1 กฎหมายพื้นฐานในฐานะเครื่องแสดงออกถึง..................72
“ประชาธิปไตยที่ยึดโยงกับคุณค่า”
(Wertgebundene Demikratie)
_20-0283(00)P5.indd 3

14/7/2563 BE 10:21

(4) |

หน้า
3.1.2.2 “ระเบียบพื้นฐานการปกครองในระบอบ........................74
เสรีประชาธิปไตย” (Die freiheitlich demokratische
Grundordnung) ในฐานะคุณค่าสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
3.1.2.3 กลไกต่าง ๆ ในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ............................75
ที่ปรากฎในกฎหมายพื้นฐาน
3.1.2.4 กลไกในกฎหมายอาญา.................................................117
3.1.3 เครื่องมือในทางกฎหมายในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ....................128
ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
3.1.3.1 รัฐบัญญัติว่าด้วยการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ........................128
(Bundesverfassungsschutzgesetz) ในฐานะ
“กลไกในทางกฎหมาย” ในการท�ำให้บรรลุผล
ซึ่งหลักการในทางรัฐธรรมนูญเรื่อง“ประชาธิปไตย
ที่ปกป้องตนเองได้”
3.1.3.2 ปัญหาในทางรัฐธรรมนูญบางประการ������������������������� 129
ในการจัดตั้ง “องค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญ”
(Ämter für Verfassungsschutz) ตามรัฐบัญญัติ
ว่าด้วยการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
(Bundesverfassungsschutzgesetz)
3.1.3.3 สถานะทางกฎหมายขององค์กร....................................131
พิทักษ์รัฐธรรมนูญ
3.1.3.4 “ระเบียบพื้นฐานการปกครองในระบอบเสรี................132
ประชาธิปไตย” ในฐานะแกนกลางของรัฐบัญญัติ
ว่าด้วยการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ (BVerfSchG)
3.1.3.5 ความหมายของ “ความพยายามในการล้มล้าง.............133
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย”
(Bestrebungen)

_20-0283(00)P5.indd 4

14/7/2563 BE 10:21

| (5)

หน้า
3.1.3.6 อ�ำนาจขององค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญ............................136
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ “องค์กรสืบราชการลับ”
และ การควบคุมการใช้อ�ำนาจดังกล่าว
3.1.3.7 ปัญหาเฉพาะเกี่ยวกับอ�ำนาจขององค์กร.......................147
พิทักษ์รัฐธรรมนูญและการคุ้มครองเสรีภาพ
ของพรรคการเมือง
3.1.4 ปัญหาอุปสรรค และข้อจ�ำกัดในการใช้กลไกในการ������������������� 157
ป้องกันตนเองหรือสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญในประเทศเยอรมนี
3.1.4.1 สถานะทางการเมืองของศาลรัฐธรรมนูญ......................157
เยอรมัน
3.1.4.2 พันธกิจในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญกับการ.......................165
จ�ำกัดอ�ำนาจตนเองของศาลรัฐธรรมนูญ
3.1.4.3 ศาลรัฐธรรมนูญในฐานะผู้ชั่งน�้ำหนักระหว่าง��������������� 168
หลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้กับการ
คุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานและเสรีภาพทางการเมือง
3.2 หลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ในประเทศแคนาดา�������������������� 170
3.2.1 สภาพการเมืองและก�ำเนิดรัฐธรรมนูญ.......................................170
แห่งประเทศแคนาดา
3.2.1.1 รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐแคนาดา 1867....................171
3.2.1.2 รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐแคนาดา 1982....................174
3.2.2 เครื่องมือในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญภายใต้รัฐธรรมนูญ................175
แห่งสหพันธรัฐแคนาดา
3.2.2.1 หลักการคุ้มครองความเป็นกฎหมายสูงสุด...................175
ของรัฐธรรมนูญ
3.2.2.2 ระบบและกลไกในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ.....................176
3.2.4 ปัญหาอุปสรรค และข้อจ�ำกัดในการใช้กลไกในการ....................181
ป้องกันตนเองหรือสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญในประเทศแคนาดา

_20-0283(00)P5.indd 5

14/7/2563 BE 10:21

(6) |

หน้า
3.3 หลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ในประเทศชิล.ี .............................181
3.3.1 สภาพทางการเมืองของชิลี :.......................................................182
ที่มาของหลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ในประเทศชิลี
3.3.1.1 สาเหตุแห่งความขัดแย้ง................................................183
3.3.1.2 ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในประเทศชิล.ี.............................186
3.3.2 บทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่ก�ำหนดกลไกปกป้อง.............................192
ประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญ
3.3.3 โครงสร้างและอ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญชิล.ี ..................198
3.3.3.1 โครงสร้างและองค์ประกอบของ...................................198
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
3.3.3.2 อ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ.................................199
3.3.4 ปัญหาอุปสรรค และข้อจ�ำกัดในการใช้กลไกในการ....................206
ป้องกันตนเองหรือสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญในประเทศชิลี
3.4 หลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ในประเทศรัฐตุรกี........................207
3.4.1 สภาพทางการเมืองของตุรกี : ที่มาของ......................................208
หลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ในประเทศตุรกี
3.4.2 บทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่ก�ำหนดกลไกปกป้อง.............................220
ประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญ
3.4.2.1 มาตรการป้องกันการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ.............220
ที่กระทบต่อหลักการพื้นฐานของสาธารณรัฐ
3.4.2.2 มาตรการและกลไกการยุบพรรคการเมือง....................222
3.4.3 โครงสร้างและอ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ........................225
3.4.3.1 โครงสร้างและองค์ประกอบของ...................................226
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
3.4.3.2 อ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ.................................228
3.4.4 แนวค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับ................................229
กลไกของประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้

_20-0283(00)P5.indd 6

14/7/2563 BE 10:21

| (7)

หน้า
3.4.4.1 การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ.....................229
ของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
3.4.4.2 การวินิจฉัยยุบพรรคการเมือง.......................................232
ของศาลรัฐธรรมนูญตุรกี
3.4.5 ปัญหาอุปสรรค และข้อจ�ำกัดในการใช้กลไกในการ....................237
ป้องกันตนเองหรือสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญในประเทศตุรกี
3.5 หลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ในสาธารณรัฐฝรั่งเศส..................239
3.5.1 สภาพการเมืองและก�ำเนิดรัฐธรรมนูญแห่ง.................................239
ประเทศฝรั่งเศส
3.5.2 บทบัญญัติที่ก�ำหนดกลไกปกป้องประชาธิปไตย.........................246
และรัฐธรรมนูญ
3.5.2.1 รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐที่ 5 ค.ศ 1958...................246
3.5.2.2 กฎหมายพรรคการเมือง................................................251
3.5.3 ปัญหาอุปสรรค และข้อจ�ำกัดในการใช้กลไก..............................262
ในการป้องกันตนเองหรือสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
ในประเทศฝรั่งเศส
บทที่ 4 “หลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้” ในประเทศไทย........................264
4.1 แนวคิดเกี่ยวกับ “หลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้”.....................264
ในประเทศไทย
4.1.1 ช่วงก่อนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย...............................264
(พุทธศักราช 2540)
4.1.2 ช่วงหลังรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย................................268
(พุทธศักราช 2540)
4.2 ข้อความคิดว่าด้วย “หลักการปกครองในระบอบ..................................269
ที่พระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ” และ “หลักการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”

_20-0283(00)P5.indd 7

14/7/2563 BE 10:21

(8) |

หน้า

`

4.2.1 หลักการปกครองในระบอบที่พระมหากษัตริย���������������������������
์
269
อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ
4.2.2 หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย..................................275
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4.3 การน�ำ “หลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้”���������������������������������� 282
มาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
4.3.1 การน�ำ “ประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้”................................282
มาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(พุทธศักราช 2540)
4.3.1.1 บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย..............283
(พุทธศักราช 2540)
4.3.1.2 ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในระหว่าง.....................290
ใช้บังคับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(พุทธศักราช 2540)
4.3.2 หลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้.........................................295
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550)
4.3.2.1 “หลักการพื้นฐานการปกครองในระบอบ.....................296
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข”
ในฐานะคุณค่าสูงสุดในทางรัฐธรรมนูญ
4.3.2.2 กลไกของหลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้............299
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(พุทธศักราช 2550)
4.3.2.3 กลไกพิทักษ์รัฐธรรมนูญในพระราชบัญญัต.ิ ..................304
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550
4.3.2.4 ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในระหว่าง.....................312
ใช้บังคับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(พุทธศักราช 2550)

_20-0283(00)P5.indd 8

14/7/2563 BE 10:21

| (9)

หน้า
4.3.3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย.............................................332
(พุทธศักราช 2560) กับหลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้
4.3.3.1 บทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ...................332
4.3.3.2 การพิทักษ์รัฐธรรมนูญโดยการคุ้มครอง........................334
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
4.3.3.3 ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในระหว่าง.....................336
ใช้บังคับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(พุทธศักราช 2560)
4.4 กลไกตามประมวลกฎหมายอาญา.........................................................342
4.5 “หลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้”...............................................343
กับการบังคับใช้จริงในประเทศไทย
4.5.1 ช่วงปี พ.ศ. 2475 - 2499...........................................................344
4.5.2 ช่วงปี พ.ศ. 2500 - 2540...........................................................346
4.5.3 ช่วงปี พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน ......................................................348
บทที่ 5 บทวิเคราะห์.............................................................................................351
5.1 บทวิเคราะห์เปรียบเทียบกับต่างประเทศ..............................................351
5.1.1 กลไกในระดับรัฐธรรมนูญ...........................................................351
5.1.2 กลไกระดับพระราชบัญญัต.ิ ........................................................358
5.2 การใช้ “หลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้”....................................363
ในประเทศไทย
5.2.1 ปัญหาความไม่ชัดเจนของหลักการพื้นฐานหรือคุณค่า................363
พื้นฐานที่ส�ำคัญที่สุดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย”
5.2.2 ปัญหาความไม่ชัดเจนของกลไกในการพิทักษ์.............................364
รัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตย
5.2.3 ปัญหาการใช้การตีความรัฐธรรมนูญและกฎหมาย......................368
ของศาลรัฐธรรมนูญ

_20-0283(00)P5.indd 9

14/7/2563 BE 10:21

(10) |

หน้า
5.2.4 ปัญหาเกี่ยวกับหน่วยงานพิทักษ์รัฐธรรมนูญ������������������������������ 370
5.2.5 ปัญหาการรักษาความมั่นคงของรัฐธรรมนูญ..............................370
กับแนวคิดในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและการแสดง
เจตจ�ำนงในการเข้าชื่อเพื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
5.2.6 ปัญหาความไม่ชัดเจนของกลไกตามหลัก....................................372
ประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ที่ปรากฎอยู่ในบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2560 กับการคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชนและพรรคการเมือง
5.3 วิเคราะห์แนวค�ำพิพากษาของศาลที่เกี่ยวกับ.........................................375
การรัฐประหารและกบฏ
5.3.1 ค�ำพิพากษาที่เกี่ยวกับการยึดอ�ำนาจและผู้ยึดอ�ำนาจ.................375
กุมอ�ำนาจ “รัฏฐาธิปัตย์”
5.3.1.1 ค�ำพิพากษาศาลฎีกา.....................................................375
5.3.1.2 ค�ำพิพากษาศาลปกครอง..............................................389
5.3.1.3 ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ......................................399
5.3.2 ค�ำพิพากษาที่เกี่ยวกับการเป็นกบฏ............................................416
5.3.2.1 ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2857/2530.............................416
5.3.2.2 คดีกบฏสันติภาพ..........................................................418
5.3.2.3 ค�ำพิพากษาศาลอาญา..................................................422
หมายเลขแดงที่ 1295/2515
5.4 ปัญหาอุปสรรคและข้อจ�ำกัดของการน�ำ................................................425
“หลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้” มาใช้ในระบบกฎหมายไทย
5.4.1 การรัฐประหารยึดอ�ำนาจการปกครองทุกครั้ง............................426
จะมีการล้มล้างรัฐธรรมนูญ................................................................
5.4.2 การรัฐประหารและการกระท�ำที่เป็นกบฏทุกครั้ง.......................430
จะมีการออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมการกระท�ำให้ทุกครั้ง

_20-0283(00)P5.indd 10

14/7/2563 BE 10:21

| (11)

หน้า
5.4.2.1 กรณีของการรัฐประหาร...............................................430
5.4.2.2 กรณีของการเป็นกบฏ...................................................433
5.4.2.3 สถานะและผลของ “กฎหมายนิรโทษกรรม”...............436
5.4.3 แนวคิดเกี่ยวกับ “รัฏฐาธิปัตย์” อันสืบเนื่องมาจาก....................440
การยึดอ�ำนาจจากแนวค�ำพิพากษาและค�ำวินิจฉัยของ
องค์กรตุลาการ
5.4.4 ข้อความคิดว่าด้วย “การปกครองในระบอบ..............................454
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”
กับรัฐธรรมนูญตามหลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้
5.5 ปัญหาที่เกี่ยวกับมาตรการและกลไกของรัฐธรรมนูญ.............................462
ท�ำให้รัฐธรรมนูญไม่สามารถปกป้องตนเองได้
5.5.1 มาตรการในการคุ้มครองฝ่ายข้างน้อย........................................462
5.5.2 มาตรการในการแก้วิกฤตทางการเมืองโดยกลไก........................466
ของรัฐธรรมนูญเอง
5.6 การสร้างกลไกอื่นเพื่อช่วยปกป้องคุ้มครองการด�ำรงอยู.่........................470
ของรัฐธรรมนูญ
5.7 ปัญหาที่มาของสมาชิกวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญ....................................474
แห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2560) กับปัญหาอุปสรรค
หรือกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศไทย
บทที่ 6 บทสรุปและข้อเสนอแนะ..........................................................................480
6.1 บทสรุป..................................................................................................480
6.2 ข้อเสนอแนะ..........................................................................................497
6.2.1 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้การตีความ......................................497
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
6.2.2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการและกลไก...................................499
ของหลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้

_20-0283(00)P5.indd 11

14/7/2563 BE 10:21

(12) |

หน้า
6.2.3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้างคุณค่า.........................................501
ของประชาธิปไตยโดยพลเมือง
บรรณานุกรม..........................................................................................................504
ภาษาไทย.......................................................................................................504
ภาษาต่างประเทศ..........................................................................................508
ภาคผนวก 1
สรุปผลการสัมมนารับฟังความคิดเห็น...........................................................517
ร่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
1) รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็น..............................................518
2) สรุปข้อเสนอแนะ.....................................................................................519
ภาคผนวกที่ 2
ตารางเปรียบเทียบกลไกของหลักประชาธิปไตย............................................525
ที่ปกป้องตนเองได้ในแต่ละประเทศ

_20-0283(00)P5.indd 12

14/7/2563 BE 10:21

ศาลรัฐธรรมนูญกับแนวคิดประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ (Sustainable Democracy) | 1

บทที่ 1
บทน�ำ
1.1 หลักการและเหตุผล
		 “ประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้” เป็นค�ำซึ่งแปลมาจากถ้อยค�ำภาษาเยอรมัน
ว่า “Streitbare Demokratie” หรือตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Militant Democracy”
อันมีสาระส�ำคัญคือ รัฐเสรีประชาธิปไตยจ�ำเป็นต้องมีกลไกป้องกันตนเองจากภัยคุกคาม
ทีจ่ ะท�ำให้รฐั มีรปู แบบการปกครองทีไ่ ม่เป็นประชาธิปไตย หรือเป็นประชาธิปไตยน้อยลง
เนือ่ งจากประชาธิปไตยมีโอกาสท�ำลายตัวเองเสมอ กล่าวคือ หากประชาชนผูเ้ ป็นเจ้าของ
อ�ำนาจอธิปไตยไม่ต้องการระบอบการปกครองนี้อีกต่อไปและมีเจตจ�ำนงให้สถาปนา
ระบอบการปกครองอื่นที่ไม่เป็นประชาธิปไตยขึ้นมาแทนที่ ระบอบประชาธิปไตยย่อม
ต้องมีกลไกในการปกป้องตนเองได้ สามารถตอบโต้ ปราบปรามผู้ที่เป็นภัยคุกคาม
ต่อการด�ำรงอยูข่ องระบอบประชาธิปไตย อนึง่ กลไกดังกล่าวอาจเกิดขึน้ ได้จากการใช้อำ� นาจ
ของสถาบันในรัฐธรรมนูญ เช่น ประมุขของรัฐ คณะรัฐบาล สภานิติบัญญัติตลอดจน
ประชาชนทั่วไป แต่เท่าที่ปรากฎเป็นรูปธรรมในประเทศต่างๆ เช่น เยอรมัน แคนาดา
อิสราเอล ชิลี ได้มอบอ�ำนาจในการพิทักษ์ระบอบประชาธิปไตยไว้ให้แก่องค์กรตุลาการ
น�ำหลักการประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ไปปฏิบัติโดยศาลมีอ�ำนาจวินิจฉัยชี้ขาด
ว่าสิ่งใดเป็นภัยต่อการด�ำรงอยู่ของระบอบประชาธิปไตย
		 จากการส�ำรวจเบื้องต้นถึงวิวัฒนาการของหลักการดังกล่าว พอสรุปได้ว่า
แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดวางโครงสร้างรัฐธรรมนูญให้สามารถพิทักษ์ตนเองได้นั้น
มี แ ม่ แ บบที่ ส� ำ คั ญ มาจากกฎหมายพื้ น ฐานแห่ ง สหพั น ธ์ ส าธารณรั ฐ เยอรมนี ซึ่ ง มี
ประสบการณ์ อั น เลวร้ า ยจากรั ฐ ธรรมนู ญ ในสมั ย สาธารณรั ฐ ไวมาร์ ท่ี ร ะบอบนาซี
ได้เถลิงอ�ำนาจโดยอาศัยกลไกตามรัฐธรรมนูญและตามระบอบประชาธิปไตยเพือ่ ท�ำลาย
แก่นของรัฐธรรมนูญเองอันเป็นสาระส�ำคัญของระบอบประชาธิปไตย รัฐบาลนาซี
จึงสามารถสถาปนาระบอบเผด็จการได้ดว้ ยกระบวนการทีถ่ กู ต้องตามกฎหมาย ด้วยเหตุนี้
Kart Loewenstein ซึ่ ง เป็ น นั ก กฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ ชาวเยอรมั น ที่ ต ้ อ งลี้ ภั ย
ทางการเมืองจากระบอบนาซีไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา จึงได้พฒ
ั นาแนวความคิดว่าด้วย
“ประชาธิปไตยทีป่ กป้องตนเองได้ (Militant Democracy, Streitbare Demokratie)”
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Loewenstein ได้เผยแพร่บทความหลายชุดที่แสดงความเห็นว่าระบอบประชาธิปไตย
จ�ำเป็นต้องมีการรับมือและพร้อมต่อสู้กับศัตรูของประชาธิปไตยโดยต้องสร้างกลไก
ต่าง ๆ ที่จะเป็นไปเพื่อธ�ำรงไว้ซึ่งคุณค่าของระบอบประชาธิปไตยให้คงอยู่ และป้องกัน
ระบอบประชาธิปไตยไม่ให้ถูกท�ำลายหรือกล่าวอีกนัยยะหนึ่งว่าเพื่อป้องกันมิให้มีการ
อาศั ย กลไกสิ ท ธิ เ สรี ภ าพหรื อ กระบวนการใช้ อ� ำ นาจในระบอบประชาธิ ป ไตยเอง
เพือ่ ท�ำลายระบอบประชาธิปไตย ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ ไม่ให้เกิดปรากฏการณ์ประชาธิปไตยทีท่ ำ� ลาย
ตัวเองได้ขึ้นอีก อาจกล่าวได้ว่า Loewenstein เป็นผู้ให้ก�ำเนิดหลักประชาธิปไตย
ที่ปกป้องตนเองได้ โดยชี้ให้เห็นถึงความอ่อนแอในระบอบประชาธิปไตย และชี้ให้เห็น
อย่างชัดเจนถึงปรากฎการณ์ในช่วงเวลานัน้ กล่าวคือ แนวคิดลัทธิฟาสซิสต์ได้ใช้จดุ อ่อน
ดังกล่าวโจมตีประชาธิปไตย จุดก�ำเนิดของประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ก็คือการ
ต่อต้านระบอบฟาสซิสต์ ประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้จึงได้รับการพิจารณาว่าเป็น
ประชาธิปไตยแบบสร้างป้อมปราการเพื่อป้องกันจุดอ่อนของตัวเองจากวิธีการเมือง
อันโหดร้ายของระบอบฟาสซิสต์
		 ต่อมาข้อคิดของ Loewenstein ได้รับการพัฒนาและอธิบายขยายความ
โดย George van den Bergh นักทฤษฎีรฐั ธรรมนูญชาวดัตช์ Van den Bergh อภิปราย
อย่ า งจริ ง จั ง ในประเด็ น ที่ ว ่ า รั ฐ ประชาธิ ป ไตยมี ค วามชอบธรรมในการจะรั บ มื อ
กับพรรคการเมืองทีม่ งุ่ ท�ำลายประชาธิปไตยอย่างไร กล่าวคือ หากพรรคการเมืองใดมุง่ ท�ำลาย
ประชาธิปไตยโดยวิถีทางแห่งกฎหมายด้วยการลงสนามเลือกตั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งเสียง
ข้างมากของรัฐสภาและด�ำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญเปลีย่ นจากรัฐประชาธิปไตยไปเป็น
รัฐซึง่ ไม่เป็นประชาธิปไตย แม้ Van den Bergh จะยอมรับว่าสาระส�ำคัญของประชาธิปไตย
คื อ การที่ ทุ ก คนมี สิ ท ธิ ที่ จ ะโน้ ม น้ า วความเชื่ อ และความคิ ด เห็ น ของประชาชน
โดยประชาธิปไตยยอมรับคุณค่าต่าง ๆ อย่างเสมอภาคกัน แต่เขาก็ได้แสดงความเห็นว่า
ลักษณะส�ำคัญอีกประการของประชาธิปไตยก็คือความสามารถในการแก้ไขตนเองได้
หมายความว่าการตัดสินใจของประชาชนทีไ่ ด้ดำ� เนินการใด ๆ นัน้ ประชาชนย่อมเพิกถอน
ในภายหลังได้ การปกครองแบบประชาธิปไตยจึงต้องเป็นรัฐทีอ่ าจแก้ไขตนเองได้ตลอดเวลา
เพราะหากไม่อนุญาตให้แก้ไขการตัดสินใจได้อีก จะน�ำไปสู่การท�ำลายเนื้อหาประการ
ส�ำคัญของประชาธิปไตยลง จึงเป็นเหตุผลทางทฤษฎีอนั อาจอธิบายถึงการจะห้ามด�ำเนิน
กิจการของพรรคการเมืองที่ต่อต้านประชาธิปไตยได้
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ศาลรัฐธรรมนูญกับแนวคิดประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ (Sustainable Democracy) | 3

		 อย่างไรก็ตาม หลักการประชาธิปไตยทีป่ กป้องตนเองได้ มีประเด็นทีถ่ อื เป็นปัญหา
(problems) และข้อขัดแย้ง (paradoxes) ที่ส�ำคัญ 3 ประการ ได้แก่1
		 1. แม้ ก ารปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยจะเป็ น ระบอบการปกครองที่ มี
ความเสี่ยงระดับต�่ำต่อการล่มสลายหรือถูกท�ำลาย เมื่อเทียบกับการปกครองระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์หรือระบอบเผด็จการ เนื่องจากระบอบประชาธิปไตยมีกลไก
การตรวจสอบและถ่วงดุล อย่างไรก็ตามในทางปฏิบตั กิ ลับปรากฎว่าระบอบประชาธิปไตย
เป็ น ระบอบการปกครองที่ ส ามารถท� ำ ลายตั ว เองได้ ด ้ ว ยวิ ธี ก ารและกระบวนการ
ของระบอบประชาธิปไตยเอง
		 2. ระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่มีวิธีการและกระบวนการ
ซึ่งเอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มคนผู้เป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบประชาธิปไตย และกลุ่มคน
ดังกล่าวยังสามารถใช้วธิ กี ารและกระบวนการของระบอบประชาธิปไตยท�ำลายตัวระบอบ
ประชาธิปไตยได้อีกด้วย เช่น กรณีฮิตเลอร์ที่เข้าสู่อ�ำนาจด้วยวิธีการและกระบวนการ
ที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเยอรมัน เป็นต้น ซึ่งผลจากสภาพปัญหาดังกล่าวของระบอบ
ประชาธิปไตยได้น�ำไปสู่ค�ำถามที่เกี่ยวข้อง 2 ประการ คือ
				 2.1 อะไรคือความหมายที่แท้จริงของระบอบประชาธิปไตย และ
				 2.2 การโต้แย้ง (debate) ซึ่งเป็นวิธีการที่ส�ำคัญของระบอบประชาธิปไตย
มีผลท�ำให้ระบอบประชาธิปไตยแปรสภาพจากระบอบการปกครองที่ให้ความส�ำคัญ
กับนักกฎหมาย เป็นระบอบการปกครองที่ให้ความส�ำคัญกับความชอบธรรมหรือ
ความไม่ชอบธรรมของการโต้แย้งกันหรือไม่ ทัง้ นี้ ไม่วา่ การโต้แย้งกันจะมีความชอบธรรม
หรือไม่ กิจกรรมดังกล่าวล้วนมีผลให้เกิดความไม่แน่นอนในเชิงความเป็นสถาบัน
ของระบอบประชาธิปไตย (Institutionalized uncertainty) ทั้งสิ้น
		 3. ความพยายามในการปกป้องระบอบประชาธิปไตย มีผลท�ำลายระบอบ
ประชาธิปไตยเสียเอง โดยเมื่อพิจารณาจากการด�ำเนินการของรัฐบาลในประเทศต่าง ๆ
จะพบว่าความพยายามในการโต้ตอบกับผูเ้ ป็นปฏิปกั ษ์ตอ่ ระบอบประชาธิปไตยได้ทำ� ให้
รัฐบาลต่าง ๆ กระท�ำการในลักษณะเดียวกับผู้เป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบประชาธิปไตย
เสียเอง
1

Jan-Werner Müller, “Protecting Popular Self-Government from the People? New Normative
Perspectives on Militant Democracy”. Annual Review of Political Science (Vol. 19, 2016):
p.249-265.
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		 นอกจากนี้ ระบอบประชาธิปไตยยังมีความเสี่ยงที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่ง คือ
กลไกในการปกป้องระบอบประชาธิปไตยนั้น โดยทั่วไปแล้วย่อมได้แก่ กลไกภายใต้
กระบวนการทางการเมืองปกติ เนือ่ งจากระบอบประชาธิปไตยไม่ยอมรับกลไกพิเศษใด ๆ
ไม่ ว ่ า จะเป็ น ที่ ก ลไกพิ เ ศษทางการเมื อ งหรื อ กฎหมาย ด้ ว ยเหตุ นี้ เ มื่ อ กลไกปกติ
ทางการเมืองไม่สามารถปกป้องระบอบประชาธิปไตยได้ ก็จะไม่มีกลไกอื่นที่จะสามารถ
ท�ำหน้าที่ดังกล่าวได้ และส่งผลให้ระบอบประชาธิปไตยเสี่ยงต่อการกลายสภาพเป็น
ระบอบอ�ำนาจนิยมในท้ายที่สุด
		 แม้วา่ หลักประชาธิปไตยทีป่ กป้องตนเองได้จะเป็นหลักการทีม่ ลี กั ษณะนามธรรม
แต่การสร้างความเป็นรูปธรรมให้แก่หลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ก็สามารถ
ด�ำเนินการได้โดยศึกษาพิจารณาจากแนวคิดทางศีลธรรม การเมือง และสถาบัน
ทางกฎหมายซึ่งมีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โดยการศึกษาพิจารณาดังกล่าว
จะต้องให้ความส�ำคัญกับการตอบปัญหาส�ำคัญ 3 ประการ ได้แก่ ประการแรก หลักการ
และเหตุ ผ ลประการใดที่ ค วรใช้ เ ป็ น ข้ อ พิ จ ารณาตั ด สิ น ความชอบธรรมของหลั ก
ประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ ประการที่สอง มาตรการใดของหลักประชาธิปไตย
ทีป่ กป้องตนเองได้ (เช่น การยุบพรรคการเมือง การจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
เป็นต้น) ทีส่ มควรน�ำมาปรับใช้แก่กรณีปญ
ั หาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และ ประการทีส่ าม
องค์กรหรือสถาบันใดทีค่ วรมีหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจในการปรับใช้หลักประชาธิปไตยทีป่ กป้อง
ตนเองได้
		 รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายพื้นฐานของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มีการริเริ่ม
น�ำหลัก “ระบอบประชาธิปไตยทีป่ กป้องตัวเองได้” ทีเ่ รียกว่า “streitbare Demokratie”
หรือความคิดว่าด้วย “สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ” กล่าวคือ รัฐธรรมนูญได้บัญญัติรับรอง
และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ตลอดจนประกันกระบวนการประชาธิปไตยเอาไว้น้ัน
สิทธิเสรีภาพและกระบวนการประชาธิปไตย ต้องไม่กลายเป็นอาวุธ คือ ไม่ถูกน�ำมาใช้
มาท�ำลายรัฐธรรมนูญเสียเอง เช่น การจัดตั้งพรรคการเมืองเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้ง
ในระบอบรัฐสภา ต้องไม่ใช่การรณรงค์เพื่อท�ำลายระบบรัฐสภา หรือรณรงค์เพื่อล้มล้าง
รัฐธรรมนูญ หรือการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในการชุมนุม ต้องไม่ใช้เพื่อ
ล้มล้างรัฐธรรมนูญ หรือเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครอง หนึ่งในกลไกที่ถูกพัฒนา
ขึ้นมาภายใต้แนวความคิดประชาธิปไตยที่ปกป้องตัวเองได้ ก็คือ กลไก “การประกาศ
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การสูญไปซึ่งสิทธิขั้นพื้นฐาน” กรณีท่ีมีการใช้สิทธิเสรีภาพไปในทางที่ผิด ตามบัญญัติ
ไว้ในมาตรา 18 แห่งกฎหมายพื้นฐานแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี บัญญัติไว้ว่า
“ผู้ใดใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในทางที่ผิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสรีภาพของ
สื่อมวลชน (มาตรา 5 (1)) เสรีภาพในการสอน (มาตรา 5 (3)) เสรีภาพในการชุมนุม
(มาตรา 8) เสรีภาพในการสมาคม (มาตรา 9) สิทธิส่วนบุคคลในการติดต่อทางจดหมาย
ไปรษณีย์และโทรคมนาคม (มาตรา 10) สิทธิในทรัพย์สิน (มาตรา 14) หรือสิทธิในการ
ลี้ภัย (มาตรา 16 (ก)) เพื่อต่อต้านระบอบพื้นฐานเสรีประชาธิปไตย ต้องสูญเสียสิทธิ
พื้นฐานเหล่านั้น ทั้งนี้ ให้ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐเป็นผู้ประกาศการสูญเสีย
สิทธิและขอบเขตแห่งการสูญเสียสิทธินั้น การยุบหรือการห้ามการด�ำเนินกิจการ
ของพรรคการเมืองนั้นถือเป็นอีกกลไกหนึ่งที่ส�ำคัญของ “หลักประชาธิปไตยที่ปกป้อง
ตัวเองได้” (Militant Democracy, streitbare Demokratie) โดยแม่แบบที่ส�ำคัญของ
รัฐธรรมนูญหลายประเทศมาจากมาตรา 21 วรรคสอง ของกฎหมายพื้นฐานแห่ง
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “พรรคการเมืองซึ่งมีเป้าหมายหรือ
มี พ ฤติ ก ารณ์ ข องผู ้ ส นั บ สนุ น อั น จะท� ำ ลายหรื อ ล้ ม ล้ า งระเบี ย บพื้ น ฐานทางเสรี
ประชาธิปไตย หรือเป็นอันตรายต่อการด�ำรงอยู่ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
เป็นพรรคการเมืองที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ โดยปัญหาเกี่ยวกับการวินิจฉัยความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์”
		 ในเยอรมันมีการออกรัฐบัญญัติว่าด้วยการท�ำงานร่วมกันของสหพันธ์และมลรัฐ
ในการคุ้มครองรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานแห่งสหพันธ์เพื่อการคุ้มครองรัฐธรรมนูญ”
(Gesetz ueber die Zusammenarbeit des Bundes und der Laender in
Angelegenheit des Verfassungs-schutzes und ueber das Bundesamt fuer
Verfassungsschutz) หรือเรียกโดยย่อว่า “รัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองรัฐธรรมนูญ
สหพันธ์” (Bundesverfassungsschutzesgesetz - BVerfSchG) รัฐบัญญัติฉบับนี้
ประกาศ ใช้บังคับเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 1990 โดยกฎหมายมีทั้งหมด 27 มาตรา
แบ่งสาระส�ำคัญออกเป็น 4 หมวด ดังนี้ หมวด 1 การท�ำงานร่วมกัน, ภาระหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่คุ้มครองรัฐธรรมนูญ (มาตรา 1 - มาตรา 7) หมวด 2 ส�ำนักงานแห่งสหพันธ์
เพือ่ การคุม้ ครองรัฐธรรมนูญ (มาตรา 8 - มาตรา 16) หมวด 3 บทบัญญัตวิ า่ ด้วยการสืบค้น
ข้อมูล (มาตรา 17 - มาตรา 26) และหมวด 4 บทสุดท้าย (มาตรา 27) โดยมีสาระส�ำคัญ
โดยสรุปเฉพาะหมวดที่ 1 ดังนี้
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		 หมวด 1 การท�ำงานร่วมกัน, ภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองรัฐธรรมนูญ
(มาตรา 1 - มาตรา 7) มีสาระส�ำคัญโดยสรุป ดังนี้
		 1) หน้าที่ในการท�ำงานร่วมกัน (มาตรา 1) การคุ้มครองรัฐธรรมนูญมีความ
มุ่งหมายเพื่อคุ้มครองหลักการพื้นฐานของรัฐเสรีประชาธิปไตย การด�ำรงอยู่และ
ความมั่นคงของสหพันธรัฐและบรรดามลรัฐทั้งหลาย โดยสหพันธรัฐและมลรัฐต่างมี
หน้าที่ในการท�ำงานร่วมกันในการคุ้มครองรัฐธรรมนูญการท�ำงานร่วมกัน หมายถึง
การสนับสนุนและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสหพันธรัฐและมลรัฐ
		 2) เจ้าหน้าที่คุ้มครองรัฐธรรมนูญ (มาตรา 2) โดยให้มีส�ำนักงานแห่งสหพันธ์
เพื่อการคุ้มครองรัฐธรรมนูญเป็นเจ้าหน้าที่ของสหพันธ์ โดยเป็นหน่วยงานอยู่ใน
กระทรวงมหาดไทย ส่วนของมลรัฐให้มีเจ้าหน้าที่ในระดับมลรัฐเพื่อการท�ำงานร่วมกับ
สหพันธรัฐ
		 3) ภาระหน้าทีข่ องเจ้าหน้าทีค่ มุ้ ครองรัฐธรรมนูญ (มาตรา 3) คือ ก. การรวบรวม
ข้อมูลและประเมินข้อมูลดังกล่าว โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลและสิ่งของ รวมทั้ง
ข่าวสารหรือเอกสารที่เกี่ยวกับความพยายามที่มีความมุ่งหมายเพื่อคัดค้านหลักการ
พื้นฐานของรัฐเสรีประชาธิปไตย หรือที่เกี่ยวการด�ำรงอยู่หรือความมั่นคงของสหพันธ์
และมลรัฐ หรือการด�ำเนินการเพือ่ ท�ำให้เกิดความเสียหายต่อการด�ำเนินการขององค์กร
ตามรัฐธรรมนูญของสหพันธ์หรือของมลรัฐ ข. โดยเจ้าหน้าทีค่ มุ้ ครองรัฐธรรมนูญมีอำ� นาจ
ในการตรวจสอบบุคคล โดยการตรวจสอบดังกล่าวให้เป็นไปตามรัฐบัญญัติว่าด้วยการ
ตรวจสอบเพื่อความมั่นคง
		 4) ค�ำนิยามของรัฐบัญญัตฉิ บับนี้ ได้ให้คำ� นิยามทีส่ ำ� คัญไว้ 4 ค�ำ (มาตรา 4) ดังนี้
			 ก. “ความพยายามในการต่อต้านการด�ำรงอยูส่ หพันธ์และมลรัฐ” ข. “ความ
พยายามในการต่อต้านความมัน่ คงของสหพันธ์และของมลรัฐ” ค. ความพยายามในการ
ต่อต้านหลักการพื้นฐานของรัฐเสรีประชาธิปไตย” และ ง. “หลักการพื้นฐานของรัฐ
เสรีประชาธิปไตย” ซึ่งประกอบด้วยหลักการที่ส�ำคัญ ดังนี้ ง.1) สิทธิของประชาชน
ในการใช้อำ� นาจอธิปไตยผ่านองค์กรของรัฐ และผูแ้ ทนของปวงชนซึง่ มาจากการเลือกตัง้
ตามหลักเลือกตั้งทั่วไป โดยตรง โดยอิสระ โดยเสมอภาค และโดยลับ ง.2) หลักความ
ผูกพันต่อรัฐธรรมนูญของฝ่ายนิติบัญญัติ หลักความผูกพันต่อกฎหมายของฝ่ายบริหาร
และฝ่ายตุลาการ ง.3) สิทธิของฝ่ายค้านในรัฐสภา ง.4) หลักความสามารถปรับเปลี่ยน
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ได้ของฝ่ายบริหารและหลักความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารต่อผู้แทนของประชาชน
ง.5) หลักความอิสระของศาล ง.6) หลักข้อห้ามการปกครองโดยอ�ำนาจและการปกครอง
โดยอ�ำเภอใจ และ ง.7) หลักสิทธิมนุษยชนที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
		 5) ขอบเขตของอ�ำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองรัฐธรรมนูญ (มาตรา 5)
โดยเจ้าหน้าทีค่ มุ้ ครองรัฐธรรมนูญระดับมลรัฐจะท�ำหน้าทีใ่ นการรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร
และเอกสารต่าง ๆ และประเมินข้อมูลต่าง ๆ ดังกล่าวและส่งต่อให้สำ� นักงานแห่งสหพันธ์
เพื่อการคุ้มครองรัฐธรรมนูญ
		 สิทธิพทิ กั ษ์รฐั ธรรมนูญอีกประการหนึง่ ทีป่ รากฎอยูใ่ นรัฐธรรมนูญนานาประเทศ
ตัวอย่างหนึ่งที่เป็นแนวทางหรือแม่แบบในการน�ำไปบัญญัติในรัฐธรรมนูญของประเทศ
ต่าง ๆ ก็คือ มาตรา 20 วรรคสี่ แห่งกฎหมายพื้นฐานสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ซึ่ ง บั ญ ญั ติ ไว้ ว ่ า “ชาวเยอรมั น ทุ ก คนมี สิ ท ธิ ใ นการต่ อ ต้ า นขั ด ขื น บุ ค คลใดก็ ต าม
ทีก่ ระท�ำการเพือ่ ล้มล้างระบอบ (รัฐธรรมนูญ) นี้ หาหนทางในการปัดป้องด้วยวิธกี ารอืน่
ไม่สามารถเป็นไปได้”
		 แนวคิดเกี่ยวกับการพิทักษ์รัฐธรรมนูญได้ถูกน�ำเข้ามาบัญญัติในรัฐธรรมนูญ
ของไทยครั้งแรกคือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2540) มาตรา 63
ซึ่งบัญญัติว่า
				 “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ
				 การจ�ำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท�ำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจ
		 ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะ และเพื่อ
		 คุม้ ครองความสะดวกของประชาชนทีจ่ ะใช้ทสี่ าธารณะ หรือเพือ่ รักษาความสงบ
		 เรียบร้อยในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม หรือในระหว่างเวลา
		 ที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึก และมาตรา 65
		 ซึ่งบัญญัติว่า
				 “บุ ค คลย่ อ มมี เ สรี ภ าพในการรวมการจั ด ตั้ ง พรรคการเมื อ งเพื่ อ สร้ า ง
		 เจตนารมณ์ทางการเมืองของประชาชนและเพื่อด�ำเนินกิจกรรมในทางการเมือง
		 ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์นั้นตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตย
		 อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้
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		 การจัดองค์กรภายใน การด�ำเนินกิจการ และข้อบังคับของพรรคการเมือง
		 ต้องสอดคล้องกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
		 พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
				 สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรซึง่ เป็นสมาชิกของพรรคการเมือง กรรมการบริหาร
		 ของพรรคการเมื อ ง หรื อ สมาชิ ก พรรคการเมื อ งตามจ� ำ นวนที่ ก� ำ หนด
		 ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ซึ่งเห็นว่ามติหรือ
		 ข้อบังคับในเรื่องใดของพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกอยู่นั้น จะขัดต่อสถานะ
		 และการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือขัด
		 หรื อ แย้ ง กั บ หลั ก การพื้ น ฐานแห่ ง การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
		 พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข มีสทิ ธิรอ้ งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัย
				 ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติหรือข้อบังคับดังกล่าวขัดหรือแย้ง
		 กับหลักการพืน้ ฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
		 ทรงเป็นประมุข ให้มติหรือข้อบังคับนั้นเป็นอันยกเลิกไป”
		 ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) ก็ได้น�ำหลัก
ประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้มาบัญญัติไว้ในมาตรา 68 ว่า
				 “บุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้างการปกครอง
		 ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้
		 หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอ�ำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไป
		 ตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้มิได้
				 ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระท�ำการตามวรรคหนึ่ง ผู้ทราบ
		 การกระท�ำดังกล่าวย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริง
		 และยื่นค�ำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระท�ำดังกล่าว
		 แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนการด�ำเนินคดีอาญาต่อผู้กระท�ำการดังกล่าว
				 ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้พรรคการเมืองใดเลิกกระท�ำ
		 การตามวรรคสอง ศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบพรรคการเมืองดังกล่าวได้
				 ในกรณีทศี่ าลรัฐธรรมนูญมีคำ� สัง่ ยุบพรรคการเมืองตามวรรคสาม ให้เพิกถอน
		 สิทธิเลือกตัง้ ของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการ บริหารของพรรคการเมือง
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		 ที่ถูกยุบในขณะที่กระท�ำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่
		 ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งดังกล่าว”
มาตรา 69 บัญญัติว่า
				 “บุคคลย่อมมีสิทธิต่อต้านโดยสันติวิธีซึ่งการกระท�ำใด ๆ ที่เป็นไปเพื่อให้
		 ได้มาซึ่งอ�ำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทาง
		 ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้”
		 ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2560) ก็ยังคงบัญญัติ
ถึงกลไกของประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ไว้ใน มาตรา 49 ซึ่งบัญญัติว่า
				 “บุคคลจะใช้สทิ ธิหรือเสรีภาพเพือ่ ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย
		 อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมิได้
				 ผู้ใดทราบว่ามีการกระท�ำตามวรรคหนึ่ง ย่อมมีสิทธิร้องต่ออัยการสูงสุด
		 เพื่อร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระท�ำดังกล่าวได้
				 ในกรณีทอี่ ยั การสูงสุดมีคำ� สัง่ ไม่รบั ด�ำเนินการตามทีร่ อ้ งขอ หรือไม่ดำ� เนินการ
		 ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค�ำร้องขอ ผู้ร้องขอจะยื่นค�ำร้องโดยตรง
		 ต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ได้
				 การด�ำเนินการตามมาตรานีไ้ ม่กระทบต่อการด�ำเนินคดีอาญาต่อผูก้ ระท�ำการ
		 ตามวรรคหนึ่ง”
		 จึงสรุปได้ว่าแนวคิดประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ หรือแนวคิดเกี่ยวกับ
การพิทักษ์รัฐธรรมนูญได้รับการยอมรับจากรัฐธรรมนูญไทยสืบมาถึง 3 ฉบับ
		 ดังทีป่ รากฎข้างต้น ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรซึง่ รัฐธรรมนูญไทยได้มอบอ�ำนาจ
และกลไกในการป้องกันตนเองของระบอบประชาธิปไตยหรือการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
ไว้ให้สามารถระงับยับยั้งการกระท�ำที่จะน�ำไปสู่การท�ำลายระบอบประชาธิปไตยได้
และตลอดช่วงการใช้บังคับรัฐธรรมนูญตั้งแต่ฉบับปีพุทธศักราช 2540 ศาลรัฐธรรมนูญ
ก็ได้วินิจฉัยคดีที่เกี่ยวข้องกับสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญหลายคดี หลายค�ำวินิจฉัยก็มี
ข้อวิพากษ์วิจารณ์เชิงวิชาการกฎหมาย คณะผู้วิจัยจึงเห็นว่ามีความจ�ำเป็นต้องศึกษา
แนวคิดและหลักการของประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ซึ่งปรากฎในรัฐธรรมนูญ
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ของต่างประเทศอันเป็นแม่แบบของกลไกสิทธิพทิ กั ษ์รฐั ธรรมนูญของไทยได้นำ� เข้ามานัน้
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในขอบเขตและเนื้อหาสาระของหลักการดังกล่าวยิ่งขึ้น
1.2 วัตถุประสงค์
		 1) เพื่อศึกษาถึงความเป็นมา แนวคิด ทฤษฎี และวิวัฒนาการของแนวคิด
ประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ของต่างประเทศและของประเทศไทย
		 2) เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช
2540) มาตรา 63 มาตรา 65 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550)
มาตรา 68 มาตรา 69 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2560)
มาตรา 49
		 3) เพื่อศึกษากรณีศึกษา (Case study) ที่ศาลได้น�ำเอาแนวคิดประชาธิปไตย
ทีป่ กป้องตนเองได้และการใช้สทิ ธิพทิ กั ษ์รฐั ธรรมนูญมาปรับใช้ในการพิจารณาวินจิ ฉัยคดี
และผลกระทบทางการเมืองการปกครองทัง้ ในส่วนทีเ่ ป็นความส�ำเร็จและความล้มเหลว
ทั้งในกรณีของต่างประเทศและประเทศไทย
		 4) เพื่ อ วิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บแนวคิ ด ประชาธิ ป ไตยที่ ป กป้ อ งตนเองได้
ของต่างประเทศและของประเทศไทย พร้อมทั้งศึกษาหาแนวทางการประยุกต์ใช้
ที่เหมาะสมกับระบอบการเมืองการปกครองของประเทศไทย
1.3 ขอบเขตการด�ำเนินงาน
		 1) ศึกษาให้เห็นถึงความเป็นมา แนวคิด ทฤษฎี และวิวัฒนาการของแนวคิด
ประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ในต่างประเทศ 5 ประเทศ ได้แก่ สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี แคนาดา ชิลี ตุรกี และประเทศฝรั่งเศส โดยน�ำมาศึกษาเปรียบเทียบกับ
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ไทย รวมทั้ ง การเสนอแนะแนวทางที่ เ ป็ น รู ป ธรรมในการสร้ า ง
ประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองในส่วนที่เกี่ยวกับ (1) หลักการและเหตุผลในการสร้าง
ความชอบธรรม (2) มาตรการ และ (3) องค์กรสถาบันที่มีอ�ำนาจหน้าที่ในการสนับสนุน
การบรรลุเป้าหมายการสร้างประชาธิปไตยทีป่ อ้ งกันตนเองได้ทเี่ หมาะสมกับประเทศไทย
		 2) รวบรวมแนวค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไทยและต่างประเทศที่เกี่ยวกับ
การกลไกการปกป้องตนเองของระบอบประชาธิปไตย โดยน�ำเสนอว่าในประเทศต่าง ๆ
เหล่านี้มีระบบการให้องค์กรตุลาการเข้ามามีบทบาทในการปกป้องประชาธิปไตยและ
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พิทักษ์รัฐธรรมนูญอย่างไร การกระท�ำในลักษณะใดที่ถือว่าเป็นท�ำลายประชาธิปไตย
ในแต่ละประเทศ ตลอดจนข้อโต้แย้งและวิพากษ์วจิ ารณ์ในทางวิชาการ พร้อมทัง้ สามารถ
น�ำมาศึกษาเปรียบเทียบกับศาลรัฐธรรมนูญไทยได้ โดยยกตัวอย่างกรณีค�ำพิพากษา
ของศาลที่วินิจฉัยเกี่ยวกับสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญประกอบ
		 3) โดยศึกษาจากเอกสาร ต�ำราและงานวิจัย ดังนี้
				 1.1) ศึกษาจากงานวิจัยเกี่ยวกับหลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้และ
สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญที่ได้ศึกษาไว้แล้วในประเด็นต่าง ๆ
				 1.2) ศึกษาหลักพื้นฐานในทางทฤษฎี หลักการพื้นฐานของประชาธิปไตย
ที่ปกป้องตนเองได้
				 1.3) ศึกษาค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไทยและต่างประเทศ
		 4) เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช
2540) มาตรา 63 มาตรา 65 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550)
มาตรา 68 มาตรา 69 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2560)
มาตรา 49 เพื่อให้เห็นถึงที่มาของแนวคิดในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
		 5) ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาอุปสรรคและข้อจ�ำกัดในการใช้กลไกในการ
ปกป้องตนเองหรือสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญขององค์กรตุลาการ
		 6) ศึกษากรณีศกึ ษา (Case study) ทีศ่ าลได้นำ� เอาแนวคิดประชาธิปไตยทีป่ กป้อง
ตนเองได้และการใช้สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญมาปรับใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีและ
ผลกระทบทางการเมืองการปกครองทั้งในส่วนที่เป็นความส�ำเร็จและความล้มเหลว
ทัง้ กรณีของต่างประเทศและของประเทศไทย โดยมีประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
แคนาดา ชิลี ตุรกีและประเทศฝรั่งเศส โดยน�ำมาศึกษาเปรียบเทียบกับศาลรัฐธรรมนูญ
ไทย
		 7) เพือ่ วิเคราะห์เปรียบเทียบให้เห็นถึงแนวคิดประชาธิปไตยทีป่ กป้องตนเองได้
และการใช้สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญทั้งของต่างประเทศและของประเทศไทย โดยมี
ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี แคนาดา ชิลี ตุรกีและประเทศฝรั่งเศส โดยน�ำมา
ศึกษาเปรียบเทียบกับศาลรัฐธรรมนูญไทย พร้อมทั้งศึกษาหาแนวทางการประยุกต์ใช้
ที่เหมาะสมกับระบอบการเมืองการปกครองของประเทศไทย ศึกษาวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาอุปสรรคและข้อจ�ำกัดในการใช้กลไกในการปกป้องตนเองหรือสิทธิพิทักษ์
รัฐธรรมนูญขององค์กรตุลาการ
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		 8) จัดให้มีการประชุมหรือสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ
เกีย่ วกับผลการศึกษาเพือ่ น�ำข้อเสนอแนะทีไ่ ด้รบั จากการประชุมหรือสัมมนามาปรับปรุง
ผลการศึกษาให้ถูกต้องสมบูรณ์ โดยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์
รั ฐ ประศาสนศาสตร์ หรื อ ผู ้ เชี่ ย วชาญในสาขาที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมถึ ง ส่ ว นราชการ
และรัฐวิสาหกิจทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ส�ำนักงานศาลปกครอง ส�ำนักงาน
ศาลยุติธรรม ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส�ำนักงานอัยการสูงสุด ส�ำนักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ส�ำนักงานศาลยุติธรรม ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ส�ำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องจากมหาวิทยาลัย
ของรัฐหรือเอกชน นักวิชาการอิสระในสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง เข้าร่วมการประชุมหรือสัมมนา
เพือ่ รับฟังความคิดเห็นและให้ขอ้ เสนอแนะเกีย่ วกับการศึกษาวิจยั และจัดหาผูท้ รงคุณวุฒิ
ทางด้านนิติศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ พิจารณาให้ความเห็นร่างรายงานการศึกษาที่ผ่าน
การประชุมหรือสัมมนา เพื่อน�ำความเห็นดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาร่างรายงาน
การศึกษาก่อนเสนอให้ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
		 9) หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ น�ำผลการวิจัยเผยแพร่ในวารสารวิชาการและ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
1.4 ระเบียบวิธีวิจัย
		 การวิจัยฉบับนี้เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นหลัก
โดยศึกษาวิเคราะห์จากเอกสารปฐมภูมิ (Primary Document) ได้แก่ รัฐธรรมนูญ
กฎหมาย ค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญค�ำพิพากษาศาลปกครอง ตลอดจนเอกสารทุตยิ ภูมิ
(Secondary Document) ได้แก่ ต�ำรา รายงานการวิจัย บทความทางวิชาการและ
วิทยานิพนธ์ทงั้ ทีต่ พี มิ พ์เผยแพร่ในรูปแบบของเอกสารและสือ่ อิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศ
(Internet) ทีม่ เี นือ้ หาสาระเกีย่ วข้องกับประเด็นของการศึกษาวิจยั นีแ้ ล้วน�ำมาวิเคราะห์
เพื่อประมวลเป็นข้อเสนอแนะต่อไป
1.5 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ
		 1) ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญสามารถน�ำผลการศึกษาวิจัยดังกล่าวเสนอให้
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
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		 2) หน่วยงานของรัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทัว่ ไป สามารถ
น�ำผลการศึกษาวิจัยไปใช้เป็นประโยชน์หรือใช้เป็นฐานข้อมูลในการศึกษาวิจัยขั้นต่อไป
		 3) ท� ำ ให้ ท ราบถึ ง กลไกการพั ฒ นา และผลกระทบของการใช้ สิ ท ธิ พิ ทั ก ษ์
รัฐธรรมนูญและมีฐานรองรับความน่าเชื่อถือเป็นไปตามหลักวิชา
		 4) ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อยอดทางวิชาการต่อไป
1.6 ระยะเวลาการด�ำเนินการ
		 12 เดือน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง (29 กันยายน 2561) ทั้งนี้ ให้รวม
เวลาทีส่ ำ� นักงานศาลรัฐธรรมนูญใช้ในการตรวจรับรายงานการศึกษาวิจยั ในแต่ละขัน้ ตอน
และระยะเวลาที่ที่ปรึกษาใช้ในการแก้ไขเพิ่มเติมรวมเป็นระยะเวลาของที่ปรึกษาด้วย
1.7 รายชื่อคณะผู้วิจัย
		 1) ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ		
		 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์
		 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร
		 4) อาจารย์ ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์			
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บทที่ 2
ข้อความคิดว่าด้วย “ประชาธิปไตย” และ “ประชาธิปไตยทีป่ กป้องทีป่ กป้องตนเองได้”
		 ในบทนีจ้ ะได้กล่าวถึงสาระส�ำคัญของแนวคิดและทฤษฎีวา่ ด้วยประชาธิปไตยและ
ประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ โดยจะได้น�ำเสนอแนวคิดว่าด้วย “ประชาธิปไตย
(2.1) มิตใิ นการพิจารณา “ประชาธิปไตย” (2.2) ซึง่ น�ำเสนอมุมมองของ “ประชาธิปไตย”
ในมิติต่าง ๆ ทั้งการพิจารณาจากการแสดงเจตจ�ำนงของประชาชน ความเชื่อมโยง
กับหลักความเห็นชอบ และประชาธิปไตยในรูปแบบรัฐบาลในแต่ละรูปแบบ และได้ศกึ ษา
แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยม (constitutionlism) กับ “ประชาธิปไตย” (2.3) และ
“หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ” กับแนวคิดว่าด้วย “ประชาธิปไตย
ที่ปกป้องตนเองได้” (2.4) โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 แนวคิดว่าด้วย “ประชาธิปไตย”
		 การศึกษาแนวคิดว่าด้วยประชาธิปไตยในที่นี้ศึกษาจากแนวคิดประชาธิปไตย
ยุคกรีกโบราณ แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมแบบเสรีนยิ มของ จอห์น ล้อค แนวคิดประชาธิปไตย
ของมองเตสกิเออ และแนวคิดอ�ำนาจอธิปไตยของปวงชนของรุสโซ
		 2.1.1 แนวคิดประชาธิปไตยยุคกรีกโบราณ
		 “ประชาธิปไตย” เป็นรูปแบบของรัฐรูปแบบหนึ่ง ตามที่อริสโตเติลกล่าวไว้ใน
หนั ง สื อ “Politik” ซึ่ ง เป็ น หนั ง สื อ ปรากฎออกมาในช่ ว งระหว่ า งปี 345 - 325
ก่อนคริสต์ศกั ราช การให้ความหมายของประชาธิปไตยในยุคของอริสโตเติลมิได้มคี วาม
มุ่งหมายเฉพาะกับการก�ำหนดไว้ในกฎหมายเท่านั้น หากแต่มีความมุ่งหมายต่อความ
เป็นจริงของการปกครองของรัฐ อริสโตเติลให้ความหมายของประชาธิปไตยทัง้ ในลักษณะ
ของการอธิบายความและใช้ในลักษณะของการวิเคราะห์ ความมุง่ หมายของอริสโตเติลนัน้
มุ่งหมายเพื่อค้นหาลักษณะการปกครองของรัฐที่ดีที่สุดหรืออย่างน้อยเป็นระบอบ
การปกครองที่สามารถเป็นไปได้และอยู่ในความหมายของรัฐที่ดี ซึ่งเป็นรัฐที่ด�ำรงอยู่
เพื่อความผาสุกของพลเมือง การค้นหารูปแบบของรัฐที่ดีวางอยู่บนพื้นฐานของการ
เปรียบเทียบของประชาธิปไตยกับรูปแบบอืน่ ๆ ของระบบการปกครองในยุคกรีกโบราณ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบการปกครองของผู้ปกครองคนเดียว (ราชาธิปไตย) ระบบ
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การปกครองโดยคณะบุคคล ส่วนการปกครองโดยประชาชนซึ่งเป็นการปกครอง
ในประเทศกรีกโบราณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองเอเธนส์จนถึงช่วงการปกครอง
ของแมคคาโดเนีย ในเมืองเอเธนส์โครงสร้างการปกครองเป็นแบบประชาธิปไตยซึง่ เป็น
การปกครองโดยประชาชน ประชาธิปไตยแบบเอเธนส์ประกอบด้วย 4 เสาหลัก2
เสาแรก คือ ทีป่ ระชุมร่วมของสภาประชาชน (Ekklesia) ซึง่ จะประชุมประมาณ 40 ครัง้
ต่อปี โดยมีอ�ำนาจในการตัดสินใจเรื่องที่มีความส�ำคัญที่เกี่ยวกับประชาชนโดยรวม
เสาที่สอง สภาห้าร้อย (Phylen) ซึ่งเป็นสถาบันที่ประกอบด้วยจ�ำนวนพลเมือง
ที่แบ่งตามเขตการปกครองทางภูมิศาสตร์ โดยมีภาระหน้าที่ที่ส�ำคัญคือการเตรียมการ
ตามญัตติของที่ประชุมสภาประชาชนและก�ำหนดวาระการประชุมสภาประชาชนและ
ท�ำหน้าทีร่ ว่ มกับฝ่ายบริหารในการด�ำเนินการ เสาทีส่ าม ข้าราชการ ซึง่ เลือกมาจากผูน้ ำ�
ในทางการเมือง ทางทหาร ทางศาสนา ทางวัฒนธรรม และทางปกครอง เสาที่สี่ ศาล
ซึง่ เป็น “ศาลประชาชน” โดยประกอบด้วยบุคคลธรรมดาทีไ่ ด้รบั เลือกให้ทำ� หน้าทีใ่ นการ
ตัดสิน ประชาธิปไตยทางตรงจึงเป็นเครื่องหมายของเมืองเอเธนส์ที่เป็นการปกครอง
โดยพลเมืองโดยการสร้างองค์กรในทางออกกฎหมาย การใช้บังคับกฎหมายและ
การตัดสินคดีความ
		 ส� ำ หรั บ ความหมายของประชาธิ ป ไตยตามความหมายของอริ ส โตเติ ล นั้ น
ประชาธิ ป ไตยแตกต่ า งไปจากระบอบการปกครองโดยคนคนเดี ย ว การปกครอง
โดยคณะบุคคลแต่สาระส�ำคัญของระบอบประชาธิปไตยตามความเห็นของอริสโตเติล
ระบอบประชาธิปไตยหมายถึง ระบอบการปกครองที่เสียงของประชาชนส่วนใหญ่
เป็นฝ่ายข้างมากทีม่ อี ำ� นาจปกครองและเสียงข้างมากดังกล่าวจะท�ำเพียงเพือ่ ประโยชน์
ของตนเท่านัน้ ซึง่ หมายความว่า บุคคลทีม่ อี สิ ระย่อมมีสถานะเป็น “พลเมือง” ของเมือง
บุคคลเหล่านี้มีความเป็นอิสระที่จะก�ำหนดความเป็นไปของตนได้ ซึ่งแตกต่างไปจาก
บุคคลซึ่งไม่มีความอิสระ เช่น ทาสในยุคกรีกโบราณ พลเมืองเหล่านั้นถือว่าเป็นกลุ่มคน
ส่วนใหญ่ของสังคมทีแ่ ตกต่างไปจากกลุม่ ชนชัน้ น�ำของสังคมซึง่ เป็นคนส่วนน้อย ในปัจจุบนั
บุคคลเหล่านี้ย่อมหมายถึงประชาชนทั่วไปนั้นเอง แต่โดยที่พลเมืองส่วนใหญ่เหล่านี้
มีความเท่าเทียมทางการเมืองกับพลเมืองทัง้ หลาย เท่าเทียมกับบรรดาชนชัน้ น�ำของสังคม
2

Manfred G. Schmidt, Demokratietheorie, 4. Aufl., VS Verlag 2008, p.27
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ดังนั้น พลเมืองทั่วไปเหล่านี้ย่อมถือว่าเป็นเสียงข้างมากของสังคม พลเมืองทั่วไปเหล่านี้
ได้แก่ ชาวนา, ช่างฝีมอื , พ่อค้า, กรรมกร และทหาร แต่อย่างไรก็ตาม จ�ำนวนพลเมืองทีม่ ี
อิสระเหล่านีเ้ ป็นเพียงส่วนน้อยของประชากรทัง้ หมด ส่วนคนอีกกลุม่ หนึง่ ทีม่ จี ำ� นวนมาก
คือพวกทาส, คนต่างด้าว นอกจากยังบรรดาผู้หญิงทั้งหลาย บุคคลเหล่านี้ไม่ถือว่าเป็น
พลเมืองที่มีสิทธิในการปกครองแต่อย่างใด ดังนั้น พลเมืองที่มีสิทธิในการปกครอง
ตามกฎหมายว่าด้วยการเป็นพลเมืองของเอเธนส์ในช่วง 451-450 ปีก่อนคริสต์ศักราช
จึงหมายถึงเฉพาะผูท้ มี่ คี วามสามารถในการรบทีไ่ ด้สญ
ั ชาติโดยพลเมืองดังกล่าวหมายถึง
ผู้ชายที่เกิดมาจากครอบครัวที่มีพ่อและแม่มาจากครอบครัวของชาวเอเธนส์ พลเมือง
เหล่านี้จึงเป็นบุคคลที่ครอบครองอ�ำนาจการปกครอง ซึ่งหมายถึง ความเหนือกว่า
อ�ำนาจการปกครอง และการใช้อ�ำนาจในความเป็นพลเมืองในที่ประชุมของสภา
ประชาชนและในศาลซึ่งท้ายที่สุดแล้วการใช้ประโยชน์จากอ�ำนาจการปกครองดังกล่าว
ย่อมหมายถึง การใช้อ�ำนาจซึ่งมิได้ใช้เพื่อผลประโยชน์โดยรวมของประชาชน หากแต่
ใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง3
		 นอกจากนี้ เสรี ภ าพที่ เ ท่ า เที ย มกั น ของบุ ค คลย่ อ มเป็ น เงื่ อ นไขส� ำ คั ญ
ของประชาธิปไตย เสรีภาพจึงเป็นสัญลักษณ์ประการแรกของประชาธิปไตย ประชาธิปไตย
จะมีอยู่เมื่อบุคคลเป็นทั้งผู้สั่งการและเป็นผู้ต้องเชื่อฟังค�ำสั่ง โดยมีสิทธิในการออกเสียง
โดยคะแนนเสียงทีเ่ ท่ากันและตัดสินโดยหลักเสียงข้างมากและถือปฏิบตั ติ ามมติดงั กล่าว
สัญลักษณ์ประการทีส่ องของประชาธิปไตยคือ บุคคลทุกคนอยูด่ ำ� รงอยูต่ ามความประสงค์
ของแต่ละบุคคล ซึ่งแตกต่างไปจากสภาวะที่ไร้เสรีภาพบุคคลด�ำรงชีพแม้ไม่เป็นไปตาม
ความประสงค์ ข องตนจากหลั ก เสรี ภ าพดั ง กล่ า วจึ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ลั ก ษณะเฉพาะ
ของประชาธิปไตย การได้รบั ต�ำแหน่งของรัฐเป็นไปโดยการจับสลากหรือการเลือก การเข้าไป
มีสว่ นร่วมของคนจ�ำนวนมากในการตรากฎหมาย การบริหารประเทศ และการพิพากษา
คดีนนั้ การมอบหมายภาระหน้าทีด่ งั กล่าวเป็นไปตามหลักหมุนเวียนกันในการปฏิบตั งิ าน
โดยมีวาระในการปฏิบัติงานที่สั้น โดยมีค่าตอบแทนการปฏิบัติงานส�ำหรับต�ำแหน่ง
การบริหาร ต�ำแหน่งในศาล และการท�ำหน้าทีใ่ นการสภาประชาชนซึง่ คนทีย่ ากจนก็ยอ่ ม
เข้าไปมีส่วนร่วมดังกล่าวได้ ความแปลกของประชาธิปไตยในทัศนะของอริสโตเติลคือ
3

Ibid, p.29
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การมีสิทธิของบุคคลเหล่านั้นมิได้เกี่ยวโยงกับที่มาในทางเชื้อสาย การครอบครอง
ทรัพย์สินและการศึกษา แต่พลเมืองทุกคนมีสิทธิเท่ากันโดยไม่แยกคนยากดีมีจน
พลเมื อ งที่ มี สิ ท ธิ ดั ง กล่ า วซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ผู ้ ย ากไร้ จึ ง กลายเป็ น มี อ� ำ นาจอธิ ป ไตย
ในฐานะผู ้ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง ลั ก ษณะดั ง กล่ า วในทั ศ นะของอริ ส โตเติ ล เป็ น ลั ก ษณะ
ที่ ป รากฎออกมาจากการปกครองแบบประชาธิ ป ไตย อริ ส โตเติ ล เห็ น ว่ า ลั ก ษณะ
การปกครองดังกล่าวเป็นพัฒนาแนวคิดพื้นฐานของประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นในเอเธนส์
ในช่วง 500-400 ปีก่อนคริสต์ศักราช
		 2.1.2 แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมแบบเสรีนิยมของจอห์น ล้อค
		 จากหนังสือ Two Treatises of Civil Government ล้อคได้วางหลักการพืน้ ฐาน
ของการปกครองทีม่ คี วามชอบธรรมและท�ำให้ไม่เกิดระบบอ�ำนาจนิยม หลักการปกครอง
ที่ได้รับการพัฒนาดังกล่าวเป็นระบบการปกครองโดยกฎหมาย มิใช่การปกครอง
โดยระบบอ�ำนาจนิยม โดยล้อคเรียกว่าแนวคิดการปกครองทีม่ คี วามชอบธรรมต่อพลเมือง
ที่มีความอิสระ เสรีภาพและเท่าเทียมกัน โดยการปกครองดังกล่าวนั้นมีเหตุผลมาจาก
รัฐธรรมนูญ สิทธิในกรรมสิทธิ์ และสิทธิตามธรรมชาติ โดยล้อคได้วิพากษ์การปกครอง
แบบสมบู ร ณาญาสิท ธิราชย์อย่างรุนแรง ในการวิพากษ์ดังกล่าวและจากแนวคิด
การปกครองโดยกฎหมายของล้อคมิได้พจิ ารณาเฉพาะการท�ำให้เกิดความเชือ่ มัน่ ในทาง
การเมืองเท่านั้น หากแต่ได้วางหลักการอย่างลึกซึ้งในเรื่องทางศาสนาด้วย ซึ่งแนวคิด
ดังกล่าวเป็นรากฐานของความคิดที่ว่า “มนุษย์เป็นประดิษฐกรรมของพระเจ้า”
การวิพากษ์การปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์และข้อเสนอของการปกครองอย่าง
เสรีถือว่าเป็นเนื้อส่วนใหญ่ของหนังสือ Two Treatises of Civil Government
ในส่วนแรกนั้นเป็นการตั้งค�ำถามถึงความชอบธรรมของการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ความมุ่งหมายในการวิพากษ์ของล้อคนั้นมิได้มุ่งหมายไปที่ฮอบส์ หากแต่
มุ่งหมายไปที่ โรเบิรต์ ฟิล์มเมอร์ส (Robert Filmers) โดยโรเบิรต์ ฟิล์มเมอร์สมีแนวคิด
เกี่ยวกับการปกครองแบบพ่อปกครองลูก โดยเห็นว่ากษัตริย์ได้อ�ำนาจในการปกครอง
มาจากพระเจ้าและเห็นว่าในระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์นั้น
มีระเบียบการปกครองทีม่ คี วามชอบธรรมเพียงหนึง่ เดียว แนวคิดของระบบการปกครอง
แบบพ่ อปกครองลูก ของโรเบิรต์ ฟิล์มเมอร์สเป็นภาพสะท้อนสังคมเกษตรกรรม
ในขณะนั้น ดังนั้นแนวคิดของฟิล์มเมอร์สจึงมีอิทธิพลในทางการเมือง โดยแนวคิด
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ของฟิล์มเมอร์สได้ให้เหตุผลการปกครองโดยกษัตริย์เป็น “เทวสิทธิราชย์” (divine
right of king) ซึ่งถือว่ากษัตริย์ทรงเป็นผู้ได้รับอ�ำนาจโดยตรงมาจากพระเจ้า ในขณะที่
ล้อคปฏิเสธแนวคิดทางการเมืองของอ�ำนาจปกครองที่ได้มาจากพระเจ้า โดยล้อค
มีแนวคิดเช่นเดียวกับฮอบส์ โดยเห็นว่าความชอบธรรมของผู้ปกครองนั้นมีพื้นฐาน
มาจากสัญญาประชาคม หนังสือ Two Treatises of Civil Government ของล้อค
มีส่วนที่ว่าด้วยการต่อต้านคัดค้านระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ซึ่งในด้านหนึ่งโต้แย้ง
คัดค้านระบบการสืบสายโลหิตของสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ในอีกด้านหนึ่งกล่าวถึง
ทฤษฎีสังคมและรัฐที่มีพื้นฐานมาจากสภาพธรรมชาติ ซึ่งแนวคิดเหล่านี้จะเป็นพื้นฐาน
ของลัทธิเสรีนิยมในเวลาต่อมา ซึ่งมีอิทธิพลอย่างส�ำคัญต่อแนวคิดประชาธิปไตยและ
ทฤษฎี ป ระชาธิ ป ไตย โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ต่ อ เสรี ภ าพ ความเสมอภาคของมนุ ษ ย์
และสิทธิของปัจเจกบุคคลเหนือกรรมสิทธิ์ ภายใต้ข้อความคิดดังกล่าวในความหมาย
อย่างแคบ ล้อค หมายถึง สิทธิในการครอบครองทรัพย์สิน ในความหมายอย่างกว้าง
หมายถึง ชีวติ เสรีภาพ และทีด่ นิ นอกจากนีย้ งั รวมถึง เสรีภาพในความเชือ่ ความเหนือกว่า
ของสังคมต่อการเมือง และการปกครองโดยกฎหมาย นอกจากนีย้ งั จะต้องมีการแบ่งแยก
อ�ำนาจระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ และการมีสทิ ธิในการต่อต้านของพลเมือง
ต่อรัฐบาลทีข่ าดความธรรมในการปกครอง และพืน้ ฐานของความยินยอมของประชาชน
(government by consent) จากแนวคิดดังกล่าวถือว่า ล้อคเป็น “บิดาของแนวคิดว่า
ด้วยการแบ่งแยกอ�ำนาจ” คนหนึ่ง และเป็นผู้เสนอแนวคิดว่าด้วยอ�ำนาจอธิปไตย
ของปวงชน4
		 “อ�ำนาจปกครองทีช่ อบธรรม” จึงเท่ากับ “อ�ำนาจ” + “กฎหมาย” + “ความยินยอม”
รูปแบบของรัฐบาลในความเห็นของล้อคย่อมขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเสียงข้างมาก
ของฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายนิติบัญญัติจึงต้องมีฐานมาจากประชาชน ประเด็นนี้ถือว่าเป็น
สาระส�ำคัญของประชาธิปไตยแบบดั้งเดิมในทฤษฎีของล้อค ท้ายที่สุดเสียงข้างมาก
ของประชาชนจะเป็นการสร้างรูปแบบของรัฐ (die Staatsform) โดยเสียงข้างมาก
ของประชาชนเห็นด้วยกับประชาธิปไตย ราชาธิปไตย หรือคณาธิปไตย ตามความเห็น
ของล้อค ประเด็นส�ำคัญขึ้นอยู่กับว่า ผู้ใช้อ�ำนาจแต่ละอ�ำนาจได้ใช้อ�ำนาจในขอบเขต
4

Manfred G. Schmidt, Demokratietheorie, 4. Aufl., VS Verlag 2008, p.59
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ของปทัสถานของผูป้ กครองเพือ่ วัตถุประสงค์ของสังคมโดยรวมเพียงใด หากผูป้ กครองได้ใช้
อ�ำนาจในขอบเขตดังกล่าวและเคารพในสิทธิของพลเมือง กรณีนยี้ อ่ มถือว่าเป็นอ�ำนาจรัฐ
ทีช่ อบธรรม อ�ำนาจรัฐทีช่ อบธรรมก็คอื อ�ำนาจทีบ่ วกด้วยความชอบธรรม ท้ายทีส่ ดุ แล้ว
อ�ำนาจรัฐย่อมต้องการความยินยอมจากประชาชน ซึง่ เป็นความยินยอมของเสียงข้างมาก
		 สาระส�ำคัญของประชาธิปไตย เสรีภาพ อ�ำนาจในทฤษฎีทางการเมืองของล้อค
ซึ่งงานของล้อคมีบทบาทอย่างส�ำคัญในการสร้างจิตวิญญาณทางประชาธิปไตยและ
เสรีภาพของบุคคล พลังแห่งจิตวิญญาณทั้งสองประการในงานของล้อคได้แผ้วถางทาง
ไปสู่คิดใหม่ แนวคิดว่าด้วยเสรีภาพและประชาธิปไตยของล้อคเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลา
อีกยาวนาน แนวคิดดังกล่าวมีความส�ำคัญอย่างยิง่ โดยเฉพาะต่อข้อความคิดของหนังสือ
Two Treatises of Civil Government ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานของข้อความคิดของล้อค
ที่ว่าด้วยการปกครอง สิทธิตามธรรมชาติ พื้นฐานในความเชื่อทางศาสนา กฎหมายและ
การแบ่งแยกอ�ำนาจ และรัฐบาลที่มีมาจากความยินยอม นอกจากนี้ยังเรื่องความมั่นคง
เสรีภาพและกรรมสิทธิ์
		 กล่าวโดยสรุป ถือได้ว่าแนวคิดของจอห์น ล้อคเป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญในการ
วางรากฐานข้อความคิดของฝ่ายเสรีประชาธิปไตย ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า ล้อคเป็น นักคิด
ก่ อ นยุ ค เสรี นิ ย ม หรื อ เป็ น “บิ ด าคนแรกแห่ ง ลั ท ธิ เ สรี นิ ย ม” เป็ น ผู ้ เ สนอแนวคิ ด
“ประชาธิปไตยเสรี” หรือเป็นนักทฤษฎีคนส�ำคัญของแนวคิด “รัฐภายใต้รัฐธรรมนูญ
แบบประชาธิปไตย”
		 2.1.3 แนวคิดประชาธิปไตยของมองเตสกิเออ
		 แนวคิดปรัชญาในยุครุ่งเรืองทางปัญญาได้วิพากษ์วิจารณ์แนวคิดการปกครอง
แบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ซึ่งมีบทบาทอย่างยิ่งต่อแนวคิดทฤษฎีว่าด้วยรัฐในภาคพื้น
ยุโรป รวมทั้งในอังกฤษ บุคคลที่มีบทบาทส�ำคัญในการวิพากษ์ระบบดังกล่าวไม่น้อย
ไปกว่าจอห์น ล้อค ก็คือมองเตสกิเออ โดยถือว่ามองเตสกิเอออยู่ในกลุ่มของนักคิด
เช่นเดียวกับล้อคที่มีส่วนส�ำคัญในการกระตุ้นให้เกิดการต่อสู้เพื่อความเป็นอิสระ
ของดินแดนอาณานิคมของอังกฤษในอเมริกาเหนือและกระตุ้นให้เกิดสถาปนิกในการ
ออกแบบรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา งานชิน้ เอกของมองเตสกิเออเป็นงานทีเ่ ผยแพร่
ในปี ค.ศ. 1748 คือ “เจตนารมณ์แห่งกฎหมาย” มองเตสกิเออมีลกั ษณะเช่นเดียวกับล้อค
คือไม่ใช่บคุ คลทีใ่ นกลุม่ นิยมแนวคิดประชาธิปไตย แต่แท้จริงแล้วมองเตสกิเออมีแนวคิด
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สนับสนุนระบบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญและมีแนวคิดแบบเสรีนิยม มองเตสกิเออ
มีแนวคิดในการปกป้องความมีอภิสทิ ธิข์ องขุนนาง แนวคิดหลักของมองเตสกิเออจึงไม่ใช่
เรื่องประชาธิปไตย หากแต่เป็นประเด็นเรื่อง ระบบการปกครองที่กดขี่ โดยเฉพาะอย่าง
การปฏิเสธระบบการปกครองโดยกษัตริย์ที่มีอ�ำนาจเบ็ดเสร็จของฝรั่งเศส ด้วยเหตุ
พืน้ ฐานดังกล่าวมองเตสกิเออจึงพยายามค้นหารูปแบบของรัฐทีด่ กี ว่าซึง่ ก่อให้เกิดแนวคิด
ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ แนวคิ ด ว่ า ด้ ว ยประชาธิ ป ไตย เพราะฉะนั้ น แนวคิ ด
ของมองเตสกิเออจึงคล้ายกับล้อคทีม่ ผี ลในทางอ้อมในการช่วยพัฒนาทฤษฎีประชาธิปไตย
สาระส�ำคัญของงานของมองเตสกิเออคือระบบการควบคุมอ�ำนาจและการท�ำให้เกิด
ความสมดุลของอ�ำนาจซึ่งท�ำให้สามารถถ่วงดุลอ�ำนาจทางการเมืองได้และจะท�ำให้เกิด
หลักประกันในความมั่นคงในสิทธิของพลเมือง ดังนั้นแนวคิดของมองเตสกิเออจึงมี
บทบาทส�ำคัญในแนวคิดของประชาธิปไตยทางสายกลางในความหมายของระบบกษัตริย์
ภายใต้รัฐธรรมนูญโดยมีพื้นฐานของประชาธิปไตยด้วย แนวคิดดังกล่าวก่อให้เกิด
หลักการใหม่ของสถาบันประชาธิปไตยโดยทางผู้แทนขึ้น5
		 แนวคิดว่าด้วยรูปแบบของรัฐของมองเตสกิเออมีรปู แบบพืน้ ฐานอยู่ 3 รูปแบบ คือ
การปกครองแบบกดขี่ (die Despotie) การปกครองโดยกษัตริย์ (die Monarchie) และ
การปกครองแบบสาธารณรัฐ (die Republik) การปกครองแบบกดขี่ (die Despotie)
เป็นการปกครองโดยบุคคลซึง่ ปราศจากกฎเกณฑ์และกฎหมายการปกครองจึงขึน้ อยูก่ บั
ความประสงค์ของผู้ปกครอง การปกครองโดยกษัตริย์ (die Monarchie) รูปแบบของ
รัฐบาลของการปกครองโดยกษัตริยเ์ ป็นการปกครองโดยคนคนเดียวแต่เป็นการปกครอง
ตามกฎหมายที่ก�ำหนดไว้และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ส่วนการปกครองแบบ
สาธารณรัฐ (die Republik) เป็นการปกครองโดยประชาชนในฐานะเป็นองค์กรกลุม่ หรือ
ประชาชนเพียงส่วนหนึ่งถืออ�ำนาจอธิปไตย ในส่วนของการปกครองแบบสาธารณรัฐ
มองเตสกิเออยังแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ อภิชนาธิปไตย (Aristokratie) และ
ประชาธิปไตย (Demokratie) ดังนั้น การปกครองแบบสาธารณรัฐที่ประชาชนจึงเป็น
องค์กรกลุม่ ทีถ่ อื อ�ำนาจอธิปไตยระบบนีเ้ รียกว่า “ประชาธิปไตย แต่หากอ�ำนาจอธิปไตย
อยูใ่ นมือของประชาชนเพียงบางส่วนจึงเรียกระบบนีว้ า่ “อภิชนาธิปไตย” ประชาธิปไตย
5

Manfred G. Schmidt, Demokratietheorie, 4. Aufl., VS Verlag 2008, p.67
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ส�ำหรับมองเตสกิเออถือว่าเป็นรูปแบบของรัฐซึ่งประชาชนเป็นผู้อ�ำนาจในการตรา
กฎหมาย และโดยพืน้ ฐานแล้วมีหน้าทีใ่ นการวินจิ ฉัยตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญหรือ
ตามกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่ง ซึ่งแน่นอนมิได้เป็นการใช้อ�ำนาจอธิปไตยโดยตรง
ตามความคิดของ โบแดง, ฮอบส์ และรุสโซ หากแต่เป็นการใช้อ�ำนาจผ่านการเลือก
องค์กรทีจ่ ะใช้อำ� นาจรัฐ ดังนัน้ มองเตสกิเออจึงคิดถึงองค์กรทีจ่ ะให้คำ� ปรึกษาหรือวุฒสิ ภา
และการแต่งตัง้ รัฐมนตรีโดยผ่านประชาชน โดยการลงคะแนนเสียงของประชาชนจะต้อง
กระท�ำโดยเปิดเผยต่อสาธารณะ มองเตสกิเออ ให้คุณค่าสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นกฎเกณฑ์
พื้นฐานของประชาธิปไตย แต่อย่างไรก็ตามการก�ำหนดรูปแบบของรัฐตามแนวคิด
ของมองเตสกิเออนั้นมีความสัมพันธ์กับโครงสร้างทางสังคม ความแตกต่างระหว่าง
คณาธิปไตย ราชาธิปไตยและประชาธิปไตยนั้นการแบ่งโครงสร้างทางสังคมในส่วนของ
“ขุนนาง” “กษัตริย์” และ “ประชาชน” ภายใต้“ประชาชน” ตามความเข้าใจของ
มองเตสกิเออนั้นมิได้หมายถึงประชาชนทั่วไป แต่หมายถึง พลเมืองที่ถือครองทรัพย์สิน
ประชาชนอืน่ ๆ นัน้ ไม่ถอื ว่าเป็นพลังส�ำคัญในทางการเมืองแต่อย่างใด การน�ำความหมาย
ของ “ประชาชน” ในความหมายอย่างแคบมาใช้นั้นมองเตสกิเออได้อาศัยทฤษฎีและ
แนวทางปฏิบัติของประชาธิปไตยแบบเอเธนส์ แต่ที่แตกต่างจากแนวคิดประชาธิปไตย
แบบโบราณในอดีตซึ่งได้รับการเน้นย�้ำโดยมองเตสกิเออคือความจ�ำเป็นที่จะต้อง
มี ตั ว แทนของประชาชน ประชาธิ ป ไตยโดยการมาร่ ว มประชุ ม กั น โดยประชาชน
ตามแนวทางของประชาธิปไตยยุคดั้งเดิมนั้นตามความเห็นของมองเตสกิเออเป็นระบบ
การปกครองที่มีข้อเสียมากมาย
		 หนังสือ “เจตนารมณ์แห่งกฎหมาย” ของมองเตสกิเออถือว่ามีส่วนอย่างส�ำคัญ
ในการพัฒนาแนวคิดในทางรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบทที่ 11 ของหนังสือ
ที่เกี่ยวกับประเทศอังกฤษในบทดังกล่าวมองเตสกิเออได้วิเคราะห์ระบอบราชาธิปไตย
ภายใต้รัฐธรรมนูญเป็นระบอบราชาธิปไตยที่มีความเหมาะสมกับยุคสมัยนั้น และจาก
จุดนัน้ เองทีม่ องเตสกิเออได้พฒ
ั นาความคิดทฤษฎีวา่ ด้วยการแบ่งแยกอ�ำนาจ เป็นทฤษฎี
ของการแบ่งแยกอ�ำนาจรัฐออกเป็นนิติบัญญัติ บริหารและตุลาการ แต่ในความเป็นจริง
แล้วมองเตสกิเออได้สร้างรูปแบบของการแบ่งแยกอ�ำนาจและการถ่วงดุลอ�ำนาจแบบเสรี
โดยเฉพาะอย่ า งมองเตสกิ เ ออได้ เ น้ น ย�้ ำ ในบทที่ 12 ของหนั ง สื อ “เจตนารมณ์
แห่งกฎหมาย” ในเรือ่ งการแบ่งอ�ำนาจและการกระจายอ�ำนาจ ไม่ใช่เรือ่ งของการตัดขาด
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อ�ำนาจและแยกให้เป็นอิสระ ดังนั้น หลักการแบ่งแยกอ�ำนาจของมองเตสกิเออจึงเป็น
การสังเคราะห์จาก “ความชอบด้วยกฎหมาย” “สิทธิขนั้ พืน้ ฐาน” “การแบ่งอ�ำนาจ” และ
“การผสานของหลักการดังกล่าว” ซึง่ พลังในทางสังคมได้เข้าไปมีสว่ นร่วมในกระบวนการ
ดังกล่าว ซึ่งหมายถึง กษัตริย์ ขุนนาง และพลเมือง แนวคิดการแบ่งแยกอ�ำนาจ
ของมองเตสกิเออจึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อแนวคิดประชาธิปไตยโดยเฉพาะอย่างใน
3 ประการ
		 ประการแรก ความคิดพืน้ ฐานซึง่ Riklin กล่าวว่า เพราะมนุษย์มอี ำ� นาจซึง่ มีความ
โน้มเอียงที่จะใช้อ�ำนาจในทางที่ไม่ชอบหากปราศจากการก�ำหนดขอบเขตของอ�ำนาจ
ด้วยเหตุนจี้ ำ� เป็นจะต้องบังคับให้มกี ารกระจายอ�ำนาจไปยังผูใ้ ช้อำ� นาจหลายคน ซึง่ แต่ละ
ผู้ใช้อ�ำนาจสามารถยับยั้งการใช้อ�ำนาจโดยไม่ชอบของอีกอ�ำนาจหนึ่งได้
		 ประการที่สอง เป็นแนวคิดว่าด้วยการถ่วงดุลอ�ำนาจ ทั้งนี้ เพื่อความมั่นคงและ
เสรีภาพของประชาชน
		 ประการทีส่ าม เป็นเรือ่ งความผูกพันเข้าด้วยกันของประชาธิปไตยในระบบแนวคิด
ที่มีการผสมผสานหลักการต่างและหลักการแบ่งแยกอ�ำนาจ6
		 แนวคิดในการถ่วงดุลอ�ำนาจของมองเตสกิเออประกอบด้วยส่วนประกอบทีส่ ำ� คัญ
4 ส่วน ดังนี้ (1) อ�ำนาจรัฐซึ่งแยกออกเป็นอ�ำนาจนิติบัญญัติ อ�ำนาจบริหารและอ�ำนาจ
ตุลาการ (2) พลังอ�ำนาจทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กษัตริย์, ขุนนางและพลเมือง
(3) องค์กรของรัฐ ซึ่งได้รับเลือกมาจากพลเมือง, สภาของพลเมือง, สภาของขุนนาง,
ศาลประชาชนซึง่ มาจากการเลือกของพลเมือง, ศาลของขุนนาง, นอกจากนีส้ ถาบันกษัตริย์
และรัฐมนตรีซึ่งเป็นที่ปรึกษาของกษัตริย์ และ (4) อ�ำนาจรัฐ ในการเลือกตัวแทน
และอ� ำ นาจในการออกกฎหมาย โดยส่ ว นประกอบของหลั ก การถ่ ว งดุ ล อ� ำ นาจ
ของมองเตสกิเออเป็นการเชื่อมโยงหลักการที่ส�ำคัญ ดังนี้
		 ประการทีห่ นึง่ เสรีภาพไม่อาจเกิดขึน้ ได้ หากสองหรือสามอ�ำนาจนัน้ เป็นอ�ำนาจ
ขององค์กรใดองค์กรหนึ่งของรัฐ หรือเป็นอ�ำนาจทางสังคมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
		 ประการที่สอง เสรีภาพไม่อาจเกิดขึ้นได้ หากทั้งสามอ�ำนาจนั้นได้มอบหมาย
ให้องค์กรใดองค์กรหนึ่งของรัฐ หรือมอบหมายให้อ�ำนาจทางสังคมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
6

Ibid, p.73
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		 ประการทีส่ าม เสรีภาพไม่อาจเกิดขึน้ ได้ หากพลังทางสังคมไม่ได้เข้าไปมีสว่ นร่วม
อย่างเหมาะสมกับทั้งสามอ�ำนาจ ซึ่งหมายถึงเป็นเพียงผู้อยู่ภายใต้อ�ำนาจปกครอง
		 ประการที่สี่ ความเสมอภาคและความอิสระของอ�ำนาจทางสังคมที่ส�ำคัญที่สุด
(กษัตริย์, ขุนนางและพลเมือง) จึงเป็นพื้นฐานของการท�ำงานร่วมกัน
		 หลักการแบ่งแยกอ�ำนาจของมองเตสกิเออได้ก�ำหนดให้มีการแบ่งอ�ำนาจและ
การจ�ำกัดการใช้อำ� นาจรัฐและอ�ำนาจทางสังคม สถาปัตยกรรมของหลักการถ่วงดุลอ�ำนาจ
ทีเ่ ป็นผลมาจากหลักการแบ่งแยกอ�ำนาจอาจอธิบายได้ดงั นี้ อ�ำนาจในการออกกฎหมาย
เป็นอ�ำนาจที่แบ่งให้กับสามอ�ำนาจทางสังคมของพลเมือง ขุนนางและกษัตริย์ หรือ
สภาพลเมือง สภาขุนนาง และสถาบันกษัตริย์ ในเวลาเดียวกัน ท�ำให้พลเมืองมีสถานะ
ที่เข้มแข็งที่สุด สถาบันกษัตริย์อ่อนแอที่สุด ส่วนขุนนางมีความเข้มแข็งปานกลาง
การตรากฎหมายไม่สามารถจะกระท�ำได้หากปราศจากความยินยอมจากทัง้ สามอ�ำนาจ
ทางสังคม ดังนัน้ ทัง้ สามองค์กรดังกล่าวจึงมีอำ� นาจในการออกกฎหมาย อ�ำนาจดังกล่าว
จึงอยู่ในมือของทั้งสามอ�ำนาจทางสังคม ซึ่งก็คือ สภาพลเมือง สภาขุนนาง และสถาบัน
กษัตริย์ซึ่งกระท�ำการโดยรัฐมนตรี ในลักษณะเช่นนี้ย่อมท�ำให้ส่วนสถาบันกษัตริย์
เป็นส่วนที่เข้มแข็งที่สุด รัฐสภาไม่สามารถที่จะขัดขวางการตัดสินใจของฝ่ายบริหารได้
ตราบเท่าที่รัฐสภาไม่ได้มีส่วนร่วมในฝ่ายบริหารด้วย แต่รัฐสภาสามารถมีอิทธิพล
เชิงป้องกัน (ความผูกพันตามกฎหมายและทางการคลังของสถาบันกษัตริย)์ หรือมีอทิ ธิพล
เชิงแก้ไข (การควบคุมการด�ำเนินการตามกฎหมาย, การควบคุมและการลงโทษทางอาญา
ต่อรัฐมนตรี) อ�ำนาจตุลาการมีการแบ่งให้กับ 2 อ�ำนาจทางสังคมโดยมี 4 องค์กร
เป็นผูใ้ ช้อำ� นาจ (ศาลพลเรือน, ศาลขุนนาง, สภาพลเรือน, สภาขุนนาง) ในส่วนของอ�ำนาจ
ตุลาการสถาบันกษัตริย์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ
		 รากฐานของแนวคิดการแบ่งแยกอ�ำนาจของมองเตสกิเออถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของการประเมินคุณค่าสถาบันทางการเมืองของอังกฤษ ซึ่งมองเตสกิเออประทับใจ
ในเสรีภาพ ซึง่ มองเตสกิเออได้พบเห็นว่าปกคลุมอยูใ่ นดินแดนของอังกฤษ ประเทศอังกฤษ
ส�ำหรับมองเตสกิเออแล้วเป็นประเทศที่มีเสรีภาพมากที่สุดในโลก มีเสรีภาพเพราะใน
อังกฤษกษัตริย์ปราศจากอ�ำนาจที่จะกระท�ำต่อพลเมืองคนใดคนหนึ่งโดยผิดกฎหมาย
เพราะอ�ำนาจของกษัตริย์ถูกจ�ำกัดโดยกฎหมายของรัฐสภาและถูกควบคุมตรวจสอบได้
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มองเตสกิเออพิเคราะห์ความสมดุลแห่งอ�ำนาจของอ�ำนาจบริหารและอ�ำนาจนิตบิ ญ
ั ญัติ
7
ในการมีบทบาทร่วมกันจากสถาบันของประเทศอังกฤษ
		 ความน่ า สนใจในทฤษฎี ป ระชาธิ ป ไตยของมองเตสกิ เ ออไม่ ใช่ เ พี ย งเพราะ
มองเตสกิ เ ออวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ร ะบอบการปกครองแบบกดขี่ และการเพิ่ ม คุ ณ ค่ า
ของประชาธิปไตยในแนวคิดว่าด้วยรูปแบบของรัฐ นอกจากนี้การพิเคราะห์ถึงเงื่อนไข
ในการท�ำภารกิจในทางประชาธิปไตยของรัฐธรรมนูญของรัฐให้เกิดความกระจ่างขึ้น
ประชาธิปไตยจะเติบโตได้อย่างดีที่สุดในรัฐเล็ก ๆ และรัฐใดก็ตามที่มีความเสมอภาค
ของสังคม นอกจากนี้ในรัฐนั้นต้องมีความส�ำคัญของวัฒนธรรมและการเมืองซึ่งมีความ
มุ่งหมายต่อความเสมอภาค สิ่งเหล่านี้ถือว่าเพียงพอส�ำหรับเงื่อนไขของความเป็น
ประชาธิปไตย เพราะในสังคมประชาธิปไตยทุก ๆ คนควรจะได้รับความประโยชน์
ที่เท่าเทียมกัน รูปแบบของรัฐตามความคิดของมองเตสกิเออที่ปรากฎออกมาในช่วง
เวลานั้น ถือว่าผลงานของมองเตสกิเออมีความส�ำคัญทั้งในส่วนของแนวคิดว่าด้วยการ
แบ่งแยกอ�ำนาจและแนวคิดว่าด้วยประชาธิปไตย ในงานของมองเตสกิเออได้ผสมผสาน
ระหว่างหลักการแบ่งแยกอ�ำนาจกับหลักการปกครองโดยกษัตริย์ ดังนั้นรูปแบบของรัฐ
ของมองเตสกิเออจึงประกอบด้วยส่วนส�ำคัญที่ว่าด้วยประชาธิปไตย ในหนังสือดังกล่าว
ของมองเตสกิเออในบางครั้งเรียกรูปแบบของรัฐโดยรวมว่า “ประชาธิปไตยเสรี”
หรือจ�ำแนกว่าเป็น “ประชาธิปไตยทางสายกลาง” มองเตสกิเออไม่ถือว่าเป็นสมาชิก
ของกลุม่ คิดประชาธิปไตย แต่อยูใ่ นกลุม่ ระหว่างกลุม่ ทีม่ คี วามพอใจระบอบอภิชนาธิปไตย
และมีความชอบในระบอบสาธารณรัฐ คือเป็นระบอบการปกครองโดยกษัตริย์ภายใต้
รัฐธรรมนูญและเพิม่ เติมด้วยระบอบอภิชนาธิปไตยและระบอบสาธารณรัฐ ประชาธิปไตย
ส� ำ หรั บ มองเตสกิ เ ออในเบื้ อ งต้ น จึ ง เป็ น ส่ ว นประกอบทางความคิ ด ที่ เ กิ ด จากการ
วิพากษ์วิจารณ์ระบบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ของฝรั่งเศส แต่อย่างไร
ก็ตาม สาระส�ำคัญของแนวคิดประชาธิปไตยของมองเตสกิเออส�ำหรับช่วงเวลานั้น
ถือว่าเป็นแนวคิดที่รุนแรง งานเขียนบางชิ้นกล่าวถึงแนวคิดดังกล่าวว่าเป็นแนวคิด
เชิงปฏิวัติ ซึ่งได้รับการกล่าวอ้างจากพวกมีแนวคิดในการปฏิวัติของฝรั่งเศส รวมทั้ง
ในรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาซึ่งปรากฎแนวคิดของมองเตสกิเอออยู่ด้วย
7

Ibid, p.75

_20-0283(001-536)P5.indd 24

14/7/2563 BE 10:21

ศาลรัฐธรรมนูญกับแนวคิดประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ (Sustainable Democracy) | 25

		 2.1.4 แนวคิดอ�ำนาจอธิปไตยของปวงชนของรุสโซ8
		 แนวความคิดของรุสโซมีบทบาทต่อการพัฒนาระบบการเมืองในอดีตจนถึง
ปัจจุบนั โดยแนวความคิดของรุสโซจะแตกต่างจากแนวความคิดของฮอบส์ และจอห์น ล้อค
แนวความคิดว่าด้วยสัญญาและทฤษฎีวา่ ด้วยอ�ำนาจอธิปไตยได้ถกู พัฒนามาจากสงคราม
ทางศาสนาและสงครามกลางเมืองของยุโรป สงครามทัง้ สองมีคำ� ตอบอยูท่ คี่ วามอ่อนแอ
ของสถาบันการเมืองและสังคม ความสงบสุขภายในซึ่งโดยทั่วไปแล้วเป็นอ�ำนาจหน้าที่
ของรัฐซึง่ มีรากฐานมาจากทฤษฎีสญ
ั ญาและอ�ำนาจอธิปไตย ซึง่ รัฐย่อมมีอำ� นาจอธิปไตย
ทั้งภายในและภายนอกและแนวคิดเรือ่ งดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความชอบด้วยกฎหมาย
ที่ได้รับการยอมรับจากพลเมืองทั้งหลาย โครงสร้างทางแนวคิดทั้งสองประการได้รับ
การยอมรับจากรุสโซ รุสโซได้วพิ ากษ์วจิ ารณ์แนวคิดอ�ำนาจอธิปไตยมาสูอ่ ำ� นาจอธิปไตย
ของปวงชนกับการรวมเข้ากับแนวคิดประชาธิปไตย และในขณะเดียวกันกับการรวม
เข้ากับอ�ำนาจปกครองโดยเด็ดขาด นักทฤษฎีว่าด้วยสัญญาและนักทฤษฎีว่าด้วย
อ�ำนาจอธิปไตยก่อนรุสโซได้โต้แย้งการเปลี่ยนผ่านอ�ำนาจอธิปไตยของปวงชนมาสู่รัฐ
หรือผู้ปกครอง ซึ่งในประเด็นดังกล่าวรุสโซก�ำหนดขอบเขตในเรื่องนั้นอย่างชัดเจน
การเปลี่ยนผ่านอ�ำนาจอธิปไตยจากประชาชนมาสู่ผู้ปกครองไม่สามารถกระท�ำได้
อ�ำนาจอธิปไตยอยู่ที่ประชาชนและจะต้องคงอยู่ที่ประชาชน สังคมเองย่อมมีสิทธิที่จะ
ตกลงท�ำสัญญาในการที่จะรักษาสถานะของอ�ำนาจอธิปไตยไว้ แนวคิดในเรื่องสัญญา
ประชาคมของรุสโซจึงแตกต่างจากแนวคิดของฮอบส์ตามแนวความคิดว่าด้วยอ�ำนาจ
อธิปไตยในยุคก่อนของโบแดงและของฮอบส์นนั้ รุสโซด้วยว่า อ�ำนาจอธิปไตยเป็นอ�ำนาจ
ที่ไม่อาจจ�ำหน่ายจ่ายโอนได้ เป็นอ�ำนาจที่ไม่อาจมอบต่อได้ และเป็นอ�ำนาจที่ไม่อาจ
แบ่งแยกได้ นอกจากนี้รุสโซยังเห็นว่าเป็นอ�ำนาจที่ไม่อาจผิดพลาดได้และเป็นอ�ำนาจ
ที่เป็นที่สุด อ�ำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนย่อมหมายความว่า ผู้ปกครองของปวงชน
โดยรวม ดังนัน้ รัฐบาลหรือฝ่ายบริหารโดยรวมตามแนวคิดของรุสโซจึงเป็นเพียง “ ผูร้ บั ใช้
ของอ�ำนาจอธิปไตย” จากแนวคิดของรุสโซดังกล่าวจึงท�ำให้รุสโซมีความคิดตรงข้าม
กับความคิดของ จอห์น ล้อค

8

Ibid, p.81
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		 รุสโซเห็นว่าอ�ำนาจอธิปไตยเป็นอ�ำนาจที่ไม่อาจแบ่งแยกได้และให้การด�ำเนิน
ภารกิจของรัฐนั้นผูกพันกับภารกิจของประชาชน ซึ่งท�ำให้รัฐและสังคมมีความเป็น
“เอกภาพ” ความเป็นเอกภาพดังกล่าวถูกก่อตัง้ ขึน้ โดย “สัญญาประชาคม” ซึง่ ประชาชน
ให้ความยินยอม สัญญาประชาคมดังกล่าวมีความชอบด้วยกฎหมาย เพราะประชาชน
ทั้งได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และสัญญาประชาคมดังกล่าวมีความชอบด้วย
วัตถุประสงค์เพราเป็นสัญญานั้นมีความมุ่งหมายเพื่อความสงบสุขของสังคมโดยรวม
รู ป แบบของรั ฐ และประชาธิ ป ไตย โดยที่ ชี วิ ต ของรุ ส โซอยู ่ ใ นช่ ว งที่ ยุ โรปปกครอง
โดยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ บางสังคมทีม่ ลี กั ษณะกึง่ ประชาธิปไตย เช่นในการปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ในสวิสเซอร์แลนด์ หรือในเมืองเจนีวาทีเ่ ป็นบ้านเกิดของรุสโซ แต่เมืองเหล่านี้
ก็เป็นเพียงข้อยกเว้นเท่านั้น ในงานเขียนของรุสโซจึงพยายามจะผูกโยงแนวคิดของ
รุสโซกับรูปแบบของรัฐในยุคเก่า ซึ่งรุสโซได้แบ่งแยกระบอบการปกครองเช่นเดียวกับ
นักคิดอืน่ ๆ ทีแ่ บ่งแยกระหว่างประชาธิปไตย คณาธิปไตย ราชาธิปไตย รวมทัง้ ระบอบผสม
อืน่ ๆ ระบอบประชาธิปไตยแตกต่างจากระบอบคณาธิปไตยและราชาธิปไตย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับฝ่ายบริหาร ตามระบอบประชาธิปไตยฝ่ายบริหารมาจากการ
มอบอ�ำนาจของประชาชนโดยรวมหรือประชาชนส่วนใหญ่ ดังนัน้ จึงเป็นการมอบอ�ำนาจ
ให้กับพลเมืองให้มีอ�ำนาจรัฐ และพลเมืองที่ว่านั้นย่อมเป็นเพียงบุคคลทั่วไปเท่านั้น
ส่วนอ�ำนาจนิติบัญญัติย่อมอยู่ในมือของประชาชน เช่นเดียวกับรูปแบบของรัฐบาล
รูปแบบอื่น ๆ
2.2 มิติในการพิจารณา “ประชาธิปไตย”
		 มิติในการพิจารณาเกี่ยวกับ “ประชาธิปไตย” อาจแยกพิจารณาได้หลายมิติดังนี้
2.2.1 ประชาธิปไตยพิจารณาจากการแสดงเจตจ�ำนงของประชาชน 2.2.2 ประชาธิปไตย
กับความเห็นชอบ และ 2.2.3 ประชาธิปไตยกับรูปแบบของรัฐบาล (form of government)
		 2.2.1 ประชาธิปไตยพิจารณาจากการแสดงเจตจ�ำนงของประชาชน
2.2.1.1 ประชาธิปไตยทางตรง (die unmittelbare Demokratie)
					 ตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นถึงประชาธิปไตยในยุคกรีกโบราณซึ่งเกิดขึ้น
ที่เมืองเอเธนส์ถือว่าเป็นประชาธิปไตยทางตรง ซึ่งมีความหมายว่า ประชาชนเป็นผู้ใช้
อ�ำนาจด้วยตนเอง อันเป็นระบอบการปกครองที่เกิดขึ้นในเอเธนส์ซึ่งกินเวลาประมาณ
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200 ปี ซึ่งในปัจจุบันนี้อาจพบได้ในการปกครองส่วนท้องถิ่นเล็ก ๆ ของสวิสเซอร์แลนด์
ซึ่งประชาชนได้มาประชุมร่วมกันเพื่อตัดสินใจในเรื่องภารกิจของท้องถิ่น ถึงแม้ว่า
จะเป็นเพียงท้องถิน่ เล็ก ๆ ทีไ่ ม่มปี ญ
ั หาความยุง่ ยากซับซ้อนในเรือ่ งทีจ่ ะตัดสินใจแต่ทอ้ งถิน่
ดังกล่าวได้ก�ำหนดให้ประชาชนซึ่งมีสิทธิมาประชุมเพื่อตัดสินใจร่วมกันเฉพาะในเรื่อง
ทีม่ คี วามส�ำคัญเท่านัน้ ส่วนเรือ่ งทีเ่ ป็นการปฏิบตั หิ น้าทีป่ ระจ�ำทัง้ หลายก็มอบหมายให้กบั
ผู้แทนไปด�ำเนินการแทนประชาชนในท้องถิ่น ดังนั้นแม้จะเป็นเพียงองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เล็ก ๆ ยังจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องสร้างองค์กรขึน้ มาใช้อำ� นาจแทนเหตุผลส�ำคัญของ
เรือ่ งนีม้ เี หตุผลจากเรือ่ ง “ประสิทธิภาพ” ในการสร้างโครงสร้างขององค์กรเพือ่ ท�ำภารกิจ
ดังกล่าว ความยุ่งยากซับซ้อนของรัฐสมัยใหม่ท�ำให้มีความจ�ำเป็นที่จะต้องแบ่งแยก
ภารกิจของรัฐเพื่อท�ำให้สามารถบรรลุภารกิจเหล่านั้นเพื่อตอบสนองความต้องการของ
สังคมได้ นับตั้งแต่การปฏิวัติใหญ่ในฝรั่งเศส ซีเอเยส์ได้เรียกร้องให้ทบทวนตรวจสอบ
หลักประชาธิปไตยทางตรงและแทนที่ประชาธิปไตยทางตรงด้วยประชาธิปไตยโดยทาง
ผู้แทน การท�ำให้เกิดความพอใจต่อความจ�ำเป็นของสังคมยังจ�ำเป็นจะต้องมีเจตจ�ำนง
ร่วมกันของสังคม แต่เจตจ�ำนงร่วมกันของสังคมมิได้หมายถึงเจตจ�ำนงของแต่ละบุคคล
ที่น�ำมารวมกัน หากจะต้องการให้เจตจ�ำนงของบุคคลในสังคมที่มีขนาดใหญ่สามารถ
เป็ น ไปได้ จ ะต้ อ งอาศั ย เสี ย งข้ า งมากมาแทนเจตจ� ำ นงของทุ ก คนที่ น� ำ มารวมกั น
โดยเจตจ�ำนงของเสียงข้างมากเป็นเจตจ�ำนงทีม่ ผี ลผูกพัน หากแต่การด�ำเนินการเช่นนัน้
ก็อาจยังไม่เพียงพอ อาจต้องยอมให้ประชาชนกลุ่มหนึ่งสามารถที่จะแสดงเจตจ�ำนง
ได้โดยตรงหรือโดยการเสนอกฎหมายได้โดยตรง ดังนัน้ รัฐสมัยใหม่ทงั้ หลายจึงไม่ดำ� เนินการ
โดยอาศัยเจตจ�ำนงของสมาชิกทีม่ าประชุมร่วมกัน หากแต่อาศัยการสร้างเจตจ�ำนงร่วมกัน
โดยผ่านทางผูแ้ ทน ซึง่ เป็นการพัฒนาของสังคมมนุษย์ทอี่ าศัยอยูร่ ว่ มกันภายใต้กฎหมาย
และกระบวนการตรากฎหมายกระท�ำโดยผ่านตัวแทนของประชาชน9
		 จากข้อจ�ำกัดของประชาธิปไตยทางตรงดังได้กล่าวแล้วข้างต้น ในรัฐสมัยใหม่
ซึ่งมีปัญหายุ่งยากซับซ้อนทั้งในทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ประชาธิปไตยโดยทาง
ผู้แทนเท่านั้นที่สามารถท�ำให้หลักประชาธิปไตยด�ำเนินไปได้ แต่อย่างไรก็ตามยังคงมี
ค�ำถามที่ตามมาว่า การให้ประชาชนทั้งหมดมาออกเสียงนั้นควรจะน�ำมาใช้เพื่อเสริม
9

Zippelius Reinhold, Allgemeine Staatslehre, 12. Aufl., Muenchen 1994, p.172
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หรือเติมเต็มประชาธิปไตยแบบผู้แทนหรือไม่ เพียงใด ซึ่งประชาธิปไตยทางตรง
อาจแสดงออกในรูปแบบที่หลากหลายได้ดังนี10้
			 (1) การให้ประชาชนตัดสินใจ (Volkentschied) หมายถึง การให้ประชาชน
ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตัดสินใจปัญหาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยผลการ
ตัดสินใจของประชาชนดังกล่าวมีผลผูกพันในทางกฎหมาย
			 (2) การออกเสียงของประชาชน (Volksabstimmung) หมายถึง กระบวนการ
ในการให้ประชาชนตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งน�ำมาสู่กระบวนการออกเสียง
ของประชาชน
			 (3) การเสนอญัตติจากประชาชน (Volksbegehren) หมายถึง การเสนอญัตติ
จากประชาชนเพื่อให้ด�ำเนินการจัดให้ประชาชนได้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ
หรือให้องค์กรตามรัฐธรรมนูญตามที่ก�ำหนดเป็นองค์กรในการตัดสิน
			 (4) การเสนอญัตติของประชาชนต่อสภา (Volksinitiative) หมายถึง การเสนอ
ญัตติของประชาชนต่อสภาเพื่อให้สภาด�ำเนินการให้มีการตัดสินใจในเรื่องนั้น ๆ
			 (5) ประชามติ (Referendum) หมายถึง การตัดสินใจของประชาชนเกี่ยวกับ
กฎหมายทีผ่ า่ นการพิจารณาจากรัฐสภาแล้ว หรือเกีย่ วกับการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ
ที่ได้รับการพิจารณาจากรัฐสภาแล้ว
			 (6) การถามความเห็นประชาชน (Volksbefragung) หมายถึง การตั้งค�ำถาม
อย่างเป็นทางการของประชาชนเกีย่ วกับกิจการบ้านเมืองในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ ซึง่ มีลกั ษณะ
ตรงกันข้ามกับการให้ประชาชนตัดสินใจ (Volkentschied) การถามความเห็นประชาชน
ดังกล่าวไม่มผี ลผูกพันในทางกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากเป็นการถามประชาชน
อย่างเป็นทางการ และการตัดสินของประชาชนย่อมมีผลในทางการเมือง
		 ดังนัน้ ลักษณะของประชาธิปไตยทางตรงตัง้ แต่สมัยกรีกโบราณจึงยังคงมีบทบาท
ต่อประชาธิปไตยในปัจจุบัน โดยการน�ำคุณลักษณะของประชาธิปไตยทางตรงที่ให้
ประชาชนทุกคนที่มีสิทธิได้ใช้สิทธิของตนโดยตรงเพื่อด�ำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามทีไ่ ด้กล่าวแล้วข้างต้น ดังนัน้ ในปัจจุบนั นีร้ ฐั ธรรมนูญของหลายประเทศได้ออกแบบ
ให้ใช้ประชาธิปไตยทางตรงเพือ่ ถ่วงดุลกับประชาธิปไตยทางผูแ้ ทน โดยเฉพาะในเรือ่ งทีม่ ี
10

Maurer Hartmut, Staatsrecht I, 2. Aufl., Muenchen 2001, p.196
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ความส�ำคัญ เช่น การแก้ไขรัฐธรรมนูญ เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบในการแก้ไขแล้ว
จะต้องน�ำมาให้ประชาชนออกเสียงลงประชามติอีกชั้นหนึ่ง เพื่อให้แน่ใจว่าประชาชน
ในฐานะเจ้าของอ�ำนาจอธิปไตยเห็นพ้องกับการแก้ไขเปลีย่ นแปลงดังกล่าว ประชาธิปไตย
ทางตรงยิ่งมีบทบาทมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อประชาธิปไตยพัฒนาไปสู่ “ประชาธิปไตย
โดยพรรคการเมือง” (parteienstaatliche Demokratie) ซึ่งมีการอาศัยเสียงข้างมาก
ของระบบตัวแทนเพื่อตนเองและพวกพ้องน�ำไปสู่ความเสื่อมของระบอบประชาธิปไตย
โดยทางผูแ้ ทน ด้วยเหตุนปี้ ระชาธิปไตยของหลายประเทศจึงออกแบบให้มลี กั ษณะผสม
ระหว่างประชาธิปไตยทางผู้แทนกับประชาธิปไตยทางตรง
2.2.1.2 ประชาธิปไตยโดยผู้แทนหรือประชาธิปไตยทางอ้อม (die
mittelbare und repraesentative Demokratie)
					 พัฒนาการของประชาธิปไตยโดยผู้แทนหรือประชาธิปไตยทางอ้อม
มีพฒ
ั นาการในทางประวัตศิ าสตร์ในช่วงศตวรรษที่ 18 ถึงศตวรรษที่ 20 โดยมีพฒ
ั นาการ
ที่แตกต่างหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังการปฏิวัติใหญ่ในฝรั่งเศสในปี 1789
เนื่ อ งจากการตั ด สิ น ใจของรั ฐ ในเรื่ อ งต่ า ง ๆ อาจมี ผ ลกระทบต่ อ การด� ำ เนิ น ชี วิ ต
ของประชาชนโดยรวม ดังนัน้ เพือ่ ความถูกต้องในการตัดสินใจของรัฐและความเห็นชอบ
ของประชาชนจึงควรจะท�ำให้เกิดความมั่นใจโดยการให้สิทธิในการตรวจสอบหรือให้
หลั ก ประกั น ว่ า ให้ พ ลเมื อ งทั่ ว ไปเลื อ กผู ้ แ ทนของตนและยอมให้ มี ก ารตรวจสอบ
การตัดสินใจของรัฐเหล่านั้นได้11 พื้นฐานความคิดเหล่านี้มีส่วนส�ำคัญในการผลักดันให้
แนวคิดประชาธิปไตยพัฒนาการไปสูป่ ระชาธิปไตยโดยพรรคการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในช่ ว งที่ ช นชั้ น แรงงานเริ่ ม มี ค วามเข้ ม แข็ ง ประกอบกั บ ความเข้ า ใจเรื่ อ งหลั ก
ความเสมอภาคมี ค วามเปลี่ ย นแปลงไป พั ฒ นาการของประชาธิ ป ไตยโดยผู ้ แ ทน
จึงเข้ามามีบทบาทส�ำคัญของการพัฒนาประชาธิปไตย
					 ส�ำหรับรัฐที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยไม่มีรัฐใดในศตวรรษที่ 20
ที่ยังคงใช้ระบอบประชาธิปไตยทางตรงต่อไปได้ ประชาธิปไตยทางตรงจึงมีบทบาท
เป็นเพียงการเติมเต็มระบอบประชาธิปไตยโดยทางผูแ้ ทน ดังนัน้ ประชาธิปไตยสมัยใหม่
โดยทั่วไปแล้วถือว่าเป็นประชาธิปไตยโดยผู้แทน ด้วยเหตุนี้ในเบื้องต้นจะได้กล่าวถึง
11

Bleckmann, Albert, Staatsrecht I-Staatsorganisationsrecht, Carl Heymanns Verlag KG 1993,
p.164
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ความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ลือกและผูถ้ กู เลือก12 ดังนัน้ ในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
กระบวนการเลือกตัง้ จึงเป็นกระบวนการทางประชาธิปไตยทีม่ คี วามส�ำคัญอย่างยิง่ ทัง้ นี้
เพือ่ ก่อให้เกิดองค์กรทีม่ คี วามชอบธรรมในทางประชาธิปไตยทีท่ ำ� หน้าทีใ่ นการตัดสินใจ
แทนประชาชน กระบวนการการเลือกตัง้ จึงเป็นเสมือนกระบวนการในการสร้างเจตจ�ำนง
ของประชาชนผ่านการเลือกตัง้ แต่การเลือกตัง้ ผูแ้ ทนย่อมไม่ใช่การแต่งตัง้ บุรษุ ไปรษณีย์
ของประชาชน ซึง่ ในรัฐสภาท�ำหน้าทีเ่ ป็นเพียงให้เป็นไปตามความประสงค์ของผูเ้ ลือกตัง้
เท่านั้นและผูกพันต่อความประสงค์ของผู้เลือกตั้ง แต่แท้จริงแล้วการเลือกตั้งเป็นการ
ตัดสินใจทีแ่ สดงถึงความไว้วางใจของผูเ้ ลือกตัง้ ทีม่ ตี อ่ ผูถ้ กู เลือกทีเ่ ป็นผูท้ มี่ คี วามสามารถ
ในการรักษาผลประโยชน์ทแี่ ท้จริงของประชาชนได้ การท�ำหน้าทีเ่ ป็นตัวแทนจึงผลมาจาก
แบ่งภารหน้าทีข่ องรัฐ กล่าวคือ หลักอ�ำนาจอธิปไตยของปวงชนได้กำ� หนดให้เรือ่ งใดเป็น
อ�ำนาจในการตัดสินใจของรัฐสภาและเรื่องใดเป็นอ�ำนาจในการตัดสินใจของประชาชน
โดยตรง13 หลักการของประชาธิปไตยโดยผู้แทนหรือประชาธิปไตยทางอ้อม (die
mittelbare und repraesentative Demokratie) ประชาธิปไตยทางผูแ้ ทนเป็นประเด็น
การตอบค�ำถามเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง “ประชาชน” กับ “องค์กรของรัฐ” ซึ่งหลัก
ประชาธิปไตยทางผู้แทนไม่อาจตอบค�ำถามในประเด็นดังกล่าวได้ โดยทั่วไปแล้ว
ความสัมพันธ์เหล่านี้ ในด้านหนึ่งองค์กรของรัฐมีความผูกพันต่อเจตจ�ำนงอันแท้จริง
ของประชาชน แต่ในอีกด้านหนึง่ องค์กรของรัฐมีความอิสระจากเจตจ�ำนงของประชาชน
ประชาธิปไตยโดยทางผู้แทนในความหมายของถ้อยค�ำที่น�ำมาใช้นั้นย่อมมีความหมาย
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการตัดสินใจว่า องค์กรของรัฐซึ่งมีพื้นฐานมาจากประชาชนและ
กระท�ำในนามของประชาชนในการตัดสินใจของรัฐในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ องค์กรของรัฐนัน้ ๆ
ย่อมไม่ผกู พันต่อแต่ละเจตจ�ำนงของประชาชน ในประเด็นนีร้ ฐั ธรรมนูญของประเทศต่าง ๆ
จึงมักบัญญัตหิ ลักการไม่อยูภ่ ายใต้อาณัตใิ ด ๆ ของสมาชิกสภาหรือหลัก “free mandate”
ซึ่งหลักการดังกล่าวก�ำหนดว่าแม้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นตัวแทนของปวงชน
แต่สมาชิกสภาเหล่านัน้ ไม่ผกู พันหรือไม่อยูภ่ ายใต้อาณัตใิ ด ๆ หากแต่ตอ้ งด�ำเนินการใด ๆ
ภายใต้มโนธรรมส�ำนึกของตนเป็นที่ตั้ง14
12
13
14

Waldemar Besson/Gotthard Jasper, Das Leitbild der modernen Demokratie, Schriftenreihe
Band 30, Bundeszentrale fuer politische Bildung, Bonn 1990, p.33
Ibid, p.34
Herzog, Art. 20 GG, in Maunz-Duerig, Grundgesetz Kommentar, Band II (Art. 14-37), Muenchen
1997, Art. 20, p.55
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					 2.2.1.3 ประชาธิปไตยโดยพรรคการเมือง (parteienstaatliche
Demokratie)
					 ชัยชนะของแนวคิดประชาธิปไตยน�ำไปสู่พัฒนาการของหลักการต่าง ๆ
หลายประการ ท�ำให้พลเมืองได้เข้ามามีสว่ นร่วมในการสร้างเจตจ�ำนงทางการเมือง ท�ำให้
พลเมืองเป็นผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ หรือเป็นผูส้ มัครเป็นผูแ้ ทนประชาชน ชัยชนะประการส�ำคัญ
ประการหนึ่งคือ ผู้ด�ำเนินการในกิจกรรมทางการเมืองโดยอาศัยหลักประชาธิปไตย
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมสร้างเจตจ�ำนงทางการเมืองและเข้าไปสู่การใช้อำ� นาจรัฐ
ในฐานะผูน้ ำ� ทางการเมือง ดังนัน้ ผูท้ ไี่ ด้ชยั ชนะจากหลักประชาธิปไตยย่อมหมายรวมถึง
กลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ และพรรคการเมือง ในทางทฤษฎีว่าด้วยรัฐให้ความหมาย
ของ “รัฐโดยพรรคการเมือง” (Parteienstaat) ว่าเป็นผลิตผลของการเปลี่ยนแปลง
ในทางโครงสร้างของระบบตัวแทนเสรีแบบรัฐสภามาสู่ประชาธิปไตยแบบมวลชน
โดยพรรคการเมือง (die parteienstaatliche Massendemokratie) การเปลีย่ นแปลง
ในทางโครงสร้างดังกล่าวนี้ท�ำให้พรรคการเมืองมีบทบาทส�ำคัญในกระบวนการสร้าง
เจตจ�ำนงทางการเมืองและกระบวนการการตัดสินใจในเรือ่ งสาธารณประโยชน์ทงั้ หลาย
รวมทั้งยังเข้าไปมีบทบาทในส่วนของฝ่ายปกครองของรัฐและในภาคบริการสาธารณะ
ของรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่ง “รัฐโดยพรรคการเมือง” (Parteienstaat) มีความหมายถึง
โครงสร้างทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะของประชาธิปไตยสมัยใหม่ของตะวันตก Gerhard Leibholz
เห็นว่า รัฐโดยพรรคการเมืองสมัยใหม่น้ันเป็นการปรากฎตัวของประชาธิปไตยที่มีการ
ปรับเปลีย่ นโดยเชือ่ มโยงกับมวลชนหรือเป็นการเข้ามาเสริมประชาธิปไตยทางตรงในรัฐ
สมัยใหม่ ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวท�ำให้รัฐสภาสูญเสียลักษณะของความเป็นสถาบัน
ทีม่ อี สิ ระในการสร้างเจตจ�ำนงและตัดสินใจในทางการเมือง ซึง่ ถูกแทนทีโ่ ดยการตัดสินใจ
ของสมาชิกพรรคการเมืองที่มีความผูกพันต่อมติพรรค ลักษณะดังกล่าวก่อให้เกิดผล
ตามมาคือ รัฐโดยพรรคการเมืองท�ำให้พรรคการเมืองมีส่วนอย่างส�ำคัญในการสร้าง
เจตจ�ำนงของประชาชนหรือเจตจ�ำนงโดยรวมของสังคม15 ในรัฐที่พรรคการเมือง
มีบทบาทส�ำคัญในการการปกครองพรรคการเมืองพยายามจะสร้างระบบอุปถัมภ์ตอ่ ระบบ
ข้าราชการหรือท�ำให้เกิดระบบข้าราชการโดยพรรคการเมือง และไม่อาจเป็นการกล่าว
15

Manfred G. Schmidt, Demokratietheorie, 4. Aufl., VS Verlag 2008, p.357
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เกินเลยไปว่ารัฐที่ปกครองโดยพรรคการเมืองถือว่าเป็นความเสื่อมของสาธารณรัฐ
และถื อ ว่ า เป็ น ความเติ บ โตที่ ขั ด ต่ อ หลั ก ประชาธิ ป ไตยของการปกครองโดยผู ้ น� ำ
พรรคการเมือง เกี่ยวกับประเด็นข้อพิจารณาดังกล่าวโครงสร้างของรัฐที่ปกครอง
โดยพรรคการเมืองท�ำให้เกิดการสมยอมกันของผูน้ ำ� พรรคการเมืองและก่อให้เกิดชนชัน้
ทางการเมืองขึ้น ดังนั้น การศึกษาค้นคว้าในทางรัฐศาสตร์จึงต้องพิจารณาใคร่ครวญ
ถึงการเป็นประชาธิปไตยโดยพรรคการเมืองอย่างพินิจพิเคราะห์
2.2.2 ประชาธิปไตยกับความเห็นชอบ
		 ในการศึกษาเปรียบเทียบเกี่ยวกับประชาธิปไตยประเด็นหนึ่งที่ Lijphart ได้มี
การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบของประชาธิปไตย 2 รูปแบบ คือ ประชาธิปไตยแบบ
เวสต์มินสเตอร์หรือประชาธิปไตยเสียงข้างมาก (Westminster-oder Mehrheitsdemokratie) กับประชาธิปไตยแบบฉันทามติ (Konsensusdemokratie) ซึ่งในที่นี้
จะได้ศึกษาเปรียบเทียบประชาธิปไตยในมิติดังกล่าว16
2.2.2.1 ประชาธิปไตยแบบเสียงข้างมาก
					 ตามทัศนะของ Lijphart เห็นว่า ประชาธิปไตยแบบเสียงข้างมากมีลกั ษณะ
ที่ส�ำคัญ 10 ประการ ดังนี้ (1) การรวมศูนย์ของอ�ำนาจของฝ่ายบริหารอยู่ในมือ
ของพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวทีม่ เี สียงข้างมากในสภา (2) ฝ่ายบริหารมีอำ� นาจเหนือ
รัฐสภา (3) ระบบพรรคการเมืองเป็นระบบสองพรรค (4) ระบบการเลือกตัง้ ใช้ระบบเสียง
ข้างมาก (5) มีระบบกลุ่มผลประโยชน์ที่หลากหลายในสังคม (6) รัฐนั้นมีลักษณะเป็นรัฐ
ที่รวมศูนย์ (7) ใช้ระบบสภาเดียว (8) การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญใช้เสียงข้างมาก
แบบธรรมดา หรือมิฉะนั้นเป็นรัฐที่ใช้รัฐธรรมนูญแบบจารีต (9) การตัดสินใจขั้นสุดท้าย
ในกระบวนการตรากฎหมายอยูท่ รี่ ฐั สภา และ (10) ธนาคารกลางมักขึน้ อยูก่ บั ฝ่ายบริหาร
2.2.2.2 ประชาธิปไตยแบบฉันทามติ
					 ตามทัศนะของ Lijphart เห็นว่าประชาธิปไตยแบบฉันทามติมีลักษณะ
ทีส่ ำ� คัญ 10 ประการ ดังนี้ (1) มีการแบ่งอ�ำนาจในการบริหารให้กบั พรรคการเมืองทีร่ ว่ ม
รัฐบาล (2) มีการถ่วงดุลอย่างมีดุลยภาพระหว่างอ�ำนาจบริหารกับอ�ำนาจนิติบัญญัติ
(3) เป็นระบบหลายพรรค (4) ใช้ระบบการเลือกตัง้ แบบสัดส่วน (5) ใช้ระบบความร่วมมือ
16

Ibid, p.319
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เป็นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับภาคประชาสังคม (6) โครงสร้างของรัฐเป็นรัฐกระจาย
อ�ำนาจหรือสหพันธรัฐ (7) ใช้ระบบสองสภาโดยแต่ละสภามีอ�ำนาจเท่าเทียมกัน
(8) การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญท�ำได้ยากโดยต้องได้เสียงข้างมากเด็ดขาด (9) มีระบบ
การควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย และ (10) มีรฐั บาลกลางทีเ่ ป็นอิสระ
ความแตกต่างระหว่างประชาธิปไตยแบบเสียงข้างมากกับประชาธิปไตยแบบฉันทามติ
ตามทัศนะของ Lijphart นั้นมีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก ประชาธิปไตยแบบ
เสียงข้างมากมักเป็นรัฐทีร่ วมศูนย์อำ� นาจ โดยประชาธิปไตยแบบเสียงข้างมากจะใช้ระบบ
รัฐสภาเสียงข้างมากและรัฐบาลค่อนข้างมีอิสระในการตัดสินใจทางการเมือง ในทาง
ตรงกันข้ามกับประชาธิปไตยแบบฉันทามติรฐั ทีใ่ ช้ประชาธิปไตยแบบนีม้ กั เป็นรัฐทีม่ กี าร
แบ่งอ�ำนาจ โดยประชาธิปไตยแบบฉันทามติมีความมุ่งหมายให้มีการกระจายอ�ำนาจ
ในการปกครอง เพื่อให้เกิดความมั่นใจและเพื่อเป็นการคานอ�ำนาจกับเสียงข้างมาก
ของรัฐสภาและเป็นการคานอ�ำนาจกับฝ่ายบริหาร ประชาธิปไตยแบบฉันทามติตอ้ งการ
จะให้โอกาสแก่ฝ่ายข้างน้อยในการเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้อ�ำนาจด้วย เช่น การให้
อ�ำนาจในการยับยั้ง อ�ำนาจในการโต้แย้ง หรือการก�ำหนดให้ใช้เสียงข้างมากเด็ดขาด
หรือเอกฉันท์
		 จากการศึกษาของ Lijphart ในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 ใน 36 ประเทศ
ที่เป็นเสรีประชาธิปไตย โดย Lijphart มีข้อสังเกตที่ส�ำคัญ 4 ประการ ดังนี้
		 (1) ประชาธิปไตยมิได้มีเพียงรูปแบบเดียว หากแต่มีประชาธิปไตยที่เกี่ยวพัน
กับโครงสร้างที่มีความแตกต่างหลากหลายอยู่มากมาย
		 (2) ความแตกต่างทีจ่ ะต้องกล่าวถึงเป็นพิเศษระหว่างประชาธิปไตยเสียงข้างมาก
กับประชาธิปไตยแบบฉันทามติ คือ บางรัฐให้ความส�ำคัญกับประชาธิปไตยเสียงข้างมาก
เช่น อังกฤษ แต่บางรัฐให้ความส�ำคัญกับประชาธิปไตยแบบฉันทามติ เช่น สวิสเซอร์แลนด์
ส�ำหรับกลุ่มที่สามมีลักษณะของการผสมผสาน เช่น เยอรมนี
		 (3) ไม่ เ พี ย งแต่ ค วามแตกต่ า งระหว่ า งประชาธิ ป ไตยแบบเสี ย งข้ า งมาก
กับประชาธิปไตยแบบฉันทามติจะมีความส�ำคัญเท่านั้น แต่ยังมีความแตกต่างระหว่าง
ประชาธิปไตยรัฐเดีย่ ว รัฐรวมศูนย์ และรัฐทีเ่ ป็นสหพันธ์อกี ด้วย งานศึกษาของ Lijphart
ครอบคลุม 4 ประเภท กล่าวคือ ก) ประชาธิปไตยแบบเสียงข้างมากของรัฐเดีย่ ว (อังกฤษ)
ข) ประชาธิปไตยแบบเสียงข้างมากของสหพันธรัฐ (สหรัฐอเมริกา) ค) ประชาธิปไตย
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แบบฉันทามติของรัฐเดี่ยว (รัฐทางตอนเหนือของยุโรปและประเทศในกลุ่มเบเนลักซ์)
และ ง) ประชาธิปไตยแบบฉันทามติของสหพันธรัฐ (อิตาลี, เยอรมนี, ออสเตรีย,
สวิสเซอร์แลนด์)
		 (4) รูปแบบของประชาธิปไตยที่แตกต่างกันท�ำให้เกิดความแตกต่างในการท�ำ
ภารกิจของรัฐด้วย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเด็นปัญหาในเรือ่ งนโยบายในทางเศรษฐกิจ
การเมือง และนโยบายเพื่อความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศ ในประเด็นเหล่านี้
การใช้ ป ระชาธิ ป ไตยแบบเสี ย งข้ า งมากจะไม่ ดี ก ว่ า ประชาธิ ป ไตยแบบฉั น ทามติ
หรือในกรณีนโยบายทางสังคมก็เช่นกันประชาธิปไตยแบบฉันทามติท�ำหน้าที่ได้ดีกว่า
ประชาธิปไตยแบบเสียงข้างมากซึง่ เป็นการด�ำเนินการในลักษณะทีเ่ ป็นมิตรและมีความ
อ่อนโยนต่อสังคม เช่น การมีคา่ ใช้จา่ ยเพือ่ นโยบายในทางสังคมทีเ่ พิม่ ขึน้ ประเด็นปัญหา
เหล่านีร้ ฐั บาลของประชาธิปไตยแบบฉันทามติประสบความส�ำเร็จในการต่อสูก้ บั ปัญหา
เงินเฟ้อมากกว่ารัฐบาลของประชาธิปไตยแบบเสียงข้างมากงานศึกษารูปแบบประชาธิปไตย
ของ Lijphart ไม่เพียงแต่มุ่งที่จะอธิบายถึงโครงสร้างของประชาธิปไตยสมัยใหม่เท่านั้น
แต่งานศึกษาของ Lijphart ยังมีสว่ นในการตอบค�ำถามว่า รูปแบบประชาธิปไตยแบบใด
ที่สอดคล้องเหมาะสมกับสังคมใดสังคมหนึ่ง ประชาธิปไตยแบบเสียงข้างมากย่อม
สอดคล้องเหมาะสมกับประเทศที่มีสังคมความกลมเกลียวกันหรือสังคมที่ไม่มีความ
แตกแยกขัดแย้ง สังคมทีไ่ ม่การแบ่งชนชัน้ สังคมทีไ่ ม่มแี บ่งแยกชนกลุม่ น้อย ดังนัน้ ในสังคม
ทีม่ คี วามหลากหลายทางวัฒนธรรมในประเทศเหล่านีป้ ระชาธิปไตยแบบฉันทามติจะเป็น
หลักการที่จะท�ำให้เกิดการรวมกันในทางสังคม รวมทั้งการสร้างเจตจ�ำนงทางการเมือง
และการตัดสินปัญหาร่วมกัน
		 2.2.3 ประชาธิปไตยกับรูปแบบของรัฐบาล (form of government)
		 ประชาธิปไตยกับรูปแบบของรัฐบาลมีรปู แบบพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญคือ ประชาธิปไตย
แบบรั ฐ สภา (die parlamentarische Demokratie) กั บ ประชาธิ ป ไตยแบบ
ประธานาธิบดี (die praesidentielle Demokratie) ทั้งสองรูปแบบนี้มีความแตกต่าง
ที่ส�ำคัญคือ การถอดถอนรัฐบาลโดยรัฐสภาได้17 ในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา
สาระส�ำคัญของฝ่ายบริหารหรือการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารย่อมขึน้ อยูก่ บั
17
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_20-0283(001-536)P5.indd 34

14/7/2563 BE 10:21

ศาลรัฐธรรมนูญกับแนวคิดประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ (Sustainable Democracy) | 35

ความไว้วางใจของเสียงข้างมากในสภา โดยทั่วไปแล้ว ประชาธิปไตยแบบรัฐสภานั้น
แน่นอนว่าผลประโยชน์ของเสียงข้างมากในสภาและรัฐบาลนั้นมีความสัมพันธ์กัน
ดังนัน้ การไม่ไว้วางใจรัฐบาลโดยสภาจึงเป็นเรือ่ งทีเ่ ป็นข้อยกเว้นอย่างยิง่ ไม่ถอื เป็นหลัก
ทัว่ ไป เหตุผลพืน้ ฐานก็เพราะว่า รูปแบบของประชาธิปไตยแบบนีน้ นั้ รัฐบาลย่อมมาจาก
รัฐสภาและกลุม่ การเมืองของพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลย่อมจะต้องพยายามในการทีจ่ ะ
รักษาอ�ำนาจไว้กบั พรรคการเมืองฝ่ายตน ดังนัน้ พรรคการเมืองเหล่านัน้ จะต้องท�ำให้เกิด
เสถียรภาพและท�ำให้การด�ำรงอยู่ของรัฐบาลสามารถอยู่ได้จนครบวาระ
		 ในขณะที่ระบบประธานาธิบดีมีลักษณะในทางตรงกันข้ามรัฐบาลและรัฐสภา
มีความอิสระต่อกัน วาระของประธานาธิบดีโดยทั่วไปแล้วย่อมมีวาระตามที่ก�ำหนดไว้
ในรัฐธรรมนูญ และเสียงข้างมากของรัฐสภาไม่สามารถที่จะถอดถอนประธานาธิบดี
ได้ยกเว้นกรณีที่ประธานาธิบดีอาจถูกฟ้องให้พ้นจากต�ำแหน่งอันเนื่องมาจากการใช้
อ�ำนาจหน้าที่โดยมิชอบ นอกเหนือจากกรณีดังกล่าวแล้วรัฐสภาหรือเสียงข้างมาก
ของรัฐสภามิอาจมีผลให้ประธานาธิบดีพน้ จากต�ำแหน่งได้ ตัวอย่างของประเทศทีใ่ ช้ระบอบ
ประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดี คือ สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีลักษณะที่ส�ำคัญของระบบ
ประธานาธิบดี ดังนี้ (1) การที่รัฐบาลไม่สามารถถูกถอดถอนได้ถือว่าเป็นลักษณะส�ำคัญ
ของระบบรัฐบาลแบบประธานาธิบดี (2) ฝ่ายบริหารซึง่ ประกอบด้วยประมุขของรัฐและ
หัวหน้ารัฐบาล รวมอยูใ่ นบุคคลเดียวกันของประธานาธิบดี (3) มีการเลือกประธานาธิบดี
โดยตรงหรือเลือกโดยทางอ้อมผ่านตัวแทนในการเลือกประธานาธิบดี (4) ส่วนใหญ่
ถือหลักห้ามมิให้ฝ่ายบริหารเป็นสมาชิกรัฐสภาในเวลาเดียวกัน (das Gebot der
Inkompatibilitaet) (5) ห้ า มมิ ใ ห้ หั ว หน้ า ฝ่ า ยบริ ห ารยุ บ สภา (6) ความอิ ส ระ
ของพรรคการเมืองต่อหัวหน้าฝ่ายบริหารและมีระบบวินยั พรรคการเมืองทีไ่ ม่เข้มงวด และ
(7) ระบบพรรคการเมืองมีโครงสร้างแบบหลวม ๆ
		 ในขณะระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภามีลักษณะในทางตรงกันข้าม การไม่ไว้
วางใจรัฐบาลโดยรัฐสภา ซึง่ เป็นการถ่วงดุลกันระหว่างเสียงข้างมากของรัฐสภาด้านหนึง่
กับฝ่ายค้านอีกด้านหนึ่ง ดังนั้น ในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาแท้จริงแล้วมิใช่
การเผชิญหน้าระหว่างรัฐสภากับรัฐบาล ดังเช่นระบบรัฐสภาในยุคเริม่ ต้น หากแต่เป็นการ
เผชิญหน้าระหว่างฝ่ายค้านในรัฐสภาด้านหนึ่งกับเสียงข้างมากของรัฐสภาอีกด้านหนึ่ง
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		 ส�ำหรับพืน้ ฐานของความชอบธรรมทางกฎหมายมีความแตกต่างกันระหว่างระบบ
รัฐบาลแบบรัฐสภากับระบบประธานาธิบดี ระบบรัฐบาลแบบรัฐสภามีลักษณะความ
ชอบธรรมทางกฎหมายแบบธรรมดา ในขณะที่ระบบประธานาธิบดีมีความชอบธรรม
ทางกฎหมายสองระดับ ในระบบรัฐสภาฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารมีพื้นฐาน
ของความชอบธรรมทางกฎหมายร่วมกันเพียงระดับเดียว ในขณะทีร่ ะบบประธานาธิบดีนนั้
รัฐสภาก็มีความชอบธรรมทางกฎหมายโดยการเลือกรัฐสภา ส่วนประธานาธิบดีก็มี
ความชอบธรรมโดยผ่านการเลือกประธานาธิบดีโดยตรงเป็นพื้นฐานความชอบธรรม
ทางกฎหมายของตนเอง
		 ประชาธิปไตยแบบรัฐสภากับประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีถอื ว่าเป็นรูปแบบ
พื้นฐานของเสรีประชาธิปไตยโดยรูปแบบพื้นฐานทั้งสองรูปแบบอาศัยมาตรการกลไก
ระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งมีความแตกต่างกัน 4 ประการ คือ ก)
การสามารถถอดถอนออกจากต�ำแหน่งได้ ข) การเลือกโดยทางตรงหรือโดยวิธอี นื่ ในการเลือก
ประธานาธิบดี ค) การก�ำหนดวาระหรือไม่กำ� หนดวาระของรัฐสภาและของประธานาธิบดี
และ ง) การมีหรือไม่มอี �ำนาจในการวีโต้ของประธานาธิบดีในกระบวนการตรากฎหมาย
		 ระบบของรั ฐ บาลอาจแยกระบบรั ฐ บาลในรู ป แบบสาธารณรั ฐ กั บ รู ป แบบ
ของราชอาณาจักร รูปแบบของรัฐบาลแบบราชอาณาจักรคือรูปแบบทีน่ ายกรัฐมนตรีจะท�ำ
หน้าทีเ่ ป็นผูน้ ำ� ในการบริหาร ท�ำหน้าทีเ่ ป็นตัวแทนของรัฐโดยผูกพันกับพระมหากษัตริย์
ตัวอย่างเช่น เบลเยียม เดนมาร์ก อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ และสวีเดน ส่วนรูปแบบ
ของสาธารณรัฐซึ่งมีลักษณะเป็นการแบ่งแยกระหว่างประมุขของรัฐและประมุขของ
ฝ่ายบริหาร ซึง่ สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุม่ กลุม่ แรกเป็นการใช้อำ� นาจบริหารร่วมกัน
โดยแบ่งอ�ำนาจบริหารให้สมดุลระหว่างประมุขของรัฐกับหัวหน้าของฝ่ายบริหาร เช่น
อิตาลี กลุ่มที่สอง เป็นการแบ่งอ�ำนาจที่ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารมากกว่าประมุขของรัฐ
ซึง่ ท�ำให้หวั หน้าฝ่ายบริหารมีบทบาททีส่ ำ� คัญในการบริหารราชการแผ่นดิน ตัวอย่างเช่น
เยอรมนี หรือเรียกว่าประชาธิปไตยแบบคานซเลอร์ (Kanzlerdemokratie) กลุ่มที่สาม
เป็นกลุม่ ทีใ่ ห้อำ� นาจในการบริหารอยูท่ ปี่ ระธานาธิบดี นายกรัฐมนตรีมบี ทบาทน้อยในการ
บริหารราชการแผ่นดิน ตัวอย่างเช่น ฝรัง่ เศสช่วงสาธารณรัฐที่ 5, เยอรมนีชว่ งรัฐธรรมนูญ
ไวมาร์, กรีซ กลุ่มที่สี่ กลุ่มที่ให้อ�ำนาจมากกับฝ่ายสภา เช่น ฝรั่งเศสช่วงที่ใช้รัฐธรรมนูญ
1793
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		 นอกเหนือจากประชาธิปไตยแบบรัฐสภาและแบบประธานาธิบดีแล้วยังมีระบบ
กึง่ ประธานาธิบดี ฝรัง่ เศสเป็นตัวอย่างของประเทศทีใ่ ช้ระบบกึง่ ประธานาธิบดี ฝ่ายบริหาร
ของระบบกึง่ ประธานาธิบดีประกอบด้วยประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรี ประธานาธิบดี
แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีแต่ประธานาธิบดีไม่สามารถปลดนายกรัฐมนตรีได้ การให้
นายกรั ฐ มนตรี พ ้ น จากต� ำ แหน่ ง เป็ น อ� ำ นาจของรั ฐ สภาเท่ า นั้ น แต่ ป ระธานาธิ บ ดี
ย่อมมีอ�ำนาจยุบสภาได้และจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่เพื่อแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีใหม่ได้
ในประเทศฝรัง่ เศสประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีมภี ารกิจทีจ่ ะต้องด�ำเนินการร่วมกัน
หลายเรื่อง แต่โดยทั่วไปแล้ว ประธานาธิบดีจะมีอ�ำนาจครอบง�ำฝ่ายบริหาร แต่อาจเกิด
กรณี ที่ ป ระธานาธิ บ ดี กั บ นายกรั ฐ มนตรี ม าจากพรรคการเมื อ งคนละขั้ ว ก็ ไ ด้ เช่ น
ช่วง ค.ศ. 1993-1995 ประธานาธิบดีมาจากฝ่ายซ้ายส่วนนายกรัฐมนตรีมาจากฝ่ายขวา
หรือในช่วง ค.ศ. 1997-2002 มาจากฝ่ายขวาส่วนนายกรัฐมนตรีมาจากพรรคฝ่ายซ้าย
กรณีเหล่านี้จึงถูกบังคับให้ต้องบริหารประเทศร่วมกันที่เรียกว่า “Kohabitation”
ประธานาธิบดีของฝรั่งเศสแม้ว่าจะต้องร่วมบริหารประเทศร่วมกับนายกรัฐมนตรี
แต่ประธานาธิบดีของฝรัง่ เศสก็มสี ถานะทีเ่ ข้มแข็ง เพราะประธานาธิบดีมาจากการเลือก
โดยตรงของประชาชน ดังนั้น ประธานาธิบดีจึงมีอ�ำนาจในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี
มีอ�ำนาจที่จะยุบสภาได้ รวมทั้งมีอ�ำนาจเกี่ยวกับการก�ำหนดนโยบายระหว่างประเทศ
มีอำ� นาจในทางทหาร จากลักษณะดังกล่าวจึงไม่อาจจัดฝรัง่ เศสอยูใ่ นกลุม่ ประชาธิปไตย
แบบรัฐสภา แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่อาจจัดเป็นประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดี
ระบบรัฐบาลของฝรั่งเศสจึงเป็นระบบผสม ลักษณะประชาธิปไตยแบบผสมดังกล่าวนั้น
มิใช่เพียงฝรัง่ เศสเท่านัน้ หากแต่ยงั มีหลายประเทศทีล่ กั ษณะเป็นประชาธิปไตยแบบผสม
โดย Duverger เห็นว่าลักษณะของการผสมผสานนั้นประกอบด้วยกฎเกณฑ์ทาง
รัฐธรรมนูญทีส่ ำ� คัญ 3 ประการ คือ ก) การเลือกตัง้ ประธานาธิบดีโดยตรงจากประชาชน
ข) อ�ำนาจหน้าที่ของประธานาธิบดี และ ค) การบริหารร่วมกันกับนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีอนื่ ๆ ซึง่ อาศัยการสนับสนุนจากรัฐสภา และอาจถูกถอดถอนได้โดยประธานาธิบดี
2.3 แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยม (constitutionlism) กับ “ประชาธิปไตย”
		 ในหัวข้อนี้จะได้กล่าวถึง 2.3.1 แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยม (constitutionlism)
และ 2.3.2 แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมกับการคุ้มครองหลักความเป็นกฎหมายสูงสุด
ของรัฐธรรมนูญ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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		 2.3.1 แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยม (constitutionlism)
		 แนวคิดว่าด้วยรัฐธรรมนูญนิยมเป็นแนวคิดทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษร วางโครงสร้าง
พื้นฐานของระบบการเมืองการปกครอง และการวางโครงสร้างของสถาบันการเมือง
ตลอดจนความสัมพันธ์ขององค์กรดังกล่าว รวมทั้งการจัดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ
กับประชาชน ส่วนจะจัดวางโครงสร้างสถาบันการเมืองแบบใดนัน้ ย่อมขึน้ อยูก่ บั อุดมการณ์
ทางการเมืองเป็นเบื้องต้น เช่น อุดมการณ์แบบเสรีประชาธิปไตย หรืออุดมการณ์
ของระบบพรรคการเมืองพรรคเดียวแบบคอมมิวนิสต์ ซึง่ ทัง้ สองฝ่ายต่างก็ใช้รฐั ธรรมนูญ
วางโครงสร้างพืน้ ฐานของระบบการปกครองทัง้ สิน้ ดังนัน้ “รัฐธรรมนูญ” จึงไม่ใช่เครือ่ งมือ
ของฝ่ายเสรีประชาธิปไตยเท่านั้น เพียงแต่รัฐธรรมนูญมีพัฒนาการมาจากฝ่ายเสรี
ประชาธิปไตย ดังนัน้ หากกล่าวเฉพาะในฝ่ายเสรีประชาธิปไตย เมือ่ ใช้รฐั ธรรมนูญจัดวาง
โครงสร้างพื้นฐานของระบบการปกครอง ประเด็นที่จะเกี่ยวโยงกับการจัดโครงสร้าง
สถาบันการเมือง คือ จะอาศัย “รูปแบบรัฐบาล” (form of government) รูปแบบใด
ในการจัดโครงสร้างสถาบันการเมืองซึ่งอาจแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบหลักคือ (1) ระบบ
รัฐสภา (2) ระบบประธานาธิบดี (3) ระบบกึ่งประธานาธิบดี หากกล่าวถึง 3 ระบบนี้
ระบบรัฐสภาไม่ใช่ระบบที่ใช้แนวคิดรัฐธรรมนูญในการออกแบบโครงสร้างสถาบัน
การเมืองของอังกฤษ แต่ระบบรัฐสภาเป็นระบบที่อาศัยความขัดแย้ง การต่อสู้ระหว่าง
กษัตริย์กับขุนนางและพัฒนามาสู่การเกิดขึ้นของสถาบันรัฐสภา ในปัจจุบัน ส่วนระบบ
รัฐสภาและระบบกึ่งประธานาธิบดี เป็นระบบที่อาศัยการออกแบบของบรรดานักคิด
และได้วางโครงสร้างสถานบันการเมืองโดย “ประธานาธิบดีอาศัยรัฐธรรมนูญเป็นฐาน
ของการออกแบบ”
		 ตามแนวคิดของศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ ได้แบ่งวิวัฒนาการ
ของ Constitutionalism อาจแบ่งออกเป็นยุคใหญ่ได้ 4 ยุค18 ดังนี้ ยุคแรก การเริ่มต้น
ของการเขียนรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 1787 (พ.ศ. 2330) ยุคทีส่ อง รัฐธรรมนูญ
ของสหภาพโซเวียตในปี ค.ศ. 1918 (พ.ศ. 2461) ยุคที่สาม รัฐธรรมนูญของประเทศ
ในภาคพืน้ ยุโรป หลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง ยุคทีส่ ี่ หลังจากทีส่ หภาพโซเวียตล่มสลายลง
ในปี ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 2534) ในที่นี้จะกล่าวถึงยุคที่ส�ำคัญคือ ยุคแรก และยุคที่สาม
ซึ่งเป็นยุคที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อพัฒนาการในปัจจุบันนี้
18

อมร จันทรสมบูรณ์, ปฏิรูปการณ์เมืองไทย: หลงทางหรือไร้จุดหมาย, รวมบทความวิชาการ เนื่องในโอกาส
ครบรอบ 84 ปี ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์, กรุงเทพฯ: ส�ำนักพิมพ์วิญญูชน, หน้า 121.
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		 ยุคแรก การเริ่มต้นของการเขียนรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 1787
(พ.ศ. 2330) แนวความคิดของ Constitutionalism เกิดขึ้นจากการเขียนรัฐธรรมนูญ
ของสหรัฐอเมริกา โดยคณะผูย้ กร่างรัฐธรรมนูญเป็นผูก้ ำ� หนดโครงสร้างของรัฐธรรมนูญ
แบบสาธารณรัฐ ผลงานดังกล่าวถือว่าเป็นผลงานของ George Washington โดยมี
“คณะท�ำงาน” ที่มีผู้มีความสามารถอยู่เพียงไม่กี่ท่าน เช่น Thomas Jefferson,
Alexander Hamilton, James Madison เป็นต้น ผู้ก�ำหนดโครงสร้างพื้นฐาน
ของรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาได้วางโครงสร้างพื้นฐานไว้อย่างไร
		 (1) แบ่งอ�ำนาจการบริหารประเทศออกเป็น 2 ส่วน คือ เป็นอ�ำนาจของสหรัฐ
ส่วนหนึ่งและเป็นอ�ำนาจของมลรัฐส่วนหนึ่ง
		 (2) สร้างระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลอ�ำนาจ ระหว่างอ�ำนาจของประธานาธิบดี
ซึง่ มีอำ� นาจทางบริหารกับอ�ำนาจของสภาครองเกรส และให้มกี ารถ่วงดุลอ�ำนาจระหว่าง
ประธานาธิบดีกับวุฒิสภา ในด้านการท�ำสนธิสัญญาระหว่างประเทศ และการแต่งตั้ง
ข้าราชการระดับสูง
		 (3) สร้างกลไกศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกา โดยมีระบบการแต่งตั้งผู้พิพากษา
ของศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาโดยให้ประธานาธิบดีเป็นผู้เสนอและต้องได้รับความ
เห็นชอบจากวุฒิสภา
		 (4) สร้างกลไก impeachment ซึ่งเป็นโทษทางวินัยของนักการเมืองและ
ข้าราชการส�ำหรับการกระท�ำผิดต่าง ๆ โดยให้สภาผู้แทนฯเป็นผู้ริเริ่มกล่าวหา และให้
วุฒิสภาเป็นองค์กรวินิจฉัย
		 (5) ระบบการพิจารณา “คดีอาญา” ในศาลยุติธรรม รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา
ได้บัญญัติหลักประกันว่าต้องพิจารณาโดยมี “ลูกขุน” เพื่อคานอ�ำนาจของผู้พิพากษา
		 แนวความคิดในการใช้รฐั ธรรมนูญเป็นเครือ่ งมือในการก�ำหนดรูปแบบการปกครอง
และก�ำหนดกลไกทีเ่ ป็น infra - structure ของรัฐ ทีเ่ รียกกันว่า “constitutionalism” นัน้
มีต้นก�ำเนิดจากกลุ่มผู้ร่างรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา (framers) โดยที่ในขณะ
นั้นแนวความคิดในเรื่อง “ประชาธิปไตย” ยังไม่ปรากฎในขณะที่ยกร่างรัฐธรรมนูญ
ของสหรัฐอเมริกา ถึงแม้สหรัฐอเมริกาจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญหลายครั้งแล้วก็ตาม
แต่สว่ นทีเ่ ป็นโครงสร้างสถาบันการเมืองและระบบการควบคุมตรวจสอบดังกล่าวก็ยงั ด�ำรงอยู่
และนีค่ อื ความส�ำเร็จในการใช้รฐั ธรรมนูญในการวางโครงสร้างพืน้ ฐานการปกครองและ
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ออกแบบโครงสร้างสถาบันการเมืองของสหรัฐอเมริกา และจะเป็นแนวทางให้กบั ประเทศ
อื่น ๆ ในเวลาต่อมา
		 ยุคทีส่ อง รัฐธรรมนูญของสหภาพโซเวียตในปี ค.ศ. 1918 (พ.ศ. 2461) ระบบของ
ประเทศคอมมิวนิสต์ปฏิเสธไม่ยอมรับหลักการแบ่งแยกอ�ำนาจ เพราะถือว่าแหล่งอ�ำนาจ
มีเพียงแห่งเดียวคือประชาชน การจัดสถาบันการเมืองจึงจัดล�ำดับเรียงจากอ�ำนาจสูงสุด
ไปสูอ่ ำ� นาจทีต่ ำ�่ กว่า สภานิตบิ ญ
ั ญัตเิ ป็นองค์กรผูใ้ ช้อำ� นาจสูงสุด รองลงมา คือ สภาบริหาร
ของสภานิติบัญญัติ (The Presidium) ส่วนคณะรัฐมนตรีอยู่ในล�ำดับสุดท้าย
		 ยุคที่สาม รัฐธรรมนูญของประเทศในภาคพื้นยุโรป หลังสงครามโลกครั้งที่สอง
ในยุคทีส่ ามนัน้ อาจแยกออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การปฏิรปู การระบบการเมืองในยุโรป
และส่วนที่ 2 การอาศัย “รัฐธรรมนูญ” เป็นการประกาศเอกราชของประเทศที่เคยอยู่
ภายใต้อาณานิคมของตะวันตกหรือการตั้งประเทศใหม่
				 ส่วนที่ 1 การปฏิรูปการระบบการเมืองในยุโรป ประเทศที่มีบทบาทหลัก
ในการปฏิรูประบบการเมือง “แบบรัฐสภา” คือ เยอรมนีและฝรั่งเศส ทั้งสองประเทศ
ล้วนใช้ “ระบบรัฐสภา” แต่นำ� ไปสูภ่ าวะวิกฤตทัง้ สองประเทศ สาเหตุของวิกฤตของระบบ
รัฐสภาเกิดจากระบบรัฐสภาดั้งเดิมเป็นระบบสองอ�ำนาจ แต่เมื่อเกิดพรรคการเมืองขึ้น
ท�ำให้ระบบรัฐสภากลายเป็นระบบอ�ำนาจเดียวซึ่งเป็นสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นในเยอรมนี
ในอีกด้านหนึ่งระบบรัฐสภามีปัญหาเรื่องการมีผู้น�ำทางบริหารที่เข้มแข็งที่แตกต่างจาก
ระบบประธานาธิบดีซึ่งเป็นระบบที่สร้างผู้น�ำให้มีความเข้มแข็งในการบริหารประเทศ
สภาวะดังกล่าวเป็นสภาพการณ์ของระบบรัฐสภาในประเทศฝรั่งเศส ทั้งสองประเทศ
อาศัยแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมปฏิรปู ระบบการเมืองใหม่ โดยเยอรมนีสร้าง “ระบบรัฐสภา
แบบเยอรมัน” และฝรั่งเศสสร้าง “ระบบกึ่งประธานาธิบดี” กลายเป็นแบบอย่างของ
โลกทั้งสองประเทศ
				 1.1 วิกฤต “ระบบรัฐสภา” ในเยอรมนี ภายหลังจากฮิตเลอร์ขึ้นสู่อ�ำนาจ
รัฐสภาได้แก้ไขรัฐธรรมนูญให้ฝ่ายบริหารมีอ�ำนาจในการออกกฎหมายได้เอง การแก้ไข
รัฐธรรมนูญดังกล่าวต้องอาศัยเสียง 2 ใน 3 ซึง่ หมายความว่า การทีฮ่ ติ เลอร์ขนึ้ สูเ่ ผด็จการ
ได้ก็โดยการอาศัยเสียงข้างมากของรัฐสภานั่นเอง การขึ้นสู่เผด็จการของฮิตเลอร์
มีส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดสงครามครั้งที่ 2 ขึ้น ภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศ
เยอรมนีต้องอยู่ภายใต้การดูแลของฝ่ายสัมพันธมิตร ในส่วนของเยอรมนีตะวันตกอยู่
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ภายใต้การดูแลของประเทศในฝ่ายเสรีประชาธิปไตย จึงได้เริม่ กระบวนการในการจัดท�ำ
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยมีการตัง้ “คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ” ขึน้ มา 1 ชุด ประเด็นที่
“คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ” ได้สรุปสภาพปัญหาที่ส�ำคัญคือ ปัญหาของ “ระบบ
รัฐสภา” ที่ขาดองค์กรในการถ่วงดุลกับเสียงข้างมากของรัฐบาล และประเด็นต่อมา คือ
รัฐธรรมนูญขาดกลไกในการปกป้องตนเอง จากสภาพปัญหาดังกล่าวนี้เองจึงน�ำมาสู่
การออกแบบโครงสร้างสถาบันการเมืองใหม่ โดยมีกรอบคิดในการออกแบบ ดังนี้ (1) ไม่ถอื
“หลักอ�ำนาจสูงสุดของรัฐสภา” แต่ให้ถอื “หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ”
(2) อ�ำนาจของรัฐสภาย่อมถูกผูกพันอยูก่ บั รัฐธรรมนูญ การทีเ่ สียงข้างมากกระท�ำการใด ๆ
ที่อาจจะเกินขอบเขตของรัฐธรรมนูญ ฝ่ายข้างน้อยย่อมเสนอเรื่องให้องค์กรที่มีอ�ำนาจ
ตรวจสอบเพื่อท�ำการตรวจสอบได้ (3) สร้างองค์กรเพื่อตรวจสอบเสียงข้างมาก
ของรัฐสภา โดยให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรที่มีอ�ำนาจในการตรวจสอบดังกล่าว
และ (4) ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรที่เป็นหัวใจส�ำคัญของการปฏิรูประบบการเมือง
ของเยอรมนี โดยให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจในการพิทักษ์กติกานิติรัฐ ประชาธิปไตย
และหลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญ คุ้มครองฝ่ายข้างน้อยและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน
				 การปรับโครงสร้างทางการเมืองของเยอรมนีโดยรัฐธรรมนูญ 1949 ถือเป็น
การปฏิรูประบบรัฐสภาที่เป็นระบบอ�ำนาจเดี่ยว กล่าวคือ อ�ำนาจในทางบริหารและ
อ� ำ นาจในทางนิ ติ บั ญ ญั ติ เ ป็ น อ� ำ นาจของพรรคการเมื อ งที่ มี เ สี ย งข้ า งมากในสภา
จากปัญหาของระบบรัฐสภาแบบอ�ำนาจเดีย่ วนีเ้ องทีน่ ำ� ไปสูก่ ารท�ำให้เกิด “เผด็จการรัฐสภา”
ในเยอรมนี ดังนัน้ การสร้างศาลรัฐธรรมนูญมาถ่วงดุลกับระบบเสียงข้างมาก และให้ถอื ว่า
รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดที่ผูกพันอ�ำนาจรัฐทั้งหลาย การปฏิรูปการเมืองภายใต้
รัฐธรรมนูญ 1949 ของเยอรมนีก่อให้เกิดผลอย่างน้อย 2 ประการ คือ ก. ท�ำให้ “ระบบ
รั ฐ สภา” อาจถู ก ออกแบบให้ แ ตกต่ า งไปจาก “ระบบรั ฐ สภา” ของอั ง กฤษได้
และการออกแบบของเยอรมนีเป็นการออกแบบเพือ่ แก้ปญ
ั หาจุดอ่อนของระบบรัฐสภา
ที่เคยเกิดขึ้นในเยอรมนี ข. ท�ำให้เกิด “ศาลรัฐธรรมนูญ” แนวใหม่ที่เรียกว่า “เยอรมัน
โมเดล” ซึง่ แตกต่างไปจากแนวทางเดิมทีเ่ ป็นแบบ “ออสเตรียโมเดล” ซึง่ ศาลรัฐธรรมนูญ
แห่งแรกของโลกเกิดขึ้นที่ออสเตรีย ในทศวรรษ 1920 โดยศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจ
หน้ า ที่ เ พี ย งตรวจสอบว่ า กฎหมายที่ อ อกโดยรั ฐ สภานั้ น ขั ด กั บ รั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ ไม่
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ความส�ำเร็จของประเทศเยอรมนีได้กลายเป็นแบบอย่างให้ประเทศต่าง ๆ สร้างกลไก
ของศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ ท�ำหน้าทีใ่ นการถ่วงดุลกับระบบเสียงข้างมาก โดยเฉพาะประเทศ
ทีใ่ ช้ “ระบบรัฐสภา” เพราะล�ำพังฝ่ายข้างน้อยไม่สามารถทีจ่ ะถ่วงดุลกับเสียงข้างมากได้
ดังนัน้ ศาลรัฐธรรมนูญจึงกลายเป็นองค์กรทีส่ ร้างดุลยภาพอ�ำนาจระหว่างฝ่ายต่าง ๆ นีค่ อื
ความส�ำเร็จของการใช้ “แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยม” ในการสร้างดุลยภาพให้กับสถาบัน
การเมือง
				 1.2 ความไร้เสถียรภาพของ “ระบบรัฐสภา” ในฝรัง่ เศส ภายใต้รฐั ธรรมนูญ
1946 หรื อ ในช่ ว งสาธารณรั ฐ ที่ 4 ฝรั่ ง เศสใช้ “ระบบรั ฐ สภา” แต่ โ ดยที่ ร ะบบ
พรรคการเมืองของฝรัง่ เศสในการจัดตัง้ รัฐบาลเป็นรัฐบาลผสมหลายพรรค ความอ่อนแอ
ของรัฐบาลผสมน�ำไปสูก่ ารไม่สามารถแก้ไขภาวะวิกฤตของความขัดแย้งได้ ในภาวะวิกฤต
ดังกล่าวจึงมีการไปเชิญนายพลเดอโกลด์ให้เข้ามาแก้ปัญหาวิกฤตโดยการปฏิรูประบบ
การเมืองใหม่ นายพลเดอโกลด์ได้วางกรอบส�ำคัญในการร่างรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐที่ 5
โดยมีกรอบความคิดที่ส�ำคัญ 5 ประการ คือ (1) ฝ่ายนิติบัญญัติและบริหารมาจากการ
เลือกตัง้ ทัว่ ไป (2) รัฐสภาและรัฐบาลเป็นอิสระต่อกัน และสามารถปฏิบตั ภิ ารกิจของตน
ภายใต้ความรับผิดชอบของตนเองได้ (3) รัฐบาลต้องรับผิดชอบต่อรัฐสภา (4) ฝ่าย
ตุลาการต้องเป็นอิสระ (5) รัฐธรรมนูญก�ำหนดความสัมพันธ์ระหว่างสาธารณรัฐ
กับประชาชน
				 หากพิเคราะห์หลักการส�ำคัญ 5 ประการข้างต้นของนายพลเดอโกลด์แล้ว
หลักการส�ำคัญที่เป็นการออกแบบจะเป็นหลักการตาม (1) (2) และ (3) ส่วนหลักการ
ที่ (4) และ (5) ถือว่าเป็นหลักการทัว่ ไปของประเทศเสรีประชาธิปไตย ประเด็นค�ำถามเบือ้ งต้น
คือ มีเหตุผลอะไรที่นายพลเดอโกลด์ จึงวางหลักการไว้เช่นนั้น การออกแบบดังกล่าว
ย่อมเป็นผลมาจากสภาพพื้นฐานปัญหาของระบบการเมืองของฝรั่งเศส กล่าวคือ ระบบ
การเมืองประกอบด้วยพรรคเล็กพรรคน้อยจ�ำนวนมาก และการจัดตั้งรัฐบาลต้องอาศัย
พรรคการเมืองหลายพรรคท�ำให้รัฐบาลขาดเสถียรภาพ ในภาวะวิกฤตรัฐบาลขาดภาวะ
ผูน้ ำ� ทีแ่ ก้ปญ
ั หาวิกฤตของประเทศ จากสภาพพืน้ ฐานดังกล่าวนีเ้ องจึงน�ำมาสูก่ ารออกแบบ
โครงสร้างสถาบันการเมืองใหม่ โดยนายพลเดอโกลด์ได้นำ� จุดแข็งของ 2 ระบบ คือ “ระบบ
รัฐสภา” และ “ระบบประธานาธิบดี” มาผสมผสานกัน จุดแข็งของ “ระบบประธานาธิบดี”
คือ ระบบความเป็นผูน้ ำ� เดีย่ วของประธานาธิบดี ซึง่ เป็นส่วนทีฝ่ รัง่ เศสขาดภาวะดังกล่าว
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ในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเมือง ในขณะที่จุดแข็งของ “ระบบรัฐสภา” คือ การที่รัฐบาล
ต้องรับผิดชอบต่อรัฐสภา ดังนั้น หลักการของนายพลเดอโกลด์ข้อ (1) ฝ่ายนิติบัญญัติ
และบริหารมาจากการเลือกตั้งทั่วไป และ (2) รัฐสภาและรัฐบาลเป็นอิสระต่อกัน
และสามารถปฏิบตั ภิ ารกิจของตนภายใต้ความรับผิดชอบของตนเองได้ จึงเป็นหลักการ
ที่มาจากระบบประธานาธิบดี ในขณะที่หลักการข้อ (3) รัฐบาลต้องรับผิดชอบต่อ
รัฐสภา เป็นหลักการที่มาจากระบบรัฐสภา
				 จากกรอบคิดดังกล่าวนายพลเดอโกลด์ ได้ออกแบบระบบการเมืองใหม่
ที่เรียกว่า “ระบบกึ่งประธานาธิบดี “ ดังนี้
				 ก. ฝ่ายบริหารประกอบด้วยประธานาธิบดีแ ห่งสาธารณรัฐ และรัฐ บาล
โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาล ก) ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตัง้ โดยตรง
เป็นการเลือกตั้งทั่วไป โดยใช้ระบบเสียงข้างมากสองรอบ มีวาระ 5 ปี ข) นายกรัฐมนตรี
ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จากประธานาธิ บ ดี แ ละแต่ ง ตั้ ง คณะรั ฐ มนตรี ต ามค� ำ แนะน� ำ
ของนายกรัฐมนตรี
				 ข. ความสัมพันธ์ภายในฝ่ายบริหาร อ�ำนาจของประธานาธิบดีโดยตรง เช่น
การยุบสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, อ�ำนาจในภาวะฉุกเฉิน, อ�ำนาจในการแต่งตั้งนายก
รัฐมนตรี เป็นอ�ำนาจทีเ่ ป็นความรับผิดชอบทางการเมืองของประมุขแห่งรัฐ ความสัมพันธ์
ระหว่างประธานาธิบดีกับรัฐบาล อ�ำนาจของประธานาธิบดีมีภารกิจหลักคือ ภารกิจ
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและภารกิจในการป้องกันประเทศ ส่วนภารกิจ
ทั่วไปเป็นภารกิจของนายกรัฐมนตรี
				 ค. ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหาร
					 - อ�ำนาจในการตรากฎหมายของรัฐสภามีอำ� นาจเฉพาะตามทีก่ ำ� หนดไว้
ในมาตรา 34 ของรัฐธรรมนูญเท่านั้น ส่วนเรื่องอื่น ๆ เป็นอ�ำนาจของรัฐบาลในการตรา
กฤษฎีกา
					 - สมาชิกสภาด�ำรงต�ำแหน่งเป็นรัฐมนตรีได้ในขณะเดียวกัน
					 - สภานิ ติ บั ญ ญั ติ ไ ม่ มี ส ่ ว นในการให้ ค วามเห็ น ชอบกั บ การแต่ ง ตั้ ง
นายกรัฐมนตรี หากแต่เป็นอ�ำนาจประธานาธิบดี
					 - การควบคุมรัฐบาลโดยรัฐสภาอาจตั้งกระทู้ถามเป็นลายลักษณ์อักษร
หรือด้วยวาจา ฝ่ายบริหารมีหน้าที่ที่จะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเร่งด่วน หรือเรื่อง
ผลประโยชน์ของชาติ

_20-0283(001-536)P5.indd 43

14/7/2563 BE 10:21

44 | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

					 - การลงมติไม่ไว้วางใจ (มาตรา 49) สมาชิกสภานิติบัญญัติฯ เข้าชื่อ
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 และมติไม่ไว้วางใจต้องเป็นมติเสียงข้างมากเด็ดขาด
					 - อ�ำนาจในการยุบสภาเป็นอ�ำนาจของประธานาธิบดี (มาตรา 12)
				 ความส�ำเร็จของนายพลเดอโกลด์ในการออกแบบโครงสร้างสถาบันการเมืองใหม่
ให้ฝรั่งเศสโดยการร่างรัฐธรรมนูญ 1956 เป็นการอาศัยแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมในการ
วางโครงสร้างพื้นฐานที่ประสบความส�ำเร็จและสร้าง “รูปแบบของรัฐบาล” (form of
government) ซึง่ เป็นรูปแบบใหม่ซงึ่ ไม่เคยปรากฎมาก่อน และสามารถแก้ไขปัญหาความ
ไร้เสถียรภาพทางการเมืองของฝรั่งเศสได้ และสร้างดุลยภาพให้กับอ�ำนาจทางการเมือง
ของฝรั่งเศสมาจนถึงปัจจุบันนี้
				 โดยสรุปแม้ประเทศในตะวันตกด้วยกันสภาพสังคมวิทยาคล้ายกัน รากฐาน
ทางวัฒนธรรมเดียวกัน ศาสนาเดียวกัน แต่ก็ยังน�ำมาสู่บริบทบางประการที่แตกต่างที่มี
ผลส�ำคัญต่อการออกแบบโครงสร้างสถาบันการเมือง ดังนั้น หากน�ำบริบทสังคมวิทยา
การเมืองระหว่างตะวันตกและตะวันออกที่แตกต่างกันอย่างยิ่งมาเปรียบเทียบยิ่งเป็น
เหตุ ผ ลส� ำ คั ญ ที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า โครงสร้ า งทางการเมื อ งที่ อ อกแบบบนพื้ น ฐาน
ของสั ง คมวิ ท ยาแบบตะวั น ตกมี โ อกาสยากที่ จ ะประสบความส� ำ เร็ จ บนพื้ น ฐาน
ของสังคมวิทยาการเมืองแบบตะวันออก เว้นเสียแต่สังคมตะวันออกนั้น ๆ ได้พัฒนา
ใกล้เคียงกับสังคมแบบตะวันตกแล้ว
				 ส่วนที่ 2 การอาศัย “รัฐธรรมนูญ” เป็นการประกาศเอกราชของประเทศ
ที่เคยอยู่ภายใต้อาณานิคมของตะวันตกหรือการตั้งประเทศใหม่
				 แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมในช่วงหลังสงครามโลกทีม่ บี ทบาทส�ำคัญแต่มมี ลู เหตุ
ทีแ่ ตกต่างไปจากกลุม่ แรก คือ กลุม่ ประเทศทีอ่ ยูภ่ ายใต้อาณานิคมของประเทศตะวันตก
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ประกาศเอกราช สัญลักษณ์ของการเป็นเอกราชคือ
การปกครองภายใต้รฐั ธรรมนูญ เช่นเดียวกับทีส่ หรัฐอเมริกาประกาศอิสรภาพจากอังกฤษ
โดยสหรัฐอเมริกาถือว่าตนปกครองภายใต้รัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญจึงอยู่ในฐานะสูงสุด
ตัวอย่างของประเทศเหล่านี้ ได้แก่ อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลปิ ปินส์ สิงคโปร์ เป็นต้น
ซึง่ การทีป่ ระเทศต่าง ๆ เหล่านีอ้ าศัยแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมในการวางโครงสร้างพืน้ ฐาน
ของระบบการเมืองการปกครอง และโครงสร้างสถาบันการเมืองนัน้ กลุม่ ประเทศเหล่านี้
มีสภาพสังคมวิทยาการเมืองที่แตกต่างไปจากประเทศในทางตะวันตก ไม่ว่าจะเป็น
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ระบบบริหารราชการแผ่นดิน ระบบการกระจายอ�ำนาจ ระบบในกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา และระบบการควบคุมตรวจสอบฝ่ายปกครอง รวมทั้งสภาพของประชาชน
ส่วนใหญ่ยังมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับระบบอุปถัมภ์ในระดับใดระดับหนึ่ง ปัจจัย
พื้นฐานเหล่านี้นี่เองที่เป็นเงื่อนไขส�ำคัญของการออกแบบโครงสร้างสถาบันการเมือง
ของประเทศในกลุ ่ ม นี้ หากประเทศเหล่ า นี้ อ อกแบบโครงสร้ า งสถาบั น การเมื อ ง
ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมวิทยาการเมืองของประเทศนัน้ ๆ ย่อมมีแนวโน้มว่ารัฐธรรมนูญ
ของประเทศเหล่านั้นจะมีความมั่นคงในการใช้บังคับ แต่หากประเทศใดต้องเปลี่ยน
รัฐธรรมนูญบ่อยครั้งย่อมสะท้อนให้เห็นว่า การออกแบบโครงสร้างสถาบันการเมือง
ของประเทศนั้นไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมวิทยาการเมือง ซึ่งในบทต่อไปจะได้ศึกษา
สภาพสังคมวิทยาการเมืองของประเทศในทางตะวันออกประกอบกับการออกแบบ
โครงสร้างสถาบันการเมืองว่ามีความสอดคล้องหรือไม่
				 กล่าวโดยสรุป แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมเป็นเพียงหลักการทั่วไปของการใช้
รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อกั ษรในการวางโครงสร้างพืน้ ฐานของระบบการเมืองการปกครอง
และวางโครงสร้างของสถาบันการเมือง ส่วนประเด็นว่าจะวางโครงสร้างอย่างไรนั้น
ย่อมขึ้นอยู่กับว่าจะอาศัย “รูปแบบของรัฐบาล” แบบใด จะออกแบบระบบสภาแบบใด
จะวางระบบการควบคุ ม ตรวจสอบแบบใด ประเด็ น เหล่ า นี้ ย ่ อ มมี ค วามสั ม พั น ธ์
กับ “สภาพสังคมวิทยาการเมือง” ของแต่ละประเทศ ซึ่งเป็นประเด็นที่มีความซับซ้อน
และต้องการองค์ความรู้และความสามารถในการออกแบบให้สอดคล้องกับสภาพ
ของสังคมวิทยาของประเทศนัน้ ดังนัน้ ล�ำพังองค์ความรูห้ รือแนวคิดของประเทศตะวันตก
เพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอที่จะน�ำไปสู่การออกแบบโครงสร้างสถาบันการเมือง
ของประเทศในทางตะวันออกได้ การขาดความเข้าใจสภาพสังคมของประเทศนัน้ จึงกลายเป็น
จุดอ่อนส�ำคัญของประเทศในทางตะวันออกที่อาศัยแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมในการวาง
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ซึ่งสภาพปัญหาดังกล่าวย่อมรวมถึงประเทศไทยด้วย
		 ยุคที่สี่ หลังจากที่สหภาพโซเวียตล่มสลายลงในปี ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 2534)
		 สหภาพโซเวียตล่มสลายในปี ค.ศ. 1991 ท�ำให้สาธารณรัฐต่าง ๆ แบ่งแยกออกมา
ตั้งเป็นประเทศทั้งหมด 15 ประเทศ โดยหลักจากการแยกประเทศออกมาแล้วประเทศ
เหล่านี้ยังมีการรวมกลุ่มกันเป็น Commonwealth of Independent State (CIS)
ยกเว้น เอสโตเนีย ลัตเวีย และลิทวั เนีย ประเทศทีแ่ ยกออกมาตัง้ เป็นรัฐใหม่ 15 ประเทศ
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ได้แก่ เอสโตเนีย, ลัตเวีย, ลิทวั เนีย, เบลารุส, ยูเครน, รัสเซีย, อาร์เมเนีย, อาเซอร์ไบจาน,
คาซัคสถาน, คีร์กิซสถาน, มอลโดวา, ทาจิกสถาน, เติร์กเมนิสถาน, อุซเบกิสถาน และ
จอร์เจีย โดยประเทศใหม่ทั้ง 15 ประเทศนี้ได้อาศัยรัฐธรรมนูญวางโครงสร้างพื้นฐาน
การปกครองประเทศ โดยแต่ละประเทศได้วางโครงสร้างพื้นฐานการปกครองประเทศ
ดังนี้
		 (1) ประเทศที่เกิดขึ้นใหม่หลังจากสหภาพโซเวียตล่มสลายทั้ง 15 ประเทศ เป็น
ประเทศ “สาธารณรัฐ”
		 (2) รูปแบบของรัฐบาล(form of government) ประเทศที่ใช้ระบบรัฐสภา
มีจำ� นวน 12 ประเทศ ได้แก่ จอร์เจีย, มอลโดวา, อุซเบกิสถาน, คีรก์ ซิ สถาน, คาซัคสถาน,
อาร์เมเนีย, รัสเซีย, ยูเครน, เบลารุส, ลิทัวเนีย, เอสโตเนีย และ ลัตเวีย, ประเทศที่ใช้
ระบบประธานาธิบดีมีจ�ำนวน 3 ประเทศ ได้แก่ เติร์กเมนิสถาน, ทาจิกสถาน และ
อาเซอร์ไบจาน,
		 (3) ก� ำ หนดให้ มี ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ เป็ น องค์ ก รในการคุ ้ ม ครองหลั ก ความเป็ น
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ จ�ำนวน 13 ประเทศ ได้แก่ จอร์เจีย, มอลโดวา,
อุซเบกิสถาน, คีร์กิซสถาน, คาซัคสถาน, อาเซอร์ไบจาน, อาร์เมเนีย, รัสเซีย, ยูเครน,
เบลารุส, ลิทัวเนีย และ ลัตเวียทาจิกสถาน (ใช้ระบบประธานาธิบดี)
		 กล่าวโดยสรุป ประเทศทั้ง 15 ประเทศ ที่แยกตัวออกมาจากสหภาพโซเวียตเดิม
ได้อาศัยรัฐธรรมนูญในการวางโครงสร้างพื้นฐานของการปกครองโดยใช้ระบบรัฐสภา
12 ประเทศ และใช้ระบบประธานาธิบดี 3 ประเทศ และก�ำหนดให้มีศาลรัฐธรรมนูญ
ถึง 13 ประเทศ ในจ�ำนวน 15 ประเทศ มีจ�ำนวนถึง 12 ประเทศ ที่น�ำการวางโครงสร้าง
พื้นฐานของการปกครองของประเทศเยอรมนีมาใช้ในการเขียนรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ
ก. เป็นประเทศ “สาธารณรัฐ” ข. ประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศ ค. รูปแบบของ
รัฐบาลใช้ “ระบบรัฐสภา และ ง. ก�ำหนดให้มี “ศาลรัฐธรรมนูญ” เป็นองค์กรในการพิทกั ษ์
กติกาของรัฐธรรมนูญ จึงถือได้วา่ “ระบบรัฐสภาสมัยใหม่” ของเยอรมนีมบี ทบาทส�ำคัญ
ที่มีอิทธิพลต่อการเขียนรัฐธรรมนูญของรัฐที่เกิดขึ้นใหม่ ๆ เพราะ “ระบบรัฐสภา”
ของเยอรมนีเป็นระบบรัฐสภาทีม่ กี ารปรับเปลีย่ นจากระบบรัฐสภาของอังกฤษ เป็นระบบ
รัฐสภาทีม่ คี วามสมเหตุผลมากขึน้ และประการส�ำคัญท�ำให้หลักความเป็นกฎหมายสูงสุด
ของรัฐธรรมนูญมีความมั่นคงยิ่งขึ้น
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		 จาก “แนวคิ ด รั ฐ ธรรมนู ญ นิ ย ม” (constitutionalism) นั้ น จะเห็ น ได้ ว ่ า
“รั ฐ ธรรมนู ญ ” มี บ ทบาทส� ำ คั ญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ การวางโครงสร้ า งพื้ น ฐานการเมื อ ง
การปกครองของแต่ละประเทศ แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่าประเทศใดอาศัยรัฐธรรมนูญ
ในการวางโครงสร้างพื้นฐานในการปกครองประเทศแล้ว ประเทศนั้นจะมีระบอบ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพราะการมีรฐั ธรรมนูญกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิ ป ไตยเป็ น คนละประเด็ น กั น กล่ า วคื อ แม้ ป ระเทศนั้ น จะมี ก ารปกครอง
โดยระบบพรรคการเมืองพรรคเดียวแบบสังคมนิยม เช่นประเทศจีน แต่ประเทศจีนก็ยงั มี
รัฐธรรมนูญในการก�ำหนดโครงสร้างพื้นฐานการปกครองประเทศเช่นกัน หรือประเทศ
ที่ปกครองโดยหลักศาสนา เช่น ประเทศอิหร่านมีรัฐธรรมนูญเรียกว่า “รัฐธรรมนูญ
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน” (Constitution of the Islamic Republic of Iran) ดังนั้น
การอาศั ย แนวคิ ด รั ฐ ธรรมนู ญ นิ ย มเป็ น พื้ น ฐานในการวางโครงสร้ า งการปกครอง
กับการเป็นประชาธิปไตยจึงเป็นคนละประเด็น การจะพิจารณาว่าเป็นประชาธิปไตยหรือไม่
จึงเป็นเรือ่ งของการวางโครงสร้างทางการเมืองอย่างไร กล่าวโดยทัว่ ไป บรรดารัฐธรรมนูญ
ของประเทศเสรี ป ระชาธิ ป ไตยมั ก จะอาศั ย หลั ก การต่ อ ไปนี้ เ ป็ น พื้ น ฐานในการจั ด
โครงสร้างการปกครอง กล่าวคือ (1) หลักอ�ำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน (2) หลักการ
แบ่งแยกอ�ำนาจ (3) หลักความเป็นอิสระขององค์กรตุลาการ (4) หลักความเป็นกฎหมาย
สู ง สุ ด ของรั ฐธรรมนูญ (5) หลัก ความชอบธรรมในทางประชาธิปไตยขององค์กร
ที่ใช้อ�ำนาจรัฐ ฯลฯ
		 จากการศึกษา เรื่องแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยม (constitutionalism) แนวคิด
รั ฐ ธรรมนู ญ นิ ย มแบบเสรี ป ระชาธิ ป ไตยมี พื้ น ฐานส� ำ คั ญ มาจากสหรั ฐ อเมริ ก า
โดยสร้างระบบประธานาธิบดีขนึ้ มา ต่อมารัฐธรรมนูญของประเทศในภาคพืน้ ยุโรปจึงใช้
รัฐธรรมนูญวางโครงสร้างพื้นฐานใน “ระบบรัฐสภา” และเมื่อระบบรัฐสภามีปัญหาจึง
มีการอาศัยรัฐธรรมนูญในการวางโครงสร้างพืน้ ฐานการปกครองใหม่ ซึง่ พัฒนาท�ำให้เกิด
“ระบบรัฐสภาสมัยใหม่” แบบเยอรมนี ในขณะที่ฝรั่งเศสได้พัฒนาให้เกิด “ระบบกึ่ง
ประธานาธิบดี” ขึ้น และเมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายเกิดประเทศใหม่ขึ้น 15 ประเทศ
ในจ�ำนวนนี้มีถึง 12 ประเทศที่ใช้แนวทางของรัฐธรรมนูญประเทศเยอรมนีเป็นแนวทาง
ในการวางโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงบทบาทและความส�ำคัญ
ของแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมกับการเมืองการปกครองของประเทศต่าง ๆ
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		 2.3.2 แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมกับการคุม้ ครองหลักความเป็นกฎหมายสูงสุด
ของรัฐธรรมนูญ
		 เครือ่ งมือทีท่ ำ� ให้เกิดความมัน่ คงต่อหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
(Vorrang der Verfassung) ประกอบด้วยเครือ่ งมือดังต่อไปนี้ (1) การท�ำให้รฐั ธรรมนูญ
แก้ไขยาก (2) การให้สิทธิในการต่อต้าน (Widerstandrecht) (3) หลักการแบ่งแยก
อ�ำนาจ (Gewaltenteilung) (4) การควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
โดยศาลรัฐธรรมนูญ (die verfassungsgerichtliche Normenkontrolle)19
		 (1) การท�ำให้รฐั ธรรมนูญแก้ไขยาก (Erschwerung der Verfassungsänderung)
		 การท�ำให้รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดเป็นการแสดงถึงความเป็นเหตุผล ทั้งนี้
เพราะรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายทีก่ อ่ ตัง้ อ�ำนาจรัฐ แบ่งแยกอ�ำนาจรัฐ และจ�ำกัดขอบเขต
ของอ�ำนาจรัฐ รวมทั้งก�ำหนดภาระหน้าที่ขององค์กรผู้ใช้อ�ำนาจรัฐทั้งหลาย ดังนั้น
ภารกิจและการกระท�ำของอ�ำนาจรัฐทั้งหลาย จึงมีพื้นฐานและอยู่ภายในขอบเขต
ของรัฐธรรมนูญ บทบัญญัตขิ องกฎหมายทัง้ หลายทีบ่ ญ
ั ญัตโิ ดยองค์กรผูใ้ ช้อำ� นาจรัฐล้วนมี
พืน้ ฐานและอยูใ่ นขอบเขตของรัฐธรรมนูญทัง้ สิน้ ด้วยเหตุนรี้ ฐั ธรรมนูญจึงเป็นบทบัญญัติ
ของกฎหมายที่มีความส�ำคัญกว่าบทบัญญัติของกฎหมายอื่น ๆ และด้วยเหตุนกี้ ารแก้ไข
รัฐธรรมนูญจึงควรจะแก้ไขให้ยากกว่าบทบัญญัติของกฎหมายอื่น ๆ ดังนั้น หากองค์กร
นิติบัญญัติสามารถจะแก้ไขรัฐธรรมนูญได้เช่นเดียวกับวิธีการแก้ไขกฎหมายธรรมดา
ในกรณีของการแก้ไขกฎหมายย่อมมีหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
เพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญสามารถแก้ไขได้โดยวิธีการเดียวกับการแก้ไขกฎหมาย
ธรรมดา โดยที่การแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่อาจใช้วิธีการเดียวกับการแก้ไขกฎหมายธรรมดา
โดยเหตุนี้การแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงก�ำหนดให้เป็นสิทธิขององค์กรผู้ให้รัฐธรรมนูญ
(die verfassungsgebende Gewalt)
		 (2) การให้สิทธิในการต่อต้าน (das Widerstandrecht)
		 หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดมีความส�ำคัญอย่างไร และหลักการดังกล่าวมีผล
อย่างไรต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญนั้น เป็นการตั้งค�ำถามถึงความมั่นคงของรัฐธรรมนูญ
19

Starck Christain, Vorrang der Verfassung und Verfassungsgerichtsbarkeit, in : Verfassungsgerichtsbarkeit in Westeuropa, Teilband I, Baden-Baden, 1986, S อ้างใน บรรเจิด สิงคะเนติ,
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวศาลรัฐธรรมนูญ, กรุงเทพฯ : ส�ำนักพิมพ์วิญญูชน, 2560, หน้า 30
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ความมัน่ คงของรัฐธรรมนูญย่อมขึน้ อยูก่ บั ความผูกพันขององค์กรของรัฐทีม่ ตี อ่ รัฐธรรมนูญ
ในที่นี้จึงเป็นการเชื่อมโยงความมั่นคงของรัฐธรรมนูญกับสิทธิการต่อต้านซึ่งอย่างน้อย
ที่สุดย่อมมีความส�ำคัญในทางทฤษฎี สิทธิในการต่อต้านได้รับการอธิบายในปรัชญา
ว่าด้วยรัฐของยุคกลาง (die scholastische Staatsphilosophie) และได้รบั การยอมรับว่า
เป็นสิทธิในการต่อต้านผู้ปกครอง ซึ่งปกครองโดยไม่ชอบแต่เห็นว่าการใช้สิทธิดังกล่าว
ไม่อาจกระท�ำได้หากเป็นการต่อต้านการปกครองทีช่ อบด้วยกฎหมายทีเ่ ป็นการปกครอง
โดยทรราช ในทางทฤษฎีเห็นว่าวัตถุประสงค์ของและความผูกพันต่อรัฐธรรมนูญ
ของผูป้ กครองนัน้ มีขอบเขตอยูท่ คี่ วามเชือ่ ฟังของผูอ้ ยูใ่ ต้ปกครอง แต่ในทางปฏิบตั มิ ปี ญ
ั หา
ที่จะพิจารณาว่า กรณีนั้นเกินขอบเขตที่ก�ำหนดไว้หรือไม่ เฉพาะในกรณีที่รุนแรงจริง ๆ
เท่านัน้ ทีถ่ อื ว่าเป็นการใช้อำ� นาจแบบเผด็จการโดยผูป้ กครอง ซึง่ กรณีนกี้ ารใช้สทิ ธิในการ
ต่อต้านย่อมสามารถกระท�ำได้ เนือ่ งจากมีปญ
ั หาในเรือ่ งการใช้สทิ ธิในการต่อต้านในทาง
ปฏิบัติย่อมสามารถกระท�ำได้ เนื่องจากมีปัญหาในเรื่องการใช้สิทธิในการต่อต้านในทาง
ปฏิบตั ซิ งึ่ ย่อมขึน้ อยูก่ บั ว่า การใช้อำ� นาจในทางทีไ่ ม่ถกู ต้องอย่างชัดแจ้งนัน้ ซึง่ จะท�ำให้เกิด
สิทธิในการต่อต้านนั้นอาจเกิดขึ้นได้หรือไม่ ด้วยเหตุนี้สิทธิในการต่อต้านในรัฐธรรมนูญ
ของประเทศในยุ โรปตะวั น ตกจึ ง แยกออกจากการควบคุ ม อ� ำ นาจที่ ถู ก ก� ำ หนด
โดยรัฐธรรมนูญ
		 (3) หลักการแบ่งแยกอ�ำนาจ (Gewaltenteilung)
		 หลักการแบ่งแยกอ�ำนาจย่อมเรียกร้องความเป็นกฎหมายสูงสุดของกฎหมาย
ฉบับใดฉบับหนึง่ ซึง่ แบ่งเนือ้ หาหรือแบ่งภารกิจของการใช้อำ� นาจรัฐ การแบ่งแยกอ�ำนาจ
ดังกล่าวนี้ย่อมท�ำให้เกิดความมั่นคงต่อหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
การควบคุมอ�ำนาจรัฐโดยอาศัยหลักการแบ่งแยกอ�ำนาจหรือหลัก checks and balances
ซึ่งเป็นหลักที่มีเป้าหมายอยู่ที่การท�ำให้เกิดความมั่นคงต่อความเป็นกฎหมายสูงสุด
ของรัฐธรรมนูญ ดังนั้น หลักการแบ่งแยกอ�ำนาจจึงเป็นหลักการส�ำคัญของรัฐธรรมนูญ
การน�ำหลักการแบ่งแยกมาใช้ปรากฎอย่างชัดเจนตามรัฐธรรมนูญของอเมริกา ค.ศ. 1787
ความเป็นไปได้ของหลักการแบ่งแยกอ�ำนาจอาจน�ำไปใช้ได้อย่างหลากหลาย หลักการ
แบ่งแยกอ�ำนาจในระบบประธานาธิบดี (ein Präsidialsystem) ย่อมแตกต่างไปจาก
หลักการแบ่งแยกอ�ำนาจในระบบรัฐบาลภายใต้รัฐสภา (ein parlamentarisches
Regierungssystem) สาระส�ำคัญของหลักการแบ่งแยกอ�ำนาจย่อมขึ้นอยู่กับว่า
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หลักการแบ่งแยกอ�ำนาจในระบบนัน้ ๆ มีประสิทธิผลต่อการควบคุมตรวจสอบอ�ำนาจรัฐ
หรือไม่
		 (4) การควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายโดยศาลรัฐธรรมนูญ
(die verfassungsgerichtliche Normenkontrolle)
		 พัฒนาการของการให้ศาลเข้าไปควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายนัน้
เป็นประเด็นทีม่ คี วามเห็นขัดแย้งกันอย่างยิง่ ฝ่ายทีเ่ ห็นด้วยกับการให้ศาลเข้าไปควบคุม
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย มีความเห็นว่า ศาลสามารถท�ำให้เกิดความมัน่ คง
ต่อหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญได้ เพราะตามหลักการแบ่งแยก
อ�ำนาจศาลเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นองค์กรที่เป็นอิสระในการวินิจฉัยเกี่ยวกับ
กฎหมาย ภาระหน้าทีด่ งั กล่าวนีเ้ องมีการขยายขอบเขตเพือ่ ให้ความคุม้ ครองต่อบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญด้วย
		 การท� ำ ให้ เ กิ ด ความมั่ น คงต่ อ หลั ก ความเป็ น กฎหมายสู ง สุ ด ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ในสหรัฐอเมริกาโดยการให้ศาลควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายในช่วงของ
ศตวรรษที่ 19 นั้น หลักการดังนี้มิได้เกิดขึ้นในทางปฏิบัติของประเทศในภาคพื้นยุโรป
ในขณะที่ในอังกฤษยังคงถือหลักอธิปไตยของรัฐสภา (Parlamentssouveränität)
ในฝรัง่ เศสด้วยผลของเหตุการณ์ในทางการเมืองได้มกี ารแยกรัฐธรรมนูญกับปฏิญญาว่า
ด้วยสิทธิของพลเมือง (Charten) ออกจากกัน และหลักความเป็นกฎหมายสูงสุด
ของบทบัญญัตดิ งั กล่าว ในทางปฏิบตั มิ ไิ ด้เป็นสิง่ ทีไ่ ด้รบั ความคุม้ ครองอย่างชัดเจน และ
อ�ำนาจของตุลาการเป็นอ�ำนาจทีไ่ ม่เข้มแข็งนัก ในขณะทีใ่ นประเทศเยอรมนีอำ� นาจในการ
ปกครองของกษัตริยม์ ขี อ้ จ�ำกัดโดยตัวแทนของประชาชน ระบบรัฐธรรมนูญของประเทศ
เยอรมนีที่สร้างให้อ�ำนาจทั้งสองอยู่ในภาวะที่สมดุลกัน และเป็นโครงสร้างที่หลีกเลี่ยง
ปัญหาเกี่ยวกับอ�ำนาจอธิปไตย ดังนั้น ในประเทศเยอรมนีจึงไม่มีความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาหลักการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญโดยองค์กรศาล
2.4 “หลั ก ความเป็ น กฎหมายสู ง สุ ด ของรั ฐ ธรรมนู ญ ” กั บ แนวคิ ด ว่ า ด้ ว ย
“ประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้”
		 โดยทีห่ ลักการพืน้ ฐานของหลักประชาธิปไตยประการหนึง่ คือ หลักเสียงข้างมาก
เป็นหลักที่น�ำมาใช้ในการตัดสินใจในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างกันในสภา การใช้หลัก
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เสียงข้างมากในสภานี้เองที่เป็นปัญหาของประชาธิปไตยในระยะเวลาต่อมา เนื่องจาก
การต่อสู้แข่งขันทางการเมืองที่เข้มข้นและรุนแรงขึ้น การอาศัยเสียงข้างมากของหลัก
ประชาธิปไตยเป็นเครือ่ งมือในการตัดสินใจน�ำไปสูก่ ารขยายอ�ำนาจให้ฝา่ ยการเมืองหรือ
พรรคพวกของฝ่ายการเมือง หรือน�ำไปสูก่ ารท�ำลายหลักการพืน้ ฐานของรัฐธรรมนูญเอง
การอาศัยเสียงข้างมากของสภาหรือเสียงของประชาชนที่กระทบต่อหลักการพื้นฐาน
ของรัฐธรรมนูญอาจเกิดขึ้นได้ใน 2 ลักษณะ ก. การอาศัยเสียงข้างมากของประชาชน
เพือ่ ตัดสินใจในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับบุคคล และ ข. การอาศัยเสียงข้างมากของรัฐสภาเพือ่ แก้ไข
เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์พื้นฐานที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยมีข้อพิจารณา ดังนี้
		 ก. การอาศัยเสียงข้างมากของประชาชนเพื่อตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับบุคคล
หรือที่เรียกว่า “plebiscite” เป็นการหารือราษฎรในการกระท�ำของบุคคลคนหนึ่ง
ซึง่ ราษฎรนับถืออยูแ่ ล้ว เพราะคุณความดีทไี่ ด้ทำ� มาเพือ่ ชาติบา้ นเมือง หรือเพราะราษฎร
ได้ถูกชักจูงไปให้เห็นชอบโดยวิธีการโฆษณาชวนเชื่อนานประการ ดังนั้น “plebiscite”
จึงแตกต่างไปจาก “referendum” หรือการลงประชามติ ซึ่งหมายถึงกรณีที่ประชาชน
มาลงคะแนนแสดงประชามติในร่างกฎหมายธรรมดาเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ ทัง้ ฉบับ หรือเพียง
หลักการบางอย่าง หรือร่างรัฐธรรมนูญทัง้ ฉบับ หรือเพียงหลักการส�ำคัญของรัฐธรรมนูญ
ประชาชนจะลงคะแนนเป็นประชามติว่าจะรับร่างกฎหมายนั้นหรือไม่รับ และผลก็จะ
เป็นไปตามคะแนนของเสียงส่วนข้างมาก “referendum” จึงเป็นเรือ่ งของประชาธิปไตย
ในขณะที่ “plebiscite” ไม่ใช่เรื่องของประชาธิปไตยทุกเรื่อง20 กรณีตัวอย่างของ
“plebiscite” ที่เคยเกิดขึ้น เช่น
				 - สาธารณรัฐฝรั่งเศส การลงคะแนนเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม ค.ศ. 1802
ทีใ่ ห้ราษฎรชาวฝรัง่ เศสมาออกเสียงเป็นประชามติในค�ำถามทีว่ า่ “นโปเลียนควรจะด�ำรง
ต�ำแหน่งกงสุลตลอดชีวิตหรือไม่ ?” เวลานั้นนโปเลียนด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้ารัฐบาล
เป็นกงสุลที่ 1 ในจ�ำนวนกงสุล 3 คน อยู่แล้ว แต่อยู่ในต�ำแหน่งได้คราวละ 10 ปี
ตามรัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ ผลของการลงคะแนนประชามติแบบนี้เป็นการแผ้วถางทางให้
นโปเลียน โบนาปาร์ต รวบอ�ำนาจเป็นกษัตริย์ต่อไป
20

ไพโรจน์ ชัยนาม, สถาบันการเมืองและกฎหมายรัฐธรรมนูญ, คณะกรรมการสัมมนาและวิจยั คณะนิตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ: สารศึกษาการพิมพ์, 2524, หน้า 175
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				 - สาธารณรัฐฝรั่งเศส การลงคะแนนเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ค.ศ. 1804
ราษฎรมาลงประชามติในค�ำถามที่ว่า “ประชาชนจะยอมให้มีการสืบราชสันตติวงศ์
จักรพรรดิจากผู้สืบราชสกุลของพระเจ้านโปเลียน โบนาปาร์ตหรือไม่ ?” ซึ่งประชาชน
ก็ลงคะแนนเสียงประชามติให้เป็นจ�ำนวนมาก
				 - เยอรมนีในสมัยฮิตเลอร์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน ค.ศ. 1939 หลังจากที่รวม
ออสเตรียเข้ามาในประเทศเยอรมนีแล้ว รัฐบาลนาซีได้จัดให้มีการท�ำ “plebiscite”
ใหญ่โตทั่วทั้งเยอรมนีและออสเตรียรวมกัน โดยมีค�ำถาม 2 ข้อ คือ (1) ท่านเห็นชอบ
ในการรวมออสเตรียเข้ากับไร้ช์เยอรมนี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม ค.ศ. 1939 หรือไม่
และ (2) ท่านยินดีลงคะแนนให้รายชื่อผู้แทน (ในสภาผู้แทนราษฎร) ของผู้น�ำของเรา
อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ หรือไม่ และปรากฎผลว่าในจ�ำนวนผู้มาออกเสียง 49,316,791 คนนั้น
มีผู้เห็นด้วยถึง 48,789,269 คน ซึ่งเท่ากับ 99.08 % ราษฎรผู้มาออกเสียงลงคะแนน
มีหน้าที่แต่เพียงมาตอบว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเท่านั้น21
				 กล่าวโดยสรุป “plebiscite” เป็นการอาศัยเสียงของประชาชนให้ตัดสินใจ
ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับบุคคลดังกรณีตวั อย่างข้างต้น ซึง่ ไม่ถอื ว่าเป็นไปตามหลักประชาธิปไตย
แม้จะอาศัยเสียงข้างมากของประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอ�ำนาจอธิปไตยก็ตาม
				 ข. เป็นการอาศัยเสียงข้างมากของรัฐสภาเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์
พื้นฐานที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ กรณีน้ีก็คือกรณีที่อาศัยเสียงข้างมากของรัฐสภา
เพือ่ แก้ไขเปลีย่ นแปลงหรือยกเว้นบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ หรืออาศัย
เสียงข้างมากของรัฐสภาเพือ่ ให้อำ� นาจฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ให้มอี ำ� นาจนอกเหนือจากทีร่ ฐั ธรรมนูญ
ก�ำหนด โดยรัฐธรรมนูญมิได้มีบทบัญญัติไว้อย่างชัดแจ้งหรือ รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติ
กระบวนการตรวจสอบการกระท�ำเหล่านัน้ ไว้ การอาศัยเสียงข้างมากของรัฐสภาในการ
ด�ำเนินการดังกล่าวจึงถือว่าเป็นการอาศัยเสียงข้างมากของรัฐสภาทีก่ อ่ ให้เกิดผลกระทบ
ต่อหลักการพืน้ ฐานของรัฐธรรมนูญ และน�ำไปสูก่ ารท�ำลายหลักการประชาธิปไตยในทีส่ ดุ
การอาศั ย เสี ย งข้ า งมากที่ ก ระทบต่ อ หลั ก การพื้ น ฐานของรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด
ผลกระทบอย่างใหญ่หลวง คือ กรณีที่เกิดขึ้นในการช่วงการปกครองของนาซีภายใต้
การน�ำของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ซึง่ อยูใ่ นช่วงของการใช้รฐั ธรรมนูญไวมาร์ 1919 การเลือกตัง้
21
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ทั่วไปเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 1933 พรรคนาซีร่วมได้คะแนนเสียง 44 เปอร์เซ็นต์ ได้ร่วมกับ
พรรคประชาชนเยอรมนี (DNVP) ซึ่งได้ที่นั่งในสภา 8 เปอร์เซ็นต์ โดยมีคะแนนเสียง
52 เปอร์เซ็นต์ ซึง่ ท�ำให้มเี สียงข้างมากเพียงพอส�ำหรับการออกกฎหมาย แต่ตอ่ มาพรรค
นาซีต้องการขอแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยการแก้ไขดังกล่าวจะต้องใช้เสียง 2 ใน 3 ของสภา
พรรคนาซีได้ขอความร่วมมือจากพรรคการเมืองอื่นในการขอสนับสนุนในการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ เพื่อท�ำให้รัฐบาลมีอ�ำนาจในการแก้ไขวิกฤตของประเทศได้ ซึ่งได้เสียง
สนับสนุนจากสภาแต่การออกเสียงดังกล่าวพรรค SPD ลงมติไม่เห็นชอบ การแก้ไข
รัฐธรรมนูญเพือ่ มอบอ�ำนาจให้ฝา่ ยบริหารมีอำ� นาจในการตรากฎหมายได้เอง (Ermaechtigungsgesetz) ซึง่ การออกกฎหมายดังกล่าวย่อมรวมถึงกฎหมายว่าด้วยงบประมาณด้วย
หลังจากแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วรัฐบาลได้ออกกฎหมายเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 1933
โดยให้พรรคนาซี (NSDAP) เป็นพรรคการเมืองทีช่ อบด้วยกฎหมายเพียงพรรคเดียวและ
ห้ามพรรคการเมืองอืน่ ๆ กฎหมายของรัฐบาลฉบับต่อมาได้หา้ มสหภาพแรงงานและกลุม่
ในทางสังคมต่าง ๆ และได้เปลี่ยนโครงสร้างความเป็นสหพันธ์ของรัฐเสียใหม่ ในวันที่
2 สิงหาคม 1934 ประธานาธิบดี Hindenburg ถึงแก่อสัญกรรม ฮิตเลอร์ซึ่งเป็น
นายกรัฐมนตรีก็เข้ารับต�ำแหน่งดังกล่าวแทนโดยการอาศัยกฎหมายที่ออกโดยสภาและ
มีการให้อ�ำนาจประธานาธิบดีเพิ่มเติม และได้เรียกต�ำแหน่งดังกล่าวว่า “ท่านผู้น�ำ”
ท�ำให้ฮิตเลอร์กลายเป็นเผด็จการโดยสมบูรณ์22 กรณีดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการอาศัย
เสียงข้างมากของสภาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นการกระท�ำที่ขัดต่อหลักพื้นฐาน
ทางรัฐธรรมนูญ และต่อมาได้อาศัยอ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญออกกฎหมายทีเ่ ป็นการท�ำลาย
หลักประชาธิปไตยต่อเนื่องมาเป็นล�ำดับ
		 ปัญหาของการใช้เสียงข้างมากของหลักประชาธิปไตยและมีผลกระทบต่อหลัก
พืน้ ฐานของรัฐธรรมนูญ ประเด็นนีเ้ คยเป็นประเด็นข้อถกเถียงส�ำคัญในช่วงที่ Hans Kelsen
ได้เสนอแนวคิดในการจัดตัง้ ศาลรัฐธรรมนูญของออสเตรีย โดย Kelsen ได้เขียนบทความ
เรื่อง “ใครควรเป็นผู้คุ้มครองรัฐธรรมนูญ ?” (Wer soll Hueter der Verfassung ?)23
โดยมีแนวคิดในการผลักดันให้มีการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญและให้ศาลรัฐธรรมนูญ
22
23

Maurer Hartmut, Staatsrecht I, 2. Aufl., Muenchen 2001, p.72
H. Kelsen, Wer soll Hueter der Verfassung?, Die Justiz, Band 6 (1930/31), S. 11 อ้างใน
บรรเจิด สิงคะเนติ, ความรู้ทั่วไปเกี่ยวศาลรัฐธรรมนูญ, กรุงเทพฯ: ส�ำนักพิมพ์วิญญูชน, 2560, หน้า 40
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มีบทบาทส�ำคัญในการคุ้มครองรัฐธรรมนูญ แต่แนวความคิดของ Kelsen ถูกโต้แย้ง
ในประเด็นส�ำคัญว่า การจัดตัง้ ศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นการสอดคล้องกับหลักประชาธิปไตย
และหลักนิตริ ฐั หรือไม่24 ฝ่ายทีไ่ ม่เห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าวเห็นว่าการจัดตัง้ ศาลรัฐธรรมนูญ
เพือ่ ท�ำหน้าทีใ่ นการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายเป็นการขัดกับหลัก
อ�ำนาจอธิปไตยของรัฐสภา (die Souveraenitaet des Parlaments) หรือขัดต่อหลัก
อ�ำนาจอธิปไตยของปวงชน (die Volks-souveraenitaet) เพราะการยอมรับให้
ศาลวินิจฉัยว่ากฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญได้ ก็เท่ากับให้อ�ำนาจศาล
กระท�ำการขัดต่อเจตจ�ำนงของปวงชนได้นั่นเอง ตามความเห็นของ Kelsen เห็นว่า
การพูดถึงอ�ำนาจอธิปไตยนั้น ล�ำพังองค์กรใดองค์กรหนึ่งไม่อาจจะกล่าวได้ว่าตนเป็น
องค์กรอธิปไตย การกล่าวอ้างว่า ศาลรัฐธรรมนูญไม่สอดคล้องกับหลักอธิปไตย
ของรัฐสภานั้นเป็นการแสดงถึงแนวโน้มของการให้อ�ำนาจทางการเมืองจ�ำกัดอยู่เฉพาะ
ในองค์กรนิติบัญญัติ ซึ่งไม่สามารถจ�ำกัดได้โดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ในขณะที่
Friesenhahn เห็นว่า ตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีการแบ่งแยก
อ�ำนาจนั้น ไม่มีองค์กรใดองค์กรหนึ่งที่จะถือว่าเป็นองค์กรสูงสุด ซึ่งท�ำให้การวินิจฉัย
ขององค์กรนัน้ ผูกพันองค์กรอืน่ ทัง้ หมด องค์กรทีเ่ ป็นตัวแทนของประชาชนก็อาจกระท�ำการ
ขัดกับรัฐธรรมนูญได้ หากองค์กรนั้นกระท�ำการเกินขอบเขตที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
Kelsen เห็นว่า ความจ�ำเป็นของการมีศาลรัฐธรรมนูญนัน้ มีพนื้ ฐานอยูท่ ศี่ าลรัฐธรรมนูญ
จะต้องท�ำภาระหน้าที่ในการคุ้มครองฝ่ายข้างน้อยจากการแทรกแซงของเสียงข้างมาก
ซึ่งการปกครองโดยเสียงข้างมากจะเป็นการปกครองที่ยอมรับได้ต่อเมื่อฝ่ายข้างมาก
ได้กระท�ำการโดยชอบด้วยกฎหมาย
		 ข้อถกเถียงดังกล่าวเป็นข้อถกเถียงที่เกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดปัญหา “เผด็จการ
ทางรัฐสภา” ในช่วงของการปกครองโดยพรรคนาซี แต่อย่างไรก็ตาม ต่อมาในปี ค.ศ. 1937
Loewenstein ได้เผยแพร่บทความเรื่อง “Militant Democracy and Fundamental
Rights” เพื่อชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนของประชาธิปไตย และประเด็นปัญหาดังกล่าวนี้เอง
ที่น�ำไปสู่การปฏิรูประบบรัฐสภาของเยอรมนี โดยการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ (1949)
หลักการส�ำคัญประการหนึง่ ของการปรับสถาบันทางรัฐธรรมนูญ (Institutionlization)
24

บรรเจิด สิงคะเนติ, ความรู้ทั่วไปเกี่ยวศาลรัฐธรรมนูญ, หน้า 30
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คือการสร้างองค์กรใหม่เพือ่ ถ่วงดุลกับเสียงข้างมากของรัฐสภา ซึง่ ในทีน่ จี้ ะได้กล่าวเพียง
สังเขปถึงหลักการส�ำคัญของรัฐธรรมนูญเยอรมนีที่สร้างขึ้นเพื่อให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่
มีเครื่องมือที่จะปกป้องตนเองได้ โดยมีหลักการที่ส�ำคัญ ดังนี้
			 (1) การวางหลักส�ำคัญไว้ในมาตรา 20 รัฐธรรมนูญ25 ซึง่ เป็นก�ำหนดหลักพืน้ ฐาน
ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งประกอบด้วยหลักการที่ส�ำคัญ ดังนี้
					 ก. รัฐเยอรมนีเป็น “สาธารณรัฐ”, “สหพันธรัฐ” เป็นรัฐทีป่ กครองในระบอบ
ประชาธิปไตย และยึดถือ “หลักนิติรัฐ”
					 ข. อ�ำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน ปวงชนได้ใช้อ�ำนาจดังกล่าวโดยการ
เลือกตัง้ และออกเสียงลงคะแนน และใช้อำ� นาจโดยผ่านองค์กรนิตบิ ญ
ั ญัติ องค์กรบริหาร
และองค์กรตุลาการ
					 ค. อ�ำนาจนิติบัญญัตินั้นผูกพันต่อรัฐธรรมนูญ ส่วนอ�ำนาจบริหารและ
อ�ำนาจตุลาการนั้นผูกพันกฎหมาย หลักการในข้อนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ “หลักความ
เป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ซึ่งผูกพันองค์กรนิติบัญญัติ
					 ง. ชาวเยอรมันมีสิทธิในการต่อต้านบุคคลซึ่งต้องการล้มล้างรัฐธรรมนูญ
ในกรณีที่การด�ำเนินการอื่น ๆ ไม่อาจกระท�ำได้
			 (2) การวาง “หลักนิรนั ดร” ไว้ในบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ ตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ใน
26
มาตรา 79 วรรค 3 ซึง่ มาตรา 79 วรรค 3 ก�ำหนดไว้ 3 เรือ่ ง คือ ก. การแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ซึง่ มีผลกระทบกับการแบ่งเขตพืน้ ทีข่ องมลรัฐ ข. หลักการมีสว่ นร่วมในการตรากฎหมาย

มาตรา 20 (หลักพื้นฐานของรัฐธรรมนูญ ; สิทธิในการต่อต้านการล้มล้างรัฐธรรมนูญ)
			 (1) สาธารณรัฐเยอรมันเป็นสหพันธรัฐประชาธิปไตยและสหพันธรัฐสังคม
		 (2) อ�ำนาจของรัฐมาจากปวงชน ปวงชนได้ใช้อ�ำนาจดังกล่าวโดยการเลือกตั้งและออกเสียงลงคะแนน
และใช้อ�ำนาจโดยผ่านองค์กรนิติบัญญัติ องค์กรบริหารและองค์กรตุลาการ
		 (3) อ�ำนาจนิตบิ ญ
ั ญัตนิ นั้ ผูกพันต่อรัฐธรรมนูญ ส่วนอ�ำนาจบริหารและอ�ำนาจตุลาการนัน้ ผูกพันกฎหมาย
		 (4) ชาวเยอรมันมีสทิ ธิในการต่อต้านบุคคลซึง่ ต้องการล้มล้างรัฐธรรมนูญในกรณีทกี่ ารด�ำเนินการอืน่ ๆ
ไม่อาจกระท�ำได้
26
มาตรา 79 การแก้ไขรัฐธรรมนูญ
		 (3) การแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งมีผลกระทบกับการแบ่งเขตพื้นที่ของมลรัฐ (หลักการมีส่วนร่วมในการตรา
กฎหมายของมลรัฐ หรือหลักการที่บัญญัติไว้ในมาตรา 1 และมาตรา 20 นั้นไม่อาจกระท�ำได้)
25
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ของมลรัฐมลรัฐ และ ค. หลักการที่บัญญัติไว้ในมาตรา 127 และมาตรา 20 นั้น ไม่อาจ
กระท�ำได้
			 (3) การก�ำหนดให้ “ศาลรัฐธรรมนูญ” เป็นองค์กรในการพิทกั ษ์ “รัฐธรรมนูญ”
ตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา 93 รัฐธรรมนูญ 1949 โดยก�ำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำ� นาจ
หน้าที่ซึ่งมีบทบาทส�ำคัญในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ โดยมุ่งหมายให้ (ก) พิทักษ์หลัก
ประชาธิปไตย/หลักนิตริ ฐั (ข) ควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
(ค) คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และ (ง) คุ้มครองฝ่ายข้างน้อย
			 (4) การก� ำ หนดให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ มี อ� ำ นาจในการยุ บ พรรคการเมื อ ง
ที่ด�ำเนินการเป็นปฏิปักษ์ต่อหลักพื้นฐานการปกครองตามที่ก�ำหนดไว้ในมาตรา 21 (2)
รัฐธรรมนูญ 1949 หลักการหรือมาตรการตามที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญดังกล่าวถือว่า
เป็นเครือ่ งมือส�ำคัญซึง่ ไม่ปรากฎในรัฐธรรมนูญ 1919 ของเยอรมนี ไม่วา่ จะเป็นหลักการ
พืน้ ฐานการปกครองตามทีบ่ ญ
ั ญัตใิ นมาตรา 20, “หลักนิรนั ดร” ตามมาตรา 79 (3) ถือว่า
เป็นหัวใจส�ำคัญในอันที่ปกป้องหลักการส�ำคัญของรัฐธรรมนูญ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การสร้างองค์กรใหม่ อย่าง “ศาลรัฐธรรมนูญ” นั้น ศาลรัฐธรรมนูญแม้จะเคยมีอยู่
ตามรัฐธรรมนูญของออสเตรียมาก่อน แต่กต็ อ้ งถือว่ามีบทบาทอ�ำนาจหน้าทีท่ แี่ ตกต่างกัน
อย่างสิ้นเชิงกับ “ศาลรัฐธรรมนูญ” ของเยอรมนี นอกจากนี้ยังกลไกและมาตรการอื่น ๆ
อีกหลายประการ ซึ่งจะได้กล่าวในรายละเอียดต่อไปในบทที่ 3

มาตรา 1 (การคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์)
		 (1) ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ไม่อาจจะถูกล่วงละเมิดได้ อ�ำนาจรัฐทั้งหลายผูกพันที่จะต้องให้
ความเคารพและให้ความคุ้มครองต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
		 (2) ชาวเยอรมันยอมรับว่า สิทธิขั้นพื้นฐานอันมิอาจล่วงละเมิดและมิอาจจ�ำหน่ายจ่ายโอนได้นั้น
เป็นพื้นฐานส�ำคัญต่อการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ต่อสันติภาพ และต่อความยุติธรรมของโลก
		 (3) สิทธิขั้นพื้นฐานที่จะกล่าวต่อไปนี้ ย่อมผูกพันอ�ำนาจนิติบัญญัติอ�ำนาจบริหาร และอ�ำนาจตุลาการ
โดยถือว่าเป็นกฎหมายที่มีผลบังคับใช้โดยตรง
27
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บทที่ 3
หลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ของต่างประเทศ
		 ในบทนีจ้ ะได้กล่าวถึงผลการศึกษาเกีย่ วกับหลักประชาธิปไตยทีป่ กป้องตนเองได้
ของต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี แคนาดา ชิลี ตุรกี และ
ประเทศฝรั่งเศส โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 หลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
		 ประเทศเยอรมนีนบั ได้วา่ เป็นประเทศต้นแบบทีไ่ ด้นำ� หลักประชาธิปไตยทีป่ กป้อง
ตนเองได้ (Streitbare Demokratie; Wehrhafte Demokratie; Militant Democracy)
มาใช้อย่างเป็นรูปธรรม ทัง้ นีเ้ ป็นทีน่ า่ สังเกตในประการเบือ้ งต้นว่า บทบัญญัตหิ ลายมาตรา
ในกฎหมายพื้นฐานหรือรัฐธรรมนูญเยอรมัน (Grundgesetz; Basic Law; ซึ่งต่อไปนี้
จะเรียกว่ากฎหมายพื้นฐาน) ได้รับรองหลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ ทั้งนี้โดยมี
เป้าหมายเพื่อคุ้มครองคุณค่าสูงสุดในทางรัฐธรรมนูญที่เรียกว่า “ระเบียบพื้นฐาน
ของการปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตย” (Freiheitliche demokratische
Grundordnung) จากภัยทีม่ าจากทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ28 ในกฎหมายพืน้ ฐาน
ซึ่ ง ได้ รั บ การตราขึ้ น ในปี ค.ศ. 1949 ภายหลั ง จากการยอมแพ้ แ บบไม่ มี เ งื่ อ นไข
ในสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ในปี ค.ศ. 1945 นัน้ ได้มกี ารก�ำหนดหลักการทีเ่ ป็นเป้าหมายของรัฐ
อยู่หลายประการ ซึ่งสองเป้าหมายส�ำคัญของรัฐที่ปรากฎอยู่ในกฎหมายพื้นฐานได้แก่
เป้าหมายในการรวมประเทศอีกครั้งของรัฐเยอรมันทั้งสองที่ถูกแบ่งแยกภายหลัง
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 (Wiedervereinigung) และอีกประการหนึง่ ได้แก่ เป้าหมายในการ
ปกป้องระบอบประชาธิปไตยที่ถูกก่อตั้งขึ้นมาใหม่โดยการก�ำหนดเครื่องมือและกลไก
ต่าง ๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้ความผิดพลาดจากประสบการณ์ของสาธารณรัฐไวมาร์
โดยเฉพาะเป้าหมายในประการหลังนั้นนับว่ามีความส�ำคัญมาก เพราะถือเป็นภารกิจ
หน้าที่ส�ำคัญของรัฐในการใช้ความพยายามทุกวิถีทางไม่ให้ประวัติศาสตร์อันเลวร้าย
เกิดขึ้นซ�้ำอีก นอกเหนือจากความพยายามในการปกป้องประชาธิปไตยไม่ให้กลับไปสู่
28

Papier, Hans-Jürgen, Streibare Demokratie, AöR 128 (2003), p.340-341.
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การเป็นรัฐอ�ำนาจเด็ดขาดอย่างทีเ่ คยเกิดขึน้ ในอดีตแล้ว กลไกเรือ่ งการปกป้องประชาธิปไตย
ที่ถูกก�ำหนดไว้ในกฎหมายพื้นฐานนั้นยังถูกน�ำมาประยุกต์ใช้กับความพยายามในการ
ต่อต้านภยันตรายต่อรัฐในรูปแบบใหม่ ๆ อย่างเช่นภยันตรายจากแนวคิดสุดโต่งในทาง
ศาสนาอย่ า งเช่ น ลั ท ธิ ไซแอนโทโลจี (Scientologie-Kirche) หรื อ ภั ย จากการ
ก่ อ การร้ า ย โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง หลั ง จากที่ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ ก ่ อ วิ น าศกรรมที่ อ าคาร
เวิร์ดเทรดเซ็นเตอร์ในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงการใช้กลไกตามรัฐธรรมนูญ
เช่นว่านั้นในการต่อต้านพรรคการเมืองที่มีแนวคิดรุนแรงและต้องการเปลี่ยนแปลงรัฐ
ไปสู่แนวทางที่ไม่เป็นประชาธิปไตย เป็นต้น29
		 อย่ า งไรก็ ต ามการน� ำ แนวคิ ด ในเรื่ อ งหลั ก ประชาธิ ป ไตยที่ ป กป้ อ งตนเองได้
(Streitbare Demokratie; Militant Democracy) ซึง่ เป็นกลไกทีเ่ ห็นได้อย่างชัดแจ้งว่า
สามารถทีจ่ ะจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลรวมถึงกลุม่ หรือฝ่ายทางการเมืองทัง้ หลาย
ได้นั้น จึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้องถูกควบคุมตรวจสอบในทางกฎหมายด้วย และเป็นที่
แน่นอนว่าแนวคิดนี้ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องทางการเมืองหรือเสรีภาพทางการเมือง
อย่างชัดเจนนัน้ ย่อมถูกวิพากษ์วจิ ารณ์และตัง้ ค�ำถามถึงความถูกต้องเหมาะสมทีจ่ ะน�ำมา
ใช้ในรัฐที่เป็นรัฐเสรีประชาธิปไตย เครื่องมือในลักษณะดังกล่าวจึงมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและ
ไม่เห็นด้วย ดังนั้น การอธิบายเรื่องดังกล่าวที่เกิดขึ้นในประเทศเยอรมนีนั้นจึงต้องย้อน
กลับไปสูต่ น้ ก�ำเนิดดัง้ เดิมของหลักการดังกล่าวว่าเกิดขึน้ ตามหลักหรือแนวคิดใด รวมถึง
บริบททางสังคมทีท่ ำ� ให้เกิดแนวคิดดังกล่าวขึน้ รวมถึงต้องศึกษาผลของการใช้กลไกหรือ
เครื่องมือดังกล่าวในสังคมการเมืองว่าก่อให้เกิดผลทางกฎหมายและผลทางการเมือง
อย่างไรบ้าง ซึง่ การตอบค�ำถามดังกล่าวนัน้ จะต้องศึกษาจากวัตถุแห่งการศึกษาหลายส่วน
ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นค�ำอธิบายในทางต�ำราและจากค�ำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญ
เยอรมัน บทเรียนจากการศึกษาในเรื่องดังกล่าวน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสังคม
การเมืองของไทย รวมถึงเป็นประโยชน์ตอ่ องค์กรตุลาการของไทยทีเ่ ป็นทีค่ าดหวังกันว่า
จะท�ำหน้าที่เป็น “ผู้พิทักษ์รัฐธรรมนูญและผู้ปกป้องระบอบประชาธิปไตย” ต่อไปด้วย

28
29

Papier, Hans-Jürgen, Streibare Demokratie, AöR 128 (2003), p.340-341.
Papier, Hans-Jürgen, AöR 128 (2003), 340, p.341-342.
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		 3.1.1 “หลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้” ในฐานะกลไกในการไข
ความผิดพลาดในประวัติศาสตร์ยุคสาธารณรัฐไวมาร์
		 Hans-Jürgen Papier อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์ และ Wolfgang
Durner30 ศาสตราจารย์ประจ�ำมหาวิทยาลัยแห่งกรุงบอนน์ (University of Bonn)
ได้ให้ข้อสรุปเรื่องกลไกการปกป้องตนเองของรัฐธรรมนูญฉบับไวมาร์ (Weimarer
Reichsverfassung) ไว้อย่างน่าสนใจว่าการก่อตั้งระบอบประชาธิปไตยในสาธารณรัฐ
ไวมาร์ ซึ่งเป็นสาธารณรัฐที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นใหม่และยังไม่สามารถจัดระบบระเบียบ
ทางการเมืองได้อย่างมั่นคงนัก เพราะยังปรากฎการต่อสู้ระหว่างฝ่ายข้างมากที่ต้องการ
การปกครองรูปแบบประชาธิปไตยและฝ่ายข้างน้อยที่ต่อต้านระบอบประชาธิปไตย
โดยการน�ำระบอบคอมมิวนิสต์มาใช้นนั้ 31 มีเป้าหมายประการส�ำคัญ ได้แก่ ความพยายาม
ในการต่อต้านการกระท�ำทัง้ หลายทีเ่ ป็นอันตรายต่อรัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตย
ทั้งนี้เพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยทางการเมืองให้เกิดขึ้นในสาธารณรัฐที่จัดตั้งขึ้นใหม่
และรักษาความสงบเช่นว่านั้นเอาไว้ให้ได้ 32 อย่างไรก็ตามแม้ในขณะที่มีการก่อตั้ง
สาธารณรัฐไวมาร์จะมีการก�ำหนดเป้าหมายของสาธารณรัฐที่ก่อตั้งขึ้นใหม่ไว้ในเรื่อง
ดังกล่าวก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญไวมาร์แล้วจะพบว่า
“ในรัฐธรรมนูญไวมาร์นนั้ ปราศจากซึง่ บทบัญญัตทิ สี่ ามารถใช้เป็นเครือ่ งมือในการต่อกร
กับการกระท�ำทีเ่ ป็นการล้มล้างรัฐธรรมนูญและทีเ่ ป็นอันตรายต่อระบอบประชาธิปไตย
โดยสิน้ เชิง”33 กล่าวคือ รัฐธรรมนูญไวมาร์นนั้ เป็นรัฐธรรมนูญซึง่ ไม่มกี ลไกในการปกป้อง
ตนเองเลย ยกตัวอย่างเช่น การที่มาตรา 76 ของรัฐธรรมนูญไวมาร์ก�ำหนดให้การแก้ไข
เพิม่ เติมรัฐธรรมนูญนัน้ ท�ำได้ดว้ ยเสียงข้างมากสองในสามโดยกระบวนการทางนิตบิ ญ
ั ญัติ
ปกติ ทัง้ นีโ้ ดยไม่มกี ารก�ำหนดขอบเขตของอ�ำนาจในการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญดังกล่าว
ดังนั้น อ�ำนาจของเสียงข้างมากในรัฐสภาในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้นจึงเป็น
อ�ำนาจที่ไม่มีข้อจ�ำกัดเลย และย่อมมีความล่อแหลมเป็นอย่างยิ่งที่อ�ำนาจของเสียง
ข้างมากเช่นว่านั้นอาจเป็นอันตรายต่อรัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตยเสียเอง
30
31
32
33

Papier, Hans-Jürgen, AöR 128 (2003), 340, p.343-344.
ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์, สถานะทางการเมืองของศาลรัฐธรรมนูญเยอรมัน, วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์, ปีที่ 45 ฉบับที่ 3 กันยายน, 2559, หน้า 736
Möller, Horst, Die Weimarer Republik, Eine unvollendete Demokratie, München 2008, p.31.
Papier, Hans-Jürgen, AöR 128 (2003), 340, 343.
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		 การทีร่ ฐั ธรรมนูญไวมาร์ขาดไปซึง่ กลไกในการคุม้ ครองตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิง่
จากการใช้อ�ำนาจของเสียงข้างมากนั้นแสดงให้เห็นว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้ขาดไปซึ่งการ
ยืนยันถึง “คุณค่าพืน้ ฐาน” ทีร่ ฐั ธรรมนูญต้องมุง่ คุม้ ครองหรือรักษาไว้ ไม่ให้การใช้อำ� นาจ
ทัง้ หลายหรือการกระท�ำทัง้ หลายของบุคคลมีผลเป็นการเปลีย่ นแปลงหรือยกเลิกคุณค่า
พืน้ ฐานในทางรัฐธรรมนูญนี้ กล่าวอีกนัยหนึง่ รัฐธรรมนูญไวมาร์ยงั ไม่มเี ครือ่ งมือทัง้ หลาย
ที่ใช้ในการยืนยันว่า “ประชาธิปไตยเป็นคุณค่าพื้นฐานของรัฐธรรมนูญ” และไม่มีกลไก
ในการคุม้ ครองระบอบประชาธิปไตยจากความพยายามในการเปลีย่ นแปลงรูปแบบทาง
การเมืองไปในทิศทางของอุดมการณ์ทางการเมืองอืน่ ๆ ปัญหาเรือ่ ง “คุณค่าพืน้ ฐานของรัฐ”
หรือ “คุณค่าพืน้ ฐานในทางรัฐธรรมนูญ” จึงเป็นปัญหาพืน้ ฐานทีเ่ ป็นเงือ่ นไขในการด�ำรงอยู่
หรือการล่มสลายของระบอบการเมืองการปกครองของรัฐใดรัฐหนึง่ ได้ ปัญหาเรือ่ งคุณค่า
จึงเป็นปัญหาทีไ่ ด้รบั การอภิปรายมาอย่างยาวนาน จนกระทัง่ มาถึงช่วงเวลาของการร่าง
กฎหมายพื้นฐานหรือรัฐธรรมนูญเยอรมันฉบับปัจจุบัน ปัญหาเรื่องคุณค่าก็ยังคงเป็น
ใจกลางส�ำคัญที่ใช้เป็นธงน�ำในการร่างรัฐธรรมนูญและการก�ำหนดเป้าหมายของรัฐ
ด้วย ปัญหาในเรื่องดังกล่าวเช่นว่านั้นผู้วิจัยจะได้ท�ำการอธิบายไปตามล�ำดับ ดังต่อไปนี้
3.1.1.1 การอภิปรายเรือ่ งคุณค่าของระบอบประชาธิปไตยในสาธารณรัฐ
ไวมาร์
				 1) ความหมายและสาระส�ำคัญของ “ประชาธิปไตย” ในฐานะคุณค่า
พื้นฐานของสังคมการเมือง
				 อะไรคือ “สิ่งที่มีคุณค่า” นั้นเป็นเรื่องที่มีการอภิปรายกันมาอย่างช้านานใน
แทบทุกสังคม การอภิปรายในเรื่องคุณค่าดังกล่าวนั้นยังน�ำไปสู่ค�ำถามที่ส�ำคัญต่อไปว่า
“คุณค่า” (Werte; Values) ทั้งหลายที่สังคมยึดถือร่วมกันในสังคมใดสังคมหนึ่งนั้น
จะสามารถใช้เป็น “กฎเกณฑ์” หรือ “บรรทัดฐาน” (Norm) ในการด�ำเนินชีวิตร่วมกัน
ในสังคมการเมืองนั้น ๆ ได้หรือไม่ และรวมถึงค�ำถามที่ว่าบรรดาคุณค่าทั้งหลายภายใน
สังคมนั้นมีอิทธิพลต่อการใช้และการตีความกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ในสังคมนั้น ๆ
ได้มากน้อยเพียงใดด้วย34
34

ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์. ทฤษฎีสทิ ธิขนั้ พืน้ ฐาน, โครงการต�ำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ 1 (มกราคม), 2561, หน้า 109.
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				 ในทางสังคมนัน้ คุณค่าเป็น “ทัศนคติขนั้ พืน้ ฐาน” (Grundeinstellung) ทีเ่ กิดจาก
ความเชื่อในความถูกต้องและอารมณ์ความรู้สึกร่วมกันของคนในสังคม35 นอกจากนั้น
คุณค่ายังเป็นรากฐานหรือบ่อเกิดแห่งกฎหมาย ศีลธรรม รวมถึงสิ่งที่มนุษย์ถือว่าเป็น
สิง่ ทีก่ ำ� หนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการใช้ชวี ติ รวมถึงการกระท�ำการต่าง ๆ ของตน
เช่น การให้คุณค่าต่อเสรีภาพหรือภาวะที่เป็นอิสระของมนุษย์ การให้คุณค่าต่อความ
ขยันขันแข็งของบุคคล การให้ความเคารพต่อสถาบันครอบครัวและการสมรสในฐานะ
รูปแบบปกติในการด�ำรงชีวติ หรือการให้ความเคารพต่อสถาบันในทางศาสนา ต่อความดี
หรื อ ความยุ ติ ธ รรม เป็ น ต้ น 36 ดั ง นั้ น คุ ณ ค่ า จึ ง มี ลั ก ษณะส� ำ คั ญ คื อ การมี เ นื้ อ หา
เป็น “กฎเกณฑ์” หรือ “บรรทัดฐาน” ที่ใช้ในการก�ำหนดพฤติกรรมของผู้คนในสังคม
หรือมีเนือ้ หาเป็น “ฉันทามติพนื้ ฐาน” (Grundkonsen; Basic Consensus) ทีใ่ ช้ในการ
ด�ำรงชีวติ ร่วมกันในสังคม กล่าวคือเป็นสิง่ ทีก่ ำ� หนดว่าบุคคลต่าง ๆ ควรต้องกระท�ำอะไร
และต้องห้ามไม่ให้กระท�ำอะไร37
				 การอภิปรายในเรื่องคุณค่านั้นอาจเกิดขึ้นได้ในทุกพรมแดน ไม่ว่าจะเป็น
พรมแดนในทางจริยศาสตร์ พรมแดนทางการเมือง พรมแดนทางเศรษฐกิจ รวมถึง
ในพรมแดนทางกฎหมายและโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในพรมแดนทางกฎหมายรัฐธรรมนูญนัน้
“คุณค่า” ซึง่ ถือว่าเป็น “กระบวนการในการให้เหตุผลในการใช้ชวี ติ ในแต่ละวันของมนุษย์
ในสังคม (Alltagsvernunft der Menschen) ก็ได้รับการน�ำมาปรับใช้ในเรื่องการใช้
การตีความบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญด้วย คุณค่าจึงมีความส�ำคัญในฐานะสิง่ ทีท่ ำ� หน้าที่
เชื่อมโยงบรรทัดฐานในทางรัฐธรรมนูญ (Verfassungsnorm) เข้ากับข้อเท็จจริงในทาง
สังคม (Wirklichkeit)38 ทั้งนี้ในการสถาปนารัฐธรรมนูญแต่ละฉบับมักจะมีการก�ำหนด
ให้คณ
ุ ค่าพืน้ ฐานบางประการเป็นเป้าหมายในการมีรฐั ธรรมนูญและรวมถึงเป็น “หลักการ
พืน้ ฐาน” ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ส�ำหรับรัฐธรรมนูญฉบับนัน้ (Grundordnung) และก�ำหนดหน้าที่
ให้รัฐธรรมนูญจะต้องท�ำหน้าที่ปกปักษ์รักษาคุณค่าพื้นฐานในทางรัฐธรรมนูญเหล่านั้น
เอาไว้ให้ได้ คุณค่าพืน้ ฐานในทางรัฐธรรมนูญในรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับหรือในแต่ละระบบ
35
36
37
38

Di Fabio, Udo, Grundrechte als Wertordnung, JZ 59 (2004), 1, p.2.
Di Fabio, Udo, JZ 59 (2004), 1, p.4.
ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์, ทฤษฎีสิทธิขั้นพื้นฐาน, หน้า 109
ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์, ทฤษฎีสิทธิขั้นพื้นฐาน, หน้า 115.
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กฎหมายจึงอาจมีเนือ้ หาทีแ่ ตกต่างกันได้ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ความส�ำนึกร่วมกันของคนในชาติ
วัฒนธรรม หรือประสบการณ์ทางการเมืองของสังคมการเมืองนั้น39 ยกตัวอย่างเช่น
การร่างกฎหมายพื้นฐาน (Grundgesetz; Basic Law) ภายหลังสิ้นสุดสงครามโลก
ครั้ ง ที่ 2 นั้ น ย่ อ มเกิ ด ขึ้ น จากการพิ จ ารณาและให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ ประสบการณ์
อันเลวร้ายของเยอรมนีทสี่ ง่ ผลให้เกิดความล่มสลายทางการเมืองและโดยเฉพาะอย่างยิง่
ความล่มสลายในทางศีลธรรมและการนับถือคุณค่าในความเป็นมนุษย์ ที่รัฐธรรมนูญ
ฉบั บ ใหม่ นี้ จ ะต้ องวางรากฐานในทางสัง คมและการเมืองเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์
ดั ง กล่ า วขึ้ น อี ก ครั้ ง ดั ง นั้ น “คุ ณ ค่ า พื้ น ฐานในทางรั ฐ ธรรมนู ญ ” จึ ง เปรี ย บได้ กั บ
ประภาคารทีค่ อยส่องแสงสว่างไปยังการด�ำรงตนของผูค้ นในสังคม ให้ผคู้ นในสังคมจะต้อง
พยายามหลีกเลี่ยงการด�ำเนินการทั้งหลายที่เป็นการละเมิดคุณค่าพื้นฐานเช่นว่านั้น
และเมือ่ ประชาชนระลึกถึงคุณค่าในทางรัฐธรรมนูญเช่นว่านัน้ อยูเ่ สมอ ย่อมส่งผลให้การ
จัดระบบระเบียบสังคมการเมืองนั้นเป็นไปในทิศทางที่เป็นเป้าหมายของรัฐธรรมนูญ
ไปด้วย40
				 2) ประชาธิ ป ไตยในไวมาร์ ; ประชาธิ ป ไตยที่ เ ป็ น กลางในแง่ คุ ณ ค่ า
(Wertneutralität, Demokratische Relativismus) หรือประชาธิปไตยที่ยึดโยง
กับคุณค่า (Wertgebundene Demokratie)
				 แกนกลางของการอธิบายเรื่องประชาธิปไตยในไวมาร์ได้แก่การตั้งค�ำถามว่า
ประชาธิปไตยในไวมาร์ที่ได้รับการก่อตั้งขึ้นโดยผลของรัฐธรรมนูญฉบับไวมาร์ภายหลัง
การเปลีย่ นแปลงระบบการปกครองนัน้ เป็นรัฐธรรมนูญทีป่ ระกอบขึน้ ด้วยคุณค่าพืน้ ฐาน
ของระบอบประชาธิปไตยหรือไม่ และรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวมีการก�ำหนดกลไกใด ๆ
บ้างหรือไม่ เพื่อท�ำหน้าที่ในการคุ้มครองคุณค่าพื้นฐานเช่นว่านั้น ทั้งนี้เมื่อนักวิชาการ
หลายท่านได้ศึกษาย้อนกลับไปถึงประวัติศาสตร์ในช่วงสาธารณรัฐไวมาร์แล้วก็ได้ให้
ข้อสรุปไปในทิศทางเดียวกันว่า การล่มสลายลงในเวลาอันสั้นของสาธารณรัฐไวมาร์
และประชาธิปไตยในไวมาร์นั้นมีสาเหตุประการส�ำคัญได้แก่ การที่ประชาธิปไตย
ในไวมาร์นนั้ เป็นประชาธิปไตยทีย่ งั ขาดไปซึง่ “คุณค่าพืน้ ฐานของระบอบประชาธิปไตย” และ
39
40

เพิ่งอ้าง
ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์, ทฤษฎีสิทธิขั้นพื้นฐาน, หน้า 116.
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ยังขาด “กลไกในการคุม้ ครองระบอบประชาธิปไตย”41 เราอาจเรียกระบอบประชาธิปไตย
ที่มีลักษณะดังกล่าวได้ว่า “ประชาธิปไตยที่เป็นกลางในแง่คุณค่า” (Wertneutralität)
หรือ “ประชาธิปไตยที่มีคุณค่าในแบบสัมพัทธ์” (Wertrelativismus) ทั้งนี้ หลักฐาน
ในทางรัฐธรรมนูญสองประการที่ท�ำให้รัฐธรรมนูญไวมาร์และประชาธิปไตยในไวมาร์
พัฒนาไปในทิศทางที่สวนทางกับคุณค่าพื้นฐานของระบอบเสรีประชาธิปไตย ได้แก่
การก�ำหนดอ�ำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของรัฐสภาไว้โดยไม่มีขอบเขตจ�ำกัด
ประการหนึ่ง รวมถึงการก�ำหนดอ�ำนาจเด็ดขาดให้แก่ประธานาธิบดีในฐานะผู้พิทักษ์
รัฐธรรมนูญอีกประการหนึง่ ในประการแรกนัน้ มาตรา 7642 ของรัฐธรรมนูญฉบับไวมาร์
ก�ำหนดอ�ำนาจให้เสียงข้างมากในรัฐสภาสามารถแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้โดยไม่มี
ขอบเขตจ�ำกัด ซึ่งรวมถึงอาจเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไปในทิศทางที่ไม่เป็น
ประชาธิปไตยด้วยก็ได้ ส่วนในประการที่สองนั้น การที่มาตรา 48 ของรัฐธรรมนูญ
ไวมาร์ ก� ำ หนดให้ ป ระธานาธิ บ ดี ส ามารถใช้ อ� ำ นาจได้ ใ นฐานะเผด็ จ การชั่ ว คราว
(Kommissarischer Diktatur)43 ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินได้นั้น อาจท�ำให้
โปรดดู Michaelis, Lars Oliver, Aufgaben, Befugnisse und Kontrolle der Ämter für
Verfassungsschutz im streitbaren Parteienstaat, KritV 85, No.2 (2002), 188, 192; Papier,
Hans-Jürgen, AöR 128 (2003), 340, 345.
42
มาตรา 76 ของรัฐธรรมนูญไวมาร์ (Weimarer Reichsverfassung) บัญญัตวิ า่ “รัฐธรรมนูญอาจถูกแก้ไขเพิม่ เติม
ได้ดว้ ยกระบวนการนิตบิ ญ
ั ญัติ แต่ในการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญโดยสภาผูแ้ ทนราษฎรนัน้ จะท�ำได้เฉพาะ
กรณีทผี่ เู้ ข้าร่วมประชุมครบสองในสามของสมาชิกทัง้ หมดของสภาผูแ้ ทนราษฎร และมีเสียงเห็นชอบกับญัตติ
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ในกรณีของวุฒิสภา
เช่นเดียวกันที่ต้องการเสียงข้างมากสองในสามของสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดที่มาออกเสียงในบัญญัติแก้ไข
เพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ ทัง้ นีท้ ปี่ ระชุมรัฐสภาอาจมีมติโดยเสียงข้างมาก ให้มกี ารท�ำประชามติในเรือ่ งการแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญก็ได้
		 ในกรณีทวี่ ฒ
ุ สิ ภามีมติไม่เห็นชอบร่างแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ แต่สภาผูแ้ ทนมีมติยนื ยันให้มกี ารแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ประธานาธิบดีแห่งอาณาจักรจะประกาศใช้กฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนี้ไม่ได้
หากว่าวุฒิสภาได้ร้องขอภายในระยะเวลาสองสัปดาห์ให้มีการท�ำประชามติในเรื่องดังกล่าวเสียก่อน”
43
เป็นค�ำกล่าวของ Carl Schmitt ซึ่งได้แสดงปาฐกถาสนับสนุนอ�ำนาจเผด็จการชั่วคราวของประธานาธิบดี
แห่งอาณาจักร (Diktatur des Reichpräsidenten) ไว้ในคราวประชุมผูส้ อนวิชากฎหมายมหาชน ณ เมืองเยนา
(Jena) ในปี ค.ศ.1924 โปรดดู Quaritsch, Helmut, Position und Begriffe Carl Schmitts, Berlin 1989,
p.11, อ้างใน ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์, ใครควรเป็นผูพ้ ทิ กั ษ์รฐั ธรรมนูญ ข้อโต้แย้งทางวิชาการระหว่าง คาร์ล ชมิตต์
และฮันส์ เคลเซ่น, วารสารนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปีที่ 42 ฉบับที่ 2 มิถนุ ายน, 2556, หน้า 264.
41
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ประธานาธิบดีเป็นนายเหนือรัฐธรรมนูญและสามารถผันตัวเองไปเป็นเผด็จการได้ในทีส่ ดุ
ในเรื่องที่เกี่ยวกับ “คุณค่าของประชาธิปไตย” ในสาธารณรัฐไวมาร์นั้น Carl Schmitt
นักวิชาการคนส�ำคัญที่มีบทบาทโดดเด่นเกี่ยวกับการใช้การตีความรัฐธรรมนูญไวมาร์
ได้ให้ข้อสังเกตไว้อย่างน่าสนใจว่า การที่มาตรา 76 รัฐธรรมนูญฉบับไวมาร์ก�ำหนดให้
เสียงข้างมากเด็ดขาดในรัฐสภาสามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญไปในทิศทางใดก็ได้โดยที่ไม่มี
ข้ อ จ� ำ กั ด นั้ น ท� ำ ให้ เ สี ย งข้ า งมากอาจท� ำ ลายหลั ก การที่ เ ป็ น พื้ น ฐานส� ำ คั ญ ที่ สุ ด
ของรัฐธรรมนูญและท�ำการเปลีย่ นแปลงระบอบการปกครองไปในทิศทางของการเป็นรัฐ
อ�ำนาจเด็ดขาดได้ ไม่วา่ จะเป็นการพัฒนาไปสูก่ ารเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชย์หรือการเป็น
ระบอบคอมมิวนิสต์ ดังนัน้ อ�ำนาจในการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญในลักษณะทีเ่ ป็นการ
เปลี่ ย นแปลงหลั ก การพื้ น ฐานทางการเมื อ งของรั ฐ จึ ง มี ลั ก ษณะเป็ น การใช้ อ� ำ นาจ
สถาปนารัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ และไม่สมควรอย่างยิ่งที่รัฐสภาซึ่งเป็นเพียงองค์กร
ที่ได้รับมอบอ�ำนาจจากรัฐธรรมนูญจะกระท�ำการในลักษณะดังกล่าว44 คาร์ล ชมิตต์
เน้นย�้ำว่า “การใช้การตีความรัฐธรรมนูญไวมาร์ในลักษณะซึ่งปราศจากการเชื่อมโยง
รัฐธรรมนูญกับคุณค่าของระบอบประชาธิปไตยนัน้ เท่ากับเป็นการสร้างความชอบธรรม
ในการท�ำลายตัวเองของรัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตย45 และน�ำไปสู่การ
ฆ่าตัวตายทางการเมืองของสังคมการเมืองไวมาร์ในที่สุด”46 ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า
การทีร่ ฐั ธรรมนูญไวมาร์ไม่มกี ลไกในการปกป้องตนเอง แต่กลับไปให้อำ� นาจทางการเมือง
สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักการพื้นฐานของรัฐได้โดยไม่มีข้อจ�ำกัดนั้น ย่อมเป็นการ
เปิ ด โอกาสให้ ก ลุ ่ ม ทางการเมื อ งหรื อ ฝ่ า ยทางการเมื อ งในรั ฐ สภาที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์
อย่างชัดแจ้งที่จะล้มล้างรัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตยสามารถที่จะอาศัย

44
45
46

Schmitt, Carl, Verfassungslehre, 1928, S. 26 u. 77 ff., อ้างใน Papier, Hans-Jürgen, AöR 128
(2003), 340, 345.
เปรียบเทียบ Michaelis, Lars Oliver, KritV 85, No. 2 (2002), 188, 192
Schmitt, Carl, Legalität und Legitimität, 1932, S. 49 f. u. 61, อ้างใน Papier, Hans-Jürgen, AöR
128 (2003), 340, 345; Isensee, Josef, Verfassungsnorm in Anwendbarkeitsnöten: Artikel
18 des Grundgesetzes, Grundrechtsverwirkung in rechtsdogmatischer Sicht und im
internationalen Menschenrechtskontext, in: FG Karin Graßhof (1998), 289.
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รัฐธรรมนูญเป็นเกราะป้องกันตนเองในการด�ำเนินการเช่นว่านั้นด้วย47 และไม่เป็นที่น่า
แปลกใจเลยว่าผู้ที่มีหน้าที่ในการตีความรัฐธรรมนูญไวมาร์จะเห็นว่าการขึ้นสู่อ�ำนาจ
ของพรรคนาซีนั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญ48
		 ในท�ำนองเดียวกัน Hans Kelsen ได้กล่าวถึงเรื่องความเข้าใจต่อระบอบ
ประชาธิปไตยและการปกป้องตนเองของระบอบประชาธิปไตยไว้ในงานเขียนชื่อก้อง
ของเขาที่มีชื่อว่า “การปกป้องประชาธิปไตย” (Verteidigung der Demokratie)49
มีใจความส�ำคัญว่า ในระบอบประชาธิปไตยนัน้ ศัตรูทสี่ ำ� คัญอาจไม่ใช่พรรคบอลเชวิค หรือ
ลัทธิฟาสซิสต์แต่อาจได้แก่ผู้ที่อยู่ในระบอบประชาธิปไตยเสียเอง ทั้งนี้ประชาธิปไตย
เป็นการปกครองรูปแบบเดียวทีม่ คี วามพยายามในการต่อต้านศัตรูนอ้ ยทีส่ ดุ ดูเหมือนว่า
จะเป็นโชคชะตาของระบอบประชาธิปไตยทีจ่ ำ� ต้องเลีย้ งดูศตั รูทนี่ า่ กลัวทีส่ ดุ ไว้ทอี่ กของ
ตัวเอง หากว่าระบอบประชาธิปไตยจะมั่นคงต่อแนวคิดของตัวเองแล้วก็จ�ำต้องมีความ
อดทนอดกลั้นต่อการกระท�ำทั้งหลายที่มุ่งหมายท�ำลายระบอบประชาธิปไตยด้วย และ
ต้องยินยอมให้ความเชื่อทางการเมืองอื่น ๆ มีโอกาสในการพัฒนาตนเองได้ด้วยเสมอ
นอกจากนัน้ ระบอบประชาธิปไตยก็ตอ้ งจ�ำยอมรับว่า ในกรณีทปี่ ระชาชนทัง้ หลายภายใน
รัฐไม่ต้องการระบอบประชาธิปไตยแล้ว ก็จ�ำต้องยอมให้เสียงข้างมากทางการเมือง
ดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการปกครองประเทศไปในทิศทางอื่นได้ด้วย
จากค�ำกล่าวข้างต้นจะพบว่า เคลเซ่นเข้าใจว่าในรัฐธรรมนูญไวมาร์นั้นเป็นรัฐธรรมนูญ
ที่เปิดโอกาสให้ศัตรูของประชาธิปไตยสามารถกระท�ำการทั้งหลายที่สั่นคลอนความ
มั่นคงของประชาธิปไตยได้ แต่ในความเห็นของเคลเซ่นนั้น การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยที่แท้จริงนั้นจ�ำต้องยอมรับแนวทางการเคลื่อนไหวทั้งหลายที่เป็นไปใน
47

48
49

Michaelis, Lars Oliver, KritV 85, No. 2 (2002), 188, 193. ยกตัวอย่างเช่น Dr. Joseph Goebbels
นักการเมืองคนส�ำคัญจากพรรค NSDAP ซึ่งอยู่ในช่วงของสาธารณรัฐไวมาร์ ได้เคยกล่าวไว้เมื่อได้รับ
การเลือกตั้งเข้าไปในสภาผู้แทนราษฎรว่า “พวกเราเข้ามาในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อใช้อาวุธที่ระบอบ
ประชาธิปไตยมอบให้ในการจัดการกับระบอบประชาธิปไตย เราเข้ามาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เพือ่ ท�ำให้กลไกของประชาธิปไตยเป็นอัมพาตโดยความสนับสนุนของรัฐธรรมนูญไวมาร์ และในเมือ่ ระบอบ
ประชาธิปไตยช่างโง่เง่าเช่นนี้ ที่ปล่อยให้พวกเราเข้ามาก่อความเสียหายต่อประชาธิปไตยได้อย่างอิสระเสรี
ความล่มสลายของประชาธิปไตยจึงเป็นเรื่องที่สาธารณรัฐไวมาร์ต้องรับผิดชอบเอง”
Michaelis, Lars Oliver, KritV 85, No. 2 (2002), 188, 192.
Hans, Kelsen, Verteidigung der Demokratie (1932), in: Jestaedt, Matthias/Lepsius, Oliver,
Verteidigung der Demokratie, Abhandlungen der Demokratietheorie, Tübingen 2006, p.237.
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ทิศทางทีต่ รงข้ามกับประชาธิปไตยด้วย และไม่อาจกระท�ำการทัง้ หลายทีเ่ ป็นการต่อต้าน
หรือท�ำลายอุดมการณ์ทางการเมืองอืน่ ๆ โดยอ้างภารกิจหน้าทีใ่ นการปกป้องประชาธิปไตย
ในตอนท้ายของงานเขียนเรื่อง “การปกป้องประชาธิปไตย” ข้างต้นนั้น Hans Kelsen
ได้สรุปไว้อย่างน่าฟังว่า ต่อค�ำถามที่ว่าระบอบประชาธิปไตยควรปกป้องตนเองจาก
ประชาชนฝ่ายข้างมากทีไ่ ม่ตอ้ งการประชาธิปไตยและต้องการท�ำลายประชาธิปไตยหรือไม่
ค�ำตอบ คือ ระบอบประชาธิปไตยไม่ควรท�ำเช่นนั้น ทั้งนี้ เพราะระบอบประชาธิปไตยที่
ต่อต้านความต้องการของเสียงข้างมากของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยวิธีการใช้
ก�ำลังบังคับ ย่อมไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยอีกต่อไป การปกครองโดยประชาชนจึงไม่อาจ
ใช้เพื่อต่อต้านความต้องการของประชาชนเองได้ ระบอบประชาธิปไตยไม่ควรใช้วิธีการ
ของเผด็จการเพื่อปกป้องประชาธิปไตย “เราต้องยึดธงให้มั่นเมื่อเรือจมลง และเมื่อเรา
ก�ำลังจมดิ่งไปพร้อมกับเรือ เราจะพาเพียงความหวังไปด้วยเท่านั้นว่า อุดมการณ์แห่ง
เสรีภาพจะต้องไม่ถกู ท�ำลายลง และยิง่ เรือจมดิง่ ลึกลงไปเพียงใด มันก็จะถูกกอบกูข้ นึ้ มา
อย่างยิ่งใหญ่มากขึ้นเท่านั้น”50 ข้อสรุปเรื่องความเชื่อในแนวทางการปกป้องตนเองของ
ประชาธิปไตยโดย Hans Kelsen แม้จะเป็นข้อสรุปที่ฟังดูงดงาม แต่ก็มีผู้คล้อยตาม
ในประเด็นนีไ้ ม่มากนัก ทัง้ นี้ เพราะคนส่วนใหญ่ยงั เห็นว่าการปกป้องประชาธิปไตยจาก
การล้มล้างโดยฝ่ายต่าง ๆ นั้นยังเป็นภารกิจหน้าที่ที่มีความส�ำคัญ51
		 ในเรื่องการปกป้องคุณค่าของระบอบประชาธิปไตยนั้นยังมีนักวิชาการส�ำคัญ
อีกท่านหนึ่งที่ได้ให้ความเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ และความเห็นของท่านดังกล่าวนี้เอง
ที่เป็นที่มาส�ำคัญของการพัฒนาหลักเรื่องประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ (Militant
Democracy) นักวิชาการท่านนี้ได้แก่ Karl Loewenstein52 ซึ่งเป็นนักกฎหมายและ
นักวิชาการรัฐศาสตร์คนส�ำคัญแห่งศตวรรษที่ 20 อีกท่านหนึ่ง Karl Loewenstein
ได้แสดงปาฐกถาไว้ในการสัมมนาผู้สอนวิชากฎหมายมหาชนในปี ค.ศ. 1931 เมื่อครั้ง
ยังเป็นอาจารย์อตั ราจ้าง (Pravatdozent) ประจ�ำมหาวิทยาลัยมิวนิคว่า รัฐมีความจ�ำเป็น
50
51
52

เพิ่งอ้าง
ภูริ ฟูวงศ์เจริญ, หลักประชาธิปไตยเชิงรุก: ตุลาการภิวัฒน์กับการพิทักษ์ระบอบประชาธิปไตย, วารสาร
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปีที่ 43 ฉบับที่ 3 กันยายน, 2557, หน้า 655.
Papier, Hans-Jürgen, AöR 128 (2003), 340, 345-346.
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ทีจ่ ะต้องต้านทานเสียงข้างมากในรัฐสภาจากการก�ำหนดทิศทางของรัฐไปในทางทีไ่ ม่เป็น
ประชาธิปไตย ทัง้ นีร้ ฐั มีหน้าทีใ่ นการป้องกันตนเองจากภยันตรายในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งมีหน้าที่ในการต่อต้านและท�ำลายพรรคการเมืองที่มีแนวทางที่จะท�ำลายระบบ
รัฐสภา อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่า หลังจากที่ Karl Loewenstein ได้แสดงทัศนะ
ดังกล่าวในปี ค.ศ. 1931 แล้วนัน้ แนวคิดเรือ่ งการปกป้องประชาธิปไตยหรือประชาธิปไตย
ที่ปกป้องตนเองได้ของเขานั้นกลับได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างจริงจังหลังจากที่เขาอพยพ
ไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา และท�ำการสอนอยู่ที่ Amherst College53 ซึ่งในที่ดังกล่าว
เขาได้คน้ พบว่า ลัทธิฟาสซิสต์นนั้ ไม่เพียงเป็นแนวคิดทีม่ ผี ลอยูใ่ นประเทศใดประเทศหนึง่
เท่านัน้ แต่กลับเป็นแนวคิดทีเ่ คลือ่ นไหวไปในหลายประเทศเพือ่ ทีจ่ ะต่อต้านและท�ำลาย
ระบอบประชาธิปไตย54 ดังนัน้ ระบอบประชาธิปไตยจะต้องปรับตัวให้มลี กั ษณะทีแ่ ข็งข้อ
หรือพร้อมทีจ่ ะต่อสู้ (militant) มากยิง่ ขึน้ และต้องคิดค้นกลไกทางเทคนิคทัง้ หลายในการ
รักษาตัวเองเอาไว้ให้ได้55 ยกตัวอย่างเช่น จะต้องใช้มาตรการตามกฎหมายอาญาในการ
ต่อต้านความเคลื่อนไหวที่ไม่เป็นประชาธิปไตย จะต้องมีการจ�ำกัดเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็น เสรีภาพในการรวมกลุ่ม และเสรีภาพในการชุมนุมที่ถูกใช้เพื่อเคลื่อนไหว
ต่อต้านประชาธิปไตย รวมถึงอาจจะต้องมีการยุบพรรคการเมืองทีเ่ ป็นภัยต่อประชาธิปไตย
การห้ามบุคคลเข้าด�ำรงต�ำแหน่งข้าราชการ และการเพิกถอนสัญชาติของบุคคล56 กลไก
เช่นว่านีเ้ ท่านัน้ ที่ Karl Loewenstein เห็นว่าอาจใช้ในรักษาคุณค่าของระบอบประชาธิปไตย
เอาไว้ได้
3.1.1.2 บทเรียนจากสาธารณรัฐไวมาร์
				 การที่สาธารณรัฐไวมาร์ถูกเรียกว่ามีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ไม่เต็มใบ หรือทีเ่ ป็นประชาธิปไตยทีป่ ราศจากคุณค่าพืน้ ฐานในทางรัฐธรรมนูญ ย่อมเป็น
สาเหตุโดยตรงต่อความล้มเหลวของประชาธิปไตยในไวมาร์ ซึง่ บทเรียนทางประวัตศิ าสตร์
ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้เองที่ทั่วโลกต่างพยายามที่จะเรียนรู้ และน�ำไปใช้ในการป้องกัน
53
54
55
56

ภูริ ฟูวงศ์เจริญ, เพิ่งอ้าง
Papier, Hans-Jürgen, AöR 128 (2003), 340, 346.
Loewenstein, Karl, Militant Democracy and Fundamental Rights, The American Political
Science Review 31 (1937), 417, 423, 430 ff.
Papier, Hans-Jürgen, AöR 128 (2003), 340, 346.
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ไม่ให้เกิดความล้มเหลวเช่นว่านั้นในรัฐของตน ในหัวข้อนี้จะได้พยายามสรุปให้เห็นถึง
ประวัติศาสตร์ช่วงดังกล่าวอันเป็นบทเรียนส�ำคัญของชนชาติเยอรมันและสังคมโลก
อีกครั้ง ก่อนที่จะได้อธิบายแนวทางการสถาปนาประชาธิปไตยในรูปแบบที่เกิดขึ้น
ตามกฎหมายพื้นฐานซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของเยอรมนีต่อไป
				 1) กลไกการระงับข้อพิพาททางการเมืองตามรัฐธรรมนูญไวมาร์ซึ่งก่อ
ให้เกิดพัฒนาการของรัฐที่เป็นรัฐอ�ำนาจเด็ดขาด57
				 สาธารณรัฐไวมาร์เป็นตัวอย่างส�ำคัญของประชาธิปไตยทีเ่ รียกว่า “ประชาธิปไตย
ไปไม่เต็มใบ” หรือดังได้กล่าวไปแล้วว่าเป็น “ประชาธิปไตยที่ปราศจากคุณค่าพื้นฐาน
ในทางรัฐธรรมนูญ” เหตุผลส�ำคัญที่ประชาธิปไตยในไวมาร์เกิดความไม่สมบูรณ์ขึ้นนั้น
มีสาเหตุทางการเมืองส�ำคัญอยู่หลายประการด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความพ่ายแพ้
ในสงครามโลกครั้งที่ 1 ที่ก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในเยอรมนี
ในขณะนั้นเป็นอย่างมาก และท�ำให้เกิดการจลาจลขึ้นในเมืองต่าง ๆ โดยเฉพาะในกรุง
เบอร์ลิน เป็นผลให้สาธารณรัฐที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นใหม่เกิดความระส�่ำระสายเป็นอย่างมาก
ทั้งนี้ แม้รัฐธรรมนูญไวมาร์ซึ่งได้ก่อตั้งรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยในระบบ
รัฐสภาขึ้นมาจะถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่มีเนื้อหาเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดในโลก
ฉบับหนึ่ง โดยเฉพาะเป็นรัฐธรรมนูญที่รับรองว่าอ�ำนาจรัฐหรืออ�ำนาจปกครองทั้งหลาย
ย่อมมาจากประชาชนก็ตาม58 แต่การทีร่ ฐั ธรรมนูญไวมาร์ซงึ่ ถูกร่างขึน้ ในขณะทีส่ าธารณรัฐ
ใหม่นั้นยังจัดตั้งระบบระเบียบทางการเมืองได้ไม่มั่นคงนัก เพราะยังมีการต่อสู้กัน
ระหว่างฝ่ายที่ต้องการประชาธิปไตยและฝ่ายที่ต่อต้านระบอบประชาธิปไตย ท�ำให้
ยังไม่เกิดความสงบเรียบร้อยขึ้นอย่างแท้จริงในสังคมการเมืองไวมาร์ ดังนั้นเป้าหมาย
ทางการเมืองที่ส�ำคัญของผู้ถืออ�ำนาจรัฐในขณะนั้นคือการสร้างความสงบเรียบร้อย
ทางการเมืองขึน้ ในสาธารณรัฐไวมาร์และรักษาความสงบเรียบร้อยนัน้ เอาไว้ให้ได้59 ดังนัน้
ในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมานั้นจึงต้องสร้างกลไกในการปกป้องรัฐธรรมนูญ
57
58
59

โปรดดู ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์, สถานะทางการเมืองของศาลรัฐธรรมนูญเยอรมัน, หน้า 735-740.
Hans, Kelsen, Verteidigung der Demokratie (1932), in: Jestaedt, Matthias/Lepsius, Oliver,
Verteidigung der Demokratie, Abhandlungen der Demokratietheorie, Tübingen 2006, p.229.
Möller, Horst, Die Weimarer Republik, Eine unvollendete Demokratie, p.31.
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ด้วยเครื่องมือพิเศษบางอย่างที่จะใช้ในการปกปักษ์รักษาความสงบสุขให้เกิดขึ้นในรัฐ
และเครื่องมือทางการเมืองดังกล่าวได้แก่บทบัญญัติมาตรา 48 ของรัฐธรรมนูญไวมาร์60
ที่ให้อ�ำนาจประธานาธิบดีใช้อ�ำนาจเป็น “เผด็จการชั่วคราว” (Kommissarischer
Diktatur) ในการป้องกันอาณาจักรจากสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งหลายที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้
ในทางปฏิบัตินั้นข้อพิพาททางการเมืองทั้งหลายที่เกิดขึ้นในสาธารณรัฐไวมาร์ก็ถูก
ท�ำให้ยุติลงโดยการใช้อ�ำนาจในสถานการณ์ฉุกเฉินของประธานาธิบดี (Präsidiale
Notverordnung) แทบทั้งสิ้น61 กลไกการใช้อ�ำนาจของประมุขแห่งรัฐในท�ำนองเช่นว่า
นี้เองที่ถูกมองว่าท�ำให้กลไกการระงับข้อพิพาททางการเมืองในสาธารณรัฐไวมาร์เกิด
ความบิดเบีย้ วและเป็นการเปิดโอกาสให้ผถู้ อื อ�ำนาจรัฐสามารถผันตัวเองไปเป็นเผด็จการ
ได้ในทีส่ ดุ และการใช้เครือ่ งมือทางการเมืองในลักษณะดังกล่าวก็ได้กลายมาเป็นบทเรียน
ราคาแพงให้แก่ชนชาติเยอรมันในท้ายที่สุดด้วย
				 2) ความล่มสลายของประชาธิปไตยในสาธารณรัฐไวมาร์62
				 สาธารณรัฐไวมาร์นนั้ มีอายุอยูเ่ พียงแค่ 14 ปีเท่านัน้ ค�ำถามส�ำคัญจากบรรดา
นักประวัตศิ าสตร์รฐั ธรรมนูญทัง้ หลายได้แก่คำ� ถามทีว่ า่ อะไรคือสาเหตุแห่งความล่มสลาย
ของสาธารณรัฐไวมาร์ลงในเวลาอันสั้นนี้ ในเรื่องดังกล่าว Frotscher/Pieroth63 ได้ให้
ข้อสรุปว่า สาเหตุส�ำคัญของความล่มสลายของสาธารณรัฐไวมาร์ลงในเวลาอันสั้นมีอยู่
ด้วยกัน 2 ประการ ได้แก่ สาเหตุภายนอกประการหนึง่ และสาเหตุภายในอีกประการหนึง่
สาเหตุภายนอกได้แก่ภารกิจหน้าที่ของรัฐที่เกิดจากสนธิสัญญาแวร์ซาย ซึ่งเนื้อหา
ของสนธิสญ
ั ญาท�ำให้สาธารณรัฐทีเ่ พิง่ ถูกก่อตัง้ ขึน้ ใหม่นนั้ มีความยากล�ำบากเป็นอย่างยิง่
มาตรา 48 แห่งรัฐธรรมนูญฉบับไวมาร์ก�ำหนดไว้ในวรรคแรกว่า “ในกรณีที่มลรัฐใดมลรัฐหนึ่งไม่ได้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายแห่งสหพันธ์มอบหมายประธานาธิบดีสามารถใช้อ�ำนาจโดยความ
ช่วยเหลือของกองก�ำลังติดอาวุธ เพื่อบังคับให้มีการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายได้”
		 มาตรา 48 วรรคสองซึง่ เป็นวรรคส�ำคัญ บัญญัตวิ า่ “ในกรณีทคี่ วามปลอดภัยสาธารณะ หรือความสงบ
เรียบร้อยของอาณาจักรเยอรมันถูกท�ำลายหรือตกอยูใ่ นอันตราย ประธานาธิบดีสามารถใช้กองก�ำลังติดอาวุธ
ด�ำเนินการด้วยมาตรการที่จ�ำเป็น เพื่อน�ำความปลอดภัยสาธารณะหรือความสงบเรียบร้อยของรัฐกลับคืน
มาได้ ซึ่งเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ประธานาธิบดีสามารถยกเว้นผลใช้บังคับของรัฐธรรมนูญ
บางมาตราที่คุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนได้”
61
ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์, สถานะทางการเมืองของศาลรัฐธรรมนูญเยอรมัน, หน้า 737
62
ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์, สถานะทางการเมืองของศาลรัฐธรรมนูญเยอรมัน, หน้า 741-743.
63
Frotscher, Werner/Pieroth, Bodo, Verfassungsgeschichte, 8. Aufl., München 2009, p.295 ff.
60
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ในการพัฒนาทั้งในทางเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนั้นสาเหตุภายนอกที่ส�ำคัญ
อีกประการ ได้แก่ วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของโลกที่เกิดขึ้นและก่อให้เกิดปัญหา
การว่างงานและเกิดการใช้กำ� ลังขึน้ ในพืน้ ทีส่ ว่ นต่าง ๆ ของรัฐ64 ส่วนสาเหตุภายในทีน่ ำ� ไปสู่
ความล่มสลายของประชาธิปไตยในไวมาร์นนั้ มาจากกฎเกณฑ์ในทางรัฐธรรมนูญ 2 ประการ
เกี่ยวกับการจัดโครงสร้างองค์กรผู้ใช้อ�ำนาจปกครอง ซึ่งกฎเกณฑ์ในทางรัฐธรรมนูญ
ทัง้ สองประการนัน้ ได้นำ� ไปสูค่ วามขัดแย้งทีร่ นุ แรงเกินกว่าทีส่ าธารณรัฐใหม่จะแบกรับไหว
กฎเกณฑ์ในทางรัฐธรรมนูญประการแรกที่ก่อให้เกิดปัญหา ได้แก่ การที่รัฐธรรมนูญ
ออกแบบให้รฐั สภาและประธานาธิบดีซงึ่ เป็นประมุขของรัฐมีอำ� นาจเสมอกันในลักษณะ
ที่ก่อให้เกิดความไม่ชัดเจนว่า องค์กรทางการเมืองใดจะเป็นผู้ใช้อ�ำนาจปกครองรัฐ
ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวท�ำให้เกิดโครงสร้างทางการเมืองที่จะน�ำไปสู่การใช้ก�ำลังรุนแรง
ได้เสมอ (Desintegrationsfaktor)65 โครงสร้างทางการเมืองในลักษณะเช่นว่านีเ้ รียกว่า
“โครงสร้างทางการเมืองที่มีผู้มีอ�ำนาจสูงสุดทางการเมืองหลายองค์กร” (Polykratie)
ซึ่งได้แก่ความไม่ชัดเจนว่ารัฐสภาซึ่งเป็นผู้แทนของปวงชนหรือประมุขแห่งรัฐเป็นผู้มี
อ�ำนาจสูงสุดภายในรัฐ ท�ำให้ส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อการก�ำหนดโครงสร้างและความ
รับผิดชอบทางการเมือง และเป็นโครงสร้างที่ท�ำให้ระบบรัฐสภาไม่ประสบผลส�ำเร็จ
เท่าที่ควร ส่วนปัญหาในทางกฎเกณฑ์อีกประการหนึ่งที่ส�ำคัญ ได้แก่ การที่รัฐธรรมนูญ
ไม่มีกลไกในการปกป้องตนเองและระบบรัฐสภา และไม่มีกลไกในการรักษาเสถียรภาพ
ของรัฐบาล โดยรัฐธรรมนูญเปิดโอกาสให้พรรคหัวรุนแรงทั้งฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวา
ทัง้ หลายสามารถเข้ามามีบทบาทในรัฐสภา รวมถึงการเข้ามาท�ำให้กลไกของระบบรัฐสภา
เกิดความพิกลพิการไปด้วย66
		 เหตุผลที่แท้จริงที่เป็นสาเหตุส�ำคัญของความล่มสลายของรัฐธรรมนูญและ
ประชาธิ ป ไตยในไวมาร์ ได้แก่ เหตุผลที่ว่า “ประชาธิปไตยในไวมาร์นั้นยังไม่ใช่
ประชาธิปไตยที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนทั้งหมดอย่างแท้จริง”67 ภาวการณ์
ดั ง กล่ า วอาจเรี ย กได้ ว ่ า เป็ น “ประชาธิ ป ไตยที่ ป ราศจากความยิ น ยอมพร้ อ มใจ
64
65
66
67

Frotscher, Werner/Pieroth, Bodo, Verfassungsgeschichte, p.295 f.
Lehnert, Detlef, Kritische Justiz, Vol. 32, Nr. 3 (1999), 398, 401.
Frotscher, Werner/Pieroth, Bodo, Verfassungsgeschichte, S. 295
ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์, สถานะทางการเมืองของศาลรัฐธรรมนูญเยอรมัน, หน้า 742.
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ของประชาชน” (Demokratie ohne Konsens) หรืออาจกล่าวได้อกี นัยหนึง่ ว่ารัฐธรรมนูญ
ไวมาร์นนั้ ยังขาดลักษณะของการเป็น “สัญญาประชาคม” นัน่ เอง “ความยินยอมพร้อมใจ
ของประชาชน” ในความหมายข้างต้น ได้แก่ “ความตกลงร่วมกันในปัญหาที่ส�ำคัญ
ทางรัฐธรรมนูญ” โดยในไวมาร์นนั้ ยังขาดไปซึง่ ความตกลงร่วมกันทีช่ ดั เจนและเป็นทีย่ ตุ วิ า่
จะมีการละทิ้งระบอบกษัตริย์ซึ่งเป็นอ�ำนาจเก่า และยอมตนอยู่ภายในระบอบการเมือง
และอ�ำนาจปกครองรัฐที่ถูกสถาปนาขึ้นมาใหม่ Kimminich68 ได้วิเคราะห์อาการป่วย
ของสาธารณรัฐไวมาร์วา่ ตลอดระยะเวลา 14 ปี ของสาธารณรัฐไวมาร์นนั้ ยังไม่อาจสร้าง
ความชอบธรรมในการใช้อำ� นาจปกครองได้อย่างแท้จริง ซึง่ หมายถึง ยังไม่อาจก่อให้เกิด
ความยินยอมอย่างแท้จริงของประชาชนทั้งหลายต่อระบบรัฐธรรมนูญที่ถูกก่อตั้งขึ้น
การยอมรับหรือยินยอมของประชาชนดังกล่าวยังหมายความต่อไปด้วยว่าประชาชน
จะต้องยอมรับร่วมกันว่าสถาบันทางการเมืองทัง้ หลายทีถ่ กู จัดตัง้ ขึน้ โดยรัฐธรรมนูญนัน้
จะต้องด�ำรงอยูต่ อ่ ไปได้ แม้จะถูกวิจารณ์หรือถูกกล่าวหาว่าสถาบันทางการเมืองเหล่านัน้
ไม่มปี ระสิทธิภาพเพียงใดก็ตาม ทัง้ นี้ เพือ่ เป็นการป้องกันไม่ให้ฝา่ ยทางการเมืองทัง้ หลาย
ใช้ขอ้ อ้างเช่นว่านัน้ ในการขัดขวางการท�ำหน้าทีข่ องสถาบันการเมืองตามรัฐธรรมนูญหรือ
ไม่ให้ลม้ สถาบันในทางการเมืองนัน้ ได้งา่ ยดายเกินไป จนท�ำให้ในรัฐนัน้ ๆ ไม่สามารถจัดตัง้
อ�ำนาจปกครองรัฐได้อย่างแท้จริง “ในไวมาร์นั้นไม่เคยมีแม้แต่ครั้งเดียวที่จะเกิดการ
ยอมรับร่วมกันเกี่ยวกับคุณค่าของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย” เมื่อความ
ชอบธรรมของระบบการเมืองและสถาบันทางการเมืองเช่นว่านีไ้ ม่เกิดขึน้ ในรัฐ ย่อมเป็นที่
เห็นได้ชัดว่าระบบการเมืองเช่นว่านี้จะต้องพังครืนและล่มสลายลงในที่สุด”69
68

69

Kimminich, VerfGesch, p.531, zitiert nach Frotscher, Werner/Pieroth, Bodo, Verfassungsgeschichte, p.297, โปรดดูใน ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์, สถานะทางการเมืองของศาลรัฐธรรมนูญเยอรมัน,
หน้า 742.
ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์, สถานะทางการเมืองของศาลรัฐธรรมนูญเยอรมัน, หน้า 743, Wilhelm Henke
อธิบายเรื่องดังกล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า คนทั่วไปต่างมองเห็นข้อเท็จจริงประการหนึ่งได้อย่างชัดเจนว่า
รัฐธรรมนูญไวมาร์นนั้ ได้แสดงออกน้อยมากถึงความยินยอมพร้อมใจของประชาชนต่อระบอบการปกครอง
ทีถ่ กู ก่อตัง้ ขึน้ มาใหม่ อีกทัง้ องค์กรทัง้ หลายทีถ่ อื อ�ำนาจรัฐต่างไม่ยอมรับหลักการพืน้ ฐานบางประการร่วมกัน
ซึง่ จะใช้เป็นเงือ่ นไขในการด�ำรงอยูข่ องระบอบการปกครองและรัฐธรรมนูญ ดังนัน้ รัฐธรรมนูญไวมาร์จงึ ไม่ได้
แสดงออกอย่างแท้จริงถึงเจตจ�ำนงร่วมกันของประชาชนในการสถาปนารัฐธรรมนูญร่วมกันเพื่อใช้ในการ
ปกครองประเทศ, ดู Henke, Wilhelm, Verteidigung der Demokratie, JZ 28 (1973), 293, 293.
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		 3.1.2 หลักประชาธิปไตยทีป่ กป้องตนเองได้ภายใต้บงั คับของกฎหมายพืน้ ฐาน
		 ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่า “หลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้” (Streitbare
Demokratie; Militant Democracy) เป็นปฏิกริ ยิ าของประเทศเยอรมนีตอ่ ความล้มเหลว
ของประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นในสาธารณรัฐไวมาร์70 ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่
ของ “สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี” ซึง่ ถูกก่อตัง้ ขึน้ ใหม่โดยผลของกฎหมายพืน้ ฐานในการ
ทีจ่ ะต้องสร้างกลไกและเครือ่ งมือในการป้องกันไม่ให้ประวัตศิ าสตร์ในสมัยไวมาร์เกิดขึน้
อีกครัง้ กล่าวอีกนัยหนึง่ ระบอบประชาธิปไตยทีถ่ กู ก่อตัง้ โดยกฎหมายพืน้ ฐานนัน้ จะต้อง
เป็นประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้จากภยันตรายทางการเมืองทั้งหลายนั่นเอง
3.1.2.1 กฎหมายพื้นฐานในฐานะเครื่องแสดงออกถึง “ประชาธิปไตย
ที่ยึดโยงกับคุณค่า” (Wertgebundene Demikratie)
				 จากประสบการณ์ความล้มเหลวของประชาธิปไตยในไวมาร์ซงึ่ เกิดขึน้ ในช่วง
เวลาอันสั้นก่อนหน้านี้ ผู้ร่างรัฐธรรมนูญเยอรมันฉบับปัจจุบันหรือกฎหมายพื้นฐาน
จึงต้องท�ำการ “ก�ำหนดเงื่อนไขพื้นฐานในการด�ำรงชีวิตร่วมกันอย่างสงบของประชาชน
ในรัฐ” ซึ่งในที่นี้อาจเรียกได้อีกนัยหนึ่งว่า “ระเบียบพื้นฐานการปกครองในระบอบเสรี
ประชาธิปไตย” อันเป็นหลักการหรือเงือ่ นไขพืน้ ฐานทีต่ อ้ งห้ามไม่ให้มกี ารใช้อำ� นาจใด ๆ
มาแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้71 โดยระเบียบพื้นฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ของสาธารณรัฐใหม่นไี้ ด้แก่คณ
ุ ค่าในเรือ่ งการเป็นสาธารณรัฐ การเป็นประชาธิปไตย และนิติ
สังคมรัฐ ซึ่งถือว่าเป็นระเบียบการปกครองที่เกิดจากความยินยอมพร้อมใจ (Konsens)
ของประชาชนและพรรคการเมืองต่าง ๆ72 ดังนั้น ข้อความคิดว่าด้วย “ระเบียบพื้นฐาน
การปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตย” (Die freiheitliche demokratische
Grundordnung) จึงเป็นหัวใจส�ำคัญที่สุดของรัฐธรรมนูญ และเป็นหลักการที่เรียกร้อง
โดยตรงให้รัฐต้องด�ำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายประการเพื่อปกปักษ์รักษา
คุณค่าพื้นฐานในทางรัฐธรรมนูญนี้ไว้ให้จงได้ ดังนั้น โดยแตกต่างจากรัฐธรรมนูญไวมาร์
ทีต่ ราขึน้ โดยยึดโยงอยูก่ บั หลักทีเ่ รียกร้องให้รฐั “อดทนอดกลัน้ ” (Toleranz) ต่ออุดมการณ์
ทางการเมืองทั้งหลายที่ไม่เป็นประชาธิปไตย หรือที่เรียกว่าเป็น “ระบบที่เป็นกลาง
70
71
72

Lameyer, Johannes, Streitbare Demokratie contra Terrorismus?, ZRP 11 (1978), 49, 49.
Michaelis, Lars Oliver, KritV 85, No. 2 (2002), 188, 193.
Henke, Wilhelm, JZ 28 (1973), 293, 293.
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ในแง่คุณค่า” (Wertneutralität)73 ผู้ร่างรัฐธรรมนูญเยอรมันฉบับปัจจุบันทั้งในกรณี
ของคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ (Herrenchiemseekonvent) และสภาร่าง
รัฐธรรมนูญ (Palarmentarischer Rat) จึงเห็นว่าเป็นส�ำนึกหน้าที่โดยตรงของผู้ร่าง
รัฐธรรมนูญในการแก้ไขความผิดพลาดในอดีตของชนชาติตนด้วย74 การแก้ไขความ
ผิดพลาดเช่นว่านั้นต้องเป็นการแก้ปัญหาที่เป็นแกนกลางดั้งเดิมของรัฐธรรมนูญไวมาร์
ที่เป็นรัฐธรรมนูญที่ปราศจากคุณค่าพื้นฐาน ด้วยการก�ำหนด “การตัดสินใจพื้นฐาน
ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญ” (Grundentscheidung) ให้ประชาธิปไตยที่ถูกก่อตั้งขึ้น
ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือกฎหมายพื้นฐานเป็น “รัฐธรรมนูญที่ยึดโยงกับคุณค่า”
(Wertgebundene Demokratie)75 นั่นเอง กล่าวให้แคบยิ่งขึ้น รัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ต้องการสถาปนาและรักษาไว้ซึ่งรัฐที่เป็นสาธารณรัฐ เป็นประชาธิปไตย และเป็นนิติ
สังคมรัฐ76 ดังนั้น กฎหมายพื้นฐานจึงเป็นรัฐธรรมนูญที่ประกอบไปด้วยคุณค่าพื้นฐาน
(Grundwerte) หลายประการที่อ�ำนาจรัฐหรืออ�ำนาจภายนอกรัฐธรรมนูญทั้งหลาย
จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้ และเมื่อมีความเคลื่อนไหวหรือความพยายามที่เป็นการ
ล้มล้างคุณค่าพื้นฐานเหล่านั้น รัฐธรรมนูญย่อมมีกลไกในการที่จะป้องกันตนเองและ
ต่อกรกับการกระท�ำที่เป็นอันตรายต่อประชาธิปไตยทั้งหลายเหล่านั้น ทั้งนี้ เป็นที่
น่าสังเกตอย่างยิง่ ว่า กลไกในการป้องกันตนเองของรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตยเช่นว่านี้
ย่อมอาจมีผลเป็นการกระทบหรือจ�ำกัดเสรีภาพของบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสรีภาพ
ทางการเมือง และดังนั้นเมื่อ “การปกป้องประชาธิปไตย” เป็นคุณค่าพื้นฐานในทาง
รัฐธรรมนูญ รัฐย่อมมีสทิ ธิทจี่ ะกล่าวอ้างถึงหน้าทีใ่ นการป้องกันตนเองของประชาธิปไตย
(Streitbare Demokratie; Militant Democracy) นีข้ นึ้ มาเพือ่ เป็นฐานในการใช้อำ� นาจ
ของตนในการจ�ำกัดสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลได้ ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองคุณค่าที่เป็นพื้นฐาน
ของรัฐและรัฐธรรมนูญซึ่งมีล�ำดับสูงกว่า77
73
74
75
76
77

Michaelis, Lars Oliver, KritV 85, No. 2 (2002), 188, 194.
ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์, สถานะทางการเมืองของศาลรัฐธรรมนูญเยอรมัน, หน้า 744
Michaelis, Lars Oliver, KritV 85, No. 2 (2002), 188, 194; Papier, Hans-Jürgen, AöR 128 (2003),
340, 348.
Henke, Wilhelm, Verteidigung der Demokratie durch Parteiverbot oder Parteiquarantäne,
JZ 28 (1973), 293, 293.
Lameyer, Johannes, ZRP 11 (1978), 49, 49.
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				 3.1.2.2 “ระเบียบพื้นฐานการปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตย”
(Die freiheitlich demokratische Grundordnung) ในฐานะคุณค่าสูงสุด
ของรัฐธรรมนูญ
				 แม้หลักประชาธิปไตยทีป่ กป้องตนเองได้ (Militant Democracy) จะปรากฎตัว
อยูใ่ นบทบัญญัตขิ องกฎหมายพืน้ ฐานหลายมาตรา เพือ่ ท�ำหน้าทีใ่ นการคุม้ ครอง “ระเบียบ
พืน้ ฐานการปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตย” (Die freiheitliche demokratische
Grundordnung) ตามเจตนารมณ์ของผู้ร่างกฎหมายพื้นฐานก็ตาม แต่อย่างไรก็ตาม
เป็นทีน่ า่ สังเกตว่า ค�ำว่า “ระเบียบพืน้ ฐานการปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตย” (Die
freiheitliche demokratische Grundordnung) เป็นถ้อยค�ำที่ไม่ปรากฎนิยามอยู่ใน
กฎหมายพื้นฐานแต่อย่างใด ทั้งที่ข้อความคิดดังกล่าวเป็นเหตุผลส�ำคัญของการตรา
กฎหมายพื้นฐานขึ้นมาก็ตาม กรณีเช่นว่านี้ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีหน้าที่ในการวางหลัก
ในเรื่องดังกล่าวผ่านการใช้การตีความบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญ78
ได้เคยวางหลักในเรื่องดังกล่าวเอาไว้ว่า “ระเบียบพื้นฐานการปกครองในระบอบเสรี
ประชาธิปไตย” (Die freiheitliche demokratische Grundordnung) ย่อมมีความหมาย
ว่าเป็น “หลักการพืน้ ฐานทีม่ คี ณ
ุ ค่าสูงสุดของรัฐธรรมนูญ” (Oberste Grundwerte der
Verfassung) ซึ่งหลักการพื้นฐานที่เป็นคุณค่าสูงสุดของรัฐธรรมนูญตามความหมาย
ในค�ำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญนี้ ได้แก่79
		 - หลักอ�ำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน
		 - หลักการแบ่งแยกอ�ำนาจ
		 - หลักความรับผิดชอบของรัฐบาล
		 - หลักความชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายปกครอง
		 - หลักความเป็นอิสระของศาล
		 - หลักการมีหลายพรรคการเมือง
		 - หลักความเสมอภาคในโอกาสของพรรคการเมือง และ
		 - หลักการคุ้มครองฝ่ายข้างน้อย เป็นต้น
78
79

BVerfGE 2 (12), sog. SRP-Urteil von 1952.
ดู Michaelis, Lars Oliver, KritV 85, No. 2 (2002), 188, 194 .
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		 หลักการที่เป็นคุณค่าเหล่านี้เป็นหลักการที่รัฐธรรมนูญต้องสร้างกลไกในการ
คุ ้ ม ครองและต่ อ ต้ า นการกระท� ำ ทั้ ง หลายที่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ หลั ก การพื้ น ฐาน
ของรัฐธรรมนูญเช่นว่านี้ นอกจากหลักการทีก่ ล่าวไปข้างต้นศาลรัฐธรรมนูญยังได้พฒ
ั นา
ข้ อ ความคิ ด ต่ อ ไป โดยได้ ข ยายความให้ ห ลั ก การบางประการอยู ่ ใ นความหมาย
ของ “ระเบียบพืน้ ฐานของการปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตยด้วย” ยกตัวอย่างเช่น
การคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนและศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ การรับรองสิทธิของบุคคลในชีวติ
และความเป็นอยูส่ ว่ นบุคคล รวมถึงเสรีภาพในการก�ำหนดวิถชี วี ติ ของตนเอง นอกจากนัน้
ยังหมายความรวมถึง “เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น” ในฐานะคุณค่าพื้นฐาน
ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยด้วย โดยเป้าประสงค์ในเรื่องดังกล่าวทั้งหมด
ของรัฐธรรมนูญนี้เองที่แสดงให้เห็นว่า กฎหมายพื้นฐานหรือรัฐธรรมนูญเยอรมัน
เป็นรัฐธรรมนูญที่ยึดโยงกับคุณค่าพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตย (Wertgebundene
Ordnung)
3.1.2.3 กลไกต่าง ๆ ในการพิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญทีป่ รากฎในกฎหมายพืน้ ฐาน
				ดั ง ที่ ไ ด้ ก ล่ า วไปแล้ ว ว่ า รั ฐ ธรรมนู ญ เยอรมั น หรื อ กฎหมายพื้ น ฐาน
เป็นรัฐธรรมนูญทีย่ ดึ โยงกับคุณค่าพืน้ ฐานของระบอบประชาธิปไตย และรัฐธรรมนูญจ�ำเป็น
ต้องสร้างเครื่องมือหรือกลไกในการคุ้มครองคุณค่าพื้นฐานเหล่านั้น ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
กันว่าเครื่องมือหรือกลไกที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นเครื่องมือของหลัก “ประชาธิปไตย
ที่ปกป้องตนเองได้” (Militant Democracy) ที่ปรากฎอยู่ในกฎหมายพื้นฐาน ซึ่งผู้วิจัย
จะได้อธิบายรายละเอียดของแต่ละกลไก รวมถึงปัญหาต่าง ๆ ทีเ่ กิดจากการใช้เครือ่ งมือ
หรือกลไกเช่นว่านั้นต่อไปด้วย
				 1) การก�ำหนดหลักการพืน้ ฐานในทางรัฐธรรมนูญทีห่ า้ มแก้ไขโดยการแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (Ewigkeitsklausel)
				 มาตรา 79 วรรค 3 กฎหมายพืน้ ฐานบัญญัตวิ า่ “การแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ
ที่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐที่เป็นแบบสหพันธรัฐ หรือกระทบการมีส่วนร่วม
ของมลรัฐทั้งหลายในการใช้อ�ำนาจในการตรากฎหมายหรือกระทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐาน
ที่ได้รับการรับรองไว้ในมาตรา 1 และ 20 นั้นไม่อาจกระท�ำได้”
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		 ประสบการณ์จากสาธารณรัฐไวมาร์ได้ให้บทเรียนว่า การปล่อยให้รฐั สภาสามารถ
แก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญอย่างไรก็ได้โดยไม่มขี อบเขตจ�ำกัด80 ซึง่ รวมถึงอาจเป็นการแก้ไข
เพิม่ เติมรัฐธรรมนูญไปในทิศทางทีไ่ ม่เป็นประชาธิปไตยด้วยก็ได้ ย่อมน�ำรัฐนัน้ ๆ ไปสูจ่ ดุ จบ
ทางการเมืองในที่สุด ดังนั้น ผู้ร่างกฎหมายพื้นฐาน (Grundgesetz) จึงได้เรียนรู้
จากบทเรียนดังกล่าว เพื่อป้องกันไม่ให้สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งก่อตั้งขึ้นภายหลัง
สงครามโลกครัง้ ทีส่ องนัน้ ต้องกลับไปเผชิญกับภาวการณ์รฐั ทีเ่ ป็นประชาธิปไตยทีล่ ม้ เหลว
ดังเช่นทีเ่ คยเกิดขึน้ ในสมัยสาธารณรัฐไวมาร์อกี บทบัญญัตมิ าตรา 79 วรรค 3 ของกฎหมาย
พื้นฐานจึงเป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่งของความพยายามในการปกป้อง
ประชาธิปไตย หรือหลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ (Streitbare Demokratie)81
การเรียนรูจ้ ากปัญหาของสาธารณรัฐไวมาร์เช่นว่านัน้ ท�ำให้ผรู้ า่ งกฎหมายพืน้ ฐานได้ตรา
บทบัญญัตใิ นรัฐธรรมนูญขึน้ เพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นข้อจ�ำกัดในเชิงเนือ้ หาของการแก้ไขเพิม่ เติม
รัฐธรรมนูญ (Materielle Schranken der Verfassungsänderung) หรือที่เรียกว่า
“การประกันหลักการที่เป็นนิรันดร” (Ewigkeitsgarantie)82 เพื่อไม่ให้ฝ่ายนิติบัญญัติ
อาศัยอ�ำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อท�ำลายหลักการที่เป็นพื้นฐานดังกล่าว
เป้าหมายประการส�ำคัญของบทบัญญัติมาตรา 79 วรรค 3 กฎหมายพื้นฐานจึงได้แก่
การป้องกันไม่ให้รฐั อาศัยอ�ำนาจของเสียงข้างมากหรืออาศัยเสียงเรียกร้องทางการเมือง
ที่เกิดขึ้นในขณะใดขณะหนึ่งเพื่อท�ำลายหลักการพื้นฐานส�ำคัญของรัฐธรรมนูญ อย่างไร
มาตรา 76 ของรัฐธรรมนูญไวมาร์ (Weimarer Reichsverfassung) บัญญัติว่า “รัฐธรรมนูญอาจถูกแก้ไข
เพิ่มเติมได้ด้วยกระบวนการนิติบัญญัติ แต่ในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยสภาผู้แทนราษฎรนั้น
จะท�ำได้เฉพาะกรณีทผี่ เู้ ข้าร่วมประชุมครบสองในสามของสมาชิกทัง้ หมดของสภาผูแ้ ทนราษฎร และมีเสียง
เห็นชอบกับญัตติแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของสมาชิกทัง้ หมดทีเ่ ข้าร่วมประชุม ในกรณี
ของวุฒิสภาเช่นเดียวกันที่ต้องการเสียงข้างมากสองในสามของสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดที่มาออกเสียง
ในบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ที่ประชุมรัฐสภาอาจมีมติโดยเสียงข้างมาก ให้มีการท�ำประชามติ
ในเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญก็ได้
		 ในกรณีทวี่ ฒ
ุ สิ ภามีมติไม่เห็นชอบร่างแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ แต่สภาผูแ้ ทนมีมติยนื ยันให้มกี ารแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ประธานาธิบดีแห่งอาณาจักรจะประกาศใช้กฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนี้ไม่ได้
หากว่าวุฒิสภาได้ร้องขอภายในระยะเวลาสองสัปดาห์ให้มีการท�ำประชามติในเรื่องดังกล่าวเสียก่อน”
81
Papier, Hans-Jürgen/Durner, Wolfgang, AöR 128 (2003), 340, 348.
82
Haratsch, in: Helge Sodan, Grundgesetz, Beck´scher Kompack-Kommentar, 1. Aufl., München
2009, Art. 79 Rn. 18.
80
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ก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่า บทบัญญัติมาตรา 79 วรรค 3 ของกฎหมายพื้นฐานนี้มีลักษณะ
เป็นบทบัญญัติที่จ�ำกัดอ�ำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญซึ่งมีลักษณะที่อาจปะทะ
กับพลังทางการเมืองได้โดยตรง ดังนั้น ต้องถือว่าบทบัญญัติดังกล่าวมีสถานะเป็นเพียง
ข้อยกเว้นและต้องตีความมาตราดังกล่าวโดยเคร่งครัด83 กล่าวให้ชดั เจนยิง่ ขึน้ โดยหลักแล้ว
รัฐสภามีอำ� นาจตามทีร่ ฐั ธรรมนูญก�ำหนดในการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ เฉพาะแต่กรณี
ทีก่ ารแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญนัน้ ไม่สอดคล้องกับข้อเรียกร้องของมาตรา 79 วรรค 3 นี้
โดยชัดแจ้งเท่านั้นที่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ การตี
ความมาตราดังกล่าวกว้างจนเกินไป ย่อมท�ำให้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไม่อาจ
เกิดขึ้นได้ และท�ำให้เกิดข้อพิพาททางการเมืองขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
		 หลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญที่รัฐธรรมนูญมาตรา 79 วรรค 3 นี้ห้ามไม่ให้
ฝ่ายนิติบัญญัติอาศัยกลไกการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาท�ำการเปลี่ยนแปลง ได้แก่
หลักการจัดรูปของรัฐเป็นรัฐรวม ซึ่งประกอบไปด้วยสหพันธรัฐและมลรัฐ หลักการให้
มลรัฐมีส่วนร่วมในกระบวนการนิติบัญญัติ รวมถึงหลักการพื้นฐานที่ถูกก�ำหนดไว้ใน
มาตรา 184 และมาตรา 2085 ของกฎหมายพื้นฐาน
BVerfGE 109, 279, 310.
มาตรา 1 ของกฎหมายพื้นฐานบัญญัติว่า
		 (1) ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จะถูกล่วงละเมิดมิได้ อ�ำนาจรัฐทั้งหลายมีหน้าที่ในการระมัดระวังและ
ปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
		 (2) ปวงชนชาวเยอรมัน ยอมรับร่วมกันว่า หลักการล่วงละเมิดมิได้และพรากไปไม่ได้ของสิทธิ
มนุษยชนเป็นหลักการพื้นฐานของทุกสังคมมนุษย์ รวมถึงเป็นหลักการพื้นฐานของเสรีภาพและความ
ยุติธรรมในโลก
		 (3) สิทธิขนั้ พืน้ ฐานทีถ่ กู รับรองเอาไว้ในรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายมีผลผูกพันโดยตรงต่อฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ
ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ
85
มาตรา 20 ของกฎหมายพื้นฐานบัญญัติว่า
		 (1) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสหพันธรัฐประชาธิปไตยและเป็นสหพันธ์สังคมรัฐ
		 (2) อ�ำนาจรัฐทั้งหลายมาจากประชาชน ประชาชนเป็นผู้ใช้อ�ำนาจรัฐผ่านทางการเลือกตั้งและการ
ออกเสียง โดยองค์กรของรัฐทั้งฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ เป็นผู้ใช้อ�ำนาจรัฐแทน
ประชาชน
		 (3) ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตติ อ้ งผูกพันตนต่อระเบียบในทางรัฐธรรมนูญ ฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการต้องผูกพัน
ตนเองต่อกฎหมาย
		 (4) ในกรณีที่ไม่มีหาทางอื่นใดที่จะช่วยเหลือได้ ที่ประชาชนชาวเยอรมันมีสิทธิในการต่อต้านบุคคล
ที่มีความพยายามในการท�ำลายระเบียบในทางรัฐธรรมนูญ
83
84
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		 อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตส�ำคัญตามค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์
(Bundesverfassungsgericht)86 ว่ารัฐธรรมนูญมีความมุง่ หมายแต่เพียง “การคุม้ ครอง
หลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญ” ที่ได้รับการรับรองไว้ในบทบัญญัติมาตราต่าง ๆ
แต่รัฐธรรมนูญไม่ได้ห้ามแต่อย่างใด ในการที่จะให้มีการแก้ไข “เนื้อความหรือถ้อยค�ำ”
ของบทบัญญัติที่รับรองหลักการพื้นฐานต่าง ๆ เหล่านั้น การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ที่เป็นการแก้ไขปรับปรุงเนื้อความหรือถ้อยค�ำของบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็น
การท�ำลายหลักการพืน้ ฐานของรัฐทีไ่ ด้รบั การรับรองเอาไว้ในบทบัญญัตเิ หล่านัน้ จึงไม่ขดั
ต่อมาตรา 79 วรรค 3 นี้แต่อย่างใด แต่ในส่วนที่เป็นหลักการพื้นฐาน (Grundsätze)
ย่อมได้รับการคุ้มครองโดยเด็ดขาด (Absolut) อย่างไรก็ตาม ถ้อยค�ำในบทบัญญัติ
ของมาตรา 79 วรรค 3 ของกฎหมายพืน้ ฐานนัน้ อาจมีบางถ้อยค�ำทีม่ คี วามหมายไม่เฉพาะ
เจาะจง (Unbestimmte Rechtsbegriff) ซึง่ ในการใช้และตีความถ้อยค�ำเช่นว่านีจ้ ะต้อง
เป็นไปเพื่อการคุ้มครองหลักการพื้นฐานที่รัฐธรรมนูญมุ่งคุ้มครอง ในขณะเดียวกันก็จะ
ต้องไม่เป็นการปิดโอกาสของรัฐสภาที่จะใช้กระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ลงโดยสิ้นเชิงด้วย ทั้งนี้ หลักการพื้นฐานที่ได้รับการคุ้มครองจากมาตรา 79 วรรค 3
ของกฎหมายพื้นฐานมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
					 (1.1) หลักการจัดรูปของรัฐเป็นสหพันธรัฐ
					 มาตรา 79 วรรค 3 กฎหมายพื้นฐานเรียกร้องว่า การจัดรูปของรัฐหรือ
การจัดโครงสร้างอ�ำนาจรัฐในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนั้นจะต้องเป็นไปใน
รูปแบบ “สหพันธรัฐ” (Bundesstaat) เท่านัน้ อย่างไรก็ตามเป็นทีน่ า่ สังเกตว่า ในปัจจุบนั
ประเทศเยอรมนีมีมลรัฐทั้งสิ้น 16 มลรัฐ แต่ความหมายของมาตรา 79 วรรค 3 นี้ไม่ได้
หมายความว่า จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อเพิ่มหรือลดจ�ำนวนของมลรัฐ
ลงไม่ได้ ความหมายของมาตรานีม้ อี ยูแ่ ต่เพียงว่า จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพือ่ เปลีย่ นรูป
ของรัฐจากรัฐรวมหรือสหพันธรัฐไปเป็นรัฐเดี่ยวไม่ได้87 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับมลรัฐนัน้ จะต้องแน่ใจว่า สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีจะยังคงประกอบ
ไปด้วยมลรัฐหลายมลรัฐ ซึ่งอย่างน้อยที่สุดจะต้องมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 3 มลรัฐ
86
87

BVerfGE 30, 1, 4; 109, 279, 310.
Haratsch, in: Helge Sodan, Grundgesetz, Beck´scher Kompack-Kommentar, Art. 79 Rn. 21.
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ประกอบกัน88 ทัง้ นี้ มลรัฐทัง้ หลายทีม่ าประกอบกันเข้าเป็นสหพันธรัฐนัน้ จะต้องมีลกั ษณะ
เป็นรัฐที่แท้จริงหรือมี “คุณภาพความเป็นรัฐ” ซึ่งหมายความว่า เป็นรัฐที่มีอ�ำนาจรัฐ
ในความหมายของกฎหมายมหาชนอย่างแท้จริง อ�ำนาจรัฐของแต่ละมลรัฐในความหมาย
ดังกล่าว แสดงออกมาในรูปของอ�ำนาจในการจัดให้มีรัฐธรรมนูญ การจัดโครงสร้าง
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ รวมถึงการก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ
เหล่านัน้ ด้วย นอกจากนัน้ มลรัฐจะต้องมีอำ� นาจนิตบิ ญ
ั ญัติ อ�ำนาจบริหาร อ�ำนาจตุลาการ
รวมถึงอ�ำนาจในทางงบประมาณเป็นของตัวเองด้วย
					 (1.2) หลักการมีส่วนร่วมของมลรัฐในกระบวนการนิติบัญญัติ
					 ความหมายของหลักการมีส่วนร่วมของมลรัฐในกระบวนการนิติบัญญัติ
มีอยู่ว่า ในกระบวนการนิติบัญญัติหรือกระบวนการตรากฎหมายของสหพันธ์ (Bund)
รัฐธรรมนูญจะต้องประกันให้แต่ละมลรัฐมีสว่ นร่วมในกระบวนการดังกล่าวด้วย ซึง่ ตาม
ระบบปัจจุบันของกฎหมายพื้นฐานคือการให้ผู้แทนของมลรัฐต่าง ๆ เข้ามาเป็นสมาชิก
ของวุฒสิ ภาสหพันธ์ (Bundesrat)89 เพือ่ ท�ำหน้าทีใ่ นการกลัน่ กรองและให้ความเห็นชอบ
ในร่างกฎหมายของสหพันธ์ อย่างไรก็ตามรัฐธรรมนูญไม่ได้หา้ มการเปลีย่ นแปลงหลักการ
มีสว่ นร่วมของมลรัฐในกระบวนการนิตบิ ญ
ั ญัตขิ องสหพันธ์โดยรูปแบบและกระบวนการ
อื่น ๆ ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงกลไกของกระบวนการนิติบัญญัติ
ตามรัฐธรรมนูญ (Systemwechsel)90 เช่น การก�ำหนดให้รัฐสภาของมลรัฐต่าง ๆ
(Landesparlamente) เข้ามามีส่วนร่วมโดยตรงในกระบวนการนิติบัญญัติในระดับ
สหพันธ์ แต่ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญในเรื่องกระบวนการ
นิตบิ ญ
ั ญัตใิ นระดับสหพันธ์ไปอย่างไรก็ตาม จะต้องมีหลักประกันว่า มลรัฐจะต้องยังคงมี
Evers in: BK, Art. 79 III Rn. 212; Dreier in ders., Art. 79 III Rn. 21, อ้างใน Haratsch, in: Helge
Sodan, Grundgesetz, Beck´scher Kompack-Kommentar, Art. 79 Rn. 21.
89
มาตรา 50 กฎหมายพืน้ ฐาน บัญญัตวิ า่ มลรัฐเข้ามามีสว่ นร่วมในกระบวนการนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละกระบวนการใช้
อ�ำนาจบริหารของสหพันธ์ รวมถึงเข้ามามีสว่ นร่วมในกิจการเกีย่ วกับสหภาพยุโรป ผ่านทางวุฒสิ ภาสหพันธ์
(Bundesrat)
		 มาตรา 51 กฎหมายพืน้ ฐาน บัญญัตวิ า่ (1) วุฒสิ ภาสหพันธ์ประกอบไปด้วยสมาชิกของรัฐบาลทีไ่ ด้รบั
การแต่งตัง้ มาจากมลรัฐต่าง ๆ สมาชิกรัฐสภาสหพันธ์อาจถูกแทนทีด่ ว้ ยสมาชิกของรัฐบาลคนอืน่ ๆ ทีไ่ ด้รบั
การแต่งตั้งจากมลรัฐต่าง ๆ
90
Haratsch, in: Helge Sodan, Grundgesetz, Beck´scher Kompack-Kommentar, Art. 79 Rn. 23.
88
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ส่วนร่วมหรือมีอิทธิพลในกระบวนการนิติบัญญัติของสหพันธ์เสมอ ซึ่งหลักการดังกล่าว
ถือเป็นหลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกไปได้
					 (1.3) หลักการพื้นฐานที่ถูกก�ำหนดไว้ในมาตรา 1 และมาตรา 20
ของกฎหมายพื้นฐาน
					 1. หลักการพื้นฐานในมาตรา 1 ของกฎหมายพื้นฐาน
					 ในบทบั ญ ญั ติ ม าตรา 1 ของกฎหมายพื้ น ฐาน 91 มี ห ลั ก การพื้ น ฐาน
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ไม่อาจถูกแก้ไขหรือยกเลิกได้โดยกระบวนการ
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญดังต่อไปนี้
					 ก. หลักการล่วงละเมิดไม่ได้ของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
					 มาตรา 1 ของกฎหมายพืน้ ฐานก�ำหนดหน้าทีใ่ ห้แก่องค์กรของรัฐทุกองค์กร
ในการทีจ่ ะต้องให้ความระมัดระวังและปกป้องศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ และเมือ่ หลักการ
ดังกล่าวเป็นหลักการพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญของรัฐธรรมนูญ จึงเป็นหลักการทีแ่ ก้ไขเปลีย่ นแปลง
ไม่ได้โดยกระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หลักการดังกล่าวมีสาระส�ำคัญอยู่ว่า
มนุษย์ไม่อาจตกเป็นเพียงวัตถุแห่งการกระท�ำ และองค์กรของรัฐทั้งหลายจะปฏิบัติต่อ
มนุษย์ในลักษณะทีเ่ ป็นการลดทอนคุณค่าในความเป็นมนุษย์ลงไม่ได้ อย่างไรก็ตามเป็นที่
น่าสังเกตว่า รัฐธรรมนูญไม่ได้ให้ความหมายที่ชัดแจ้งว่า “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์”
(Menschenwürde) มีความหมายทีแ่ น่นอนว่าอย่างไร ซึง่ ลักษณะการบัญญัตบิ ทบัญญัติ
ในรัฐธรรมนูญในลักษณะดังกล่าวมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีของการไม่ก�ำหนดนิยาม
ที่แน่นอนของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไว้ในรัฐธรรมนูญได้แก่ การที่ข้อความคิดว่าด้วย
ศั กดิ์ ศ รี ค วามเป็ น มนุษ ย์นั้นจะไม่ถูก ท�ำให้แข็ง กระด้างจนเกินไปจนปรับตัว ไม่ทัน
กับความเปลีย่ นแปลงและความเข้าใจในเรือ่ งดังกล่าวของสังคม ดังนัน้ การใช้และการตีความ
91

มาตรา 1 ของกฎหมายพื้นฐานบัญญัติว่า
		 (1) ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จะถูกล่วงละเมิดมิได้ อ�ำนาจรัฐทั้งหลายมีหน้าที่ในการระมัดระวังและ
ปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
		 (2) ปวงชนชาวเยอรมันยอมรับร่วมกันว่า หลักการล่วงละเมิดมิได้และพรากไปไม่ได้ของสิทธิ
มนุษยชนเป็นหลักการพื้นฐานของทุกสังคมมนุษย์ รวมถึงเป็นหลักการพื้นฐานของเสรีภาพและความ
ยุติธรรมในโลก
		 (3) สิทธิขนั้ พืน้ ฐานทีถ่ กู รับรองเอาไว้ในรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายมีผลผูกพันโดยตรงต่อฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ
ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ
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บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญจึงมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับเข้ากับข้อเท็จจริงได้อย่าง
หลากหลาย ในทางตรงกันข้าม ข้อเสียของการที่ไม่มีการก�ำหนดนิยามของศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ไว้ในรัฐธรรมนูญ ได้แก่ การที่การจะชี้ขาดว่าอะไรเป็นเรื่องของศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ หรือการกระท�ำใดมีลกั ษณะเป็นการละเมิดศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์นนั้
จะกลายเป็นเรื่องที่ต้องการ “ฉันทามติของสังคม” เป็นเงื่อนไขเสียก่อนเสมอ ดังนั้น
การใช้และตีความกฎหมายในเรื่องดังกล่าวอาจตกอยู่ภายใต้อิทธิพลจากเรื่องในทาง
จริยศาสตร์ การเมือง รวมถึงโลกทัศน์ของผู้คนในสังคมด้วย ซึ่งอาจท�ำให้การใช้การ
ตีความกฎหมายเกิดความไม่แน่นอน92
					 ข. หลักการพรากไปไม่ได้ซึ่งสิทธิมนุษยชน
					 การคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนเป็ น หลั ก การพื้ น ฐานที่ ส� ำ คั ญ มากที่ สุ ด
อีกหลักการหนึ่งของระบอบการปกครองแบบเสรีนิยมประชาธิปไตย และเป็นหลักการ
ทีเ่ กิดจากการเรียนรูป้ ระสบการณ์โดยตรงจากสาธารณรัฐไวมาร์ ตัวบทมาตรา 79 วรรค 3
ของกฎหมายพืน้ ฐานบัญญัตวิ า่ “ปวงชนชาวเยอรมันต้องยอมรับร่วมกันว่าสิทธิมนุษยชน
เป็ น สิ่ ง ที่ ถู ก ล่ ว งละเมิ ด ไม่ ไ ด้ แ ละไม่ อ าจพรากไปจากมนุ ษ ย์ ไ ด้ ” อย่ า งไรก็ ต าม
ความมุง่ หมายดังกล่าวกลับไม่ใช่การก�ำหนดหน้าทีใ่ ห้กบั ปวงชนชาวเยอรมันเท่านัน้ ทีจ่ ะต้อง
เคารพหลักการดังกล่าว แต่องค์กรที่ใช้อ�ำนาจรัฐทั้งหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กร
ทีม่ อี ำ� นาจในการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ เป็นองค์กรทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีโ่ ดยตรงทีจ่ ะต้อง
เคารพหลักการพื้นฐานดังกล่าวด้วย93
					 ค. หลักการผูกพันตนเองต่อสิทธิขั้นพื้นฐานขององค์กรที่ใช้อ�ำนาจรัฐ
					 หลั ก การผู ก พั น ตนเองต่ อ สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานขององค์ ก รที่ ใช้ อ� ำ นาจรั ฐ
เป็นหลักการที่เรียกร้องว่า สิทธิขั้นพื้นฐานทั้งหลายที่ได้รับการรับรองจากรัฐธรรมนูญ
เป็น “กฎหมายที่มีผลผูกพันโดยตรง” ต่อองค์กรที่ใช้อ�ำนาจรัฐทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น
ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายตุลาการ ดังนั้นในการใช้อ�ำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติ
ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการจะต้องพิเคราะห์ถึงผลบังคับของสิทธิขั้นพื้นฐานเสมอ
นอกจากนี้องค์กรที่มีอ�ำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ จะใช้อ�ำนาจดังกล่าว
92
93

Dreier, Horst, in: Dreier, Horst (Hrsg.), Grundrecht-Kommentar, Art. 1 I Rn. 53-54, อ้างใน
ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์, ทฤษฎีสิทธิขั้นพื้นฐาน, หน้า 117.
Haratsch, in: Helge Sodan, Grundgesetz, Beck´scher Kompack-Kommentar, Art. 79 Rn. 25.
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ไปในลักษณะทีเ่ ป็นการยกเลิกการคุม้ ครองสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน หรือในลักษณะทีท่ ำ� ให้องค์กร
ที่ใช้อ�ำนาจรัฐทั้งหลายไม่ต้องผูกพันต่อสิทธิขั้นพื้นฐานไม่ได้
					 2. หลักการพื้นฐานในมาตรา 20 ของกฎหมายพื้นฐาน
					 มาตรา 79 วรรค 3 กฎหมายพื้ น ฐานได้ คุ ้ ม ครองหลั ก การพื้ น ฐาน
ทางรัฐธรรมนูญทั้งหลายที่ได้รับการรับรองไว้ในมาตรา 2094 ไม่ให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญในเรื่องดังกล่าว ซึ่งหลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญที่ถูกก�ำหนดเอาไว้ใน
มาตรา 20 ของกฎหมายพื้นฐาน ได้แก่ หลักการมีรูปของรัฐเป็นสาธารณรัฐ หลักการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย และหลักนิตริ ฐั รวมถึงหลักการเป็นสังคมรัฐ ซึง่ หลักการ
พื้นฐานทั้ง 4 ประการนี้เองที่เป็นหลักการที่เป็นแกนกลางของรัฐธรรมนูญและระบอบ
ประชาธิปไตยในเยอรมนี
					 ก. หลักสังคมรัฐ (Sozialstaatsprinzip)
					 หลักสังคมรัฐเป็นหลักการพื้นฐานในทางรัฐธรรมนูญที่ก�ำหนดหน้าที่
ให้แก่รัฐในการที่จะต้องก่อตั้งและรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรมในทางสังคม และการให้
ความช่วยเหลือทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส ทั้งนี้องค์ประกอบที่เป็นสาระส�ำคัญที่สุด
ของหลักสังคมรัฐ ได้แก่ การก�ำหนดหน้าทีใ่ ห้แก่รฐั ในการทีจ่ ะต้องให้ความช่วยเหลือหรือ
การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ที่ต้องได้รับความช่วยเหลือ95 หลักการดังกล่าว
ตามรัฐธรรมนูญผูกพันผูม้ อี ำ� นาจในการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญว่าจะต้องให้หลักประกัน
ต่อมาตรฐานการด�ำรงชีพขั้นต�่ำ (Existenzminimum) แก่ประชาชนด้วย
					 ข. หลักสหพันธรัฐ (Bundesstaatsprinzip)
					 หลักสหพันธรัฐ (Bundesstaatsprinzip) ในความหมายของมาตรา 20
มาตรา 20 ของกฎหมายพื้นฐานบัญญัติว่า
		 (1) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสหพันธรัฐประชาธิปไตยและเป็นสหพันธ์สังคมรัฐ
		 (2) อ�ำนาจรัฐทั้งหลายมาจากประชาชน ประชาชนเป็นผู้ใช้อ�ำนาจรัฐผ่านทางการเลือกตั้งและการ
ออกเสี ย ง โดยองค์ ก รของรั ฐ ทั้ ง ฝ่ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ ฝ่ า ยบริ ห าร และฝ่ า ยตุ ล าการ เป็ น ผู ้ ใช้ อ� ำ นาจรั ฐ
แทนประชาชน
		 (3) ฝ่ายนิติบัญญัติต้องผูกพันตนต่อระเบียบในทางรัฐธรรมนูญ ฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการ
ต้องผูกพันตนเองต่อกฎหมาย
		 (4) ในกรณีที่ไม่มีหาทางอื่นใดที่จะช่วยเหลือได้ ที่ประชาชนชาวเยอรมันมีสิทธิในการต่อต้านบุคคล
ที่มีความพยายามในการท�ำลายระเบียบในทางรัฐธรรมนูญ
95
BVerfGE 40, 121, 133; 43, 13, 19.
94
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กฎหมายพื้นฐาน มีข้อเรียกร้องที่เป็นหลักการส�ำคัญอยู่ 2 ประการด้วยกัน ได้แก่
การจัดโครงสร้างรัฐเป็นสหพันธรัฐและมลรัฐ รวมถึงการก�ำหนดให้มลรัฐมีส่วนร่วม
ในกระบวนการนิติบัญญัติของสหพันธ์ หลักการที่เรียกร้องให้รัฐจะต้องจัดโครงสร้าง
ของอ�ำนาจรัฐเป็นสหพันธรัฐและมลรัฐนี้เป็นไปตามหลักที่เรียกว่า “หลักความภักดีต่อ
สหพันธรัฐ” (Grundsatz der Bundestreue) และหลักความเสมอภาคและความ
เท่าเทียมกันของสถานะทางกฎหมายของแต่ละมลรัฐ โดยให้แต่ละมลรัฐมีอ�ำนาจรัฐ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ อ�ำนาจในการจัดให้มรี ฐั ธรรมนูญ (Verfassungshoheit der Länder)
อ�ำนาจนิติบัญญัติ อ�ำนาจบริหาร รวมถึงอ�ำนาจตุลาการเป็นของตนเอง ซึ่งการแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะไปยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงหลักการพื้นฐานดังกล่าวไม่ได้
					 ค. หลักนิติรัฐ
					 หลักนิติรัฐซึ่งเป็นหลักการส�ำคัญของรัฐธรรมนูญนั้นไม่ได้ปรากฎตัวอยู่
เฉพาะในบทบัญญัติมาตรา 20 เท่านั้น แต่ยังปรากฎตัวอยู่ในบทบัญญัติมาตราอื่น ๆ
รวมถึงจากการพิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายพื้นฐานอย่างเป็น
เอกภาพด้วย96 ดังนั้นย่อมเห็นได้อย่างชัดแจ้งว่า หลักนิติรัฐหรือหลักการปกครอง
โดยกฎหมายนั้นเป็นหลักการพื้นฐานที่ส�ำคัญที่สุดของรัฐธรรมนูญ ที่การแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญไม่อาจยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงหลักการดังกล่าวได้ ทั้งนี้หลักการย่อยที่เป็น
หลักการส�ำคัญของหลักนิติรัฐที่ได้รับการคุ้มครอง ได้แก่ หลักการแบ่งแยกอ�ำนาจ
หลักการผูกพันตนต่อระเบียบในทางรัฐธรรมนูญของฝ่ายนิติบัญญัติ หลักการผูกพัน
ตนเองต่อกฎหมายของฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการ รวมถึง หลักการห้ามมีผลย้อนหลัง
ของกฎหมายไปเป็นผลร้ายต่อบุคคล หลักความพอสมควรแก่เหตุ หลักประกันความ
มั่ น คงแน่ น อนแห่ ง นิ ติ ฐ านะ รวมถึ ง หลั ก การคุ ้ ม ครองความเชื่ อ ถื อ และไว้ ว างใจ
และหลักการประกันสิทธิทางศาลให้กับประชาชน
					 ง. หลักการเป็นสาธารณรัฐ
					 การทีป่ ระเทศเยอรมนีใช้ชอื่ ว่า “สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี” ในมาตรา 20
ของกฎหมายพืน้ ฐานย่อมมีลกั ษณะเป็นการก�ำหนดบรรทัดฐาน (Norm) ในทางรัฐธรรมนูญ
ว่าประเทศเยอรมนีจะต้องใช้รปู ของรัฐ (Staatsform) เป็นสาธารณรัฐ (Republik) กล่าว
96

ถ้อยค�ำของการรับรองหลักนิตริ ฐั ในกฎหมายพืน้ ฐานนัน้ ปรากฏอยูใ่ นทัง้ มาตรา 20 วรรค 3 มาตรา 1 วรรค 3
มาตรา 19 วรรค 4 รวมถึงมาตรา 28 วรรค 1
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ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น หลักการพื้นฐานดังกล่าวห้ามไม่ให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
เพื่อเปลี่ยนรูปของรัฐจากสาธารณรัฐ (Republik) เป็นราชอาณาจักร (Monarchie)
และหลักการดังกล่าวมีผูกพันทั้งต่อสหพันธรัฐและมลรัฐทั้งหลายในเยอรมนีที่จะต้อง
เคารพหลักการเป็นสาธารณรัฐด้วย
					 จ. การคุ้มครองหลักประชาธิปไตย
					 หลักการที่เป็นสาระส�ำคัญอีกประการหนึ่งของมาตรา 79 วรรค 3
ประกอบกับมาตรา 20 วรรค 1 และวรรค 2 ของกฎหมายพืน้ ฐานได้แก่ หลักประชาธิปไตย
(Demokratieprinzip) หลัก ประชาธิป ไตยอันเป็นหลักการพื้นฐานการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยมีเนื้อหาที่เป็นสาระส�ำคัญว่า อ�ำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน
(Volkssouveränität) กล่าวคือ ประชาชนจะต้องเป็นเจ้าของอ�ำนาจในการจัดให้มี
รัฐธรรมนูญ และในการจัดตั้งองค์กรที่ใช้อ�ำนาจรัฐรวมถึงการก�ำหนดโครงสร้างการ
ใช้อำ� นาจรัฐนัน้ จะต้องมาจากความยินยอมของประชาชน รวมถึงการใช้อำ� นาจเช่นว่านัน้
จะต้ อ งเป็ น ไปโดยมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ประชาชนเจ้ า ของอ� ำ นาจอธิ ป ไตยด้ ว ย
หลักประชาธิปไตยตามกฎหมายพื้นฐานมีความมุ่งหมายส�ำคัญว่า กระบวนการก่อตั้ง
เจตจ�ำนงทางการเมืองจะต้องเป็นระบบเปิด ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเจ้าของอ�ำนาจ
อธิปไตยเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าว97 และในกระบวนการก่อตั้งเจตจ�ำนง
ทางการเมืองนัน้ จะต้องใช้หลักเสียงข้างมาก (Mehrheitsprinzip) เป็นเครือ่ งชีข้ าด ในกรณี
ทีเ่ กิดความขัดแย้งในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการสร้างเจตจ�ำนงทางการเมืองนัน้ นอกเหนือจากนัน้
ยังมีหลักการอืน่ ๆ ทีท่ ำ� หน้าทีส่ นับสนุนหลักอ�ำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน และถือเป็น
หลักการย่อยของหลักประชาธิปไตยที่ได้รับการคุ้มครองจากรัฐธรรมนูญด้วย เช่น
หลักการเลือกตั้งตามระยะเวลา (Periodische Wahlen)98 หลักเสรีภาพในการก่อตั้ง
พรรคการเมือง รวมถึง หลักการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานทางการเมือง
					 2) การยึดหรือการท�ำให้เสียสิทธิขั้นพื้นฐาน (Grundrechtsverwirkung)
					 มาตรา 18 กฎหมายพืน้ ฐานบัญญัตวิ า่ “ผูใ้ ดใช้เสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็น โดยเฉพาะอย่างยิง่ เสรีภาพของสือ่ สารมวลชนตามมาตรา 5 วรรค 1 เสรีภาพในการ
97
98

Haratsch, in: Helge Sodan, Grundgesetz, Beck´scher Kompack-Kommentar, Art. 79 Rn. 39.
BVerfGE 2, 1, 12 f.; 5, 85, 140.
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สอนตามมาตรา 5 วรรค 3 เสรีภาพในการชุมนุมตามมาตรา 8 เสรีภาพในการรวมกลุ่ม
ตามมาตรา 9 สิทธิในการรักษาความลับของจดหมาย ไปรษณีย์ หรือสิ่งสื่อสารทางไกล
ตามมาตรา 10 กรรมสิทธิ์ตามมาตรา 14 หรือสิทธิในการลี้ภัยตามมาตรา 16a
ไปในลักษณะทีข่ ดั ขวางหรือต่อสูก้ บั ระเบียบพืน้ ฐานการปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตย
ผู้นั้นต้องถูกยึดสิทธิขั้นพื้นฐานหรือเสียไปซึ่งสิทธิขั้นพื้นฐานนั้น การประกาศยึดหรือ
เพิกถอนสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน รวมถึงขอบเขตของการเพิกถอนให้เป็นไปตามทีศ่ าลรัฐธรรมนูญ
ก�ำหนดในแต่ละกรณี”
					 บทบัญญัติมาตรา 18 ของกฎหมายพื้นฐานในเรื่องการยึดหรือการท�ำ
เสียสิทธิขนั้ พืน้ ฐานนัน้ ถือเป็นบทบัญญัตทิ เี่ ป็นเอกลักษณ์ของกฎหมายพืน้ ฐานทีถ่ กู ตราขึน้
เพื่อปกป้องระเบียบพื้นฐานการปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตยจากอันตราย
ที่เกิดจากปัจเจกบุคคลทั้งหลาย99 ทั้งนี้มาตรา 18 ของกฎหมายพื้นฐานดังกล่าว
ได้ก�ำหนดเงื่อนไขที่ศาลรัฐธรรมนูญจะใช้อ�ำนาจในการยึดหรือเพิกถอนสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของปัจเจกบุคคลเอาไว้ ทั้งนี้อ�ำนาจในการวินิจฉัยยึดหรือเพิกถอนสิทธิขั้นพื้นฐาน
ตามมาตรานีเ้ ป็นอ�ำนาจเฉพาะของศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์ (Bundesverfassungsgericht)
และมาตรานี้จะน�ำมาใช้ได้เฉพาะกรณีที่ผู้ร้องต้องการให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้เสียไปซึ่งสิทธิขั้นพื้นฐาน ในกรณีที่เป็นการยื่นค�ำร้องว่า
มีการกระท�ำที่เป็นอันตรายต่อหลักการพื้นฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
แต่ไม่ใช่กรณีทตี่ อ้ งการให้ศาลรัฐธรรมนูญออกค�ำสัง่ ตามมาตรา 18 นี้ ผูย้ นื่ ค�ำร้องจะต้อง
ร้องขอให้ศาลพิจารณาจากกลไกในมาตราอืน่ โดยเงือ่ นไขของการยืน่ ค�ำร้องตามมาตรา 18
ของกฎหมายพื้นฐานนี้ถูกก�ำหนดรายละเอียดเอาไว้ในมาตรา 36 ถึงมาตรา 41 ของ
รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ (BVerfGG)100 โดยมาตรา 36 ของรัฐบัญญัติว่าด้วย
99
100

Sodan, in: Helge Sodan, Grundgesetz, Beck´scher Kompack-Kommentar, Art. 18 Rn. 1;
BVerfGE 25, 44, 60; Isensee, Josef, FG Karin Graßhof (1998), 289, 289.
มาตรา 36 BVerfGG ก�ำหนดเรื่องผู้มีสิทธิในยื่นค�ำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายึดหรือเพิกถอนสิทธิ
ขั้นพื้นฐานตามมาตรา 18 ของกฎหมายพื้นฐาน มาตรา 37 BVerfGG ก�ำหนดกระบวนการก่อนที่
ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาค�ำร้องตามมาตรา 18 กฎหมายพืน้ ฐาน มาตรา 38 BVerfGG ก�ำหนดให้อำ� นาจ
ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจในการออกค�ำสั่งค้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39
BVerfGG ก�ำหนดเรื่องกระบวนการในการตัดสินยึดหรือเพิกถอนสิทธิข้ันพื้นฐานโดยศาลรัฐธรรมนูญ
มาตรา 40 BVerfGG ก�ำหนดเรือ่ งการยกเลิกค�ำสัง่ ยึดหรือเพิกถอนสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน และมาตรา 41 BVerfGG
ก�ำหนดเรื่องการยื่นค�ำร้องให้ศาลพิจารณายึดหรือเพิกถอนสิทธิขั้นพื้นฐานอีกครั้ง
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ศาลรัฐธรรมนูญก�ำหนดผู้มีสิทธิในการยื่นค�ำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคดี
ตามมาตรา 18 ของกฎหมายพื้นฐาน (Antragsberechtigte) ได้แก่ สภาผู้แทนราษฎร
รัฐบาลสหพันธ์ หรือรัฐบาลของมลรัฐใดมลรัฐหนึง่ และเนือ้ หาของค�ำร้องจะต้องเป็นเรือ่ ง
“การขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์พพิ ากษายึดหรือเพิกถอนสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของบุคคลใด
บุคคลหนึง่ เพราะเหตุทบี่ คุ คลดังกล่าวอาจจะใช้สทิ ธิขนั้ พืน้ ฐานตามรัฐธรรมนูญไปในทาง
ทีต่ อ่ สูห้ รือขัดขวางระเบียบพืน้ ฐานการปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตย101 ผูถ้ กู ร้อง
ตามมาตรา 18 ของกฎหมายพื้นฐาน (Antragsgegner) ได้แก่ บุคคลธรรมดาทั้งหลาย
(Natürliche Personen) ที่เป็นผู้ทรงสิทธิขั้นพื้นฐาน102 และรวมถึงนิติบุคคลด้วย
เฉพาะในกรณีทนี่ ติ บิ คุ คลอาจเป็นผูท้ รงสิทธิขนั้ พืน้ ฐานตามมาตรา 19 วรรค 3 ของกฎหมาย
พื้นฐานได้103 ทั้งนี้ ในกรณีที่พรรคการเมืองกระท�ำการที่อาจกระทบต่อหลักการพื้นฐาน
การปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตย ต้องพิจารณาตามมาตรา 21 วรรค 2 ของกฎหมาย
พื้นฐานซึ่งเป็นบทบัญญัติเฉพาะที่ตราขึ้นมาส�ำหรับการด�ำเนินการของพรรคการเมือง
และไม่ใช้กรณีตามมาตรา 18 ของกฎหมายพื้นฐาน104
					 เงื่อนไขประการส�ำคัญที่ศาลรัฐธรรมนูญจะพิพากษาให้มีการยึดหรือ
ท�ำให้เสียสิทธิขั้นพื้นฐานตามมาตรา 18 กฎหมายพื้นฐานนี้ จะต้องปรากฎว่ามี “การใช้
สิทธิไปในทางที่ผิด” (Grundrechtsmissbrauch) โดยการใช้สิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ
ทีถ่ กู ระบุไว้ในมาตรา 18 ไปในทางทีข่ ดั แย้งหรือใช้ในการต่อสูก้ บั ระเบียบพืน้ ฐานการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย กล่าวอีกนัยหนึ่ง เป็นการใช้สิทธิขั้นพื้นฐานที่ได้รับการรับรอง
จากรัฐธรรมนูญไปโดยมีเป้าหมายเพื่อเอาระบอบการปกครองอ�ำนาจเบ็ดเสร็จเข้ามา
แทนที่ระบอบที่ให้ประชาชนปกครองตนเอง หรือแทนที่ระบอบการปกครองที่ค�ำนึงถึง
101
102

103
104

Sodan, in: Helge Sodan, Grundgesetz, Beck´scher Kompack-Kommentar, Art. 18 Rn. 3.
เป็นทีน่ า่ สังเกตว่า ในขณะทีก่ ลไกตามหลักประชาธิปไตยทีป่ กป้องตนเองได้นนั้ ถูกก�ำหนดขึน้ มาเพือ่ ต่อต้าน
บุคคลทุกคน (Natürliche Personen) ที่กระท�ำการกระทบต่อหลักการพื้นฐานการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย แต่กลไกตามมาตรา 18 นั้นกลับเป็นกลไกที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อต่อต้าน “ผู้ทรงสิทธิ
ขัน้ พืน้ ฐาน” ทัง้ นี้ เพราะการทีศ่ าลรัฐธรรมนูญจะออกค�ำสัง่ ให้ยดึ หรือเพิกถอนสิทธิขนั้ พืน้ ฐานได้นนั้ มีเงือ่ นไข
อยูว่ า่ บุคคลดังกล่าวนัน้ จะต้องเป็นผูท้ รงสิทธิขนั้ พืน้ ฐานเสียก่อน เพราะถ้าไม่เป็นผูท้ รงสิทธิขนั้ พืน้ ฐานแล้ว
ย่อมไม่มีกรณีที่อาจเสียสิทธิขั้นพื้นฐานได้ ดู Isensee, Josef, FG Karin Graßhof (1998), 289, 292.
มาตรา 19 กฎหมายพื้นฐานบัญญัติว่า “สิทธิขั้นพื้นฐานมีผลต่อนิติบุคคลในประเทศเช่นเดียวกับบุคคล
ธรรมดา ในกรณีที่โดยสภาพของสิทธิขั้นพื้นฐานนั้น นิติบุคคลอาจเป็นผู้ทรงสิทธิขั้นพื้นฐานได้ด้วย”
Sodan, in: Helge Sodan, Grundgesetz, Beck´scher Kompack-Kommentar, Art. 18 Rn. 3.
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สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชน105 ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าการกระท�ำ
หรือการใช้สิทธิของบุคคลใดบุคคลหนึ่งต้องมีลักษณะเป็นการ “มุ่งหมายไปในอนาคต”
(zukunftsbezogen) เพื่อให้การกระท�ำของตนมีผลเป็นการท�ำลายหลักการพื้นฐาน
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยต่อไป ดังนั้น ต้องมีข้อเท็จจริงว่าจากการพิจารณา
การใช้สิทธิของบุคคลดังกล่าวนั้นสามารถคาดหมายได้อย่างชัดแจ้งว่าจะเป็นอันตราย
อย่างแท้จริงต่อระบอบประชาธิปไตย106 ค�ำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญให้ยึดหรือเสียสิทธิ
ขั้นพื้นฐานนั้นจึงมีลักษณะเป็นการกระท�ำในเชิงป้องกัน และไม่ได้มีลักษณะเป็นการ
ลงโทษแต่อย่างใด107 นอกจากนีม้ ขี อ้ สังเกตทีส่ ำ� คัญอีกประการว่า การกระท�ำของบุคคล
ทีจ่ ะเป็นเหตุในการออกค�ำสัง่ ของศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรานีน้ นั้ จะต้องไม่เป็นแต่เพียง
“การกระท�ำที่มีลักษณะไม่สอดคล้อง” กับหลักการพื้นฐานการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย แต่การกระท�ำของบุคคลจะต้องมีลักษณะเป็น “การต่อสู้ขัดขวาง”
(Kampf) โดยเป็นการกระท�ำทีม่ ลี กั ษณะรุนแรงและมีเป้าหมายอย่างแท้จริงในการท�ำลาย
ระบอบประชาธิปไตยด้วย108 และข้อสังเกตในประการสุดท้ายมีอยู่ว่า สิทธิขั้นพื้นฐาน
ทีศ่ าลรัฐธรรมนูญอาจออกค�ำสัง่ ให้ยดึ หรือเพิกถอนได้นนั้ จะต้องเป็นสิทธิขนั้ พืน้ ฐานทีถ่ กู
ระบุไว้เป็นการเฉพาะในมาตรา 18 ของกฎหมายพืน้ ฐานเท่านัน้ (Enumerationsprinzip)
ซึง่ ได้แก่ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะอย่างยิง่ เสรีภาพของสือ่ สารมวลชน
ตามมาตรา 5 วรรค 1 เสรีภาพในการสอนตามมาตรา 5 วรรค 3 เสรีภาพในการชุมนุมตาม
มาตรา 8 เสรีภาพในการรวมกลุ่มตามมาตรา 9 สิทธิในการรักษาความลับของจดหมาย
ไปรษณีย์ หรือสิ่งสื่อสารทางไกล ตามมาตรา 10 กรรมสิทธิ์ตามมาตรา 14 หรือสิทธิ
ในการลี้ภัยตามมาตรา 16a เท่านั้น
					 แม้บทบัญญัติมาตรา 18 ของกฎหมายพื้นฐานนั้นถูกตราขึ้นเพื่อต้องการ
ให้เป็นกลไกหนึ่งของหลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ อย่างไรก็ตามนั้นมาตรา 18
ของกฎหมายพื้ น ฐานกลั บ เป็ น บทบั ญ ญั ติ ที่ มี ค วามหมายน้ อ ยมากในทางปฏิ บั ติ
เพราะยังไม่มคี ำ� ร้องใดทีข่ น้ึ มาสูก่ ารพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญและศาลได้พพิ ากษาให้มี
105
106
107
108

Sodan, in: Helge Sodan, Grundgesetz, Beck´scher Kompack-Kommentar, Art. 18 Rn. 4.
Sodan, in: Helge Sodan, Grundgesetz, Beck´scher Kompack-Kommentar, Art. 18 Rn. 4.
Isensee, Josef, FG Karin Graßhof (1998), 289, 292.
Sodan, in: Helge Sodan, Grundgesetz, Beck´scher Kompack-Kommentar, Art. 18 Rn. 4.
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การยึดหรือเพิกถอนสิทธิขั้นพื้นฐานเลย109 ทั้งนี้ ในอดีตนั้นมีค�ำร้องตามมาตรา 18
ของกฎหมายพืน้ ฐานขึน้ มาสูก่ ารพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญทัง้ สิน้ เพียง 4 กรณีเท่านัน้ คือ
ในปี ค.ศ. 1952, 1960, 1969 และ 1974 ซึง่ ค�ำร้องทัง้ สิน้ มาจากรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
มหาดไทย ซึ่งเป็นผู้ยื่นค�ำร้องแทนรัฐบาลสหพันธ์ โดยศาลได้ยกค�ำร้องทั้ง 4 กรณี
โดยให้เหตุผลท�ำนองเดียวกันว่าค�ำร้องไม่มีมูลเพียงพอ ในท�ำนองเดียวกันศาลได้ยก
ค� ำ ร้ อ งในปี 1996 ว่ า ไม่ มี มู ล เพี ย งพอ 110 ดั ง นั้ น อาจสรุ ป ได้ ว ่ า ในทางปฏิ บั ติ นั้ น
ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์ไม่เคยใช้เครื่องมือตามมาตรา 18 ของกฎหมายพื้นฐานในการ
ปกป้องระเบียบพื้นฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเลย ทั้งนี้ เพราะจะต้องได้
ความอย่างชัดแจ้งเท่านัน้ ว่ามีการใช้สทิ ธิขนั้ พืน้ ฐานในลักษณะทีต่ อ่ สูข้ ดั ขวางกับระบอบ
ประชาธิปไตย การใช้กลไกตามมาตรา 18 อย่างเป็นการทั่วไปของศาลรัฐธรรมนูญย่อม
ท�ำให้การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนลดน้อยลง และในขณะเดียวกันย่อม
เป็นการเพิ่มภาระในทางคดีให้กับศาลรัฐธรรมนูญอย่างมากด้วย
					 3) การยุบพรรคการเมือง (Das Verbot politischer Parteien)
					 มาตรา 21 วรรค 1 กฎหมายพื้นฐาน บัญญัติว่า “พรรคการเมืองทั้งหลาย
มีส่วนร่วมในการก่อตั้งเจตจ�ำนงทางการเมืองของประชาชน การก่อตั้งพรรคการเมือง
ย่อมท�ำได้โดยเสรี ระเบียบภายในของพรรคการเมืองจะต้องสอดคล้องกับหลักการพืน้ ฐาน
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย พรรคการเมืองมีหน้าที่รายงานเกี่ยวกับที่มา
ของงบประมาณของพรรคและการใช้เงินงบประมาณของพรรค รวมถึงทรัพย์สนิ ของพรรค
ให้สาธารณะได้ทราบ”
					 มาตรา 21 วรรค 2 กฎหมายพื้นฐาน บัญญัติต่อไปว่า “พรรคการเมือง
ทีเ่ มือ่ พิจารณาจากเป้าหมายของพรรคหรือจากพฤติกรรมของสมาชิกพรรคการเมืองนัน้
เป็นพรรคการเมืองทีม่ งุ่ หมายในการท�ำลายหลักการปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตย
หรือเป็นอันตรายต่อสถานภาพของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ถือเป็นพรรคการเมือง
ที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ในเรื่องความไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพรรคการเมือง
ที่มีลักษณะดังกล่าวให้เป็นอ�ำนาจในการชี้ขาดของศาลรัฐธรรมนูญ”
109
110

Isensee, Josef, FG Karin Graßhof (1998), 289, 289.
เพิ่งอ้าง
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					 มาตรา 21 วรรค 3 กฎหมายพื้นฐาน บัญญัติต่อไปว่า “รายละเอียด
ของการยุบพรรคการเมืองให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดในกฎหมายระดับสหพันธ์”
					 มาตรการยุบพรรคการเมืองตามทีถ่ กู ก�ำหนดไว้ในมาตรา 21 ของกฎหมาย
พื้นฐานนี้ถือว่าเป็น “ดาบที่แหลมคมที่สุด” ที่ใช้ในการด�ำเนินการกับพรรคการเมือง111
และในขณะเดียวกันก็ถือว่าเป็นมาตรการที่อ่อนไหวทางการเมืองมากที่สุด เพราะเป็น
มาตรการที่มีผลโดยตรงต่อกระบวนการก�ำหนดเจตจ�ำนงทางการเมืองของประชาชน
ทั้งนี้ในมาตรา 21 วรรคหนึ่งของกฎหมายพื้นฐานที่กล่าวข้างต้น ได้ก�ำหนดหลักการ
พืน้ ฐานเกีย่ วกับพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยออกเป็น 4 ประการด้วยกัน ได้แก่
1) พรรคการเมืองจะต้องมีส่วนร่วมในการสร้างเจตจ�ำนงทางการเมืองของประชาชน
2) การก่อตัง้ พรรคการเมืองจะต้องท�ำได้โดยอิสระ 3) ระเบียบภายในของพรรคการเมือง
จะต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ หลั ก การพื้ น ฐานการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตย และ
4) พรรคการเมืองมีหน้าที่รายงานเกี่ยวกับที่มาของงบประมาณของพรรคและการใช้
เงินงบประมาณของพรรค รวมถึงทรัพย์สินของพรรคให้สาธารณะได้ทราบ ซึ่งหลักการ
พืน้ ฐานทัง้ 4 ประการนีม้ ลี กั ษณะเป็นทัง้ ข้อเรียกร้องไปยังพรรคการเมืองทัง้ หลาย ทัง้ ยัง
มีลกั ษณะเป็นบทบัญญัตทิ คี่ มุ้ ครองการด�ำเนินงานของพรรคการเมืองด้วย112 ทัง้ นีเ้ ป็นที่
น่าสังเกตว่า ในขณะที่วรรคแรกของมาตรา 21 กฎหมายพื้นฐานได้รับรองความเป็น
อิสระในการด�ำเนินการของพรรคการเมือง วรรคสองของมาตราเดียวกันนี้กลับก�ำหนด
มาตรการที่มีลักษณะเป็นการลงโทษพรรคการเมือง และเป็นมาตรการที่มีผลกระทบ
โดยตรงต่ออิสระของพรรคการเมืองในการด�ำเนินการทางการเมืองและในการสร้าง
เจตจ�ำนงทางการเมือง ทั้งนี้ มีข้อสังเกตส�ำคัญเป็นประการเบื้องต้นว่า “มาตรการยุบ
พรรคการเมือง (Parteiverbot) ตามมาตรา 21 วรรค 2 ของกฎหมายพื้นฐานนี้ไม่ได้ถูก
ก�ำหนดขึน้ มาเพือ่ เป็นปฏิปกั ษ์กบั ระบอบประชาธิปไตย (antidemokratisch) หากแต่ถกู
ก�ำหนดขึน้ มาจากการเรียนรูค้ วามผิดพลาดในอดีตสาธารณรัฐไวมาร์ เพือ่ ใช้มาตรการยุบ
พรรคการเมืองนีเ้ ป็นกลไกหนึง่ ในการปกป้องระบอบประชาธิปไตยหรือเป็นกลไกส�ำคัญ
111
112

Michaelis, Lars Oliver, Aufgaben, KritV 85, No. 2 (2002), 188, 205.
เปรียบเทียบ Kunig, in: von Münch/Kunig, Grundgesetz-Kommentar, Band 2, 5. Aufl., München
2001, Art. 21 Rn. 11 ff.
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ของหลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ (Streitbare Demokratie)113 มาตรการยุบ
พรรคการเมืองที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญจึงถือว่าเป็น “บทเรียนจากไวมาร์”114 โดยตรง
ที่ถูกน�ำมาใช้ในกฎหมายพื้นฐาน ทั้งนี้โดยให้115 ศาลรัฐธรรมนูญท�ำหน้าที่เป็นผู้ชี้ขาดว่า
การด� ำ เนิ น การของพรรคการเมื อ งขั ด ต่ อ ระเบี ย บพื้ น ฐานการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยหรือไม่
					 (3.1) พรรคการเมื อ งที่ เ มื่ อ พิ จ ารณาจากเป้ า หมายของพรรคหรื อ
จากพฤติกรรมของสมาชิกพรรคการเมืองนัน้ เป็นพรรคการเมืองทีม่ งุ่ หมายในการท�ำลาย
หลักการปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตยหรือเป็นอันตรายต่อสถานภาพของสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี
					 บทบัญญัติมาตรา 21 วรรค 2 ของกฎหมายพื้นฐานนี้เป็นปฏิกิริยา
ต่อพรรคการเมืองและสมาชิกพรรคการเมืองทีม่ เี ป้าหมายของการด�ำเนินการต่าง ๆ ในการ
ท�ำลายหลักการปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตยหรือเป็นอันตรายต่อสถานภาพ
ของรัฐ ในความหมายดังกล่าวนิยามของกลุม่ ทีเ่ รียกว่า “พรรคการเมือง” (Partei) จึงเป็น
113

114

115

Leisner, in: Helge Sodan, Grundgesetz - Beck´scher Kompakt-Kommentar, 1. Aufl., München 2009,
Art. 21 Rn. 34; เปรียบเทียบ Pieroth, in: Jarass/Pieroth, Grundgesetz für die Bundesrepublik
Deutschland, Kommentar, Art. 21 Rn. 29.
Henkel, Michael/Lembcke, Oliver, Wie sinnvoll ist ein Verbot der NPD? Zum Zusammenhang
von streitbarer Demokratie und politischer Kultur, Kritische Justiz, Vol. 34, No. 1 (2001),
14, 14.
Kunig, in: von Münch/Kunig, Grundgesetz-Kommentar, Band 2, Art. 21 Rn. 72. เป็นทีน่ า่ สังเกตว่า
มาตรการยุบพรรคการเมืองโดยค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนี้เป็นมาตรการพิทักษ์รัฐธรรมนูญและ
ประชาธิปไตยที่มีลักษณะในประการส�ำคัญแตกต่างจากกลไกในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ
ไวมาร์ (Weimarer Reichsverfassung) โดยในรัฐธรรมนูญไวมาร์นนั้ ก�ำหนดให้การพิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญนัน้
มีลักษณะเป็นการใช้อ�ำนาจในทางบริหาร ตามที่มาตรา 48 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญไวมาร์ก�ำหนดให้
ประธานาธิบดีสามารถใช้อำ� นาจในการด�ำเนินการต่อต้านการกระท�ำทัง้ หลายทีม่ ลี กั ษณะเป็นปฏิปกั ษ์หรือ
เป็นการล้มล้างรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตยได้ แต่ในกฎหมายพื้นฐานได้เปลี่ยนอ�ำนาจในการพิทักษ์
รัฐธรรมนูญจากการใช้อำ� นาจในทางบริหารดังกล่าว มาให้เป็นหน้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญในการด�ำเนินการ
ในลักษณะดังกล่าวแทน นอกจากนี้ในการชี้ขาดว่าพรรคการเมืองด�ำเนินการในลักษณะที่เป็นปฏิปักษ์ต่อ
ระบอบประชาธิปไตยหรือไม่นนั้ ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องชีข้ าดโดยอาศัยบทบัญญัตใิ นมาตรา 21 วรรค 2 นี้
โดยตรง โดยไม่อาจมีกฎหมายของรัฐสภาทีอ่ อกมาขยายขอบเขตของมาตรา 21 วรรค 2 ของกฎหมายพืน้ ฐาน
ดังกล่าวได้
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เงือ่ นไขประการส�ำคัญของการใช้บงั คับบทบัญญัตมิ าตรานี116
้ อย่างไรก็ตามในบทบัญญัติ
มาตรา 21 ของกฎหมายพืน้ ฐานนีก้ ลับไม่ได้ให้นยิ ามของพรรคการเมืองเอาไว้เป็นการเฉพาะ
แต่นยิ ามของ “พรรคการเมือง” กลับถูกก�ำหนดเอาไว้ในกฎหมายเฉพาะ ซึง่ ในทีน่ ไี้ ด้แก่
“รัฐบัญญัติว่าด้วยพรรคการเมือง” (Gesetz über die politische Parteien;
Parteigesetz; PartG) ซึ่งตามมาตรา 2 ของรัฐบัญญัติว่าด้วยพรรคการเมือง (PartG)
นี้ได้ก�ำหนดนิยามของพรรคการเมือง (Parteien) ไว้ดังต่อไปนี้
					 (1) พรรคการเมืองได้แก่ การรวมกลุ่มกันของประชาชนบนระยะเวลา
ทีย่ าวนานและถูกจัดตัง้ ขึน้ ทัง้ ในระดับสหพันธ์และระดับมลรัฐเพือ่ ทีจ่ ะสร้างอิทธิพลเหนือ
การสร้างเจตจ�ำนงทางการเมืองของประชาชน รวมถึงการเป็นตัวแทนของประชาชน
ทั้งในสภาผู้แทนราษฎรในระดับสหพันธ์ (Bundestag) และในสภาผู้แทนราษฎร
ของมลรัฐ (Landtag) โดยการรวมกลุ่มดังกล่าวเมื่อพิจารณาทั้งจากการด�ำเนินการ
ทางข้อเท็จจริง จากจัดตั้งองค์กร จ�ำนวนสมาชิก และการปรากฎตัวต่อสาธารณะแล้ว
แสดงให้เห็นถึงเป้าหมายทีจ่ ริงจังในการด�ำเนินการให้บรรลุเป้าหมายทีถ่ กู ก�ำหนดขึน้ มา
ทั้งนี้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้นที่สามารถเป็นสมาชิกพรรคการเมืองได้
					 (2) การรวมกลุ ่ ม ของประชาชนข้ า งต้ น จะสู ญ เสี ย ลั ก ษณะส� ำ คั ญ
ของการเป็นพรรคการเมืองไป เมือ่ ปรากฎว่าพรรคการเมืองนัน้ ไม่ได้เข้าร่วมในการลงสมัคร
รับเลือกตั้งทั้งในระดับสหพันธ์และระดับมลรัฐนานถึง 6 ปี ในท�ำนองเดียวกัน ลักษณะ
ของการเป็นพรรคการเมืองย่อมหมดไปเมื่อพรรคการเมืองนั้นไม่ท�ำหน้าที่ในการจัดท�ำ
รายงานพรรคการเมืองต่อสาธารณะตามมาตรา 23 เป็นเวลาถึง 6 ปี
					 (3) การรวมกลุ่มทางการเมืองจะไม่ถือว่าเป็นพรรคการเมืองในกรณีที่
							 1) จ�ำนวนข้างมากของสมาชิกของกลุ่มทางการเมืองหรือจ�ำนวน
ข้างมากของกรรมการบริหารเป็นชาวต่างประเทศ
							 2) ที่ตั้งหรือส�ำนักงานบริหารอยู่นอกขอบเขตบังคับของรัฐบัญญัติ
ฉบับนี้
					 ทั้ ง นี้ เ ป็ น ที่ น ่ า สั ง เกตว่ า เมื่ อ ต้ อ งมี ก ารตี ค วามความหมายของค� ำ ว่ า
“พรรคการเมือง” ที่ถูกก�ำหนดไว้ในกฎหมายพื้นฐาน ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์ก็ได้เดิน
116

Kunig, in: von Münch/Kunig, Grundgesetz-Kommentar, Band 2, Art. 21 Rn. 72.
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ตามความหมายของพรรคการเมืองที่ถูกก�ำหนดไว้ในมาตรา 2 ของรัฐบัญญัติว่าด้วย
พรรคการเมือง (PartG) นี้เอง117
					 เงื่ อ นไขประการส� ำ คั ญ ของการใช้ อ� ำ นาจยุ บ พรรคการเมื อ ง
โดยศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัตมิ าตรานี้ จะต้องปรากฎข้อเท็จจริงว่า พรรคการเมืองนัน้
เมื่อพิจารณาจากเป้าหมายของพรรคหรือจากพฤติกรรมของสมาชิกพรรคการเมืองนั้น
เป็นพรรคการเมืองทีม่ งุ่ หมายในการท�ำลายหลักการปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตย
หรือเป็นอันตรายต่อสถานภาพของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ดังนั้น สิ่งที่รัฐธรรมนูญ
ในมาตราดังกล่าวมุง่ คุม้ ครองหรือปกป้องจากการด�ำเนินการของพรรคการเมืองจึงมีอยู่
2 ประการด้วยกัน คือ 1) หลักการปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตย (Die freiheitliche
demokratische Grundordnung) และ 2) สถานภาพของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
(Bestand der Bundesrepublik Deutschland)
					 หลักการปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตย (Die freiheitliche
demokratische Grundordnung) ซึง่ เป็นเป้าหมายส�ำคัญของความคุม้ ครองตามหลัก
ประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้นั้น เป็นหลักการที่พบอยู่ในบทบัญญัติหลายมาตรา
ของกฎหมายพืน้ ฐาน118 ซึง่ ถ้อยค�ำว่า “หลักการปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตย” หรือ
“หลักการพื้นฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตย” อันเป็นถ้อยค�ำที่มีความหมาย
กว้าง ๆ ที่ปรากฎอยู่ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหลายมาตรานี้ ต่างมีเป้าหมายในทาง
รัฐธรรมนูญประการเดียวกัน ได้แก่ “การคุ้มครองหลักการที่เป็นพื้นฐานหรือหลักการ
ทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญของรัฐธรรมนูญ”119 หลักการพืน้ ฐานหรือระเบียบพืน้ ฐานการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย จึงมีความหมายถึง “ระบอบการปกครองที่ตัดออกไปซึ่งการ
ใช้อ�ำนาจเด็ดขาดหรือการใช้อ�ำนาจตามอ�ำเภอใจของผู้ปกครอง และให้อ�ำนาจในการ
ปกครองนั้นอยู่ในมือของประชาชนผ่านระบบเสียงข้างมากที่เชื่อในเสรีภาพและความ
เสมอภาคของประชาชน”120 นอกจากนั้นในรายละเอียด หลักการพื้นฐานหรือระเบียบ
117
118
119
120

Schmidt-Bleibtreu/Klein Franz, Kommentar zum Grundgesetz, 9. Aufl., Neuwied/Krifte
1999, Art. 21 Rn. 1.
โปรดดูกฎหมายพื้นฐาน มาตรา 2 วรรค 1, มาตรา 9 วรรค 2, มาตรา 18, มาตรา 20 วรรค 3, มาตรา
20a, มาตรา 28 วรรค 1 เป็นต้น
Kunig, in: von Münch/Kunig, Grundgesetz-Kommentar, Band 2, Art. 21 Rn. 81.
เพิ่งอ้าง.

_20-0283(001-536)P5.indd 92

14/7/2563 BE 10:21

ศาลรัฐธรรมนูญกับแนวคิดประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ (Sustainable Democracy) | 93

พื้นฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ได้แก่ หลักการเกี่ยวกับการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคุ้มครองให้ปัจเจกบุคคลมีอิสระในการก�ำหนด
บุ ค ลิ ก ภาพของตนเองและก� ำ หนดวิ ถี ชี วิ ต ของตนเอง หลั ก อ� ำ นาจอธิ ป ไตยเป็ น
ของประชาชน หลักการแบ่งแยกอ�ำนาจ หลักการบริหารราชแผ่นดินของรัฐบาลโดยมีความ
รับผิดชอบต่อประชาชน หลักความชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายปกครอง หลักความ
เป็นอิสระของศาล หลักการมีพรรคการเมืองหลายพรรคและหลักความเสมอภาค
ของพรรคการเมือง รวมถึงการคุ้มครองฝ่ายค้านหรือฝ่ายข้างน้อย121
					 ในขณะที่ข้อความคิดว่าด้วยหลักการพื้นฐานหรือระเบียบพื้นฐานการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นเรื่องของการก�ำหนดความสัมพันธ์ในเชิงอ�ำนาจ
ภายในรัฐหรือภายในระบอบการปกครอง ข้อความคิดว่าด้วยการคุ้มครอง “สถานภาพ
ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี” (Bestand der Bundesrepublik Deutschland)
ตามมาตรา 21 วรรค 2 นี้ก ลับ เป็นเรื่องของการก�ำหนดความสัมพันธ์ภายนอก
สาระส�ำคัญของการคุม้ ครองสถานภาพของสหพันธ์สาธารณรัฐจึงเป็นเรือ่ งของการคุม้ ครอง
บูรณภาพของเขตแดนของรัฐ การคุ้มครองความเป็นอิสระทางการเมืองของรัฐต่อรัฐ
อืน่ ๆ รวมถึงการคุม้ ครองอ�ำนาจอธิปไตยของรัฐ ดังนัน้ การด�ำเนินการของพรรคการเมือง
ทีเ่ ป็นการละเมิดมาตรา 21 วรรค 2 ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับสถานภาพของสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี จึงได้แก่การด�ำเนินการของพรรคการเมืองที่เป็นอันตรายต่อบูรณภาพของรัฐ
รวมถึงเป็นอันตรายต่ออธิปไตยของรัฐในความสัมพันธ์กับรัฐอื่น ๆ นั่นเอง122
					 (3.2) การยื่นค�ำร้องให้ยุบพรรคการเมือง
					 กฎหมายพื้ น ฐานก� ำ หนดไว้ โ ดยตรงแต่ เ พี ย งว่ า ให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ
เป็นผู้ชี้ขาดความไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพรรคการเมือง แต่ไม่ได้ก�ำหนดว่าใครเป็น
ผู้มีอ�ำนาจในการยื่นค�ำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา ปัญหาเรื่องผู้มีอ�ำนาจในการ
ยืน่ ค�ำร้องกลับถูกบัญญัตไิ ว้ในรัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยศาลรัฐธรรมนูญ (Bundesverfassungsgerichtsgesetz; BVerfGG) ซึ่งตามรัฐบัญญัติฉบับดังกล่าว ผู้มีอ�ำนาจในการยื่นค�ำร้อง
121
122

Kunig, in: von Münch/Kunig, Grundgesetz-Kommentar, Band 2, Art. 21 Rn. 81, เปรียบเทียบ
Michaelis, Lars Oliver, KritV 85, No. 2 (2002), 188, 194.
Kunig, in: von Münch/Kunig, Grundgesetz-Kommentar, Band 2, Art. 21 Rn. 82; Pieroth, in:
Jarass/Pieroth, Grundgesetz-Kommentar, Art. 21 Rn. 33.
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ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาได้แก่ สภาผูแ้ ทนราษฎรระดับสหพันธ์ (Bundestag) วุฒสิ ภา
ระดับสหพันธ์ (Bundesrat) และรัฐบาลสหพันธ์ (Bundesregierung)123 นอกจากนั้น
รัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยศาลรัฐธรรมนูญ (BVerfGG) ยังได้กำ� หนดให้รฐั บาลมลรัฐสามารถยืน่ ค�ำร้อง
ได้ ในกรณีที่องค์กรพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใดด�ำเนินการทางการเมืองอยู่ใน
เขตพื้นที่ของมลรัฐนั้น ๆ เท่านั้น124 ทั้งนี้ ในทั้งสองกรณีมีข้อสังเกตในประการส�ำคัญว่า
พรรคการเมืองทัง้ หลายด้วยกันจะเป็นผูย้ นื่ ค�ำร้องให้ยบุ พรรคการเมืองตามมาตรานีไ้ ม่ได้
					 เนื้ อหาของค�ำร้องให้ตัดสินว่าพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
เป็ น ปฏิ ป ั ก ษ์ ต ่ อ การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตย จะต้ อ งเป็ น การยื่ น ค� ำ ร้ อ ง
ให้ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดว่าพรรคการเมืองนั้นเป็นพรรคการเมืองที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
หรือไม่ ไม่ใช่ค�ำร้องเพื่อให้ศาลยืนยันความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพรรคการเมือง
ดังนั้น พรรคการเมืองที่ถูกสงสัยหรือวิพากษ์วิจารณ์ว่าด�ำเนินการในเรื่องที่ขัดกับหลัก
การพืน้ ฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจึงไม่อาจยืน่ ค�ำร้องให้ศาลยืนยันว่า
พรรคการเมืองของตนเป็นพรรคที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เพื่อให้สาธารณชนคลายความ
สงสัยในเรื่องดังกล่าวได้ ในทางตรงกันข้าม ผู้ที่อาจถูกยื่นค�ำร้องตามมาตรานี้ได้
จะต้องเป็นพรรคการเมืองเท่านั้น และพรรคการเมืองที่ถูกยื่นค�ำร้องนั้นก็มีสิทธิได้รับ
การพิจารณาจากกระบวนพิจารณาทีช่ อบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม (Faires Verfahren)
ทั้ ง นี้ เ นื้ อ หาส� ำ คั ญ ของค� ำ ร้ อ งจะต้ อ งเป็ น การร้ อ งขอให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ ชี้ ข าดว่ า
พรรคการเมืองที่ถูกร้องนั้นด�ำเนินการพรรคการเมืองในลักษณะที่ขัดกับหลักการ
พื้นฐานการปกครองในระบบประชาธิปไตยหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย
					 (3.3) ค ว า ม ไ ม ่ ช อ บ ด ้ ว ย รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ ข อ ง ก า ร ด� ำ เ นิ น ก า ร
ของพรรคการเมือง
					 มาตรา 21 วรรค 2 กฎหมายพื้นฐาน (Grundgesetz) บัญญัติต่อไปว่า
“พรรคการเมืองที่เมื่อพิจารณาจากเป้าหมายของพรรคหรือจากพฤติกรรมของสมาชิก
พรรคการเมืองนั้น เป็นพรรคการเมืองที่มุ่งหมายในการท�ำลายหลักการปกครอง
ในระบอบเสรีประชาธิปไตยหรือเป็นอันตรายต่อสถานภาพของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
123
124

§ 43 Abs. 1 BVerfGG.
เพิ่งอ้าง
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ถือเป็นพรรคการเมืองที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ในเรื่องความไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของพรรคการเมืองทีม่ ลี กั ษณะดังกล่าวให้เป็นอ�ำนาจในการชีข้ าดของศาลรัฐธรรมนูญ”
ดังนั้นเงื่อนไขในการชี้ขาดว่าพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเป็นพรรคการเมือง
ทีม่ ลี กั ษณะทีข่ ดั ต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ (Verfassungswidrige Parteien) คือข้อเท็จจริง
ที่ว่า พรรคการเมืองดังกล่าวหรือสมาชิกของพรรคการเมืองนั้นได้ด�ำเนินการอย่างใด
อย่างหนึ่งในลักษณะที่เป็นการท�ำลายหลักการปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตย
หรือไม่ ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่สามารถให้ค�ำตอบได้ง่ายนัก ในเรื่องดังกล่าวนั้นศาลรัฐธรรมนูญ
สหพันธ์125 ได้วางหลักเอาไว้ว่า พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งจะยังไม่ถือว่าเป็น
พรรคการเมืองที่ท�ำลายหลักการพื้นฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตย หากว่า
พรรคการเมืองหรือสมาชิกของพรรคการเมืองนัน้ เพียงแต่ดำ� เนินการในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่
ทีข่ ดั กับการหลักการพืน้ ฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เช่น หลักการเกีย่ วกับ
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคุ้มครองสิทธิในชีวิตและความเป็น
อิสระในการพัฒนาบุคลิกภาพแห่งตน126 หลักอ�ำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน127
หลักการแบ่งแยกอ�ำนาจ128 หลักการบริหารราชแผ่นดินของรัฐบาลโดยมีความรับผิดชอบ
ต่อประชาชน129 หรือหลักความชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายปกครอง130 หลักความ
เป็นอิสระขององค์กรตุลาการ131 รวมถึงหลักการปกครองโดยเสียงข้างมากที่เคารพ
ฝ่ายข้างน้อย132 พรรคการเมืองจะถูกลงโทษตามบทบัญญัตนิ ไี้ ด้ เฉพาะกรณีทไี่ ด้ความว่า
พรรคการเมื อ งหรื อ สมาชิ ก พรรคการเมื อ งที่ ล ะเมิ ด หลั ก การพื้ น ฐานการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยนัน้ ได้กระท�ำไปในลักษณะทีร่ นุ แรง ก้าวร้าว และมุง่ หมายอย่าง
แท้จริงที่จะท�ำลายบรรดาหลักการพื้นฐานทั้งหลายของระบอบประชาธิปไตยที่ได้ถูก
สถาปนาขึน้ ไว้แล้วในรัฐ133 ทัง้ นีก้ ารด�ำเนินการของพรรคการเมืองทีข่ ดั ต่อหลักการปกครอง
125
126
127
128
129
130
131
132
133

BVerfGE 2, 12 f.; 5, 85.
มาตรา 2 ของกฎหมายพื้นฐาน
มาตรา 20 ของกฎหมายพื้นฐาน
มาตรา 20 ของกฎหมายพื้นฐาน
มาตรา 65 ของกฎหมายพื้นฐาน
มาตรา 20 ของกฎหมายพื้นฐาน
มาตรา 97 ของกฎหมายพื้นฐาน
Pieroth, in: Jarass/Pieroth, Grundgesetz-Kommentar, Art. 21 Rn. 33.
Schmidt-Bleibtreu/Klein Franz, Kommentar zum Grundgesetz, 9. Aufl., Art. 21 Rn. 21.
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ในระบอบประชาธิปไตยนั้น จะต้องเป็นการด�ำเนินการที่แสดงให้เห็นถึง “เป้าหมาย
หรือเป้าประสงค์” ของพรรคการเมืองทีจ่ ะท�ำลายระบอบประชาธิปไตย โดยการกระท�ำ
ทีม่ เี ป้าหมายในลักษณะเช่นว่านัน้ อาจปรากฎตัวได้ทงั้ ในรูปของประกาศของพรรคการเมือง
อุดมการณ์ทางการเมืองทีป่ รากฎในข้อบังคับหรือเอกสารสิง่ พิมพ์ทเี่ ขียนโดยผูเ้ ขียนทีไ่ ด้รบั
มอบอ�ำนาจจากพรรคการเมืองนั้นอย่างเป็นทางการ รวมถึงที่ปรากฎจากค�ำอภิปราย
หรือค�ำปราศรัยของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญของพรรคการเมืองนั้นในการรณรงค์หาเสียง
หรือในการโฆษณาพรรคการเมือง เป็นต้น134
					 นอกจากนี้ มาตรา 21 วรรค 2 ของกฎหมายพื้นฐานจะเรียกร้องให้มีการ
ต่อต้านพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึง่ ก็ตอ่ เมือ่ พรรคการเมืองดังกล่าวได้ดำ� เนินการ
โดยมี “ความมุ่งหมาย” ที่จะเป็นปฏิปักษ์หรือต่อต้านการปกครองในระบอบเสรีนิยม
ประชาธิปไตยเท่านั้น โดยไม่รวมถึงการกระท�ำในกรณีใดกรณีหนึ่งที่อาจขัดต่อหลักการ
พื้นฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ดังนั้น “เจตนาหรือความมุ่งหมาย
ทีจ่ ะต่อต้านหรือท�ำลายระบอบประชาธิปไตย” จึงเป็นเงือ่ นไขส�ำคัญทีจ่ ะใช้ในการลงโทษ
พรรคการเมืองได้
					 นอกจากนัน้ การด�ำเนินการของพรรคการเมืองหรือสมาชิกพรรคการเมือง
ที่จะถือว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามมาตรานี้ได้ จะต้อง
มีลักษณะเป็นความพยายามในการสร้างหรือเชิดชูระบอบการปกครองอื่นนอกเหนือ
จากระบอบประชาธิปไตยขึ้นมา โดยมุ่งหวังให้น�ำมาใช้แทนที่การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อ�ำนาจในการวินิจฉัยเรื่องดังกล่าวนั้นเป็นอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ
แต่เพียงองค์กรเดียวเท่านัน้ (Entscheidungsmonopol)135 ทัง้ นี้ ก่อนทีศ่ าลรัฐธรรมนูญ
จะได้ชี้ขาดว่าพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งมีลักษณะดังกล่าว ห้ามไม่ให้
บุคคลหนึง่ บุคคลใดหรือองค์กรหนึง่ องค์กรใดด�ำเนินการทางกฎหมายในการต่อต้านหรือ
ลงโทษพรรคการเมืองดังกล่าวเสมือนว่าพรรคการเมืองนั้นได้ด�ำเนินการที่เป็นปฏิปักษ์
ต่อระบอบประชาธิปไตยแล้ว136 กล่าวอีกนัยหนึ่ง ก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีค�ำชี้ขาด
134
135
136

Pieroth, in: Jarass/Pieroth, Grundgesetz-Kommentar, Art. 21 Rn. 31.
Kunig, in: von Münch/Kunig, Grundgesetz-Kommentar, Band 2, Art. 21 Rn. 83.
Schmidt-Bleibtreu/Klein Franz, Kommentar zum Grundgesetz, 9. Aufl., Art. 21 Rn. 23;
Pieroth, in: Jarass/Pieroth, Grundgesetz-Kommentar, Art. 21 Rn. 29.
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ในเรือ่ งดังกล่าวนัน้ พรรคการเมืองนัน้ ยังสามารถด�ำเนินกิจกรรมและใช้เสรีภาพทางการเมือง
ได้โดยอิสระ องค์กรต่าง ๆ ของรัฐหรือผูใ้ ดจะขัดขวางการใช้เสรีภาพของพรรคการเมืองนัน้ ๆ
ไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างที่มีการแข่งขันกันในช่วงที่มีการจัดการเลือกตั้ง
ดังนัน้ ค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจึงเป็นองค์ประกอบทีส่ ำ� คัญของมาตรา 21 วรรค 2
ของกฎหมายพื้นฐาน137
					 หลักการที่กล่าวมาข้างต้นนั้นถือก�ำเนิดขึ้นเพื่อเป็นเอกสิทธิคุ้มครอง
พรรคการเมืองทั้งหลายให้สามารถด�ำเนินการต่าง ๆ ทางการเมืองได้อย่างเสรี และเพื่อ
ไม่ให้พรรคการเมืองต่าง ๆ ถูกยุบได้โดยง่ายดายเกินไปนั่นเอง ในทางตรงกันข้าม
พรรคการเมืองใดที่ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดว่ากระท�ำการที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยย่อมจะต้องถูกลงโทษโดยการถูกยุบพรรค หรือห้ามด�ำเนินกิจกรรม
ทางการเมืองต่อไป (Parteiverbot) ซึ่งการห้ามพรรคการเมืองดังกล่าวยังหมายความ
รวมถึงการห้ามไม่ให้มกี ารจัดตัง้ องค์กรหรือพรรคการเมืองทีเ่ ป็นตัวแทนของพรรคการเมือง
ที่ถูกยุบ (Ersatzorganisationen) เพื่อให้มาด�ำเนินการทางการเมืองแทนต่อไปด้วย138
การยุบพรรคการเมือง (Parteiverbot) รวมถึงการห้ามจัดตัง้ องค์กรหรือพรรคการเมือง
ขึน้ มาแทนพรรคทีถ่ กู ยุบ (Ersatzorganisationen) มีผลทางกฎหมายทีเ่ ป็นรายละเอียดว่า
พรรคการเมืองที่ถูกยุบดังกล่าวไม่อาจด�ำเนินกิจกรรมทางการเมืองใด ๆ ได้เลย
ไม่วา่ จะเป็นการเข้าร่วมในการก�ำหนดหรือก่อตัง้ เจตจ�ำนงทางการเมืองร่วมกับประชาชน
หรือการห้ามเข้าร่วมในการลงสมัครรับเลือกตัง้ เป็นผูแ้ ทนของประชาชน ทัง้ นีม้ ขี อ้ สังเกต
ประการสุดท้ายทีส่ ำ� คัญอยูว่ า่ มาตรา 21 วรรค 2 ของกฎหมายพืน้ ฐานก�ำหนดแต่เพียงว่า
ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจชี้ขาดความไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพรรคการเมือง
แต่ไม่ได้ระบุเอาไว้โดยชัดแจ้งว่า ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำ� นาจในการลงโทษพรรคการเมือง
ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างไร รวมถึงไม่ได้ก�ำหนดไว้
โดยตรงให้มีอ�ำนาจในการยุบพรรคการเมือง อย่างไรก็ตาม ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์
มีความเห็นในเรือ่ งดังกล่าวว่า โทษยุบพรรคการเมือง (Parteiverbot; Parteiauflösung)
เป็นการก�ำหนดผลทางกฎหมายที่มีความเหมาะสมต่อพรรคการเมืองที่ถูกชี้ขาดว่าเป็น
137
138

BVerfGE 12, 303 f.; 13, 52; 17, 166; 39, 357; 40, 291.
Schmidt-Bleibtreu/Klein Franz, Kommentar zum Grundgesetz, 9. Aufl., Art. 21 Rn. 23;
Pieroth, in: Jarass/Pieroth, Grundgesetz-Kommentar, Art. 21 Rn. 36.
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พรรคการเมืองที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ หรือเป็นพรรคการเมืองที่ด�ำเนินการขัดต่อ
หลักการพื้นฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตย139 ทั้งนี้ ผลที่ควรต้องเป็นส�ำหรับ
พรรคการเมืองที่มีลักษณะดังกล่าว ได้แก่การห้ามพรรคการเมืองดังกล่าวไม่ให้เข้ามา
มี ส ่ ว นร่ ว มในการก่ อ ตั้ ง เจตจ� ำ นงทางการเมื อ งภายในรั ฐ เพราะพรรคการเมื อ ง
ทีจ่ ะเข้าร่วมในการก�ำหนดเจตจ�ำนงทางการเมืองของประชาชนนัน้ ควรเป็นพรรคการเมือง
ที่ยึดมั่นในรูปแบบการปกครองแบบเสรีนิยมประชาธิปไตย140
					 (3.4) แนวค�ำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์ (Bundesverfassungsgericht)
					 จากประสบการณ์ทางการเมืองเกี่ยวกับพรรคการเมืองนับตั้งแต่มีการ
ตรากฎหมายพื้นฐาน มีเสียงสรุปในทางวิชาการเกี่ยวกับบทบาทของมาตรา 21 วรรค 2
ของกฎหมายพื้นฐานว่า การยุบพรรคการเมือง (Parteiverbot) ถูกลดบทบาทลง
เป็นแต่เพียง “เครื่องหมายที่แสดงออกถึงความพยายามในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญและ
ประชาธิปไตยเท่านั้น”141 มาตรา 21 วรรค 2 ของกฎหมายพื้นฐานมีบทบาทที่ส�ำคัญ
ทางการเมือง 2 ประการด้วยกันได้แก่ การเป็นกลไกของหลักประชาธิปไตยทีป่ กป้องตนเองได้
(Streitbare Demokratie) และในอีกด้านหนึ่งบทบัญญัติดังกล่าวก็ท�ำหน้าที่คุ้มครอง
เอกสิทธิของพรรคการเมืองให้ได้รบั การคุม้ ครองมากกว่าการรวมกลุม่ (Vereinigungen)
ในลั ก ษณะอื่ น ๆ ทั้ ง นี้ เ พราะการยุ บ พรรคการเมื อ งนั้ น ท� ำ ได้ โ ดยค� ำ วิ นิ จ ฉั ย
ของศาลรัฐธรรมนูญเท่านัน้ ในขณะทีก่ ารรวมกลุม่ ในลักษณะอืน่ ๆ ตามมาตรา 9 ของกฎหมาย
พื้นฐานสามารถถูกจ�ำกัดได้โดยอ�ำนาจบริหารหรืออ�ำนาจปกครอง ในประวัติศาสตร์
ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนนั้ ปรากฎว่ามีเพียง 5 ค�ำร้องให้ยบุ พรรคการเมืองเท่านัน้
ทีข่ นึ้ มาสูก่ ารพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ และมีเพียง 2 กรณีเท่านัน้ ทีศ่ าลรัฐธรรมนูญ
สหพันธ์พิพากษาให้มีการยุบพรรคการเมือง ซึ่งได้แก่ ค�ำสั่งยุบพรรคสังคมนิยมขวา
สุดโต่ง (Rechtsextreme Sozialistische Reichspartei; SRP) ในปี ค.ศ. 1952 และ
ค�ำสัง่ ยุบพรรคคอมมิวนิสต์แห่งเยอรมนี (Kommunistische Partei Deutschland; KPD)
139

140
141

Henke, Wilhelm, JZ 28 (1973), 293, 293; Wiese, Walter/Kriele, Martin, Verfassungswidrigkeit
und Verfassungsfeindlichkeit von Parteien und Vereinen, Zeitschrift für Rechtspolitik, 9.
Jahrg., H. 3 (März 1976), 54, 55.
Henke, Wilhelm, JZ 28 (1973), 293, 293.
Papier, Hans-Jürgen/Durner, Wolfgang, AöR 128 (2003), 340, 350.
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ในปี ค.ศ. 1956142 โดยในกรณีของพรรคสังคมนิยมขวาสุดโต่ง (SRP) ศาลรัฐธรรมนูญ
ให้เหตุผลข้อส�ำคัญว่าพรรคการเมืองดังกล่าวมีจุดเกาะเกี่ยวกับแนวคิดของพรรคนาซี
ในขณะที่ในกรณีของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งเยอรมนี (KPD) ศาลรัฐธรรมนูญตัดสิน
ให้ยุบพรรคดังกล่าวเพราะมีแรงกดดันทางการเมืองอย่างมากให้ต้องตัดสินใจยุบพรรค
การเมืองนั้น143
					 หลักในการวินิจฉัยยุบพรรคการเมืองที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยทีถ่ กู พัฒนาขึน้ โดยศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์มอี ยูว่ า่ “หลักการยุบ
พรรคการเมืองที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยยังมีความจ�ำเป็น
และยั ง คงถู ก เรี ย กร้ อ งให้ น� ำ มาใช้ อ ยู ่ แต่ ก ารวิ นิ จ ฉั ย ยุ บ พรรคการเมื อ งในกรณี
เฉพาะเรื่องเฉพาะราวจะต้องพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ประกอบกับพฤติการณ์ที่เกิดขึ้น
อย่างละเอียด” ทั้งนี้ หลักการที่ส�ำคัญที่สุดอยู่ว่า “พรรคการเมืองที่จะถูกยุบนั้นจะต้อง
ไม่เพียงแต่ดำ� เนินการอย่างใดอย่างหนึง่ ทีข่ ดั กับหลักการพืน้ ฐานการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย144 แต่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งจะถือว่าเป็นพรรคการเมือง
ทีข่ ดั ต่อรัฐธรรมนูญและต้องถูกยุบนัน้ จะต้องได้ความว่าพรรคการเมืองดังกล่าวมีพฤติการณ์
ที่เห็นได้ชัดว่าต้องการท�ำให้เสียหายหรือต้องการท�ำลายหลักการพื้นฐานการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยลง” ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวจะต้องมีลักษณะเป็นการต่อต้าน
อย่างรุนแรงต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมถึงเป็นการด�ำเนินการอย่างมีแบบแผน
เพือ่ ตัง้ ใจให้กลไกและความสามารถของระบอบประชาธิปไตยเสียไปหรือถูกท�ำลายลงไป145
อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่า “การกระท�ำที่ขัดต่อหลักการพื้นฐานการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย” นัน้ เป็นค�ำทีม่ คี วามหมายไม่เฉพาะเจาะจง ซึง่ เปิดช่องให้ศาล
สามารถปรับข้อเท็จจริงเข้ากับข้อกฎหมายดังกล่าวได้อย่างหลากหลาย ค�ำวินิจฉัย
142
143
144

145

เพิ่งอ้าง
เพิ่งอ้าง
ตัวอย่างเช่น หลักการเกีย่ วกับการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ การคุม้ ครองสิทธิในชีวติ และ
ความเป็นอิสระในการพัฒนาบุคลิกภาพแห่งตน หลักอ�ำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน หลักการแบ่งแยก
อ�ำนาจ หลักการบริหารราชแผ่นดินของรัฐบาลโดยมีความรับผิดชอบต่อประชาชน หรือหลักความชอบ
ด้วยกฎหมายของฝ่ายปกครอง หลักความเป็นอิสระขององค์กรตุลาการ รวมถึงหลักการปกครองโดยเสียง
ข้างมากที่เคารพฝ่ายข้างน้อย
Papier, Hans-Jürgen/Durner, Wolfgang, AöR 128 (2003), 340, 351; Henkel, Michael/Lembcke,
Oliver, Kritische Justiz, Vol. 34, No. 1 (2001), 14, 17.
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ของศาลรัฐธรรมนูญในแต่ละคดีจงึ อาจถูกวิพากษ์วจิ ารณ์วา่ ตีความบทบัญญัตมิ าตราดังกล่าว
กว้างหรือแคบไปบ้าง ซึ่งค�ำวินิจฉัยนั้นย่อมส่งผลกระทบต่อเสรีภาพทางการเมือง
ของพรรคการเมืองทัง้ หลายได้ ดังนัน้ จึงมีเสียงเรียกร้องในทางวิชาการว่า เมือ่ พิจารณาจาก
เป้าหมายของมาตรา 21 วรรค 2 และบทบัญญัติมาตราอื่น ๆ ของรัฐธรรมนูญอย่างเป็น
เอกภาพแล้วจะพบว่ารัฐธรรมนูญมุ่งคุ้มครองเสรีภาพและอิสระในการด�ำเนินการ
ของพรรคการเมืองด้วย ดังนัน้ ศาลจะต้องปรับใช้มาตรา 21 วรรค 2 ของกฎหมายพืน้ ฐาน
ที่ให้อ�ำนาจในการยุบพรรคการเมืองอย่างแคบหรือต้องตีความอย่างเคร่งครัด กล่าวคือ
จะต้องเป็นกรณีที่เห็นได้อย่างชัดแจ้งว่าพรรคการเมืองดังกล่าวเป็นอันตรายต่อระบอบ
ประชาธิปไตย และมีเป้าหมายอย่างแท้จริงที่ต้องการท�ำลายระบอบประชาธิปไตย
ลงด้วย146 ดังนัน้ การตัดสินยุบพรรคการเมืองจึงเป็นเรือ่ งทีท่ ำ� ได้ยากและต้องมีขอ้ เท็จจริง
ที่เห็นได้อย่างชัดแจ้งว่าขัดต่อมาตรา 21 วรรค 2 ของกฎหมายพื้นฐานเท่านั้น
					 หลังจากทีศ่ าลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรคพรรคคอมมิวนิสต์แห่งเยอรมนี
(Kommunistische Partei Deutschland; KPD) ในปี ค.ศ. 1956 ในรอบ 40 ปีหลังจากนัน้
บทบัญญัติมาตรา 21 วรรค 2 ของกฎหมายพื้นฐานก็แทบไม่ได้มีบทบาททางการเมือง
ในเยอรมนีอีกเลย จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1994 มีค�ำร้องของวุฒิสภาแห่งมลรัฐ Hamburg
เข้ามาให้ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยความไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกลุม่ ทางการเมืองหรือ
องค์กรทางเมืองหัวรุนแรงที่อยู่ในบัญชีรายชื่อของรัฐ (Nationale Liste) รวมถึงค�ำร้อง
ของรัฐบาลสหพันธ์ (Bundesregierung) และวุฒสิ ภาสหพันธ์ (Bundesrat) เพือ่ ให้ศาล
ยุบพรรคแรงงานเสรีแห่งเยอรมัน (Freiheitliche Deutsche Arbeiterpartei) อย่างไรก็ดี
ทัง้ สองค�ำร้องดังกล่าวศาลถูกศาลรัฐธรรมนูญยกค�ำร้อง เพราะศาลเห็นว่า กลุม่ ทางการ
เมืองทั้งสองกรณีดังกล่าวนั้นไม่ใช่ “พรรคการเมือง” ตามความหมายของมาตรา 21
วรรค 1 กฎหมายพืน้ ฐาน ประกอบกับมาตรา 2 วรรค 1 รัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยพรรคการเมือง
(PartG) ดังนัน้ จึงไม่เข้าเงือ่ นไขทีศ่ าลรัฐธรรมนูญจะสามารถชีข้ าดได้วา่ เป็น “พรรคการเมือง”
ที่ ขั ด รั ฐ ธรรมนู ญ ตามมาตรา 21 วรรค 2 ของกฎหมายพื้ น ฐาน 147หลั ง จากนั้ น

146
147

Papier, Hans-Jürgen/Durner, Wolfgang, AöR 128 (2003), 340, 351.
Papier, Hans-Jürgen/Durner, Wolfgang, AöR 128 (2003), 340, 352.
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ในปี ค.ศ. 2001 มีการยื่นค�ำร้องให้มีการยุบพรรคประชาธิปไตยแห่งชาติเยอรมนี
(Nationaldemokratische Partei Deutschland; NPD)148 ซึ่งข้อมูลที่ใช้ประกอบ
การพิจารณาค�ำร้องยุบพรรคการเมืองเกือบทั้งหมดมาจากสายข่าว (V-Leute) ตามรัฐ
บัญญัติว่าด้วยการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ (Bundesverfassungsschutzgesetz) อย่างไร
ก็ตามค�ำร้องในคดีดงั กล่าวมีปญ
ั หาเรือ่ งความชอบด้วยกฎหมายของวิธกี ารได้มาซึง่ ข้อมูล
ของสายข่าวที่ไม่เป็นไปตามข้อเรียกร้องขั้นต�่ำของหลักนิติรัฐ149 และปัญหาอีกประการ
คือปัญหาเรื่องความเที่ยงธรรมของกระบวนพิจารณา ทั้งนี้ เพราะแม้จะมีการเสนอ
ค�ำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้ว สายข่าวดังกล่าวยังคงด�ำรงต�ำแหน่งบริหาร
ในพรรคการเมืองนัน้ และยังคงให้ขา่ วแก่ทางการเรือ่ ยมา และมีความเป็นไปได้อย่างมาก
ทีจ่ ะมีการส่งข่าวเกีย่ วกับแนวทางการต่อสูค้ ดีของพรรค NPD ให้รฐั บาลผูย้ นื่ ค�ำร้องได้รบั ทราบ
นอกจากนั้ น ยั ง มี ป ั ญ หาในเรื่ อ งความน่ า เชื่ อ ถื อ ของพยานหลั ก ฐาน เพราะในทาง
ข้อเท็จจริงนั้นไม่สามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดแจ้งว่า ค�ำพูดหรือการกระท�ำของกรรมการ
บริหารพรรคที่ถูกกล่าวอ้างเพื่อยกขึ้นเป็นเหตุในการยุบพรรคนั้น เป็นค�ำพูดหรือ
การกระท�ำของสายข่าวเองหรือไม่ รวมถึงเป็นผลจากการยุยงของสายข่าวเองหรือไม่
ดังนั้นท�ำให้ข้อมูลจากสายข่าวนั้นเป็นพยานหลักฐานที่มีน�้ำหนักอ่อนมาก และประการ
สุดท้าย รัฐผู้ยื่นค�ำร้องไม่ยอมเปิดเผยตัวตนของสายข่าว ท�ำให้พรรค NPD ไม่สามารถ
ต่ อ สู ้ ค ดี ไ ด้ อ ย่ า งเสมอภาคและเป็ น ธรรม ดั ง นั้ น พรรค NPD จึ ง ยื่ น ค� ำ ร้ อ ง
ให้ศาลรัฐธรรมนูญยุติกระบวนพิจารณา เสียงข้างมากจ�ำนวน 4 เสียงมีมติให้ด�ำเนิน
กระบวนพิจารณาต่อไป ในขณะที่เสียงข้างน้อย 3 เสียงมีมติให้ยุติการพิจารณา แต่ด้วย

148

149

มีการกล่าวหาว่าพรรคประชาธิปไตยแห่งชาติเยอรมนี (NPD) เป็นพรรคการเมืองที่เป็นปฏิปักษ์ต่อ
รัฐธรรมนูญ ทั้งนี้เพราะเนื้อหาของกิจกรรมและการด�ำเนินการของพรรคมีลักษณะที่ไม่สอดคล้อง
กับหลักการพืน้ ฐานของรัฐธรรมนูญ (กฎหมายพืน้ ฐาน) ยกตัวอย่างเช่น การโฆษณาตนเองของพรรคว่าเป็น
“ความเคลื่อนไหวใหม่ในการปฏิวัติสังคม” ซึ่งมีเป้าหมายในการสถาปนาประชาคมแห่งชาติ (Volksgemeinschaft) และมองว่าหลักการดังกล่าวเป็นคุณค่าสูงสุดเหนือคุณค่าอื่น ๆ ในรัฐธรรมนูญ เป็นต้น
ซึ่งฝ่ายประชาธิปไตยมองว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าว ไม่สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย
Papier, Hans-Jürgen/Durner, Wolfgang, AöR 128 (2003), 340, 352.

_20-0283(001-536)P5.indd 101

14/7/2563 BE 10:21

102 | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เงือ่ นไขเรือ่ งคะแนนเสียง 2 ใน 3150 ท�ำให้ศาลต้องยุตกิ ารพิจารณาลงไป151 เท่ากับว่าในคดี
ดังกล่าวศาลรัฐธรรมนูญยังไม่ได้วินิจฉัยว่า เกณฑ์ในการพิจารณาว่าพรรคการเมือง
ด�ำเนินการในลักษณะทีเ่ ป็นปฏิปกั ษ์ตอ่ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นอย่างไร
และมีขอบเขตเพียงใด
					 4) การห้ามรวมกลุ่มที่มีลักษณะเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ (Das
Verbot verfassungsfeindlicher Vereinigungen)
					 มาตรา 9 วรรค 2 กฎหมายพื้ น ฐานบั ญ ญั ติ ว ่ า “การรวมกลุ ่ ม ที่ มี
วัตถุประสงค์หรือมีการกระท�ำของกลุ่มที่เป็นการละเมิดกฎหมายอาญา หรือมีลักษณะ
เป็นการขัดต่อระเบียบพื้นฐานในทางรัฐธรรมนูญ หรือขัดต่อข้อความคิดว่าด้วยการ
สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนย่อมเป็นการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ”
					 เมื่อพิจารณามาตรา 9 ของกฎหมายพื้นฐานทั้งมาตรา เราจะเห็นความ
มุ่งหมายในการบัญญัติมาตราดังกล่าวได้ว่าเป็นเรื่องของความพยายามในการรับรอง
เสรีภาพในการรวมกลุ่มหรือรวมกันเป็นสมาคมของบุคคล ดังที่ในมาตรา 9 วรรค 1
ได้ถูกก�ำหนดเนื้อความเอาไว้ว่า “ปวงชนชาวเยอรมันทั้งหลายย่อมมีสิทธิในการที่จะ
ก่อตั้งสมาคมหรือบริษัท” และมาตรา 9 วรรค 3 ได้รับรองว่า “บุคคลทุกคนและบุคคล
ผูป้ ระกอบอาชีพทัง้ หลายย่อมได้รบั การรับรองให้มสี ทิ ธิในการรวมกลุม่ กันเพือ่ ท�ำหน้าที่
ในการรักษาและส่งเสริมเงื่อนไขการจ้างหรือการท�ำงานและเงื่อนไขในทางเศรษฐกิจ
ข้อตกลงใดก็ตามที่มีผลเป็นการจ�ำกัดสิทธิหรือขัดขวางการใช้สิทธิดังกล่าวย่อมตกเป็น
โมฆะ และมาตรการทั้งหลายที่เกิดจากข้อตกลงดังกล่าวย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย ...”
ทั้งนี้บทบัญญัติทั้งในมาตรา 9 วรรค 1 และวรรค 3 ดังกล่าวถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย (Die demokratische Grundrechte) ประการหนึง่
150

151

มาตรา 15 วรรค 4 รัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยศาลรัฐธรรมนูญ (BVerfGG) บัญญัตวิ า่ “ในการพิจารณาค�ำร้องเพือ่ ขอให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเรือ่ งการริบสิทธิขนั้ พืน้ ฐานตามมาตรา 18 กฎหมายพืน้ ฐาน ค�ำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญ
ชี้ขาดความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพรรคการเมือง ตามมาตรา 21 วรรค 2 กฎหมายพื้นฐาน ค�ำร้อง
สภาผูแ้ ทนราษฎรหรือวุฒสิ ภาสหพันธ์ตอ่ ตัวประธานาธิบดี ตามมาตรา 61 กฎหมายพืน้ ฐาน หรือค�ำร้องต่อตัว
ผูพ้ พิ ากษาทัง้ ในระดับสหพันธ์และระดับมลรัฐ ตามมาตรา 98 วรรค 2 และ 5 กฎหมายพืน้ ฐาน ศาลรัฐธรรมนูญ
จะพิจารณาเรือ่ งหนึง่ เรือ่ งใดในกระบวนพิจารณาทีอ่ าจเป็นผลร้ายต่อผูถ้ กู ร้อง (Antragsgegner) ได้กต็ อ่ เมือ่
มีมติข้างมากสองในสามขององค์คณะ (Senat)”
ณรงค์เดช สุรโฆษิต, หลักกฎหมายเยอรมันเกีย่ วกับการยุบพรรคการเมือง (ตอนจบ), http://public-law.
net/publaw/view.aspx?id=1484 สืบค้นเมื่อ 20 มีนาคม 2562.
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รวมถึ ง เป็ น สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานที่ รั บ รองเสรี ภ าพในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารของประชาชน
(Kommunikationsfreiheiten) อีกประการหนึ่งด้วย152 ทั้งนี้ มีข้อสังเกตในประการ
ส�ำคัญว่า กฎหมายพื้นฐานได้รับรองเสรีภาพในการรวมกลุ่ม (Vereinigungsfreiheit)
ตามมาตรา 9 นี้ แยกออกจากการรับรองเสรีภาพของพรรคการเมือง (Parteienfreiheit)
ตามมาตรา 21 กฎหมายพื้นฐาน153 ซึ่งบทบัญญัติทั้งสองมาตรานั้นได้ก�ำหนดเงื่อนไข
ในการจ�ำกัดสิทธิขั้นพื้นฐานเอาไว้แตกต่างกันด้วย
					 ประเด็นทีม่ คี วามส�ำคัญมากทีส่ ดุ อีกประการหนึง่ ในมาตรา 9 ของกฎหมาย
พื้นฐาน ได้แก่ การที่กฎหมายพื้นฐานได้ก�ำหนดให้บทบัญญัติมาตรา 9 วรรค 2 เป็นอีก
กลไกหนึ่งของหลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ (Streitbare Demokratie) ทั้งนี้
มาตรา 9 วรรค 2 ดังกล่าวได้กำ� หนดเอาไว้วา่ “การรวมกลุม่ ทีม่ วี ตั ถุประสงค์หรือมีการกระท�ำ
ของกลุ่มที่เป็นการละเมิดกฎหมายอาญา หรือมีลักษณะเป็นการขัดต่อระเบียบพื้นฐาน
ในทางรัฐธรรมนูญ หรือขัดต่อข้อความคิดว่าด้วยการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง
ประชาชนย่อมเป็นการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ” ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากถ้อยค�ำ
ตามตัวอักษรแล้ว บทบัญญัตใิ นมาตรา 9 วรรค 2 จึงเป็นบทบัญญัตทิ จี่ ำ� กัดเสรีภาพในการ
รวมกลุ่มหรือการรวมกันเป็นสมาคมตามมาตรา 9 วรรค 1 โดยถือว่าเป็นอีกกรณีหนึ่ง
ที่การจ�ำกัดสิทธิขั้นพื้นฐานเป็นไปโดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเองโดยตรง (von
Verfassungs wegen) ดังนัน้ บุคคลทัง้ หลายจึงย่อมมีเสรีภาพในการรวมกลุม่ หรือรวมกัน
เป็นสมาคม ทัง้ นีเ้ ท่าทีก่ ารรวมกลุม่ หรือการรวมกันเป็นสมาคมนัน้ ไม่ขดั ต่อกฎหมายอาญา
หรือมีลักษณะเป็นการขัดต่อระเบียบพื้นฐานในทางรัฐธรรมนูญ หรือขัดต่อข้อความ
คิ ด ว่ า ด้ ว ยการสร้ า งความเข้ า ใจอั น ดี ร ะหว่ า งประชาชนย่ อ มเป็ น การต้ อ งห้ า ม
ตามรัฐธรรมนูญ154 อย่างไรก็ตาม แม้เสรีภาพในประการดังกล่าวจะถูกจ�ำกัดโดยตรง
จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ แต่อย่างไรก็ตาม ในการชี้ขาดว่าการรวมกลุ่มหรือการ
152
153

154

Sodan, in: Helge Sodan, Grundgesetz, Beck´scher Kompack-Kommentar, Art. 9 Rn. 1.
มาตรา 21 วรรค 1 กฎหมายพืน้ ฐาน (Grundgesetz) บัญญัตวิ า่ “พรรคการเมืองทัง้ หลายมีสว่ นร่วมในการ
ก่อตั้งเจตจ�ำนงทางการเมืองของประชาชน การก่อตั้งพรรคการเมืองย่อมท�ำได้โดยเสรี ระเบียบภายใน
ของพรรคการเมื อ งจะต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ หลั ก การพื้ น ฐานการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตย
พรรคการเมืองมีหน้าทีร่ ายงานเกีย่ วกับทีม่ าของงบประมาณของพรรคและการใช้เงินงบประมาณของพรรค
รวมถึงทรัพย์สินของพรรคให้สาธารณะได้ทราบ”
BVerfGE 80, 244, 253.
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รวมกันเป็นสมาคมในกรณีใดทีม่ ลี กั ษณะขัดกับมาตรา 9 วรรค 2 ของกฎหมายพืน้ ฐานนัน้
จะต้องมีองค์กรเจ้าหน้าทีข่ องรัฐเป็นผูช้ ขี้ าด และออกค�ำสัง่ ห้ามหรือให้เลิกการรวมกลุม่
หรือสมาคมดังกล่าวเป็นกรณี ๆ ไป (Eine konkretisierende Verbotsverfügung)155
ซึ่ ง องค์ ก รเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ที่ มี อ� ำ นาจชี้ ข าดและออกค� ำ สั่ ง ในเรื่ อ งดั ง กล่ า วนั้ น
จะเป็นไปตามมาตรา 3 วรรค 2 ของรัฐบัญญัติว่าด้วยสมาคม (VereinsG) ซึ่งก�ำหนดให้
เป็นอ�ำนาจหน้าที่ขององค์กรของรัฐในระดับฝ่ายปกครองในการออกค�ำสั่งดังกล่าว
(Verbotsbehörde)156 ทั้งนี้ ฝ่ายปกครองตามกฎหมายดังกล่าวจะต้องออกค�ำสั่งชี้ขาด
ว่ากลุม่ หรือสมาคมใดได้ดำ� เนินการซึง่ ขัดกับสิง่ ทีไ่ ด้ถกู ก�ำหนดเอาไว้ในมาตรา 9 วรรค 2
ของกฎหมายพื้นฐานนี้
					 มาตรา 9 วรรค 2 กฎหมายพื้นฐานได้ก�ำหนดเอาไว้อย่างชัดเจนว่ากลุ่ม
หรือสมาคมทัง้ หลายจะด�ำเนินการทีข่ ดั กับคุณค่า 3 ประการนีไ้ ม่ได้ ซึง่ ได้แก่ 1. กฎหมาย
อาญา 2. ระเบียบพื้นฐานในทางรัฐธรรมนูญ และ 3. ข้อความคิดว่าด้วยการสร้างความ
เข้าใจอันดีระหว่างประชาชน ทัง้ นีค้ ำ� ว่า “กฎหมายอาญา” (Strafgesetze) ในความหมาย
ของมาตรา 9 วรรค 2 นีห้ มายถึง “กฎหมายอาญาทัว่ ไป” (Allgemeine Gesetze) โดยกรณี
ที่จะถือว่ากลุ่มหรือสมาคมได้ด�ำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์หรือมีการกระท�ำของกลุ่ม
ทีเ่ ป็นการละเมิดกฎหมายอาญาก็ตอ่ เมือ่ การด�ำเนินการดังกล่าวนัน้ เป็นการด�ำเนินการ
ในนามของกลุ่มหรือของสมาคมนั้นอย่างแท้จริง ดังนั้น ในกรณีท่ีมีสมาชิกของกลุ่ม
หรือสมาคมกระท�ำการที่เป็นความผิดตามกฎหมายอาญา โดยหลักแล้วจะไม่ถือว่า
การกระท�ำดังกล่าวเป็นการกระท�ำผิดอาญาของกลุ่มหรือสมาคมนั้น เฉพาะกรณี
ทีแ่ ม้การกระท�ำผิดอาญาจะเป็นการกระท�ำของสมาชิกคนใดคนหนึง่ แต่มขี อ้ เท็จจริงว่า
กลุม่ หรือสมาคมนัน้ ได้แสดงให้บคุ คลภายนอกเข้าใจว่าการกระท�ำดังกล่าวเป็นการกระท�ำ
ในนามของกลุ่มหรือสมาคม หรือเป็นกรณีที่กลุ่มหรือสมาคมให้การยอมรับ ให้ความ
155
156

BVerfGE 47, 330, 351.
มาตรา 3 วรรค 2 ของรัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยสมาคม (VereinsG) บัญญัตวิ า่ “2 ฝ่ายปกครองทีม่ อี ำ� นาจออกค�ำสัง่
ยุบสมาคม (Verbotsbehörde) ได้แก่ 1. ฝ่ายปกครองสูงสุดของมลรัฐ (Die obersten Landesbehörde)
หรือฝ่ายปกครองอื่นที่กฎหมายของมลรัฐก�ำหนดให้มีหน้าที่เกี่ยวกับสมาคมหรือองค์กรที่อยู่ในเขตพื้นที่
ของมลรัฐนั้น 2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มีอ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวกับสมาคมที่อยู่ในเขตพื้นที่
ของมลรัฐนั้น ๆ”
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เห็นชอบ หรือทราบข้อเท็จจริงแล้วไม่ดำ� เนินการคัดค้าน ให้ถอื ว่าการกระท�ำดังกล่าวนัน้
เป็นการกระท�ำผิดอาญาของกลุ่มหรือสมาคมนั้นด้วย157
					 สิ่งที่กฎหมายพื้นฐานในมาตรา 9 วรรค 2 มุ่งคุ้มครองจากการด�ำเนินการ
ของกลุม่ หรือสมาคมทัง้ หลาย ได้แก่ “ระเบียบพืน้ ฐานในทางรัฐธรรมนูญ” (Verfassungsmäßige Ordnung) ทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์ (Bundesverfassungsgericht)
ได้เคยวางหลักในการใช้และตีความบทบัญญัติมาตราดังกล่าวว่า “ในกรณีที่สมาคมใด
สมาคมหนึ่ ง นั้ น เพี ย งแต่ ด� ำ เนิ น การในลั ก ษณะของการแสดงออกโดยถ้ อ ยค� ำ หรื อ
โดยการเขียนที่มีลักษณะขัดกับหลักการพื้นฐานหรือระเบียบพื้นฐานในทางรัฐธรรมนูญ
หรือเพียงแต่แสดงออกว่าไม่ยอมรับหรือปฏิเสธหลักการพืน้ ฐานของรัฐธรรมนูญ ยังไม่เป็น
เหตุที่เพียงพอให้เจ้าหน้าที่ออกค�ำสั่งยุบหรือเลิกสมาคมนั้น เพราะเหตุท่ีด�ำเนินการขัด
กับมาตรา 9 วรรค 2 กฎหมายพืน้ ฐานได้ กรณีทจ่ี ะเป็นความผิดตามมาตรา 9 วรรค 2 นีไ้ ด้
กลุ ่ ม หรื อ สมาคมนั้ น จะต้ อ งแสดงออกอย่ า งจริ ง จั ง ว่ า มี เ ป้ า หมายหรื อ มี แ ผนการ
ทีจ่ ะด�ำเนินการในลักษณะทีข่ ดั ขวางหรือต่อต้านระเบียบพืน้ ฐานในทางรัฐธรรมนูญด้วย
ดังนัน้ กลุม่ หรือสมาคมทัง้ หลายจะถูกยุบเพราะเหตุตามมาตรา 9 วรรค 2 ของกฎหมาย
พื้นฐานได้ จะต้องได้ความว่า กลุ่มหรือสมาคมนั้น ๆ มีเป้าหมายรวมถึงมีการด�ำเนินการ
ที่เป็นรูปแบบที่จะกระท�ำการที่รุนแรงและขัดขวางหรือต่อต้านหลักการพื้นฐานในทาง
รัฐธรรมนูญ”158
					 ดังนั้น ในการออกค�ำสั่งยุบหรือเลิกสมาคมตามมาตรานี้นั้น ฝ่ายปกครอง
ที่มีอ�ำนาจวินิจฉัยเรื่องดังกล่าว159 จะต้องยืนยันข้อเท็จจริงให้ได้ว่า กลุ่มหรือสมาคม
ดังกล่าวนั้นมีการด�ำเนินการที่มีเจตนาและเป้าหมายในการด�ำเนินการที่เป็นอันตราย
ต่อรัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 160 เป็นที่น่าสังเกตว่า หลักที่
ศาลรัฐธรรมนูญวางไว้ในกรณีของการยุบหรือเลิกสมาคมตามมาตรา 9 วรรค 2 กฎหมาย
พื้นฐานนี้เป็นไปในท�ำนองเดียวกับหลักที่ศาลวางไว้ในกรณีของการยุบพรรคการเมือง
157

158
159
160

BVerfGE 80, 299, 306 f.; Sodan, in: Helge Sodan, Grundgesetz, Beck´scher KompackKommentar, Art. 9 Rn. 13; Jarass, in: Jarass/Pieroth, Grundgesetz für die Bundesrepublik
Deutschland, Kommentar, Art. 9 Rn. 18.
Sodan, in: Helge Sodan, Grundgesetz, Beck´scher Kompack-Kommentar, Art. 9 Rn. 14.
ดู มาตรา 3 วรรค 2 ของรัฐบัญญัติว่าด้วยสมาคม (VereinsG)
BVerfGE 37, 344, 358 f.
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(Parteiverbot) ตามมาตรา 21 กฎหมายพื้นฐาน กล่าวคือ ศาลจะยุบพรรคการเมืองใด
พรรคการเมืองหนึ่งได้เฉพาะกรณีที่พรรคการเมืองดังกล่าวมีพฤติการณ์ที่เห็นได้ชัดว่า
ต้องการท�ำให้เสียหายหรือต้องการท�ำลายหลักการพื้นฐานการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยลง” ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวจะต้องมีลักษณะเป็นการต่อต้านอย่างรุนแรง
ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมถึงเป็นการด�ำเนินการอย่างมีแบบแผน
เพือ่ ตัง้ ใจให้กลไกและความสามารถของระบอบประชาธิปไตยเสียไปหรือถูกท�ำลายลงไป161
ดังนั้นเราอาจสรุปได้ว่า แม้รัฐธรรมนูญเยอรมันจะก�ำหนดกลไกตามหลักประชาธิปไตย
ที่ปกป้องตนเองได้ (Streitbare Demokratie) เอาไว้ก็ตาม แต่ในการใช้กลไกดังกล่าว
ของศาลนั้น ศาลจะต้องชั่งน�้ำหนักระหว่างความพยายามในการปกป้องรัฐธรรมนูญ
และประชาธิ ป ไตยไปพร้ อ ม ๆ กั บ ความพยายามในการคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐาน
ของปัจเจกบุคคลและของกลุม่ หรือสมาคมทัง้ หลายด้วย และทัง้ นีม้ ขี อ้ สังเกตในประการ
สุดท้ายว่า รัฐธรรมนูญในมาตรา 9 วรรค 2 นี้ใช้ค�ำว่า การด�ำเนินการของกลุ่มหรือ
สมาคมนัน้ จะต้องไม่ขดั ต่อ “ระเบียบพืน้ ฐานในทางรัฐธรรมนูญ” (Verfassungsmäßige
Ordnung) ซึ่งเมื่อพิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอย่างเป็นเอกภาพแล้ว ค�ำว่า
“ระเบียบพื้นฐานในทางรัฐธรรมนูญ” (Verfassungsmäßige Ordnung) ย่อมมี
ความหมายถึง “ระเบียบพืน้ ฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตย” (Die freiheitliche
demokratische Grundordnung) นั่ น เอง 162 ซึ่ ง ตามแนวค� ำ พิ พ ากษา
ของศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์นนั้ “ระเบียบพืน้ ฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตย”
ย่อมหมายถึง “ระเบียบการปกครองซึ่งไม่ใช่การปกครองโดยอ�ำนาจสูงสุดเด็ดขาดหรือ
อ�ำนาจตามอ�ำเภอใจ แต่เป็นการปกครองโดยกฎหมายทีอ่ ยูบ่ นพืน้ ฐานของอ�ำนาจในการ
ปกครองตนเองของประชาชน ผ่านทางระบบเสียงข้างมาก รวมถึงหลักความคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพและหลักความเสมอภาค ทั้งนี้ หลักการที่เป็นหลักการย่อยของระเบียบ
พื้นฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตย” (Die freiheitliche demokratische
161
162

Papier, Hans-Jürgen/Durner, Wolfgang, AöR 128 (2003), 340, 351; Henkel, Michael/Lembcke,
Oliver, Kritische Justiz, Vol. 34, No. 1 (2001), 14, 17; ดูหัวข้อ 2.2.3.4.
Sodan, in: Helge Sodan, Grundgesetz, Beck´scher Kompack-Kommentar, Art. 9 Rn. 15;
Jarass, in: Jarass/Pieroth, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Kommentar,
Art. 9 Rn. 19.
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Grundordnung) ได้แก่ หลักการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ สิทธิในชีวติ
และสิทธิในการก�ำหนดบุคลิกลักษณะของตนเอง หลักอ�ำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน
หลักการแบ่งแยกอ�ำนาจ หลักการบริหารงานที่รับผิดชอบของรัฐบาล หลักความชอบ
ด้วยกฎหมายของฝ่ายปกครอง หลักความเป็นอิสระของศาล หลักการมีพรรคการเมือง
หลายพรรค และหลักการคุ้มครองฝ่ายข้างน้อย163
					 ในประการสุดท้าย การด�ำเนินการของกลุม่ หรือสมาคมทัง้ หลายนัน้ จะต้อง
ไม่ ขั ด ต่ อ ข้ อ ความคิ ด ว่ า ด้ ว ยการสร้ า งความเข้ า ใจอั น ดี ร ะหว่ า งประชาชน ทั้ ง นี้
การกระท�ำที่ขัดกับหลักการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชน (Gedanken der
Völkerverständigung) ย่อมหมายถึง การกระท�ำที่รุนแรงและมีลักษณะต่อสู้ขัดขวาง
การอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขระหว่างประชาชน โดยเฉพาะการกระท�ำที่เป็นการเหยียด
เชือ้ ชาติของชนกลุม่ น้อยในสังคม ทัง้ นีก้ ารกระท�ำทีม่ ลี กั ษณะดังกล่าวนัน้ เป็นการกระท�ำ
ในลักษณะเดียวกับการกระท�ำที่ต้องห้ามตามมาตรา 26 วรรค 1 กฎหมายพื้นฐาน
นั่นเอง164
					 5) สิทธิในการต่อต้านการกระท�ำที่เป็นการล้มล้างหรือเป็นปฏิปักษ์
ต่อรัฐธรรมนูญ (Das Widerstandsrecht)
					 มาตรา 20 (4) กฎหมายพืน้ ฐานบัญญัตวิ า่ “ประชาชนชาวเยอรมันทุกคน
ย่อมมีสิทธิในการต่อต้านบุคคลทั้งหลายที่กระท�ำการกระทบต่อระเบียบพื้นฐานในทาง
รัฐธรรมนูญ ในกรณีที่ไม่หนทางอื่นใดที่จะช่วยเหลือได้”
					 บทบัญญัติในมาตรา 20 (4) ของกฎหมายพื้นฐานดังกล่าวถือเป็นสิทธิ
ขัน้ พืน้ ฐานประการหนึง่ ทีก่ ฎหมายพืน้ ฐานหรือรัฐธรรมนูญเยอรมันรับรองให้กบั ปวงชน
ชาวเยอรมันในความหมายของมาตรา 116 กฎหมายพื้นฐาน165 เนื้อหาของบทบัญญัติ
มาตรา 20 (4) ของกฎหมายพื้นฐานดังกล่าวเป็นผลมาจากกระบวนการแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญเป็นกรณีฉุกเฉินในปี ค.ศ. 1968 (Notstandgesetzgebung 1968)166
เพือ่ ก�ำหนดหลักในเรือ่ งสิทธิในการต่อต้านการกระท�ำทีเ่ ป็นการล้มล้างรัฐธรรมนูญเอาไว้
163
164

BVerfGE 2, 1, 12f.; 5, 85, 140; 44, 125, 145.
มาตรา 26 วรรค 1 กฎหมายพื้นฐานบัญญัติว่า “การกระท�ำใดก็ตามที่มีลักษณะหรือมีความตั้งใจ
ทีจ่ ะท�ำลายซึง่ การอยูร่ ว่ มกันอย่างสันติของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ เป็นการกระท�ำในลักษณะของการ
เตรียมก่อสงครามกับรัฐภายนอก ย่อมไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และการกระท�ำดังกล่าวเป็นความผิดอาญา”
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ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้จากบทบัญญัติมาตรา 20 วรรค 4 กฎหมายพื้นฐาน
ดังกล่าว มีการก�ำหนดเงื่อนไขในการต่อต้านโดยประชาชน (Widerstandrecht) อยู่ว่า
จะต้องมีบุคคลธรรมดาบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (Natürliche Person) หรือองค์กรของรัฐ
พยายามหรือเตรียมการที่จะท�ำลายระเบียบพื้นฐานในทางรัฐธรรมนูญ ซึ่งระเบียบ
พื้นฐานในทางรัฐธรรมนูญในความหมายดังกล่าวย่อมหมายถึง หลักการพื้นฐานในทาง
รัฐธรรมนูญที่ถูกก�ำหนดเอาไว้ในมาตรา 20 วรรค 1 ถึงวรรค 3 ของกฎหมายพื้นฐาน
นั่นเอง ซึ่งได้แก่การที่กฎหมายพื้นฐานก�ำหนดว่า “สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นรัฐ
ที่เป็นสหพันธรัฐที่เป็นประชาธิปไตยและเป็นสังคมรัฐ” (วรรค 1) และการก�ำหนดว่า
“อ�ำนาจรัฐทั้งหลายมาจากประชาชน อ�ำนาจรัฐดังกล่าวถูกใช้โดยฝ่ายนิติบัญญัติ
ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการทีไ่ ด้รบั การเลือกตัง้ จากประชาชน” (วรรค 2) และก�ำหนดว่า
ฝ่ายนิติบัญญัติต้องผูกพันตนเองต่อระบบธรรมนูญ และฝ่ายบริหารรวมถึงฝ่ายตุลาการ
ต้องผูกพันตนเองต่อกฎหมายและบทบัญญัติแห่งกฎหมาย” (วรรค 3) ทั้งนี้ การกระท�ำ
ที่กระทบต่อหลักการพื้นฐานในทางรัฐธรรมนูญดังกล่าวต้องหมายถึง “ความพยายาม
ที่เป็นการล้มล้างหลักการพื้นฐานในทางรัฐธรรมนูญหรือหลักการพื้นฐานการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย”167 ทั้งนี้ มีความเห็นในทางวิชาการที่สอดคล้องเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันอยูว่ า่ การกระท�ำสิง่ ทีเ่ รียกว่า “อารยะขัดขืน” (Civil Disobedience; Zivile
Ungehorsam) นั้นยังไม่ถือเป็นการกระท�ำที่เป็นการล้มล้างการปกครองหรือขัดกับ
ระเบียบพื้นฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตย แต่ถือเป็นเพียงการไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา 116 กฎหมายพื้นฐาน (Grundgesetz) ได้ก�ำหนดความหมายเกี่ยวกับผู้มีสัญชาติเยอรมัน
(Staatsangehörigkeit) ไว้ดังต่อไปนี้ว่า
		 (1) ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายเฉพาะก�ำหนดไว้เป็นอย่างอื่น คนเยอรมันในความหมายของกฎหมาย
พื้นฐาน ได้แก่ ผู้มีสัญชาติเยอรมัน หรือที่เข้ามาในเขตแดนเยอรมันก่อนวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 1937
ในฐานะผู้อพยพหรือผู้ถูกเนรเทศและได้รับสิทธิในฐานะคนเยอรมัน รวมถึงคู่สมรสหรือผู้ติดตามหรือ
ผู้ถูกเนรเทศดังกล่าวที่เดินทางเข้าประเทศมาภายหลัง
		 (2) บุคคลผูเ้ คยมีสญ
ั ชาติเยอรมันทีต่ อ้ งสูญเสียสัญชาติเยอรมันไประหว่าง วันที่ 30 มกราคม ค.ศ. 1933
และวันที่ 8 พฤษภาคม ค.ศ.1945 จากเหตุผลในทางการเมือง ทางเชื้อชาติ รวมถึงทางศาสนาที่ยื่นค�ำร้อง
ขอคืนสัญชาติ
166
BGBl. I, 709; ดู Friedrich E. Schnapp, von Münch/Kunig, Grundgesetz-Kommentar, Band 2, 5.
Aufl., München 2001, Art. 20 Rn. 58.
167
Leisner, in: Helge Sodan, Grundgesetz, Beck´scher Kompack-Kommentar, Art. 20 Rn. 68.
165
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กฎหมายในทางข้อเท็จจริงเท่านั้น ดังนั้น บุคคลย่อมไม่อาจอ้างสิทธิตามมาตรา 20
วรรค 4 กฎหมายพื้นฐานนี้เพื่อต่อต้านบุคคลที่ประกาศว่าจะท�ำอารยะขัดขืน (Civil
Disobedience; Zivile Ungehorsam) ได้168
					 บทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญย่อมถูกแก้ไขเพิม่ เติมได้โดยกระบวนการแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่จะมีลักษณะเป็นการกระท�ำ
ทีล่ ม้ ล้างการปกครองหรือล้มล้างรัฐธรรมนูญตามมาตรา 20 วรรค 4 ได้นนั้ จะต้องเป็นการ
แก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญทีข่ ดั กับบทบัญญัตนิ ริ นั ดรทีถ่ กู ก�ำหนดเอาไว้ในมาตรา 79 วรรค 3
ของกฎหมายพื้นฐานเท่านั้น169 ในความหมายดังกล่าว บุคคลจึงไม่อาจใช้สิทธิต่อต้าน
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้ หากว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้นไม่ได้เป็นการ
ขัดกับบทบัญญัติที่ต้องห้ามไม่ให้แก้ไขตามมาตรา 79 วรรค 3 ของกฎหมายพื้นฐาน170
เมื่อเกิดกรณีที่เป็นความพยายามในการล้มล้างระบบรัฐธรรมนูญตามความหมาย
ในมาตรานีแ้ ล้ว บุคคลซึง่ ไม่วา่ จะเป็นในรูปของบุคคลแต่ละคน (Individual) หรือกลุม่ บุคคล
(Kollektiv) ย่อมสามารถด�ำเนินการต่อต้านการกระท�ำที่เป็นความพยายามดังกล่าวได้
แต่ทงั้ นีม้ าตรา 20 วรรค 4 ก�ำหนดเงือ่ นไขส�ำคัญเอาไว้วา่ บุคคลหรือกลุม่ บุคคลจะใช้สทิ ธิ
ในการต่อต้านการล้มล้างระบบรัฐธรรมนูญตามมาตรานี้ได้ก็ต่อเมื่อ “ไม่มีหนทางอื่นใด
ที่จะช่วยเหลือได้หรือแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวได้” ดังนั้น ก่อนที่จะใช้สิทธิต่อต้าน
ตามมาตรานีไ้ ด้ จะต้องปรากฎว่าได้มคี วามพยายามในการใช้เครือ่ งมือหรือมาตรการในทาง
กฎหมายทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีการใช้สิทธิทางศาลแล้ว แต่ยังไม่สามารถ
ป้องกันหรือแก้ไขเหตุดังกล่าวได้171 จึงจะสามารถใช้สิทธิตามมาตรา 20 วรรค 4 นี้ได้
โดยผลของเงือ่ นไขตามมาตรา 20 วรรค 4 ดังกล่าวนัน้ ท�ำให้ในทางปฏิบตั นิ นั้ สิทธิในการ
ต่อต้านการล้มล้างรัฐธรรมนูญ (Widerstandrecht) ตามมาตรา 20 วรรค 4 นี้นั้น
168

169
170

171

BVerfGE 73, 206, 250; Leisner, in: Helge Sodan, Grundgesetz, Beck´scher Kompack-Kommentar, Art. 20 Rn. 68; Friedrich E. Schnapp, von Münch/Kunig, Grundgesetz-Kommentar,
Band 2, 5. Aufl., München 2001, Art. 20 Rn. 58.
ดังนัน้ การตีความค�ำว่า “ระเบียบในทางรัฐธรรมนูญ” ตามมาตรา 20 วรรค 4 นีจ้ ะต้องตีความให้สอดคล้อง
กับมาตรา 79 วรรค 3 ของกฎหมายพื้นฐานด้วย
Leisner, in: Helge Sodan, Grundgesetz, Beck´scher Kompack-Kommentar, Art. 20 Rn.68;
Jarass, in: Jarass/Pieroth, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Kommentar,
Art. 20 Rn. 129.
BVerfGE 5, 85, 377.
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เป็นบทบัญญัติที่ไม่มีที่ใช้ในทางปฏิบัติ172 หรือเป็นเพียงบทบัญญัติที่เป็นสัญลักษณ์
ของความพยายามในการปกป้องรัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตยเท่านั้น173
					 6) การก�ำหนดหน้าที่ในการภักดีต่อรัฐธรรมนูญ (Verfassungstreuklauseln) ในการใช้สิทธิขั้นพื้นฐาน
					 รัฐธรรมนูญเยอรมันบางมาตราก�ำหนดให้ผู้ทรงสิทธิขั้นพื้นฐานจะต้อง
มีหน้าที่ในการให้ความภักดีต่อรัฐธรรมนูญด้วย ซึ่งกรณีนี้ได้แก่กรณีของเสรีภาพ
ทางวิชาการตามมาตรา 5 วรรค 3 กฎหมายพื้นฐาน ซึ่งบัญญัติว่า “ศิลปะและวิชาการ
การวิจัยและการสอนย่อมเป็นอิสระ เสรีภาพในการสอนย่อมไม่หลุดพ้นต่อหน้าที่
ในการให้ความภักดีต่อรัฐธรรมนูญ”
		 มาตรา 5 วรรค 3 ของกฎหมายพื้ น ฐานเป็ น ตั ว อย่ า งของความพยายาม
ของผู้ร่างกฎหมายพื้นฐานอีกประการหนึ่ง ที่จะสอดแทรกหลักประชาธิปไตยที่ปกป้อง
ตนเองได้ (Streitbare Demokratie) เอาไว้ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญให้มากที่สุด
เท่าทีจ่ ะเป็นไปได้ โดยถือว่าบทบัญญัตใิ นลักษณะดังกล่าวเป็นการจ�ำกัดสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน
หรือสิทธิตามรัฐธรรมนูญโดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเองโดยตรง (Verfassungsunmittelbare Schranken)174 ทัง้ นี้ บทบัญญัตมิ าตรา 5 กฎหมายพืน้ ฐานรับรองว่า เสรีภาพ
ทางวิชาการซึง่ หมายถึงเสรีภาพในการสอนและการวิจยั นัน้ ย่อมเป็นอิสระ โดยทีม่ าตรา 5
วรรค 3 ดังกล่าวไม่ได้ก�ำหนดให้ฝ่ายนิติบัญญัติสามารถตรากฎหมายขึ้นเพื่อจ�ำกัด
เสรีภาพในประการดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ร่างรัฐธรรมนูญก�ำหนดให้ผู้ทรงเสรีภาพ
ทางวิชาการ ซึง่ ได้แก่อาจารย์มหาวิทยาลัยรวมถึงนักวิชาการทัง้ หลายจะต้องใช้เสรีภาพ
ในการวิจัยและการสอนของตนให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ในทางวิชาการเรียก
ข้อก�ำหนดในรัฐธรรมนูญในลักษณะดังกล่าวว่า “ข้อก�ำหนดความภักดีต่อรัฐธรรมนูญ”
(Treueklausel)175 เพื่อผูกพันผู้ทรงสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งหลายไว้กับหลักการพื้นฐาน
172
173
174
175

Friedrich E. Schnapp, von Münch/Kunig, Grundgesetz-Kommentar, Band 2, 5. Aufl., München
2001, Art. 20 Rn. 58.
Jarass, in: Jarass/Pieroth, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Kommentar,
Art. 20 Rn. 128.
ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์, ทฤษฎีสิทธิขั้นพื้นฐาน, หน้า 210.
Kittiyanupong, Torpong, Das Weisungsrecht im Hochschulwesen in Deutschland und
Thailand, Frankfurt am Main 2013, p.133.
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ของรัฐธรรมนูญ กล่าวอีกนัยหนึง่ ผูท้ รงเสรีภาพทางวิชาการจะใช้เสรีภาพทางวิชากาของตน
ไปในลักษณะที่ขัดรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะกับหลักการพื้นฐานทางรัฐธรรมนูญเช่น
หลักการเป็นสาธารณรัฐ หลักนิติรัฐ หลักการปกครองโดยกฎหมาย รวมถึงหลักการ
พื้นฐานทั้งหลายที่ถูกก�ำหนดเอาไว้ในมาตรา 20 วรรค 1 ถึง 3 ของกฎหมายพื้นฐาน
ไม่ได้176 ความพยายามดังกล่าว ได้แก่ ความพยายามในการคุ้มครองรัฐธรรมนูญและ
ระบอบประชาธิปไตยตามหลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้นั่นเอง
					 7) การจ�ำกัดสิทธิในการรักษาความลับของจดหมาย ไปรษณีย์รวมถึง
การติดต่อทางไกล (Beschränkungen des Briefs-, Post-und Fernmeldegeheimnisses)
					 มาตรา 10 วรรค 2 กฎหมายพืน้ ฐานบัญญัตวิ า่ “การจ�ำกัดสิทธิในการรักษา
ความลับของจดหมาย ไปรษณีย์ รวมถึงการติดต่อทางไกลนัน้ ให้ทำ� ได้เฉพาะทีม่ กี ฎหมาย
ให้อ�ำนาจไว้เป็นการเฉพาะ ในกรณีที่กฎหมายเช่นว่านั้นมีวัตถุประสงค์ในการปกป้อง
“ระเบียบพื้นฐานการปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตย” หรือความปลอดภัย
ของสหพันธรัฐและมลรัฐ กฎหมายอาจก�ำหนดต่อไปได้วา่ การด�ำเนินการในลักษณะดังกล่าว
ให้ทำ� ได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งบุคคลทีอ่ าจได้รบั ผลกระทบก่อน และอาจให้มอี งค์กรทีท่ ำ� หน้าที่
ในการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจดังกล่าวของรัฐได้ต่อไป”
					 หลักการปกป้องระเบียบพืน้ ฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตย หรือ
หลักประชาธิปไตยทีป่ กป้องตนเองได้ (Streitbare Demokratie) นัน้ ได้รบั การสอดแทรก
ไว้ในมาตรา 10 วรรค 2 ของกฎหมายพื้นฐานอีกมาตราหนึ่ง ทั้งนี้ ถือว่าบทบัญญัติ
ในมาตรา 10 วรรค 2 ของกฎหมายพืน้ ฐานเป็นบทบัญญัตทิ กี่ ำ� หนดเงือ่ นไขในการจ�ำกัด
สิทธิในการรักษาความลับของจดหมาย ไปรษณีย์ รวมถึงการติดต่อทางไกล ทั้งนี้
ในมาตรา 10 วรรค 2 ของกฎหมายพืน้ ฐานก�ำหนดว่า การจ�ำกัดสิทธิในการรักษาความลับ
ของจดหมาย ไปรษณีย์ รวมถึงการติดต่อทางไกลให้ท�ำได้เฉพาะในกรณีที่มีกฎหมาย
ให้อำ� นาจไว้เป็นการชัดแจ้งเท่านัน้ (Gesetzesvorbehalt) ทัง้ นี้ กฎหมายทีต่ ราขึน้ เพือ่ จ�ำกัด
สิทธิขั้นพื้นฐานดังกล่าวนั้นจะต้องตราขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาไว้ซึ่งระเบียบ
พื้นฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยหรือความปลอดภัยของสาธารณรัฐ ดังนั้น
เพื่อรักษาไว้ซึ่งหลักการพื้นฐานในทางรัฐธรรมนูญดังกล่าว ฝ่ายนิติบัญญัติย่อมสามารถ
176

ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์, เสรีภาพทางวิชาการในระบบกฎหมายเยอรมัน, หน้า 550
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ตรากฎหมายขึ้ น มาเพื่อจ�ำกัดสิท ธิขั้นพื้นฐานประเภทนี้ได้ ทั้งนี้ตราบเท่าที่ไม่ขัด
กับหลักความพอสมควรแก่เหตุและหลักการคุ้มครองสาระส�ำคัญของสิทธิขั้นพื้นฐาน
					 8) การจ�ำกัดเสรีภาพในการย้ายถิ่นที่อยู่หรือเสรีภาพในการเดินทาง
(Einschränkungen der Freizügigkeit)
					 มาตรา 11 วรรค 2 กฎหมายพืน้ ฐานบัญญัตวิ า่ “การจ�ำกัดเสรีภาพในการ
ย้ายถิน่ ทีอ่ ยูส่ ามารถท�ำได้เฉพาะเมือ่ มีกฎหมายเฉพาะให้อำ� นาจไว้เป็นการชัดแจ้งเท่านัน้
และการจ�ำกัดเสรีภาพเช่นว่านัน้ ให้ทำ� ได้เฉพาะกรณีทจี่ ำ� เป็นเพือ่ เป็นการปกป้องระเบียบ
พื้นฐานการปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตยของทั้งสหพันธรัฐและมลรัฐและ
เพือ่ เป็นการต่อสูก้ บั โรคระบาด หายนะภัยหรือเหตุรา้ ยแรงทัง้ หลาย รวมถึงเพือ่ เป็นการ
คุ้มครองเยาวชนหรือป้องกันไม่ให้เกิดการกระท�ำผิดอาญา”ในท�ำนองเดียวกับการ
คุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานในบทบัญญัติมาตราอื่น ๆ มาตรา 11 วรรค 2 กฎหมายพื้นฐาน
ได้รบั รองเสรีภาพในการย้ายถิน่ ทีอ่ ยูห่ รือเสรีภาพในการเดินทางไว้แบบมีเงือ่ นไขในการ
ตรากฎหมายจ�ำกัดสิทธิ ดังนั้นฝ่ายนิติบัญญัติย่อมมีอ�ำนาจในการตรากฎหมายที่มีผล
เป็นการจ�ำกัดสิทธิในการย้ายถิน่ ทีอ่ ยูห่ รือเสรีภาพในการเดินทางได้ แต่กฎหมายดังกล่าวนัน้
จะต้องมีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองคุณค่าบางประการที่ถูกก�ำหนดไว้ในมาตรา 11
วรรค 2 นี้เท่านั้น ซึ่งได้แก่ การปกป้องระเบียบพื้นฐานการปกครองในระบอบเสรี
ประชาธิปไตยของทั้งสหพันธรัฐและมลรัฐ การต่อสู้กับโรคระบาด หายนะภัยหรือ
เหตุรา้ ยแรงทัง้ หลาย รวมถึงการคุม้ ครองเยาวชนหรือป้องกันไม่ให้เกิดการกระท�ำผิดอาญา
ดังนั้นจะเห็นได้ว่า เราย่อมพิจารณามาตรา 11 วรรค 2 ของกฎหมายพื้นฐานในฐานะ
กลไกหนึ่งของหลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้เช่นเดียวกัน
					 9) สิ ท ธิ ใ นการป้ อ งกั น ภยั น ตรายที่ จ ะเกิ ด กั บ สหพั น ธรั ฐ และมลรั ฐ
ทั้งหลายในสถานการณ์ฉุกเฉิน
					 มาตรา 91 กฎหมายพื้นฐานบัญญัติว่า “เพื่อป้องกันอันตรายที่มีมา
เป็นการข่มขู่ต่อสถานภาพของรัฐหรือต่อระเบียบพื้นฐานการปกครองในระบอบเสรี
ประชาธิปไตยของสหพันธรัฐหรือมลรัฐ มลรัฐใดมลรัฐหนึ่งอาจร้องขอก�ำลังต�ำรวจ
ไปยังมลรัฐอืน่ ๆ หรือร้องขอก�ำลังเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยปกครองจากหน่วยงานทางปกครองอืน่ ๆ
ทั้งหลายหรือจากหน่วยงานทางด้านการคุ้มครองชายแดนให้เข้ามาช่วยเหลือต่อต้าน
เหตุการณ์ดังกล่าว
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					 ในกรณี ที่ ม ลรั ฐ ใดมลรั ฐ หนึ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ อั น ตรายที่ มี ม าในลั ก ษณะข่ ม ขู ่
และมลรัฐนัน้ ไม่อาจต่อสูห้ รือไม่อยูใ่ นภาวะทีพ่ ร้อมทีจ่ ะต่อสูป้ อ้ งกันตนเอง รัฐบาลสหพันธ์
อาจมีค�ำสั่งให้ก�ำลังต�ำรวจในมลรัฐนั้น หรือก�ำลังต�ำรวจในมลรัฐอื่น ๆ รวมถึงเจ้าหน้าที่
ด้านการรักษาแนวชายแดนให้เข้าช่วยเหลือต่อต้านเหตุดังกล่าวได้ ในกรณีที่ภยันตราย
เช่นว่านั้นผ่านพ้นไปแล้ว วุฒิสภาอาจมีมติขอให้ยกเลิกค�ำสั่งข้างต้นของรัฐบาลสหพันธ์
ได้ ในกรณีทอี่ นั ตรายเช่นว่านัน้ เกิดขึน้ ในพืน้ ทีข่ องหลายมลรัฐพร้อม ๆ กันรัฐบาลสหพันธ์
อาจออกค�ำสั่งในกรณีที่จ�ำเป็นให้รัฐบาลมลรัฐทั้งหลายด�ำเนินการเพื่อป้องกันอันตราย
ที่กล่าวข้างต้นนั้นได้”
					 มาตรา 91 ของกฎหมายพืน้ ฐานดังกล่าวซึง่ เป็นบทบัญญัตเิ รือ่ ง “กรณีฉกุ เฉิน
ทีเ่ กิดขึน้ ภายในรัฐ” (Innere Notstand) นีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ทีถ่ กู น�ำเข้ามาในกฎหมายพืน้ ฐาน
ด้วยเหตุผลเรื่องความพยายามในการสถาปนาหลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้
(Streitbare Demokratie; Wehrhafte Demokratie) เอาไว้ในกฎหมายพื้นฐาน177
โดยในวรรค 1 ของมาตราดังกล่าวก�ำหนดหน้าที่ในการดูแลสถานการณ์ฉุกเฉินให้เป็น
ของมลรัฐ (Länder) และในวรรค 2 ของมาตราดังกล่าวก�ำหนดหน้าที่เช่นว่านั้นให้เป็น
ของสหพันธ์ (Bund) ทัง้ นี้ ค�ำว่า “กรณีฉกุ เฉินทีเ่ กิดขึน้ ภายในรัฐ” (Innere Notstand)178
หมายความว่า ภยันตรายทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากสภาพการณ์ใช้ชีวิตหรือสภาพการณ์
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในรัฐหรือในสังคมภายในรัฐ179 ดังนั้น ภยันตรายทั้งหลายที่มีจาก
การภายนอกรัฐ ไม่ว่าจะเป็นการโจมตีทางเศรษฐกิจหรือทางสังคม จึงไม่ใช่กรณี
ตามมาตรา 91 นี้ ทัง้ นี้ สิง่ ส�ำคัญทีไ่ ด้รบั การคุม้ ครองจากบทบัญญัตมิ าตรา 91 นี้ ได้แก่
“หลักการพืน้ ฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (Die freiheitliche demokratische
Grundordnung) ซึ่งหมายถึงหลักการปกครองที่ไม่ใช้อ�ำนาจเด็ดขาดหรืออ�ำนาจ
ตามอ�ำเภอใจ หากแต่เป็นการปกครองโดยกฎหมายทีว่ างอยูบ่ นหลักการปกครองตนเอง
ของประชาชน โดยผ่านระบบเสียงข้างมาก”180 นอกจากนั้นสิ่งที่ได้รับการคุ้มครอง
จากมาตรานี้ ได้แก่ “สถานภาพของสหพันธรัฐ” (Bestand des Bundes) ซึ่งหมายถึง
177
178
179
180

BVerfGE 39, 334.
ในทางตรงกันข้ามกฎหมายพื้นฐานได้ให้ความหมายของกรณีฉุกเกิดที่มาจากภายนอกรัฐ (Äußerer
Notstand) เอาไว้ในมาตรา 115a ของกฎหมายพื้นฐาน
Haratsch, in: Helge Sodan, Grundgesetz, Beck´scher Kompack-Kommentar, Art. 91 Rn. 2.
BVerfGE 2, 1, 12.
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การคุม้ ครองความด�ำรงอยูข่ องรัฐทัง้ หมด รวมถึงการคุม้ ครองความสามารถของรัฐในการ
ที่จะบริหารจัดการภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการคุ้มครองการด�ำรงชีวิต
โดยปกติสุขและสิทธิเสรีภาพของประชาชน181 นอกจากนี้ค�ำว่า “ภยันตรายที่มีมา
เป็นการข่มขู่” (Drohende Gefahr) ตามมาตรานี้ หมายถึง ภยันตรายทั้งหลายที่จะก่อ
ให้เกิดความเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ต่อหลักการพื้นฐานการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยและต่อสถานภาพของรัฐ ทั้งนี้ตัวอย่างส�ำคัญในทางต�ำราที่ถือว่าเป็นการ
กระท�ำที่ขัดต่อหลักการพื้นฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและเป็นอันตราย
ต่อสถานภาพของรัฐตามมาตรานี้ได้แก่ การใช้ก�ำลังขัดขวางการเลือกตั้ง การยึดอาคาร
รัฐสภา การขัดขวางไม่ให้มีการใช้สิทธิทางศาลหรือการพิจารณาพิพากษาคดีอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นต้น182 อย่างไรก็ตามสิทธิตามมาตรา 91 กฎหมายพื้นฐานนี้ไม่อาจ
ถูกยกขึน้ เพือ่ ใช้ตอ่ ต้านการนัดหยุดงานหรือการต่อสูท้ างแรงงานได้ ทัง้ นีเ้ พราะสิทธิในการ
นัดหยุดงานหรือการต่อสู้ในทางแรงงานนั้น เป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญประการหนึ่ง
เช่นเดียวกัน
					 มาตรา 91 วรรค 1 ให้อ�ำนาจมลรัฐที่เกิดภยันตรายหรือกรณีฉุกเฉินขึ้น
ในการทีจ่ ะร้องขอก�ำลังต�ำรวจหรือเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยปกครองของมลรัฐอืน่ ๆ ให้เข้ามาป้องกัน
อันตรายที่เกิดขึ้นมาเป็นกรณีฉุกเฉินนั้น ทั้งนี้มลรัฐที่ถูกร้องขอมีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ
ในการให้ความช่วยเหลือแก่มลรัฐทีเ่ ป็นผูร้ อ้ งขอ อย่างไรก็ตามมาตรา 91 วรรค 1 ก�ำหนด
เงือ่ นไขเอาไว้วา่ มลรัฐใดจะร้องขอความช่วยเหลือไปยังมลรัฐอืน่ ๆ ได้นนั้ จะต้องปรากฎ
ข้อเท็จจริงว่ามลรัฐทีร่ อ้ งขอนัน้ ไม่อาจใช้กำ� ลังต�ำรวจหรือฝ่ายปกครองของตนเองในการ
แก้ไขสถานการณ์หรือเหตุการณ์ดังกล่าวได้ ทั้งนี้เมื่อมีค�ำร้องขอเข้ามาตามมาตรา 91
วรรค 1 ผู้มีหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือได้แก่สหพันธ์ (Bund) และมลรัฐทั้งหลาย
(Länder) ซึง่ หมายถึง ก�ำลังต�ำรวจ (ซึง่ ขึน้ ตรงกับมลรัฐอืน่ ๆ) และ ก�ำลังของฝ่ายปกครอง
ทางด้านการคุ้มครองชายแดน (ซึ่งขึ้นตรงกับสหพันธ์) ทั้งนี้มีข้อสังเกตว่า เมื่อเกิดกรณี
ฉุกเฉินตามมาตรา 91 วรรค 1 เกิดขึน้ เป็นการภายในมลรัฐนัน้ ผูม้ หี น้าทีใ่ ห้ความช่วยเหลือ
ได้แก่ ก�ำลังต�ำรวจและก�ำลังฝ่ายปกครองเท่านั้น ทั้งนี้ก�ำลังทหาร (Bundeswehr) ไม่มี
181
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อ�ำนาจเข้ามาระงับเหตุที่เกิดขึ้นเป็นการภายในรัฐดังกล่าว183 นอกจากนั้นต�ำรวจหรือ
ฝ่ายปกครองที่เข้ามาระงับเหตุตามที่ถูกร้องขอนั้น จะต้องใช้มาตรการตามกฎหมาย
ของต�ำรวจหรือฝ่ายปกครองเท่านั้น จะใช้มาตรการทางทหารหรือมาตรการที่มีรูปแบบ
เดียวกับทางทหารไม่ได้ และในกรณีที่มีความช่วยเหลือจากสหพันธ์หรือมลรัฐอื่น ๆ เข้า
มาหลายรูปแบบ มลรัฐที่ร้องขอความช่วยเหลือมีสิทธิที่จะเลือกเอาว่า จะใช้ก�ำลังของ
ต�ำรวจหรือฝ่ายปกครองที่มาจากสหพันธ์หรือมาจากมลรัฐใดมลรัฐหนึ่งก็ได้
					 มาตรา 91 วรรค 2 กฎหมายพืน้ ฐานก�ำหนดหน้าทีใ่ นการดูแลสถานการณ์
ฉุกเฉินให้เป็นของสหพันธ์ (Bund) บทบัญญัติมาตรา 91 วรรค 2 นี้มาจากหลักการที่ว่า
หน้าทีใ่ นการรักษาระบบรัฐธรรมนูญทัง้ หมด และการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยภายในรัฐ
โดยภาพรวมนั้น เป็นหน้าที่ของสหพันธ์ (Bund)184 ทั้งนี้ อ�ำนาจของรัฐบาลสหพันธ์
(Bundesregierung) ในการด�ำเนินการป้องกันเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นนั้น จะสามารถใช้ได้
เฉพาะกรณีทมี่ ลรัฐทีเ่ กิดเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หรือไม่อยูใ่ นสถานะทีจ่ ะแก้ไข
เหตุดังกล่าวได้เท่านั้น185 ในกรณีที่เข้าเงื่อนไขตามมาตรา 91 วรรค 2 กล่าวคือ กรณีที่
มลรัฐใดมลรัฐหนึ่งที่ได้รับอันตรายที่มีมาในลักษณะข่มขู่ และมลรัฐนั้นไม่อาจต่อสู้หรือ
ไม่อยูใ่ นภาวะทีพ่ ร้อมทีจ่ ะต่อสูป้ อ้ งกันตนเอง รัฐบาลสหพันธ์จะต้องตัดสินใจเข้าระงับเหตุ
ในฐานะทีเ่ ป็นองค์กรกลุม่ กล่าวคือจะต้องมีมติคณะรัฐมนตรีวา่ จะเข้าด�ำเนินการป้องกัน
เหตุฉุกเฉินดังกล่าว ทั้งนี้ รัฐบาลสหพันธ์มีอ�ำนาจในการออกค�ำสั่งให้ก�ำลังต�ำรวจ
ของมลรัฐทีเ่ หตุเกิดขึน้ หรือก�ำลังต�ำรวจของมลรัฐอืน่ ๆ หรือก�ำลังต�ำรวจของสหพันธ์เอง
เข้าด�ำเนินการระงับเหตุดังกล่าว ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีดุลพินิจว่าจะให้ใช้
กองก�ำลังในส่วนใดก่อนก็ได้ ทั้งนี้ ให้พิจารณาเป็นกรณีไปว่า การใช้ก�ำลังในส่วนใดจะ
ระงับหรือป้องกันเหตุทเี่ กิดขึน้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ อย่างไรก็ตาม ในทุกกรณี
มลรัฐที่เหตุเกิดขึ้นหรือที่เกิดภยันตรายนั้นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ไม่ว่าในทางข้อเท็จจริงกองก�ำลังที่เข้าระงับเหตุจะมาจากสหพันธ์หรือมาจากมลรัฐอื่น
ก็ตาม ทั้งนี้ในกรณีที่อันตรายเช่นว่านั้นเกิดขึ้นในพื้นที่ของหลายมลรัฐพร้อมกัน รัฐบาล
สหพันธ์อาจออกค�ำสั่งในกรณีที่จ�ำเป็นให้รัฐบาลมลรัฐทั้งหลายด�ำเนินการเพื่อป้องกัน
อันตรายที่กล่าวข้างต้นนั้นร่วมกันได้
183
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					 10) สิทธิในการยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญว่าตุลาการด�ำเนินการ
ที่ขัดต่อระเบียบพื้นฐานในทางรัฐธรรมนูญ
					 มาตรา 98 (2) กฎหมายพื้นฐานบัญญัติว่า “ในกรณีที่ผู้พิพากษาระดับ
สหพันธ์กระท�ำการอย่างใดอย่างหนึง่ ทัง้ ในระหว่างปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละนอกเหนือการปฏิบตั ิ
หน้าทีใ่ นลักษณะทีข่ ดั ต่อหลักการพืน้ ฐานของกฎหมายพืน้ ฐาน หรือขัดต่อระเบียบพืน้ ฐาน
ในทางรัฐธรรมนูญของมลรัฐใดมลรัฐหนึง่ เสียงข้างมากสองในสามของสภาผูแ้ ทนราษฎร
อาจยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้มีการโยกย้ายผู้พิพากษาท่านดังกล่าวหรือ
ให้ผพู้ พิ ากษาดังกล่าวพ้นจากหน้าที่ และในกรณีทกี่ ารกระท�ำดังกล่าวเกิดจากความจงใจ
ศาลอาจตัดสินใจไล่ผู้พิพากษาดังกล่าวออกจากราชการได้”
					 บทบัญญัติมาตรา 98 ของกฎหมายพื้นฐานทั้งมาตรานี้ก�ำหนดขึ้นมา
เพือ่ รับรองสถานะพิเศษในทางกฎหมายของตุลาการเพือ่ ประกันความเป็นอิสระของศาล
อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติในวรรค 2 และวรรค 5 ของมาตราดังกล่าวที่ให้อ�ำนาจ
ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดว่า การใช้อ�ำนาจหน้าที่ของตุลาการนั้นขัดกับหลักการพื้นฐาน
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยหรือไม่ย่อมเป็นการแสดงให้เห็นถึงกลไกส�ำคัญ
ของหลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ (Streitbare Demokratie; Wehrhafte
Demokratie) ในอีกประการหนึ่งที่ปรากฎอยู่ในกฎหมายพื้นฐาน186
					 การร้องเรียนผู้พิพากษา (Richteranklage) ตามวรรค 2 และวรรค 5
ของมาตรา 98 กฎหมายพื้นฐานแตกต่างกันในแง่ที่ว่า กรณีตามมาตรา 98 วรรค 2 นั้น
เป็นการร้องเรียนผูพ้ พิ ากษาระดับสหพันธ์ (Bundesrichter) ต่อศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์
(Bundesverfassungsgericht) แต่กรณีตามมาตรา 98 วรรค 5 นั้นเป็นการร้องเรียน
ผูพ้ พิ ากษาระดับมลรัฐ (Landesrichter) แต่เป็นการร้องเรียนต่อศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์
(Bundesverfassungsgericht) เช่นเดียวกัน ทั้งนี้เนื้อหาของค�ำร้องเรียนหรือค�ำฟ้อง
ทีข่ นึ้ สูก่ ารพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์ ได้แก่ การให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาชีข้ าด
ว่าผูพ้ พิ ากษาระดับสหพันธ์กระท�ำการอย่างใดอย่างหนึง่ ทัง้ ในระหว่างปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละ
นอกเหนือการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นลักษณะทีข่ ดั ต่อหลักการพืน้ ฐานของกฎหมายพืน้ ฐาน หรือ
ขัดต่อระเบียบพืน้ ฐานในทางรัฐธรรมนูญของมลรัฐใดมลรัฐหนึง่ ทัง้ นีอ้ ะไรคือการปฏิบตั ิ
186
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หน้าทีท่ ขี่ ดั กับหลักการพืน้ ฐานในทางรัฐธรรมนูญหรือระเบียบพืน้ ฐานในทางรัฐธรรมนูญ
ย่อมมีความหมายเดียวกับในบทบัญญัติมาตราอื่น ๆ คือเป็นการใช้อ�ำนาจที่ขัดกับ
“หลักการพืน้ ฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตย” และเมือ่ ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า
ผู้พิพากษาได้ปฏิบัติขัดกับหลักการพื้นฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจริง
ศาลรัฐธรรมนูญย่อมมีอ�ำนาจในการโยกย้ายผู้พิพากษาท่านดังกล่าวหรือให้ผู้พิพากษา
ดั ง กล่ า วพ้ น จากหน้ า ที่ และในกรณี ที่ ก ารกระท� ำ ดั ง กล่ า วเกิ ด จากความจงใจ
ศาลรัฐธรรมนูญอาจตัดสินใจไล่ผู้พิพากษาดังกล่าวออกจากราชการได้”
3.1.2.4 กลไกในกฎหมายอาญา
					 นอกเหนือจากการที่หลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ (Streitbare
Demokratie) จะได้รับการรับรองไว้ในกฎหมายพื้นฐานหลายมาตรา โดยสิ่งที่เป็น
หัวใจส�ำคัญหรือแกนกลางของหลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ในบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ ได้แก่ “การคุม้ ครองหลักการพืน้ ฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตย”
(Die freiheitliche demokratische Grundordnung)187 แล้วนั้น หลักการในท�ำนอง
ดังกล่าวยังได้รับการรับรองไว้ในประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน (Strafgesetzbuch;
StGB) ด้วย โดยหลักการคุม้ ครองระบอบประชาธิปไตยและความมัน่ คงปลอดภัยของรัฐนี้
ได้รับการบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา (StGB) ตั้งแต่มาตรา 80a ถึง 91a
โดยมาตรา 80a จะเป็นความผิดเกีย่ วกับการท�ำลายสันติภาพ (Friedenverrat) มาตรา 81 - 83a
จะเป็นความผิดฐานกบฏหรือทรยศต่อชาติ (Hochverrat) และตั้งแต่มาตรา 84 - 91a
จะเป็นความผิดฐานก่อให้เกิดอันตรายต่อนิติรัฐและประชาธิปไตย (Gefährdung des
demokratischen Rechtsstaates) โดยฐานความผิดของบทบัญญัติในประมวล
กฎหมายอาญาทั้งหลายดังกล่าวมีดังต่อไปนี้
					 มาตรา 80 (ความผิดฐานยุยงปลุกปัน่ ให้มกี ารก่ออาชญากรรม) บัญญัตวิ า่
“ผู้ใดที่อาศัยอยู่เขตพื้นที่ภายใต้บังคับของกฎหมายพื้นฐานนี้ ได้ท�ำการยุยงปลุกปั่น
ในระหว่ า งการชุ ม นุ ม หรื อ ผ่ า นทางข้ อ เขี ย นที่ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรให้ มี ก ารก่ อ
อาชญากรรมขึ้น ต้องได้รับโทษจ�ำคุกตั้งแต่สามถึงห้าปี”
187

Schulz, Sarah, Die freiheitliche demokratische Grundordnung-strafrechtliche Anwendbarkeit
statt demokratischer Minimalkonsens, Kritische Justiz, Vol. 48, No. 3 (2015), 288, 288.
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					 มาตรา 81 (ความผิดฐานกบฏต่อสหพันธ์) บัญญัติว่า
					 “(1) ผูใ้ ดกระท�ำการโดยใช้กำ� ลังหรือข่มขูว่ า่ จะกระท�ำการโดยใช้กำ� ลังเพือ่
							 1. ท�ำลายความมั่นคงของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี หรือ
							 2. เปลี่ ย นแปลงระเบี ย บพื้ น ฐานทางรั ฐ ธรรมนู ญ ตามกฎหมาย
พื้นฐานของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีให้ได้รับโทษจ�ำคุกตลอดชีวิตหรือโทษจ�ำคุก
ไม่ต�่ำกว่าสิบปี
					 (2) ในกรณีที่การกระท�ำดังกล่าวเป็นการกระท�ำที่มีลักษณะรุนแรงหรือ
เสียหายน้อยให้ลงโทษตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี”
					 มาตรา 82 (ความผิดฐานกบฏที่กระท�ำต่อมลรัฐใดมลรัฐหนึ่ง) บัญญัติว่า
					 “(1) ผูใ้ ดกระท�ำการโดยใช้กำ� ลังหรือข่มขูว่ า่ จะกระท�ำการโดยใช้กำ� ลังเพือ่
							 1. เปลีย่ นแปลงอาณาเขตของมลรัฐใดมลรัฐหนึง่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน
ให้เป็นของมลรัฐอื่น หรือเพื่อแบ่งแยกดินแดนบางส่วนออกจากมลรัฐนั้น หรือ
							 2. เปลีย่ นแปลงระเบียบพืน้ ฐานทางรัฐธรรมนูญทีอ่ ยูใ่ นรัฐธรรมนูญ
ของมลรัฐใดมลรัฐหนึ่งให้ได้รับโทษจ�ำคุกระหว่างหนึ่งปีถึงสิบปี
					 (2) ในกรณีที่การกระท�ำดังกล่าวเป็นการกระท�ำที่มีลักษณะรุนแรงหรือ
เสียหายน้อยให้ได้รับโทษจ�ำคุกระหว่างหกเดือนถึงห้าปี”
					 มาตรา 83 (ความผิดฐานตระเตรียมการก่อกบฏ) บัญญัติว่า
					 “ผู ้ ใ ดตระเตรี ย มกระท� ำ การอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น กบฏ
ต่อสหพันธ์ ให้ได้รับโทษจ�ำคุกตั้งแต่หนึ่งถึงสิบปี ในกรณีที่เป็นการกระท�ำที่มีลักษณะ
รุนแรงหรือเสียหายน้อย ให้ได้รับโทษจ�ำคุกตั้งแต่หนึ่งถึงห้าปีผู้ใดตระเตรียมกระท�ำการ
อย่างใดอย่างหนึง่ ทีม่ ลี กั ษณะเป็นกบฏต่อมลรัฐ ให้ได้รบั โทษจ�ำคุกตัง้ แต่สามเดือนถึงห้าปี”
					 มาตรา 83a (กรณีส�ำนึกผิด) บัญญัติว่า
					 “(1) ในกรณีตามมาตรา 81 และ 82 ศาลอาจใช้ดุลพินิจในการลดโทษ
อาญาหรืองดเว้นการลงโทษทางอาญาได้ หากว่าผูก้ ระท�ำผิดได้สมัครใจให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับ
การกระท�ำความผิดอืน่ ๆ หรือผูก้ ระท�ำผิดได้ทำ� การยับยัง้ หรือบรรเทาผลร้ายจากอันตราย
ที่เกิดจากการกระท�ำของบุคคลอื่นหรือป้องกันไม่ให้อันตรายนั้นเกิดขึ้น”
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					 (2) ในกรณีตามมาตรา 83 ศาลอาจใช้ดุลพินิจลดโทษหรืองดเว้นโทษ
ตามวรรคหนึ่ง หากว่าผู้กระท�ำผิดได้สมัครใจที่จะหยุดกระท�ำก่อนที่จะได้ลงมือ หรือ
ได้ทำ� การยับยัง้ หรือบรรเทาผลร้ายจากการกระท�ำของตนเพือ่ ไม่ให้บคุ คลอืน่ น�ำการกระท�ำ
ของตนนั้นไปด�ำเนินการต่อไป”
					 มาตรา 84 (ความผิดฐานการด�ำเนินงานต่อของพรรคการเมืองที่ถูก
พิพากษาว่าเป็นพรรคการเมืองที่ขัดรัฐธรรมนูญ) บัญญัติว่า
					 “(1) ผูใ้ ดกระท�ำการในฐานะผูน้ ำ� หรือผูอ้ ยูเ่ บือ้ งหลังองค์กรใดองค์กรหนึง่
ที่อยู่ภายใต้ผลบังคับของประมวลกฎหมายอาญานี้
							 1. ซึ่งถูกศาลรัฐธรรมนูญพิพากษาว่าเป็นพรรคการเมืองที่ไม่ชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญ หรือ
							 2. ซึง่ ถูกศาลรัฐธรรมนูญพิพากษาว่าเป็นพรรคการเมืองทีถ่ กู ตัง้ ขึน้
มาเพื่อด�ำเนินการแทนพรรคการเมืองที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญพิพากษาว่าไม่ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญให้ได้รบั โทษจ�ำคุกตัง้ แต่สามเดือนถึงห้าปี ทัง้ นีค้ วามพยายามในการกระการ
ดังกล่าวถือเป็นความผิดอาญาด้วย
					 (2) ผู้ใดที่ด�ำเนินการในฐานะสมาชิกของพรรคการเมืองตามวรรคหนึ่ง
หรือให้การสนับสนุนองค์กรและการด�ำเนินการขององค์กรดังกล่าวให้ได้รับโทษจ�ำคุก
สูงสุดไม่เกินห้าปี หรือให้ได้รับโทษปรับ
					 (3) ผู ้ ใ ดก็ ต ามขั ด ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ในกระบวนพิ จ ารณา
ยุบพรรคการเมืองตามมาตรา 21 วรรคสอง กฎหมายพืน้ ฐาน หรือขัดขวางมาตรการบังคับ
ให้เป็นไปตามค�ำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องดังกล่าวนั้น รับโทษจ�ำคุกสูงสุด
ไม่เกินห้าปีหรือให้ได้รับโทษปรับ ทั้งนี้การขัดค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่อง
การยึดสิทธิขั้นพื้นฐานตามมาตรา 18 กฎหมายพื้นฐาน ให้ได้รับโทษอย่างเดียวกัน
					 (4) ในกรณีตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ศาลอาจใช้ดุลพินิจ
ลดโทษหรืองดเว้นให้กับผู้กระท�ำผิดเล็กน้อย หรือการมีส่วนร่วมในการกระท�ำผิด
ของบุคคลดังกล่าวนั้นมีความส�ำคัญเพียงเล็กน้อยได้
					 (5) ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถึงวรรคสาม ศาลอาจพิจารณาลดโทษหรือ
งดเว้นโทษให้กับผู้กระท�ำผิดได้ในกรณีที่ผู้กระท�ำผิดสมัครใจหรือมีเจตนาอย่างจริงจัง
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ในการใช้ความพยายามยับยั้งการด�ำเนินงานต่อไปของพรรคการเมืองนั้น ในกรณี
ทีค่ วามพยายามในการยับยัง้ ของผูก้ ระท�ำผิดเช่นว่านัน้ ประสบผลส�ำเร็จ ให้บคุ คลดังกล่าว
ไม่ต้องรับโทษ”
					 มาตรา 85 (ความผิดฐานฝ่าฝืนค�ำสั่งยุบสมาคมหรือยุบกลุ่ม) บัญญัติว่า
					 “(1) ผูใ้ ดกระท�ำการในฐานะผูน้ ำ� หรือผูอ้ ยูเ่ บือ้ งหลังองค์กรใดองค์กรหนึง่
ที่อยู่ภายใต้ผลบังคับของประมวลกฎหมายอาญานี้
							 1. ซึง่ เป็นพรรคการเมืองหรือกลุม่ ทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัยตามมาตรา 33
วรรคสาม รัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยพรรคการเมือง (PartG) ว่าเป็นพรรคการเมืองหรือกลุม่ ทีเ่ ป็น
องค์กรที่เป็นตัวแทน (Ersatzorganisation) ของพรรคการเมืองซึ่งถูกยุบ
							 2. ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มที่ถูกห้ามหรือถูกยุบ เพราะด�ำเนินการ
ในลักษณะที่ต่อต้านระเบียบพื้นฐานในทางรัฐธรรมนูญ หรือต่อต้านข้อความคิดว่าด้วย
การอยูร่ ว่ มกันอย่างสงบสุขของประชาชนหรือเป็นกลุม่ ทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัยว่าเป็นตัวแทน
ของกลุ่มที่ถูกยุบหรือถูกห้าม (Ersatzorganisation) ให้ได้รับโทษจ�ำคุกสูงสุดไม่เกิน
ห้าปีหรือให้ได้รับโทษปรับ ทั้งนี้ความพยายามในการกระท�ำการดังกล่าวให้ถือเป็น
ความผิดอาญาด้วย
					 (2) ผู้ใดเป็นสมาชิกในพรรคการเมืองหรือกลุ่มตามวรรคหนึ่ง หรือ
สนับสนุนต่อองค์กรหรือการกระท�ำของพรรคการเมืองหรือกลุม่ นัน้ ให้รบั โทษจ�ำคุกสูงสุด
ไม่เกินสามปีหรือให้ได้รับโทษปรับ
					 (3) ให้น�ำมาตรา 84 วรรคสี่ และวรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม”
					 มาตรา 86 (ความผิดฐานการเผยแพร่การโฆษณาชวนเชื่อของพรรค
การเมืองซึ่งขัดรัฐธรรมนูญ) บัญญัติว่า
					 “(1) ผู้ใดใช้เครื่องมือในการโฆษณาชวนเชื่อของ
							 1. พรรคการเมืองที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์พิพากษาว่าเป็น
พรรคการเมืองทีข่ ดั ต่อรัฐธรรมนูญ หรือของพรรคการเมืองหรือกลุม่ ทางการเมืองทีไ่ ด้รบั
การชี้ขาดว่าเป็นตัวแทนของพรรคการเมืองที่ขัดรัฐธรรมนูญดังกล่าว
							 2. กลุม่ ทีถ่ กู ชีข้ าดให้ถกู ยุบเนือ่ งจากจากกระท�ำการขัดกับหลักการ
พื้นฐานในทางรัฐธรรมนูญ หรือขัดกับข้อความคิดว่าด้วยการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
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ของประชาชน หรือเป็นกลุม่ ทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัยว่าเป็นตัวแทนของกลุม่ ทีถ่ กู ยุบหรือถูกห้าม
(Ersatzorganisation)
							 3. รัฐบาล กลุ่ม หรือองค์กรที่ตั้งอยู่นอกเขตพื้นที่ที่ตกอยู่ภายใต้
บังคับประมวลกฎหมายอาญานี้ และมีวัตถุประสงค์ในการด�ำเนินการเพื่อสนับสนุน
พรรคการเมืองหรือกลุ่มที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามข้อ 1 และ 2
							 4. รวมถึงเครื่องมือในการโฆษณาชวนเชื่อที่มีวัตถุประสงค์ในการ
สนับสนุนการด�ำเนินการขององค์กรของพรรคนาซีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่
การโฆษณาชวนเชื่อนั้นทั้งภายในและภายนอกประเทศ หรือท�ำให้ข้อมูลดังกล่าวนั้น
สามารถเข้าถึงได้โดยสาธารณะ ให้รบั โทษจ�ำคุกสูงสุดไม่เกินสามปี หรือให้ได้รบั โทษปรับ
					 (2) เครื่ อ งมื อ ในการโฆษณาชวนเชื่ อ ในความหมายของวรรคหนึ่ ง
ให้หมายถึงเฉพาะเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่มีเนื้อหาขัดกับหลักการพื้นฐาน
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย หรือขัดกับข้อความคิดว่าด้วยการอยู่ร่วมกัน
อย่างปกติสุขของประชาชน
					 (3) บทบัญญัติในวรรคหนึ่งไม่ให้น�ำมาใช้ หากเครื่องมือในการโฆษณา
ชวนเชื่อนั้นเป็นของรัฐและถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการต่อต้านการกระท�ำที่ขัดกับ
รัฐธรรมนูญ หรือเป็นการกระท�ำทีม่ วี ตั ถุประสงค์ในทางศิลปะและวิชาการ การวิจยั และ
การสอน หรือเป็นการน�ำเสนอเหตุการณ์สำ� คัญในทางประวัตศิ าสตร์ หรือเพือ่ วัตถุประสงค์
อื่นที่คล้ายคลึงกัน
					 (4) ในกรณีที่การกระท�ำข้างต้นนั้นเป็นเพียงความผิดเล็กน้อย ศาลอาจ
พิจารณางดเว้นโทษส�ำหรับการกระท�ำนั้นได้”
					 มาตรา 86a (ความผิดฐานใช้เครือ่ งหมายขององค์กรทีข่ ดั กับรัฐธรรมนูญ)
บัญญัติว่า
					 “(1) การกระท�ำดังต่อไปนี้ให้ได้รับโทษจ�ำคุกสูงสุดไม่เกินสามปี หรือให้
ได้รับโทษปรับ
							 1. บุ ค คลใดเผยแพร่ เ ครื่ อ งหมายของพรรคการเมื อ งหรื อ กลุ ่ ม
ตามมาตรา 86 วรรคหนึ่ง หรือท�ำให้ปรากฎเป็นสาธารณะในการชุมนุมหรือในเอกสาร
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร
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							 2. บุคคลใดเผยแพร่วัตถุที่แสดงถึงเครื่องหมายของพรรคการเมือง
ตามข้อ 1 ทั้งภายในและภายนอกประเทศโดยวิธีการที่ปรากฎตามข้อ 1
					 (2) เครือ่ งหมายในความหมายของวรรคหนึง่ ได้แก่ ธง สัญลักษณ์ ชิน้ ส่วน
บนเครื่องแบบ ค�ำขวัญ รวมถึงท่าทางในการแสดงการทักทาย และรวมถึงเครื่องหมาย
อื่น ๆ ที่ถูกใช้ในลักษณะเดียวกัน
					 (3) ให้น�ำมาตรา 86 วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม”
					 มาตรา 87 (ความผิดฐานกระท�ำการเป็นตัวแทนที่มีวัตถุประสงค์ในการ
ก่อวินาศกรรม) บัญญัติว่า
					 “(1) โทษจ�ำคุกสูงสุดไม่เกินห้าปีหรือโทษปรับ ให้ลงแก่บคุ คลทีไ่ ด้รบั ค�ำสัง่
หรือมอบหมายจากรัฐบาล สมาคม หรือองค์กรทีอ่ ยูน่ อกเขตบังคับของประมวลกฎหมาย
อาญานี้ และผู้รับค�ำสั่งหรือการมอบหมายนั้น
							 1. ได้เตรียมพร้อมที่จะด�ำเนินการตามค�ำสั่งดังกล่าว
							 2. ได้ท�ำการมองหาวัตถุหรือเป้าหมายในการก่อวินาศกรรม
							 3. จัดให้มีเครื่องมือที่ใช้ในการก่อวินาศกรรม
							 4. จัดเตรียมสถานทีใ่ นการเก็บรักษาเครือ่ งมือในการก่อวินาศกรรม
หรือจัดเตรียมจุดที่จะให้การสนับสนุนการก่อวินาศกรรม
							 5. ตระเตรียมให้มีการฝึกอบรมหรือสอนวิธีในการก่อวินาศกรรม
							 6. จัดให้มกี ารติดต่อระหว่างตัวแทนในการก่อวินาศกรรมกับรัฐบาล
สมาคม หรือองค์กรที่เป็นผู้มอบหมายให้มีการก่อวินาศกรรมทั้งนี้เพื่อเตรียมการ
โดยเจตนาหรือโดยรูส้ ำ� นึกเพือ่ กระท�ำการให้เกิดอันตรายต่อสถานภาพหรือความปลอดภัย
ของสหพั น ธ์ ส าธารณรั ฐ เยอรมั น หรื อ กระท� ำ การที่ ขั ด ต่ อ หลั ก การพื้ น ฐานในทาง
รัฐธรรมนูญ
					 (2) การกระท�ำทีเ่ ป็นการก่อวินาศกรรมในความหมายของวรรคหนึง่ ได้แก่
							 1. การกระท�ำทีเ่ ป็นไปตามองค์ประกอบส่วนเหตุของมาตรา 109e,
305, 306-206c, 307-309, 313, 315, 315b , 316b, 316c วรรคหนึ่ง ข้อที่ 2 และ
มาตรา 317 หรือ 318
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							 2. การกระท�ำอย่างอืน่ ทีเ่ ป็นการท�ำลาย ท�ำให้ใช้ประโยชน์ไม่ได้ หรือ
ขัดขวางการด�ำเนินงานปกป้องประเทศ หรือการคุ้มครองประชาชนจากภยันตราย
จากสงคราม หรือท�ำลายเศรษฐกิจโดยรวม
					 (3) ศาลอาจพิจารณางดเว้นโทษให้สำ� หรับความผิดดังกล่าว หากผูก้ ระท�ำผิด
ได้สมัครใจยกเลิกการกระท�ำดังกล่าว และได้ด�ำเนินการแจ้งให้ฝ่ายปกครองที่เกี่ยวข้อง
ทราบว่าแผนการก่อวินาศกรรมนั้น ยังสามารถที่จะป้องกันได้”
					 มาตรา 88 (ความผิดฐานก่อวินาศกรรมที่เป็นอันตรายต่อรัฐธรรมนูญ)
บัญญัติว่า
					 “(1) ผูใ้ ดก็ตามด�ำเนินการในฐานะผูน้ ำ� หรือผูอ้ ยูเ่ บือ้ งหลังของกลุม่ บุคคล
หรือด�ำเนินการด้วยตนเอง โดยเจตนากระท�ำการอย่างใดอย่างหนึ่งในเขตที่อยู่ภายใต้
บังคับของประมวลกฎหมายอาญานี้ เพื่อรบกวนขัดขวาง
							 1. กิจการหรือสถานทีต่ งั้ ของบริการสาธารณะเกีย่ วกับไปรษณียห์ รือ
การจราจรสาธารณะ
							 2. สถานที่ตั้งของระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ถูกใช้เพื่อประโยชน์
สาธารณะ
							 3. กิจการหรือสถานที่ตั้งของบริการสาธารณะเกี่ยวกับน�้ำประปา
ไฟฟ้ า ความร้ อ นหรื อ พลั ง งาน หรื อ กิ จ การอื่ น ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การด� ำ รงชี พ
ของประชาชน หรือ
							 4. สถานทีร่ ฐั การ สถานทีท่ ำ� การ สิง่ อ�ำนวยความสะดวก หรือสิง่ ของ
ต่าง ๆ ทีถ่ กู ใช้ไปทัง้ หมดหรือในสัดส่วนทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญเพือ่ ความปลอดภัยสาธารณะหรือ
ระเบียบในสังคม ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้กจิ การหรือสถานทีด่ งั กล่าวทัง้ หมดหรือบางส่วนไม่สามารถ
ใช้ในการด�ำเนินงานได้ หรือเพื่อไม่ให้สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้ และ
การกระท�ำดังกล่าวนั้นมีเจตนาเพื่อด�ำเนินการให้เกิดอันตรายต่อสถานภาพและความ
ปลอดภัยของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี หรือขัดกับหลักการพืน้ ฐานในทางรัฐธรรมนูญ
ให้บุคคลดังกล่าวได้รับโทษจ�ำคุกสูงสุดไม่เกินห้าปี หรือให้ได้รับโทษปรับ
					 (2) ความพยายามในการกระท�ำดังกล่าวถือว่าเป็นความผิดอาญาด้วย”
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					 มาตรา 89 (ความผิดฐานกระท�ำการที่เป็นภัยต่อรัฐธรรมนูญที่มุ่งหมาย
กระท�ำต่อกองทัพหรือองค์กรด้านความมั่นคง) บัญญัติว่า
					 “(1) ผูใ้ ดกระท�ำการอย่างมีแบบแผนต่อบุคลากรของกองทัพหรือองค์กร
ด้านความมั่นคง เพื่อบ่อนท�ำลายความพร้อมในการปกป้องความมั่นคงปลอดภัย
ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และกระท�ำการโดยเจตนาเพื่อต่อต้านสถานภาพหรือ
ความมั่นคงปลอดภัยของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ให้ได้รับโทษจ�ำคุกสูงสุดไม่เกิน
ห้าปี หรือให้ได้รับโทษปรับ
					 (2) ความพยายามในการกระท�ำดังกล่าวให้ถือเป็นความผิดอาญาด้วย
					 (3) ให้น�ำมาตรา 86 วรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม”
					 มาตรา 89a (ความผิดฐานตระเตรียมการด�ำเนินการใช้ก�ำลังที่เป็น
อันตรายอย่างร้ายแรงต่อรัฐ) บัญญัติว่า
					 “(1) ผู ้ ใ ดตระเตรี ย มการเพื่ อ ด� ำ เนิ น การใช้ ก� ำ ลั ง ที่ เ ป็ น อั น ตราย
อย่างร้ายแรงต่อรัฐ ให้ได้รับโทษจ�ำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสิบปี การกระท�ำที่เป็นอันตราย
อย่างร้ายแรงต่อรัฐในความหมายดังกล่าว ได้แก่การกระท�ำผิดอาญาต่อชีวติ ตามมาตรา 211
หรือมาตรา 212 หรือต่อเสรีภาพของบุคคลตามมาตรา 239a หรือมาตรา 239b ซึ่งผล
จากการกระท�ำความผิดดังกล่าวจะเป็นการท�ำลายสถานภาพและความมัน่ คงปลอดภัย
ของรัฐและองค์การระหว่างประเทศ รวมทัง้ เป็นการท�ำลาย ท�ำให้สนิ้ ผล หรือบ่อนท�ำลาย
หลักการพื้นฐานในทางรัฐธรรมนูญของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
					 (2) วรรคหนึ่ง ของมาตรานี้จะน�ำมาใช้ก็ต่อเมื่อ ผู้กระท�ำความผิด
ได้ตระเตรียมการกระท�ำการทีเ่ ป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อรัฐ ซึง่ การกระท�ำทีเ่ ป็นอันตราย
อย่างร้ายแรงต่อรัฐดังกล่าว หมายความรวมถึง
							 1. การสัง่ ให้บคุ คลใดบุคคลหนึง่ หรือยินยอมให้บคุ คลอืน่ สัง่ ให้ตนเอง
ด�ำเนินการในการผลิตอาวุธปืน วัตถุระเบิด สิ่งที่ก่อให้เกิดระเบิดหรือก่อให้เกิดไฟไหม้
วัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสี วัตถุที่บรรจุก๊าซพิษหรือที่ปล่อยก๊าซพิษได้ รวมถึง
วัตถุอย่างอื่นที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ ทั้งนี้เพื่อน�ำไปในการด�ำเนินการที่เป็น
อันตรายตามวรรคหนึ่ง
							 2. สอนให้ บุ ค คลอื่ น ผลิ ต เครื่ อ งมื อ หรื อ อุ ป กรณ์ ที่ เ ป็ น อั น ตราย
ตามวรรคหนึ่ง รวมถึงให้มีการเก็บรักษาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ดังกล่าวเอาไว้
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							 3. เก็บรักษาไว้ซึ่งอุปกรณ์หรือวัตถุที่ใช้เป็นส่วนส�ำคัญในการผลิต
เครื่องมือหรืออาวุธที่เป็นอันตรายอย่างร้ายแรง
							 4. สะสมทรัพย์สินหรือยอมรับทรัพย์สินที่ได้มาจากการใช้อุปกรณ์
หรือเครื่องมือที่มีลักษณะเป็นอันตรายดังกล่าว
					 (3) การตระเตรียมการตามวรรคหนึง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในต่างประเทศ ให้ถอื เป็น
ความผิดตามวรรคหนึ่งด้วย ในกรณีที่การตระเตรียมการเกิดขึ้นในประเทศที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกสหภาพยุโรป ให้ถือว่าเป็นความผิดเฉพาะกรณีที่ ผู้กระท�ำเป็นชาวเยอรมัน หรือ
เป็นชาวต่างประเทศทีใ่ ช้ชวี ติ อยูใ่ นประเทศเยอรมนี หรือเป็นการตระเตรียมการทีจ่ ะให้
เกิดอันตรายขึ้นในประเทศเยอรมนี หรือเพื่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนชาวเยอรมัน
					 (4) ในกรณีตามวรรคสาม นั้น การลงโทษผู้กระท�ำผิดจะต้องได้รับการ
อนุมตั จิ ากรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรมก่อน ในกรณีทกี่ ารตระเตรียมการเกิดขึน้ ใน
ประเทศอื่น ๆ ที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป การลงโทษต้องขออนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุ ติ ธ รรมก็ ต ่ อ เมื่ อ ในกรณี ที่ ก ารตระเตรี ย มการนั้ น ไม่ ไ ด้ ก ระท� ำ ลงโดย
ชาวเยอรมัน หรือไม่ได้มงุ่ หมายให้เกิดอันตรายขึน้ ภายในประเทศเยอรมัน หรือการกระท�ำนัน้
ไม่ได้มุ่งหมายให้เกิดอันตรายต่อประชาชนชาวเยอรมัน
					 (5) ในกรณีทไี่ ม่ใช่การกระท�ำผิดร้ายแรงให้ลงโทษจ�ำคุกตัง้ แต่สามเดือน
ถึงห้าปี
					 (6) ศาลอาจก�ำหนดให้มกี ารใช้วธิ กี ารเพือ่ ความปลอดภัยแก่ผกู้ ระท�ำผิด
(มาตรา 68) ทั้งนี้ให้น�ำมาตรา 73d มาใช้บังคับด้วย
					 (7) ศาลอาจใช้ดลุ พินจิ ลดโทษให้แก่ผกู้ ระท�ำผิดได้ (มาตรา 49 วรรคสอง)
หรื อ อาจงดเว้ น โทษให้ แ ก่ ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด เมื่ อ ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด นั้ น ได้ ส มั ค รใจที่ จ ะยกเลิ ก
การตระเตรียมการที่จะกระท�ำผิดต่อไป และกระท�ำการเพื่อเป็นการบรรเทาผลร้าย
หรือป้องกันไม่ให้เกิดผลร้ายจากการกระท�ำผิดของตน”
					 มาตรา 89b (ความผิดฐานมีความสัมพันธ์กับองค์กรที่กระท�ำการโดยใช้
ก�ำลังเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อรัฐ) บัญญัติว่า
					 “(1) ผูใ้ ดกระท�ำโดยสมัครใจรับค�ำสัง่ เข้าร่วมในการกระท�ำทีเ่ ป็นอันตราย
อย่างร้ายแรงต่อรัฐตามมาตรา 89a วรรคสอง หรือเข้าร่วมหรือมีความสัมพันธ์กบั สมาคม
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หรือกลุ่มตามมาตรา 129a และ 129b ให้ได้รับโทษจ�ำคุกสูงสุดไม่เกินสามปี หรือให้ได้
รับโทษปรับ
					 (2) บทบัญญัติวรรคหนึ่งไม่ให้น�ำมาใช้ เมื่อการกระท�ำนั้นเป็นแต่เพียง
เพือ่ การปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามหน้าทีต่ ามกฎหมาย หน้าทีใ่ นทางอาชีพ หรือหน้าทีร่ าชการ
					 (3) บทบัญญัติวรรคหนึ่งไม่ให้น�ำมาใช้เช่นเดียวกัน ถ้าการกระท�ำหรือ
ความสัมพันธ์นั้นเกิดขึ้นในทางต่างประเทศ ในกรณีที่การกระท�ำหรือความสัมพันธ์นั้น
เกิดขึ้นในรัฐที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป ให้น�ำวรรคหนึ่งมาใช้ เฉพาะกรณีที่การ
กระท�ำหรือความสัมพันธ์นั้นเกิดจากชาวเยอรมันหรือชาวต่างชาติที่มีที่พ�ำนักอยู่ใน
ประเทศเยอรมนี
					 (4) ในกรณีต่อไปนี้การลงโทษจะต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม
							 1. กรณีตามวรรคสาม ประโยคที่ 2
							 2. ในกรณีที่การกระท�ำหรือความสัมพันธ์นั้นเกิดขึ้นในประเทศอื่น
ที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป และไม่ได้เกิดจากการกระท�ำของชาวเยอรมัน
					 (5) ในกรณีที่เป็นความผิดเล็กน้อยศาลอาจพิจารณางดเว้นโทษให้ได้”
					 มาตรา 90 (ความผิดฐานหมิ่นประมาทประธานาธิบดีสหพันธ์) บัญญัติว่า
					 “(1) ผูใ้ ดหมิน่ ประมาทเป็นการสาธารณะในการชุมนุมหรือในการเผยแพร่
เอกสารลายลักษณ์อักษร โดยกระท�ำต่อประธานาธิบดีสหพันธ์ให้ได้รับโทษจ�ำคุกตั้งแต่
สามเดือนถึงห้าปี
					 (2) ในกรณีที่เป็นความผิดไม่ร้ายแรงให้ศาลมีดุลพินิจในการลดโทษ
(มาตรา 49 วรรคสอง) หากว่าการกระท�ำความผิดนั้นไม่เข้าเงื่อนไขของความผิดตาม
มาตรา 188 ด้วย
					 (3) ให้ผู้กระท�ำผิดได้รับโทษตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี ในกรณีที่เป็นการ
ใส่ความ หรือกระท�ำโดยเจตนาให้กระทบต่อสถานะของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
หรือกระทบต่อหลักการพื้นฐานในทางรัฐธรรมนูญ
					 (4) การลงโทษในทุกกรณีจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากประธานาธิบดี
ก่อนเสมอ”
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					 มาตรา 90a (ความผิดฐานหมิน่ ประมาทรัฐและสัญลักษณ์ของรัฐ) บัญญัตวิ า่
					 “(1) ผู้ใดกระท�ำการโดยเปิดเผยในการชุมนุมหรือการเผยแพร่เอกสาร
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร
							 ก. หมิ่ น ประมาทหรื อ เหยี ย ดหยั น โดยมี เจตนาร้ า ยต่ อ สหพั น ธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี หรือมลรัฐใดมลรัฐหนึ่ง หรือต่อระเบียบในทางรัฐธรรมนูญ
							 ข. ดู ห มิ่ น สี ธง หรื อ เครื่ อ งหมาย หรื อ เพลงชาติ ข องสหพั น ธ์
สาธารณรัฐเยอรมันหรือของมลรัฐใดมลรัฐหนึ่ง ให้ได้รับโทษจ�ำคุกสูงสุดไม่เกินสามปี
หรือให้ได้รับโทษปรับ
					 (2) ให้ลงโทษทางอาญาดังกล่าวนั้นเช่นกัน ส�ำหรับบุคคลที่กระท�ำ
โดยเปิดเผยที่มีลักษณะเป็นการท�ำลาย ท�ำให้เสียหาย ท�ำให้ไร้ประโยชน์ หรือท�ำให้
ไม่เข้าใจ หรือมีลกั ษณะเป็นการหมิน่ ประมาทต่อธงของสหพันธ์หรือมลรัฐ หรือกระท�ำต่อ
เครือ่ งหมายทีแ่ สดงอ�ำนาจรัฐของสหพันธ์และมลรัฐ ทัง้ นีค้ วามพยายามในการกระท�ำการ
ดังกล่าวให้ถือเป็นความผิดอาญาด้วย
					 (3) โทษจ�ำคุกสูงสุดไม่เกินห้าปีหรือโทษปรับให้ลงแก่บคุ คลทีก่ ระท�ำการ
ดังกล่าวโดยเจตนาให้กระทบต่อสถานะของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีหรือหลักการ
พื้นฐานในทางรัฐธรรมนูญ”
					 มาตรา 90b (ความผิดฐานหมิน่ ประมาทองค์กรตามรัฐธรรมนูญ) บัญญัตวิ า่
					 “(1) ผูใ้ ดกระท�ำการโดยเปิดเผยทัง้ ในระหว่างการชุมนุมหรือการเผยแพร่
เอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อหมิ่นประมาทต่อฝ่ายนิติบัญญัติ รัฐบาล หรือ
ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์หรือศาลรัฐธรรมนูญมลรัฐหรือต่อสมาชิกขององค์กรดังกล่าว
ในลักษณะที่เป็นอันตรายต่อรัฐ และมีเจตนาที่จะท�ำให้กระทบต่อสถานะของสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีหรือต่อหลักการพืน้ ฐานในทางรัฐธรรมนูญ ให้ได้รบั โทษจ�ำคุกตัง้ แต่
สามเดือนถึงห้าปี
					 (2) การลงโทษดังกล่าวให้ท�ำได้เฉพาะกรณีที่ได้รับความเห็นชอบจาก
องค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือสมาชิกขององค์กรตามรัฐธรรมนูญทีเ่ กีย่ วข้องนัน้ ก่อนเสมอ”
					 มาตรา 91 (ความผิดฐานให้ค�ำแนะน�ำในการกระท�ำที่เป็นการใช้ก�ำลัง
เพื่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อรัฐ) บัญญัติว่า
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					 “(1) โทษจ�ำคุกสูงสุดไม่เกินสามปีหรือโทษปรับให้ลงแก่
							 1. บุคคลทีใ่ ห้คำ� แนะน�ำเป็นลายลักษณ์อกั ษรหรือให้บคุ คลอืน่ เข้าถึง
ค�ำแนะน�ำนั้นได้เป็นสาธารณะ ซึ่งเนื้อหาของค�ำแนะน�ำนั้นจะถูกใช้เพื่อการกระท�ำการ
ทีเ่ ป็นอันตรายต่อรัฐ หรือเป็นการส่งเสริมให้บคุ คลอืน่ กระท�ำการทีม่ ลี กั ษณะเป็นอันตราย
อย่างร้ายแรงต่อรัฐ
							 2. บุคคลที่จัดหาเอกสารตามข้อ 1 เพื่อใช้ในการกระท�ำการที่เป็น
อันตรายอย่างร้ายแรงต่อรัฐ
					 (2) ความผิดตามวรรคหนึ่ง ข้อ 1. ไม่ให้น�ำมาใช้บังคับ ในกรณีที่
							 1. การกระท�ำนั้นได้กระท�ำไปเพื่อประโยชน์ในการศึกษาเพื่อสร้าง
พลเมืองในสังคมประชาธิปไตย (Civil Education) เพื่อประโยชน์ในทางศิลปะและ
ทางวิชาการ การวิจัยและการสอน รวมถึงการจัดท�ำรายงานในทางประวัติศาสตร์ หรือ
เพื่อประโยชน์อย่างอื่นในท�ำนองเดียวกัน
							 2. เป็นการกระท�ำเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่ตามกฎหมาย
ในทางอาชีพ หรือในทางราชการ
					 (3) ในกรณีทเี่ ป็นความผิดเล็กน้อยศาลอาจพิจารณางดเว้นโทษให้กไ็ ด้”
					 มาตรา 91a (ขอบเขตการใช้บังคับของบทบัญญัติในหมวดนี้) บัญญัติว่า
“มาตรา 84 มาตรา 85 และมาตรา 87 ให้มีผลใช้บังคับเฉพาะกับการกระท�ำที่เกิดขึ้น
ภายในเขตพื้นที่ที่อยู่ภายใต้บังคับของประมวลกฎหมายอาญานี้”
		 3.1.3 เครื่ อ งมื อ ในทางกฎหมายในการพิ ทั ก ษ์ รั ฐ ธรรมนู ญ ในสหพั น ธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี
					 3.1.3.1 รัฐบัญญัติว่าด้วยการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ (Bundesverfassungsschutzgesetz) ในฐานะ “กลไกในทางกฎหมาย” ในการท�ำให้บรรลุผล
ซึ่งหลักการในทางรัฐธรรมนูญเรื่อง “ประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้”
					 นอกเหนือจากการก�ำหนดหลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ไว้ใน
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายพื้นฐาน (Grundgesetz) รวมถึงการก�ำหนด
เอาไว้ในประมวลกฎหมายอาญา (StGB) อย่างชัดแจ้งแล้ว ในประเทศเยอรมนียังน�ำเอา
หลักประชาธิปไตยทีป่ กป้องตนเองได้ดงั กล่าวนัน้ มาก�ำหนดไว้ในกฎหมายเฉพาะซึง่ เป็น
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กฎหมายระดับรัฐบัญญัตดิ ว้ ย ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้การคุม้ ครองรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตยนัน้
บังเกิดผลได้จริงสมดังเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ในกรณีดังกล่าว ฝ่ายนิติบัญญัติจึงได้
ตรารัฐบัญญัตฉิ บับหนึง่ ซึง่ มีชอื่ ว่า “รัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยการท�ำงานร่วมกันระหว่างสหพันธรัฐ
และมลรัฐทั้งหลายในเรื่องที่เกี่ยวกับการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ และการจัดตั้งหน่วยงาน
พิทักษ์รัฐธรรมนูญ” (Gesetz über die Zusammenarbeit des Bundes und der
Länder in Angelegenheiten des Verfassungsschutzes und über das Bundesamt
für Verfassungsschutz) ซึง่ กฎหมายดังกล่าวอาจเรียกได้โดยย่อว่า “รัฐบัญญัตวิ า่ ด้วย
การพิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญ” (Bundesverfassungsschutzgesetz; BVerfSchG) โดยกฎหมาย
ดังกล่าวประกาศใช้เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ค.ศ. 1990188 โดยวัตถุประสงค์ของกฎหมาย
ฉบับดังกล่าวได้แก่ การสร้างเครื่องมือในทางบริหาร เพื่อให้อ�ำนาจฝ่ายบริหารสามารถ
ด�ำเนินการในบางลักษณะทีเ่ ป็นการจ�ำกัดสิทธิขน้ั พืน้ ฐานของประชาชนและพรรคการเมือง
ทั้งหลาย ทั้งนี้เพื่อเป้าหมายในการบังคับให้เป็นไปตามความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญ
ซึง่ ได้แก่การพิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญ ระบอบประชาธิปไตย รวมถึงหลักการพืน้ ฐานการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย
					 3.1.3.2 ปัญหาในทางรัฐธรรมนูญบางประการในการจัดตั้ง “องค์กร
พิทักษ์รัฐธรรมนูญ” (Ämter für Verfassungsschutz) ตามรัฐบัญญัติว่าด้วย
การพิทักษ์รัฐธรรมนูญ (Bundesverfas-sungsschutzgesetz)
					 การจัดตั้งองค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญเพื่อท�ำหน้าที่ในการติดตามค้นหา
ข้อมูลเกีย่ วกับการกระท�ำของบุคคลทีเ่ ป็นภัยต่อระเบียบพืน้ ฐานการปกครองในระบอบ
เสรีประชาธิปไตยนั้น อาจจะมีปัญหาในลักษณะที่เป็นการกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล โดยเฉพาะในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการเมืองนัน้ รัฐอาจใช้กลไกดังกล่าวเป็นเครือ่ งมือ
ในทางการเมืองในการจ�ำกัดสิทธิหรือท�ำลายฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองได้ ดังนั้น จึงเกิด
ค�ำถามว่ารัฐจะใช้อ�ำนาจตามกฎหมายนี้ได้ในขอบเขตเพียงใดที่จะไม่เป็นการท�ำลาย
สิทธิขนั้ พืน้ ฐานของประชาชนและโดยเฉพาะอย่างยิง่ ของบรรดาพรรคการเมืองทัง้ หลาย
อ�ำนาจหน้าที่ในประการส�ำคัญขององค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญตามกฎหมายฉบับนี้ได้แก่
อ�ำนาจในการสืบหาข่าวที่เกี่ยวกับการกระท�ำที่ขัดกับระเบียบพื้นฐานการปกครอง
188

BGBl. I. S. 2954, 2970.
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ในระบอบประชาธิปไตย190 (Die freiheitliche demokratische Grundordnung)
ซึ่งในการสืบหาข่าวดังกล่าวมีความจ�ำเป็นต้องท�ำการ “เฝ้าสังเกต” หรือ “จับตา”
ความเคลื่อนไหวของบุคคลต่าง ๆ และของพรรคการเมืองต่าง ๆ และเมื่อได้ข้อมูล
ที่ต้องการมาแล้วจะต้องท�ำการประเมินข้อมูลที่ได้มาแล้วท�ำหน้าที่ส่งต่อข้อมูลที่ได้มา
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อไป ในการด�ำเนินการ
ดั ง กล่ า วขององค์ ก รพิ ทั ก ษ์ รั ฐ ธรรมนู ญ จึ ง เกิ ด ปั ญ หาทางกฎหมายที่ ส� ำ คั ญ ว่ า
การด�ำเนินการดังกล่าวจะต้องถูกตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะในเรือ่ ง
ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลและของพรรคการเมืองต่าง ๆ หรือไม่190 และ
ปัญหาทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ อีกค�ำถามหนึง่ ได้แก่คำ� ถามทีว่ า่ พรรคการเมืองทัง้ หลายจะกล่าวอ้าง
ได้หรือไม่วา่ ตนเองมีสถานะพิเศษในทางรัฐธรรมนูญในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินกิจกรรม
ทางการเมือง191และดังนั้นการใช้อ�ำนาจขององค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญในการสืบหาข่าว
หรือจับตาการท�ำงานของพรรคการเมืองทั้งหลายนั้นควรที่จะกระท�ำได้ยากกว่า หรือ
มีเงื่อนไขที่ยุ่งยากกว่ากระท�ำต่อบุคคลอื่น ๆ ที่ไม่ใช่พรรคการเมืองหรือไม่192 ซึ่งค�ำถาม
ดังกล่าวเป็นค�ำถามที่น่าสนใจ แต่ไม่สามารถหาค�ำตอบได้ง่ายนัก
					 แม้รฐั จะมีหน้าทีใ่ นการพิทกั ษ์รกั ษาระเบียบพืน้ ฐานการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยทัง้ หลายทีไ่ ด้รบั การรับรองไว้ในมาตรา 79 วรรค 3 ของกฎหมายพืน้ ฐาน193
ก็ตาม แต่ความพยายามในการรักษาหลักการพืน้ ฐานรวมถึงการรักษาสิทธิและเสรีภาพ
189
190

191

192
193

ดูมาตรา 3 รัฐบัญญัติว่าด้วยการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ (Bundesverfassungsschutzgesetz)
ทั้งนี้เพราะการด�ำเนินการในการสืบหาข่าวขององค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญนั้นอาจมีลักษณะที่กระทบสิทธิ
ขั้นพื้นฐานของบุคคลและพรรคการเมืองได้หลายประการด้วยกัน ยกตัวอย่างเช่น สิทธิในความเป็นอยู่
ส่วนบุคคล สิทธิในการรักษาความลับของจดหมายหรือสิง่ สือ่ สารอืน่ ๆ รวมถึงเสรีภาพในการด�ำเนินกิจกรรม
ทางการเมือง เป็นต้น
สถานะพิเศษในทางรัฐธรรมนูญของพรรคการเมืองหรือที่เรียกว่า “สิทธิพิเศษของพรรคการเมือง”
(Parteienprivileg) ได้ รั บ การบั ญ ญั ติ ไว้ ใ นมาตรา 21 วรรคหนึ่ ง ของกฎหมายพื้ น ฐาน ความว่ า
“พรรคการเมืองทั้งหลายเข้ามามีส่ วนร่วมในการสร้างเจตจ� ำนงร่วมกันของประชาชน การก่ อตั้ง
พรรคการเมืองย่อมท�ำได้โดยอิสระ ระเบียบภายในพรรคการเมืองจะต้องสอดคล้องหลักการพื้นฐาน
ของระบอบประชาธิปไตย ทัง้ นีพ้ รรคการเมืองมีหน้าทีร่ ายงานให้สาธารณะทราบเกีย่ วกับทีม่ าของเงินและ
การใช้จ่ายเงินของพรรคการเมือง”
Michaelis, Lars Oliver, KritV 85, No. 2 (2002), 188, 204.
มาตรา 79 (3) กฎหมายพื้นฐาน บัญญัติว่า “การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงรูป
ของรัฐทีเ่ ป็นแบบสหพันธรัฐ หรือกระทบการมีสว่ นร่วมของมลรัฐทัง้ หลายในใช้อำ� นาจในการตรากฎหมาย
หรือกระทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐานที่ได้รับการรับรองไว้ในมาตรา 1 ถึง 20 นั้นไม่อาจกระท�ำได้”
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ของประชาชนนัน้ จะต้องไม่กลายมาเป็นการใช้อำ� นาจเด็ดขาดและจะต้องไม่กลายมาเป็น
เครื่ อ งมื อ ในการท� ำ ลายสิ ท ธิ เ สรี ภ าพของประชาชนและพรรคการเมื อ งเสี ย เอง194
การด�ำเนินการทัง้ หลายโดยการใช้กลไกของหลักประชาธิปไตยทีป่ กป้องตนเองได้จงึ ต้อง
ยืนอยู่บนข้อตกลงพื้นฐาน (Grundkonsens) ที่ว่า จะต้องให้ประชาชนทั้งหลายรวมถึง
พรรคการเมืองมีความเป็นอิสระและสามารถด�ำเนินการทางการเมืองทั้งหลายตามที่
ตนเองต้องการได้ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้สิทธิขั้นพื้นฐานในการชุมนุมและการ
แสดงความคิดเห็น ดังนัน้ จึงอาจเกิดกรณีที่ “ความพยายามในการคุม้ ครองรัฐธรรมนูญ
และประชาธิปไตย” ปะทะกับ “หลักการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนและ
พรรคการเมือง” ดังนั้นองค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญจะต้องรักษาประโยชน์ทั้งสองด้าน
เอาไว้ให้มีน�้ำหนักเท่าเทียมกัน และด�ำเนินการตามกฎหมายในการยับยั้งหรือควบคุม
การด�ำเนินการที่มีลักษณะเป็นการท�ำลายหลักการพื้นฐานการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเท่านั้น
					 3.1.3.3 สถานะทางกฎหมายขององค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
					 หลั ก ในเรื่ อ งสถานะทางกฎหมายขององค์ ก รพิ ทั ก ษ์ รั ฐ ธรรมนู ญ
(Verfassungsschutzgesetz) นั้นได้รับการก�ำหนดเอาไว้ในมาตรา 1 และมาตรา 2
ของรั ฐ บั ญ ญั ติ ว ่ า ด้ ว ยการพิ ทั ก ษ์ รั ฐ ธรรมนู ญ (BVerfSchG) ทั้ ง นี้ ในมาตรา 1
ของกฎหมายดังกล่าวได้ก�ำหนดเกี่ยวกับหน้าที่ในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญเอาไว้ว่า “(1)
การพิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญนัน้ หมายถึงความมุง่ หมายในการพิทกั ษ์ระเบียบพืน้ ฐานการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย ความมั่นคงและความปลอดภัยของสหพันธ์และมลรัฐ”
(2) สหพันธ์และมลรัฐมีหน้าทีใ่ นการท�ำงานร่วมกันในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการพิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญ
และ (3) การท�ำงานร่วมกันในความหมายดังกล่าวประกอบด้วยหน้าที่ในการสนับสนุน
และการช่วยเหลือการท�ำงานของกันและกัน”
					 ในมาตรา 2 ของรัฐบัญญัติว่าด้วยการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ (Bundesverfassungsschutzgesetz) ยังได้ก�ำหนดให้จัดตั้งองค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญขึ้นมา
โดยบัญญัตวิ า่ “(1) ในการท�ำงานร่วมกันของสหพันธ์กบั มลรัฐนัน้ ให้สหพันธ์จดั ตัง้ หน่วยงาน
ระดับสหพันธ์เพือ่ การพิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญ (Bundesamt für Verfassungsschutz) ขึน้ มา
โดยองค์กรดังกล่าวมีสถานะเป็น “หน่วยงานทางปกครองระดับสหพันธ์” อยู่ภายใต้
194

Michaelis, Lars Oliver, KritV 85, No. 2 (2002), 188, 204.
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อ�ำนาจบังคับบัญชาของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย ทัง้ นี้ หน่วยงานระดับสหพันธ์
เพื่อการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ (Bundesamt für Verfassungsschutz) ดังกล่าวนั้นจะถูก
จัดตั้งให้อยู่รวมกับหน่วยงานของต�ำรวจไม่ได้ (อยู่ในโครงสร้างเดียวกับต�ำรวจหรือ
เป็นส่วนหนึง่ ขององค์กรต�ำรวจไม่ได้) (2) ในการท�ำงานของมลรัฐกับสหพันธ์ หรือระหว่าง
มลรัฐทัง้ หลายด้วยกันเองนัน้ ให้แต่ละมลรัฐจัดตัง้ ฝ่ายปกครองขึน้ เพือ่ ท�ำภารกิจในกิจการ
เกี่ยวกับการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ทั้งนี้มลรัฐหลายแห่งอาจจัดตั้งฝ่ายปกครองในลักษณะ
ดังกล่าวขึ้นร่วมกันก็ได้
					 3.1.3.4 “ระเบียบพื้นฐานการปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตย”
ในฐานะแกนกลางของรัฐบัญญัติว่าด้วยการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ (BVerfSchG)
					 อ�ำนาจหน้าที่หลักขององค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ได้แก่ การท�ำให้หลัก
ในเรือ่ งประชาธิปไตยทีป่ กป้องตนเองได้ (Streitbare Demokratie) ทีไ่ ด้รบั การบัญญัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญนั้นเกิดผลขึ้นได้จริงในทางปฏิบัติ ซึ่งโดยสรุปแล้วอ�ำนาจหน้าที่หลัก
ขององค์กรพิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญจึงได้แก่ หน้าทีใ่ นการคุม้ ครองและปกป้องระเบียบพืน้ ฐาน
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ดังนัน้ ค�ำว่า “ระเบียบพืน้ ฐานการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย” (Die freiheitliche demokratische Grundordnung) จึงเป็นข้อความคิด
ทีเ่ ป็นแกนกลางของหลักประชาธิปไตยทีป่ กป้องตนเองได้ ทัง้ นีเ้ ป็นทีน่ า่ สังเกตว่า ก่อนทีจ่ ะ
มีการตรารัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยการพิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญ (Bundesverfassungsschutzgesetz)
ในปี ค.ศ. 1990 นั้น ข้อความคิดและนิยามของค�ำว่า “ระเบียบพื้นฐานการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย” ได้รับการพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยศาลรัฐธรรมนูญ
สหพันธ์ (Bundesverfassungsgericht)195 มาเป็นเวลานานแล้ว ซึ่งตามแนวค�ำวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญนัน้ การคุม้ ครองระเบียบพืน้ ฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนัน้
ได้แก่การคุ้มครองหลักการพื้นฐานทางรัฐธรรมนูญและหลักการพื้นฐานของระบอบ
ประชาธิปไตย โดยเฉพาะอย่างยิง่ หลักอ�ำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน หลักการแบ่งแยก
อ�ำนาจ หลักการบริหารงานอย่างรับผิดชอบของรัฐบาล หลักความชอบด้วยกฎหมาย
ของฝ่ายปกครอง หลักความเป็นอิสระของศาล หลักการมีพรรคการเมืองหลายพรรค และ
หลักความเสมอภาคในโอกาสของพรรคการเมืองและหลักการคุ้มครองฝ่ายข้างน้อย196
195
196

ดู BVerfGE 2 (12), sog. SRP-Urteil von 1952.
Michaelis, Lars Oliver, KritV 85, No. 2 (2002), 188, 194.
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ซึ่งความหมายของ “ระเบียบพื้นฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตย” (Die
freiheitliche demokratische Grundordnung) ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยศาลรัฐธรรมนูญ
สหพั น ธ์ ดั ง กล่ า วนี้ เ องที่ มี อิ ท ธิ พ ลส� ำ คั ญ ต่ อ การตรารั ฐ บั ญ ญั ติ ว ่ า ด้ ว ยการพิ ทั ก ษ์
รัฐธรรมนูญ (BVerfSchG) ขึ้นในปี ค.ศ. 1990
					 ทั้งนี้มาตรา 4 (2) รัฐบัญญัติว่าด้วยการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ (BVerfSchG)
ได้ก�ำหนดนิยามไว้โดยชัดแจ้งอีกครั้งว่า “ระเบียบพื้นฐานการปกครองในระบอบเสรี
ประชาธิปไตย” (Die freiheitliche demokratische Grundordnung) หมายความถึง
หลักการส�ำคัญในเรื่องดังต่อไปนี้
						 a) สิทธิของประชาชน การใช้อำ� นาจรัฐผ่านกระบวนการการเลือกตัง้
และการใช้อ�ำนาจรัฐผ่านทางองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ และ
การได้มาซึ่งผู้แทนปวงชนผ่านการเลือกตั้งที่จัดขึ้นเป็นการทั่วไป โดยตรง อย่างเสรี
อย่างเสมอภาค และอย่างเป็นความลับ
						 b) การผูกพันตนเองของฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตติ อ่ ระเบียบในทางรัฐธรรมนูญ
และการผูกพันตนเองของฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการต่อกฎหมาย
						 c) การคุ้มครองสิทธิของฝ่ายค้านในรัฐสภา
						 d) หลักการทีร่ ฐั บาลสามารถถูกยกเลิกได้โดยรัฐสภา และการก�ำหนด
ให้รัฐบาลรับผิดชอบต่อรัฐสภา
						 e) หลักความเป็นอิสระของศาล
						 f) หลักการห้ามใช้อ�ำนาจหรือปกครองโดยอ�ำเภอใจ
						 g) หลักการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
					 หลักการดังกล่าวเช่นว่านีเ้ องทีใ่ ห้อำ� นาจองค์กรพิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญในการ
ด�ำเนินการบางประการที่อาจมีลักษณะกระทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนและ
พรรคการเมืองและในขณะเดียวกันหลักการทั้งหลายเหล่านี้ก็จะเป็นกรอบที่ควบคุม
การท�ำงานขององค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญด้วย
					 3.1.3.5 ความหมายของ “ความพยายามในการล้มล้างการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย” (Bestrebungen)
					 มาตรา 4 วรรค 1 ของรัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยการพิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญ (BVerfSchG)
ได้กำ� หนดนิยามของการกระท�ำทีเ่ ป็นความพยายามในการล้มล้างการปกครองในระบอบ
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ประชาธิปไตย (Bestrebungen) ว่ามีความหมายครอบคลุมถึงความพยายามในเรื่อง
ดังต่อไปนี้
						 a) ความพยายามในการด� ำ เนิ น การเพื่ อ ต่ อ ต้ า นสถานภาพ
ของสหพันธรัฐหรือมลรัฐใดมลรัฐหนึง่ โดยมีลกั ษณะเป็นการด�ำเนินการทางการเมือง โดยมี
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการกระท�ำการบางอย่างโดยบุคคลใดบุคคลหนึง่ หรือในรูป
ของกลุม่ บุคคล เพือ่ ก่อตัง้ ระบอบการปกครองรูปแบบอืน่ ในสหพันธรัฐหรือมลรัฐ หรือเป็น
การกระท�ำเพือ่ ท�ำลายความเป็นเอกภาพของรัฐ หรือมีลกั ษณะเป็นการแบ่งแยกดินแดน
						 b) ความพยายามในการต่อต้านความมัน่ คงปลอดภัยของรัฐหรือมลรัฐ
ทัง้ หลาย โดยมีลกั ษณะเป็นการด�ำเนินการทางการเมือง โดยมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์
ในการกระท�ำการบางอย่างโดยบุคคลใดบุคคลหนึง่ หรือในรูปของกลุม่ บุคคล เพือ่ ท�ำลาย
ความสามารถในการด�ำเนินงานของสหพันธรัฐ มลรัฐ หรือองค์กรของรัฐทั้งหลายอย่าง
ร้ายแรง
						 c) ความพยายามในการต่ อ ต้ า นระเบี ย บพื้ น ฐานการปกครอง
ในระบอบเสรีประชาธิปไตย โดยมีลกั ษณะเป็นการด�ำเนินการทางการเมือง โดยมีเป้าหมาย
หรื อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการกระท� ำ การบางอย่ า งโดยบุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง หรื อ ในรู ป
ของกลุม่ บุคคล เพือ่ ท�ำลายหรือท�ำให้สนิ้ ผลซึง่ ระเบียบพืน้ ฐานการปกครองในระบอบเสรี
ประชาธิปไตยที่ถูกก�ำหนดนิยามไว้ในรัฐบัญญัตินี้
					 เมื่ออ่านนิยามศัพท์ของค�ำว่า “ความพยายาม” (Bestrebungen)
ตามความหมายของมาตราดังกล่าวแล้ว ย่อมเป็นทีเ่ ข้าใจได้วา่ องค์กรพิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญ
(Verfassungsschutzämter) ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐฝ่ายปกครองนั้น มีหน้าที่ในการ
ด�ำเนินการทัง้ หลายเพือ่ เป็นการรักษาไว้ซงึ่ “คุณค่าทีป่ ระชาชนภายในรัฐยึดถือร่วมกัน”
(Gemeinsame Werte)197 จากความพยายามทั้งหลายที่จะท�ำลายคุณค่าเช่นว่านั้น
ดังนั้นอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า ความพยายามในการกระท�ำการที่กระทบคุณค่าดังกล่าว
ได้แก่ “การกระท�ำการทัง้ หลายของบุคคลหรือกลุม่ ทีม่ กี ารก�ำหนดเป้าหมายหรือก�ำหนด
วัตถุประสงค์อย่างชัดแจ้ง ในการที่จะกระท�ำการในลักษณะก่อกวน (Agitation)
197

ทั้งนี้ควรกล่าวให้มีความชัดเจนอีกครั้งว่า หลังการสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่ 2 นั้น คุณค่าที่ประชาชน
ในรัฐยึดถือร่วมกันในฐานะหลักการพื้นฐานที่ใช้ในการด�ำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข ย่อมได้แก่
การนับถือในคุณค่าในความเป็นมนุษย์หรือศักดิค์ วามเป็นมนุษย์ รวมทัง้ การนับถือคุณค่าในเรือ่ งความเป็น
อิสระของปัจเจกบุคคลในการก�ำหนดใจตนเองหรือก�ำหนดบุคลิกลักษณะของตนเอง และคุณค่าเช่นว่านีเ้ อง
ที่เป็นสิ่งที่ใช้ในการก�ำหนดเป้าหมายของการมีรัฐธรรมนูญด้วย
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การแทรกซึม (Infiltration) การโค่นล้ม (Subversion) การใช้อ�ำนาจปกครอง
หรือการกระท�ำในทางข้อเท็จจริงทั้งหลายที่เป็นการท�ำลายความไว้เนื้อเชื่อใจทั้งหลาย
ภายในรัฐลง โดยการใช้ก�ำลังหรือโดยการใช้อิทธิพลบางประการ ทั้งนี้ โดยมีเป้าหมาย
ทางการเมือง”198 เป้าหมายของการกระท�ำโดยการใช้ก�ำลังหรืออิทธิพลดังกล่าวได้แก่
การเป็นปฏิปกั ษ์ตอ่ ระเบียบพืน้ ฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวมถึงการกระท�ำ
ที่เป็นอันตรายต่อสถานะและความมั่นคงปลอดภัยของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ซึง่ การกระท�ำใดก็ตามทีจ่ ะเข้าลักษณะเป็นการกระท�ำทีต่ อ้ งห้ามตามกฎหมายดังกล่าวได้
อย่างน้อยที่สุดจะต้องเป็นการกระท�ำที่มีเป้าหมายในการท�ำลายหลักนิติรัฐและท�ำลาย
หลักการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน
					 ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่า หน้าที่ในการต่อต้านความพยายามที่เป็นการ
ล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้น หมายถึงการใช้อ�ำนาจขององค์กร
พิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญทีม่ ลี กั ษณะเป็น “การด�ำเนินการในเชิงป้องกัน” (Vorfeldaufklärungsfunktion) เท่านั้น ดังนั้นไม่ได้หมายความว่า องค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญจะต้องพิสูจน์
จนปราศจากข้อสงสัยเสียก่อนว่ามีการด�ำเนินการดังกล่าวเกิดขึน้ จริง จึงจะใช้อำ� นาจหน้าที่
ของตนเองได้ ในทางตรงกันข้าม องค์กรพิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญสามารถใช้อำ� นาจหน้าทีข่ องตน
ได้เมื่อมีกรณีที่มีข้อสงสัยว่ามีการเตรียมการที่จะก่อให้เกิดการละเมิดระเบียบพื้นฐาน
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเช่นว่านัน้ ดังทีศ่ าลรัฐธรรมนูญเคยวินจิ ฉัยไว้ในคดี
KPD-Urteil199 “ว่าการด�ำเนินการทัง้ หลายของพรรคการเมืองอาจถือเป็นการด�ำเนินการ
ที่ ไ ม่ ช อบด้ ว ยกฎหมายเพื่ อ ให้ ก ระทบต่ อ ระเบี ย บพื้ น ฐานการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยได้แล้ว หากว่าพรรคการเมืองหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวมีเจตนาที่ชัดเจน
ในการใช้หนทางที่มีการตระเตรียมไว้นั้น เพื่อท�ำลายระเบียบพื้นฐานการปกครอง หรือ
ท�ำให้การท�ำลายระเบียบพื้นฐานการปกครองนั้นสามารถท�ำได้ง่ายยิ่งขึ้นในอนาคต”
กล่าวอีกนัยหนึ่ง แม้ยังไม่มีการกระท�ำที่เป็นอันตรายโดยการใช้ก�ำลังรุนแรงต่อระเบียบ
พื้นฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเกิดขึ้นจริงก็ตาม แต่หากปรากฎความ
พยายามที่เป็นแบบแผนและจริงจังที่จะกระท�ำการดังกล่าว องค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
198
199

Michaelis, Lars Oliver, KritV 85, No. 2 (2002), 188, 197.
BVerfGE 5, 85, 336.
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ก็ มี อ� ำ นาจที่ จ ะด� ำ เนิ น การทั้ ง หลายที่ อ ยู ่ ใ นอ� ำ นาจหน้ า ที่ ข องตนเพื่ อ ต่ อ ต้ า น
การด�ำเนินการในลักษณะดังกล่าวได้
3.1.3.6 อ�ำนาจขององค์กรพิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การใช้
“องค์กรสืบราชการลับ” และ การควบคุมการใช้อ�ำนาจดังกล่าว
					 ก. ข้อความคิดทัว่ ไป - การด�ำเนินการให้ได้มาซึง่ ข้อมูลหรือข้อเท็จจริง
ที่เกี่ยวกับการกระท�ำที่เป็นภัยต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
					 หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ (VerfassungsschutzÄmter) มีหน้าที่หลักในการด�ำเนินการให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือข่าวสารต่าง ๆ ก่อนที่การ
กระท�ำทีเ่ ป็นภัยร้ายแรงจะเกิดขึน้ โดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับมาตรการหรือวิธกี าร
ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับลัทธิหัวรุนแรงทางการเมือง (Der politische Extremismus)
เมื่อได้ข้อมูลข่าวสารเช่นว่านั้นมาแล้ว องค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญจะต้องท�ำการประเมิน
ข้อเท็จจริงดังกล่าวว่ามีลักษณะเป็น “ความพยายาม” ในความหมายของกฎหมาย
หรือไม่200 หลังจากนั้นจะต้องรายงานผลการประเมินข้อเท็จจริงดังกล่าวต่อหน่วยงาน
ของรัฐบาลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องรวมถึงรายงานให้หน่วยงานด้านความมั่นคงปลอดภัย
ของรัฐทั้งหลายให้ทราบด้วย ทั้งนี้เป็นน่าสังเกตว่า ในขณะที่การสอบสวนของต�ำรวจ
โดยทั่วไปนั้นจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวบุคคลผู้กระท�ำผิดคนใดคนหนึ่ง แต่หน้าที่ในการ
สืบค้นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกระท�ำผิดของฝ่ายปกครองพิทักษ์รัฐธรรมนูญนั้น
โดยหลักแล้วจะเป็นเรื่องการหาข้อมูลข่าวสารของกลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่ประกอบ
ไปด้วยบุคคลหลาย ๆ คน (Personenzusammenschluss) เท่านั้น การหาข้อมูล
เกีย่ วกับพฤติกรรมการกระท�ำของปัจเจกบุคคลนัน้ จะเป็นเพียงข้อยกเว้นเท่านัน้ หากว่า
การกระท�ำผิดของปัจเจกบุคคลนัน้ มีลกั ษณะหรือมีแนวโน้มทีจ่ ะก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรงได้201
					 อาจกล่าวได้ว่าอ�ำนาจหน้าที่หลักของฝ่ายปกครองพิทักษ์รัฐธรรมนูญนั้น
ได้แก่ หน้าทีใ่ นการท�ำให้ได้มาซึง่ ข่าวสาร (Nachrichtengewinnung) ทัง้ นี้ มาตรา 8 วรรค 2
รัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยการพิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญ (BVerfSchG) ได้ยกตัวอย่างวิธกี ารหรือมาตรการ
200
201

ดูมาตรา 4 รัฐบัญญัติว่าด้วยการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ (BVerfSchG)
ดูมาตรา 4 รัฐบัญญัติว่าด้วยการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ (BVerfSchG)
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ที่ฝ่ายปกครองพิทักษ์รัฐธรรมนูญสามารถใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
กระท�ำผิดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการหรือมาตรการเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นความลับ
ยกตัวอย่างเช่น การใช้สายลับหรือสายข่าว (Einsatz von Vertrauensleuten und
Gewährleuten) การเฝ้าสังเกต (Observationen) การบันทึกภาพหรือบันทึกเสียง
(Bild-und Tonaufzeichnungen) ข้อมูลบนบัตรประจ�ำตัวบุคคล (Tarnpapiere)
หรือข้อมูลเกี่ยวกับยานพาหนะ (Tarnkennzeichen) ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่า มาตรการ
ทีไ่ ด้รบั การอนุญาตจากกฎหมายดังกล่าวนัน้ เป็นมาตรการทีล่ ว้ นแต่กระทบต่อสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล กลุ่มบุคคล รวมถึงพรรคการเมืองทั้งหลายได้ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม
ในการด�ำเนินการดังกล่าวนัน้ มาตรา 8 วรรค 3 รัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยการพิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญ
ก�ำหนดว่าฝ่ายปกครองพิทักษ์รัฐธรรมนูญนั้นจะไม่มีอ�ำนาจหน้าที่ทั้งหลายเหมือนที่
ต�ำรวจมี เพื่อใช้ในการด�ำเนินการให้ได้มาซึ่งข้อมูลทั้งหลาย อีกทั้งไม่มีอ�ำนาจในการ
ร้องขอให้ต�ำรวจเข้าช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วย ทั้งนี้เพราะวัตถุประสงค์
ของกฎหมายนัน้ ต้องการให้มกี ารแยกอ�ำนาจหน้าทีข่ องฝ่ายปกครองพิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญ
ออกจากต�ำรวจโดยเด็ดขาด202 ทั้งนี้ด้วยเหตุผลทางเทคนิคของกฎหมายที่ว่าไม่ต้องการ
ให้เกิด “ต�ำรวจทางการเมือง” (Politische Polizei) ขึน้ ดังนัน้ กฎหมายจึงต้องแยกองค์กร
และอ�ำนาจหน้าที่ของฝ่ายปกครองพิทักษ์รัฐธรรมนูญออกจากต�ำรวจอย่างเด็ดขาด203
ทัง้ นีแ้ ม้จะมีองค์กรทีม่ หี น้าทีใ่ นการพิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญอยูห่ ลายองค์กรหรือหลายรูปแบบ
ก็ตาม แต่อ�ำนาจหน้าที่ของฝ่ายปกครองพิทักษ์รัฐธรรมนูญตามรัฐบัญญัติว่าด้วยการ
พิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญ (BVerfSchG) นัน้ กลับจ�ำกัดอยูเ่ ฉพาะในเรือ่ ง “การเก็บและรวบรวม
ข้อมูลเกีย่ วกับการกระท�ำผิด” เท่านัน้ อ�ำนาจหน้าทีท่ งั้ หลายทีเ่ ป็นเรือ่ งการใช้มาตรการ
บังคับยังคงเป็นอ�ำนาจเฉพาะของต�ำรวจทั้งในระดับสหพันธ์และระดับมลรัฐ ที่ฝ่าย
ปกครองพิทักษ์รัฐธรรมนูญไม่สามารถใช้อ�ำนาจในท�ำนองดังกล่าวได้204

202
203
204

Michaelis, Lars Oliver, KritV 85, No. 2 (2002), 188, 199; Papier, Hans-Jürgen/Durner Wolfgang,
AöR 128 (2003), 340, 359.
Papier, Hans-Jürgen/Durner Wolfgang, AöR 128 (2003), 340, 359.
เพิ่งอ้าง
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					 ข. หน่วยสืบราชการลับ (Nachrichtendienst) และสายลับหรือ
สายข่าว (Vertrauensleute; V-Leute)
						 ข.1 หน่วยสืบราชการลับ (Nachrichtendienst)
						 การพิทักษ์รัฐธรรมนูญนั้นเมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติในมาตรา 20
วรรค 3205 กฎหมายพืน้ ฐานแล้ว เป็นอ�ำนาจหน้าทีข่ ององค์กรของรัฐทุกองค์กร แต่อย่างไร
ก็ตามเมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติในมาตรา 73 Nr. 10206 และมาตรา 87 วรรค 1207
ของกฎหมายพื้นฐาน จะพบว่ารัฐธรรมนูญเยอรมันได้บัญญัติให้สอดคล้องกับข้อเสนอ
ของ Loewenstein ทีว่ า่ “ควรมีการจัดตัง้ หน่วยงานทางปกครองขึน้ เป็นการเฉพาะเพือ่ ท�ำ
หน้าที่ในการพิทักษ์ระเบียบพื้นฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตย”208 หน้าที่
ส�ำคัญของหน่วยงานทางปกครองพิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญดังกล่าว ได้แก่ การเก็บและรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับการกระท�ำทั้งหลายที่เป็นปฏิปักษ์ต่อระเบียบพื้นฐานการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย ทัง้ นี้ มีขอ้ สังเกตเป็นประการเบือ้ งต้นเกีย่ วกับหน่วยสืบราชการลับ
ในประเทศเยอรมนีวา่ มีการแยกหน่วยสืบราชการลับออกเป็น 3 หน่วยงานส�ำคัญด้วยกัน
ซึ่งได้แก่ 1) หน่วยสืบราชการลับด้านการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ (Verfassungsschutz)
2) หน่วยสืบราชการลับด้านการทหาร (Die militärische Abschirmdienst) และ 3) หน่วย
สืบราชการลับกลางของสหพันธ์ (Bundesnachrichtendienst)209 ทัง้ นี้ กฎหมายพืน้ ฐาน
ในมาตรา 73 Nr. 10 ก�ำหนดให้สหพันธ์มอี ำ� นาจในการตรากฎหมายเกีย่ วกับการท�ำงาน
ร่วมกันของสหพันธ์และมลรัฐในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ และโดยผลของบทบัญญัติ
205
206

207

208
209

มาตรา 20 วรรค 3 กฎหมายพื้นฐานบัญญัติว่า “ฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าที่ผูกพันตนเองต่อรัฐธรรมนูญ
ฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการมีหน้าที่ผูกพันตนเองต่อกฎหมายและบทบัญญัติแห่งกฎหมาย”
มาตรา 73 Nr.10 กฎหมายพืน้ ฐานบัญญัตวิ า่ สหพันธ์มอี ำ� นาจหน้าทีใ่ นการตรากฎหมาย 10 เรือ่ งเกีย่ วกับ
การท�ำงานร่วมกันระหว่างสหพันธ์และมลรัฐในเรื่องที่เกี่ยวกับ (a) ต�ำรวจด้านการป้องกันอาชญากรรม
(b) การพิทักษ์ระเบียบพื้นฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สถานะและความมั่นคงปลอดภัย
ของสหพันธ์และมลรัฐ การพิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญ (C) การปกป้องแนวชายแดนจากความพยายามในการก่อให้เกิด
อันตรายต่อผลประโยชน์ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีที่เกิดขึ้นมาจากต่างประเทศ รวมถึงการก่อตั้ง
ฝ่ายปกครองด้านต�ำรวจเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมระหว่างประเทศ
มาตรา 87 วรรค 1 กฎหมายพืน้ ฐานบัญญัตวิ า่ ....กฎหมายระดับสหพันธ์อาจจัดตัง้ ให้มขี นึ้ ซึง่ ฝ่ายปกครอง
ด้านการปกป้องแนวชายแดน หน่วยงานกลางด้านข้อมูลข่าวสารและการสืบราชการลับ ที่จัดตั้งขึ้น
เพือ่ วัตถุประสงค์ในการพิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญ เขตแดนของรัฐ หรือผลประโยชน์ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี”
เปรียบเทียบ BVerfGE 30, 1, 20.
Papier, Hans-Jürgen/Durner Wolfgang, AöR 128 (2003), 340, 359-361.
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ดังกล่าวของรัฐธรรมนูญ รัฐบัญญัติว่าด้วยการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ (BVerfSchG) จึงได้
ก�ำหนดให้มีการจัดตั้ง “ส�ำนักงานกลางระดับสหพันธ์เพื่อการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ” (Das
Bundesamt für Verfassungsschutz) ขึ้น เพื่อท�ำหน้าที่หลักในการประสานงาน
กับทุกฝ่ายโดยเฉพาะกับหน่วยงานในมลรัฐทัง้ หลายเพือ่ ให้ได้มาซึง่ ข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับ
การกระท�ำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ210 อย่างไรก็ตามในการประสานงานระหว่าง
สหพันธ์และมลรัฐนั้น สหพันธ์อาจออกค�ำสั่งก�ำหนดหน้าที่ให้มลรัฐได้เฉพาะในกรณี
ที่มีการโจมตีระเบียบพื้นฐานในทางรัฐธรรมนูญของสหพันธ์เท่านั้น ในกรณีดังกล่าว
ฝ่ายปกครองสูงสุดระดับมลรัฐ (Die oberste Landesbehörde) มีหน้าทีใ่ นการเข้าร่วม
ปฏิบัติงานกับสหพันธ์เพื่อป้องกันเหตุดังกล่าว211 ตามมาตรา 3 ของรัฐบัญญัติว่าด้วย
การพิทักษ์รัฐธรรมนูญ (BVerfSchG) นั้น ส�ำนักงานกลางระดับสหพันธ์เพื่อการพิทักษ์
รัฐธรรมนูญ” (Das Bundesamt für Verfassungsschutz) มีหน้าที่ในการเก็บรวมรวม
ข้อมูลรวมถึงการประเมินผลข้อมูลที่ได้รับมาเกี่ยวกับความพยายามในการด�ำเนินการ
ทั้งหลายที่เป็นปฏิปักษ์ต่อระเบียบพื้นฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตย หรือ
การกระท�ำทีเ่ ป็นอันตรายต่อสถานภาพและความมัน่ คงปลอดภัยของสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี ข้อมูลเกีย่ วการกระท�ำของอ�ำนาจในต่างประเทศทีเ่ ป็นอันตรายต่อผลประโยชน์
ของประเทศ รวมถึงการด�ำเนินการที่เป็นการก่อการร้ายระหว่างประเทศ และที่เป็น
อันตรายต่อหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขของประชาชน
						 ข้อมูลข่าวสารทั้งหลายที่ส�ำนักงานกลางระดับสหพันธ์เพื่อการพิทักษ์
รัฐธรรมนูญ” (Das Bundesamt für Verfassungsschutz) สามารถเข้าตรวจสอบ
และรวมรวบเพื่อการประเมินผลได้นั้น ได้แก่ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสาธารณะทั้งหลาย
นอกเหนือจากแหล่งข้อมูลสาธารณะทัง้ หลายแล้ว หน่วยงานฝ่ายปกครองระดับสหพันธ์
ดังกล่าวยังมีอำ� นาจทีจ่ ะใช้วธิ กี ารแบบการสืบราชการลับ (Die nachrichtendienstliche
Mittel) เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสาร เช่น การใช้สายลับหรือสายข่าว (Einsatz von
Vertrauensleuten und Gewährleuten) การเฝ้าสังเกต (Observationen) การ
210

211

อ�ำนาจหน้าที่หลักของส�ำนักงานกลางระดับสหพันธ์เพื่อการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ (Das Bundesamt für
Verfassungsschutz) ถูกก�ำหนดเอาไว้ในมาตรา 8 ของรัฐบัญญัติว่าด้วยการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
(BVerfSchG)
มาตรา 7 รัฐบัญญัติว่าด้วยการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ (BVerfSchG)
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บันทึกภาพหรือบันทึกเสียง (Bild- und Tonaufzeichnungen) ข้อมูลบนบัตรประจ�ำตัว
บุคคล (Tarnpapiere) หรือข้อมูลเกีย่ วกับยานพาหนะ (Tarnkennzeichen)212 นอกจากนี้
ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายก�ำหนดฝ่ายปกครองระดับสหพันธ์ดังกล่าวนั้น อาจมีอ�ำนาจ
เข้าตรวจสอบการด�ำเนินการทางการเงิน จดหมาย หรือการติดต่อสื่อสาร รวมถึงข้อมูล
ที่อยู่ในความครอบครองของสายการบินต่าง ๆ ได้ด้วย213 เงื่อนไขในการใช้อ�ำนาจ
ทีม่ ลี กั ษณะเป็นการกระทบสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเช่นว่านัน้ ได้แก่ การมีขอ้ เท็จจริงว่า
จะมีการกระท�ำผิดอาญาร้ายแรง หรือมีความสงสัยเกีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
กับกลุ่มหรือสมาคมที่เป็นภัยต่อรัฐธรรมนูญ เป็นต้น
						 หน่วยงานสืบราชการลับในประเภทที่ 2 ได้แก่ หน่วยสืบราชการลับ
ด้านการทหาร (Die militärische Abschirmdienst; MAD) ซึง่ เป็นฝ่ายปกครองในสังกัด
กระทรวงกลาโหม (Bundesverteidigungsministerium) ทัง้ นีอ้ ำ� นาจหน้าทีข่ องหน่วย
สืบราชการลับด้านการทหาร (MAD) ได้แก่ การพิทักษ์รัฐธรรมนูญในพรมแดนทางด้าน
การทหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตรวจสอบควบคุมความปลอดภัยให้แก่บุคลากร
ทางการทหาร และการรักษาความปลอดภัยให้แก่ที่ตั้งส�ำคัญทางการทหาร เป็นต้น
						 หน่วยงานสืบราชการลับประเภทสุดท้าย ได้แก่ หน่วยสืบราชการลับ
กลางของสหพันธ์ (Bundesnachrichtendienst) ซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นตามรัฐบัญญัติว่าด้วย
การสืบราชการลับระดับสหพันธ์ (Bundesnachrichtendienstgesetz) โดยหน่วยงาน
ดั ง กล่ า วมี ห น้ า ที่ ใ นการสื บ ราชการลั บ ที่ เ กี่ ย วกั บ การกระท� ำ ทั้ ง หลายที่ เ กิ ด ขึ้ น
ในต่างประเทศเป็นหลัก โดยให้มีหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคง
ปลอดภัยที่มาจากการกระท�ำที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ อันอาจมีอันตรายหรือผลกระทบ
ต่อการเมือง เศรษฐกิจและการทหารของประเทศเยอรมนี ทั้งนี้ การกระท�ำที่เกิดขึ้น
ในต่างประเทศนั้นให้หมายความรวมถึงการกระท�ำที่เป็นอันตรายต่อระเบียบพื้นฐาน
การปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตยด้วย214
						 ข. 2 สายลับหรือสายข่าว (Vertrauensleute; V-Leute)
						 ส�ำหรับภารกิจในการจับตามองหรือการสืบหาข่าวจากองค์กรขนาดใหญ่
วิธีการดั้งเดิมที่มีการน�ำมาใช้ได้แก่ “สายลับหรือสายข่าว” หรือที่ในรัฐบัญญัติว่าด้วย
212
213
214

มาตรา 8 วรรค 2 รัฐบัญญัติว่าด้วยการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ (BVerfSchG)
มาตรา 8 วรรค 5-8 และ มาตรา 9 รัฐบัญญัติว่าด้วยการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ (BVerfSchG)
Papier, Hans-Jürgen/Durner Wolfgang, AöR 128 (2003), 340, 361.
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การพิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญเรียกว่า “บุคคลทีไ่ ด้รบั ความไว้วางใจ” (Vertrauensleute) ซึง่ เป็น
บุคคลที่ได้รับการมอบหมายภารกิจจากฝ่ายปกครองหรือหน่วยงานพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
(Ämter für Verfassungsschutz) เมื่อพิจารณาจากภารกิจที่มีลักษณะเฉพาะดังกล่าว
ในการปฏิบัติหน้าที่ของสายลับหรือสายข่าวจึงเป็นที่จับตาของสาธารณะ รวมถึง
พรรคการเมืองทัง้ หลาย ทัง้ นีเ้ พราะอาจกระทบสิทธิของบุคคลต่าง ๆ ได้เป็นจ�ำนวนมาก
						 ปฏิบัติการทั้งหลายของสายลับหรือสายข่าวนั้นจะต้องถูกเก็บเป็น
ความลับโดยเด็ดขาด โดยเฉพาะการติดต่อระหว่างสายลับหรือสายข่าวกับหน่วยงาน
พิ ทั ก ษ์ รั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ต นสั ง กั ด ทั้ ง นี้ ห น่ ว ยงานพิ ทั ก ษ์ รั ฐ ธรรมนู ญ (Ämter für
Verfassungsschutz) จะได้มอบหมายพันธกิจให้แก่สายลับหรือสายข่าวเพื่อให้เข้าไป
ในองค์กรหรือกลุ่มที่คาดหมายว่าจะกระท�ำการที่เป็นปฏิปักษ์ต่อระเบียบพื้นฐาน
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย215 โดยภารกิจในการเข้าไปในองค์กรเช่นว่านัน้ อาจเป็นไป
ในรูปของ “การแทรกซึม” (Einschleusen der Person) หรืออาจมีลักษณะที่แสดงว่า
เป็นบุคคลที่แปรพักตร์ออกจากรัฐแล้วไปเข้าร่วมกับศัตรูของประชาธิปไตยก็ได้216 ทั้งนี้
มีขอ้ น่าสังเกตว่า สายลับหรือสายข่าวทีไ่ ด้รบั การมอบหมายภารกิจลับนีโ้ ดยทัว่ ไปจะไม่ใช่
บุคคลที่เป็นบุคลากรตามปกติของหน่วยงานพิทักษ์รัฐธรรมนูญนั้น แต่จะเป็นบุคคล
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายและได้รบั การจ้างงานในช่วงเวลาสัน้ ๆ ส�ำหรับภารกิจนัน้ ๆ เท่านัน้ 217
การมอบหมายปฏิบตั กิ ารให้แก่สายลับหรือสายข่าวนัน้ มักจะเกิดขึน้ ในกรณีทหี่ ากว่าการ
สืบสวนสอบสวนได้ท�ำลงโดยหน่วยงานพิทักษ์รัฐธรรมนูญหรือบุคลากรของหน่วยงาน
พิทักษ์รัฐธรรมนูญเองแล้วนั้น จะเป็นการโจ่งแจ้งเกินไปส�ำหรับการสืบสวนหรือจะก่อ
ให้เกิดความเสีย่ งมากเกินไป กรณีสว่ นใหญ่ทมี่ คี วามจ�ำเป็นต้องใช้ปฏิบตั กิ ารของสายลับ
หรือสายข่าว ได้แก่กรณีทจี่ ำ� เป็นจะต้องส่งสายลับเข้าไปในองค์กรขนาดใหญ่ทมี่ ลี กั ษณะ
เป็นภัยต่อรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตย โดยในปฏิบัติการของสายลับหรือสายข่าวนั้น
จะต้องตกอยู่ภายใต้การควบคุมบังคับบัญชาของหัวหน้าสายลับที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากหน่วยงาน หรืออาจอยูใ่ ต้การควบคุมบังคับบัญชาของบุคลากรผูใ้ ดผูห้ นึง่ ของหน่วยงาน
พิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญ ทัง้ นีว้ ตั ถุประสงค์ของการควบคุมบังคับบัญชาทีถ่ กู ก�ำหนดขึน้ นี้ ก็เพือ่
215
216
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มาตรา 3 รัฐบัญญัติว่าด้วยการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ (BVerfSchG)
Michaelis, Lars Oliver, KritV 85, No. 2 (2002), 188, 200.
เพิ่งอ้าง
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ให้การปฏิบัติการของสายลับอยู่ในสายตาของรัฐ และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้สายลับ
หรือสายข่าวปฏิบัติการไปในลักษณะที่เป็นความผิดอาญา รวมถึงเป็นการป้องกันไม่ให้
สายลับหรือสายข่าวปฏิบัติการไปเกินกว่าที่ได้รับการมอบหมายด้วย218
					 ค. การประเมินข้อเท็จจริงและการส่งต่อข้อมูลรวมถึงการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ
					 ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่า หน่วยงานหรือฝ่ายปกครองพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
(Ämter für Verfassungsschutz) นี้จะไม่มีอ�ำนาจในท�ำนองเดียวกับต�ำรวจ กล่าวคือ
ไม่มีอ�ำนาจหน้าที่ในการจับกุมคุมขังหรือการกระท�ำในลักษณะที่เป็นการใช้ก�ำลังบังคับ
แต่อย่างใด แต่อ�ำนาจหน้าที่ของฝ่ายปกครองพิทักษ์รัฐธรรมนูญนี้จะจ�ำกัดอยู่แต่เพียง
ในเรื่ อ งของการด� ำ เนิ น การเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ การด� ำ เนิ น การ
ทีม่ ลี กั ษณะเป็นปฏิปกั ษ์ตอ่ รัฐธรรมนูญและประชาธิปไตยเท่านัน้ ทัง้ นี้ หน้าทีท่ สี่ ำ� คัญอีก
ประการหนึ่งของฝ่ายปกครองพิทักษ์รัฐธรรมนูญหลังจากที่ได้ข้อมูลที่ต้องการมาแล้ว
ได้แก่ “การวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูล” (Auswertung) กล่าวคือฝ่ายปกครองพิทกั ษ์
รัฐธรรมนูญมีหน้าทีใ่ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลหรือข่าวสารทีไ่ ด้มา และท�ำหน้าทีใ่ นการส่งต่อ
ข้อมูลข่าวสารและผลการวิเคราะห์นนั้ ไปยังฝ่ายปกครองอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงการแจ้งผล
การวิเคราะห์นั้นให้สาธารณะได้ทราบในบางกรณีด้วย219
					 ตามมาตรา 3 รัฐบัญญัติว่าด้วยการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ (BVerfSchG)
ก�ำหนดหน้าที่ให้แก่หน่วยงานหรือฝ่ายปกครองพิทักษ์รัฐธรรมนูญว่า นอกเหนือจาก
การเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสาร (Sammlung) นั้น ยังมีหน้าที่ในการประเมินผลข้อมูล
(Auswertung) ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับสิง่ ของ บุคคล รวมถึงเอกสารทีเ่ ป็น
พยานหลักฐานทั้งหลายด้วย และหลังจากที่วิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลข่าวสาร
เสร็จเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว หน่วยงานพิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญมีหน้าทีใ่ นการส่งต่อข้อมูลนัน้ ต่อไป
(Weitergabe der Informationen) โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
จะต้องรายงานข้อมูลและผลการวิเคราะห์และประเมินข้อมูลที่ได้รับมานั้นให้รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ220 นอกจากนีร้ ฐั บัญญัตฉิ บับดังกล่าวยังก�ำหนดต่อไปว่า
218
219
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เพิ่งอ้าง
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ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่รายงานให้สาธารณะทราบเกี่ยวกับ
ความพยายามกระท�ำการทัง้ หลายทีเ่ ป็นปฏิปกั ษ์ตอ่ รัฐธรรมนูญอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 221
การรายงานของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยให้สาธารณะทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับ
การกระท�ำทีเ่ ป็นปฏิปกั ษ์ตอ่ รัฐธรรมนูญนัน้ อาจท�ำได้ในรูปของ “รายงานประจ�ำปีเกีย่ วกับ
การพิทักษ์รัฐธรรมนูญ” (Die jährlichen Verfassungsschutzberichte; annual
report) ซึง่ ถือเป็นความรับผิดชอบทางการเมืองของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
ที่จะต้องจัดพิมพ์รายงานประจ�ำปีดังกล่าวนั้น222 นอกจากวิธีการตามปกติดังกล่าวนั้น
หน่วยงานพิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญอาจด�ำเนินการแจ้งข้อมูลเกีย่ วกับการกระท�ำทีเ่ ป็นปฏิปกั ษ์
ต่อรัฐธรรมนูญให้สาธารณะทราบผ่านทางสิ่งตีพิมพ์ของสนามบิน โบรชัวร์แจ้งข้อมูล
เพื่อการแจกจ่ายแก่ประชาชน การแถลงรายงานสถานการณ์ หรือการแสดงปาฐกถา
ในเรื่องดังกล่าวนั้น เป็นต้น
					 ง. การควบคุมการใช้อ�ำนาจขององค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
						 ง. 1 ข้อความทั่วไป
						 กฎหมายทีก่ ำ� หนดอ�ำนาจหน้าทีใ่ ห้แก่องค์กรพิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญเพือ่ ใช้
มาตรการทั้งหลายเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกระท�ำที่เป็นปฏิปักษ์
ต่อรัฐธรรมนูญ ย่อมมุง่ หวังว่าการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องหน่วยงานพิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญนัน้ จะเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันมีหลักการส�ำคัญอยู่ว่า การใช้อ�ำนาจเช่นว่านั้น
ย่อมต้องมีข้อจ�ำกัดด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและ
ของพรรคการเมืองทัง้ หลาย ดังนัน้ จึงต้องมีการสร้างกลไกในการควบคุมตรวจสอบการใช้
อ�ำนาจหน้าที่ของหน่วยงานพิทักษ์รัฐธรรมนูญด้วย ซึ่งการควบคุมอ�ำนาจเช่นว่านั้น
มักปรากฎในรูปของการก�ำหนดให้มีองค์กรที่ใช้อ�ำนาจในการควบคุมตรวจสอบและ
การเฝ้าจับตาการปฏิบตั หิ น้าทีข่ ององค์กรพิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญด้วย223 ทัง้ นี้ เป็นทีน่ า่ สังเกต
ว่าการควบคุมตรวจสอบการใช้อ�ำนาจหน้าที่ของหน่วยงานพิทักษ์รัฐธรรมนูญนั้น
เป็นรูปแบบหนึง่ ของการควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั หิ น้าทีข่ ององค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร
221
222
223

มาตรา 16 วรรค 2 รัฐบัญญัติว่าด้วยการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ (BVerfSchG)
Michaelis, เพิ่งอ้าง
เพิ่งอ้าง
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นัน่ เอง224 ทัง้ นีอ้ งค์กรทีม่ หี น้าทีค่ วบคุมตรวจสอบการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องหน่วยงานพิทกั ษ์
รัฐธรรมนูญจะต้องพยายามชั่งน�้ำหนักระหว่างความพยายามในการรักษาความลับ
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญ กับความพยายามควบคุม
ไม่ให้องค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญปฏิบัติหน้าที่เกินเลยไปจากขอบเขตที่กฎหมายก�ำหนด
ทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์ (Bundesverfassungsgericht) เคยวางหลักการส�ำคัญ
ในเรื่องดังกล่าวเอาไว้ในคดี G-10 Urteil225 เอาไว้ว่า “การรักษาความลับของการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานพิทักษ์รัฐธรรมนูญนั้น แม้อาจจะขัดหรือแย้งกับประโยชน์
ในด้านอื่น ๆ แต่ก็ถือว่ามีความชอบธรรมในทางรัฐธรรมนูญ” ซึ่งหมายความว่า
การรักษาความลับของปฏิบัติการของหน่วยงานพิทักษ์รัฐธรรมนูญนั้นถือเป็นเรื่องหลัก
ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้
						 การปฏิบตั กิ ารลับขององค์กรพิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญ และการทีก่ ฎหมายและ
ค�ำพิพากษาของศาลมุ่งคุ้มครองความลับของการปฏิบัติการเช่นว่านั้นเป็นด้านหลักนั้น
ย่อมก่อให้เกิดความไม่เชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานพิทักษ์
รัฐธรรมนูญ ว่าจะเข้ามากระทบสิทธิและเสรีภาพของตนเองหรือไม่ ทั้งนี้เพราะยังไม่มี
ความแน่ชัดในทางปฏิบัติว่าปฏิบัติการในทางลับดังกล่าวนั้นอยู่ภายใต้กฎหมายและอยู่
ภายใต้การควบคุมตรวจสอบเพียงใด โดยในทางปฏิบัตินั้นการด�ำเนินการขององค์กร
พิทักษ์รัฐธรรมนูญจะเป็นการด�ำเนินการในทางลับ ประชาชนส่วนใหญ่จึงไม่ทราบว่า
มีการใช้อ�ำนาจรัฐเข้ามาจับตามองหรือเข้ามาเพื่อเอาข้อมูลข่าวสารในเรื่องส่วนบุคคล
และเมือ่ ไม่ทราบว่ามีการใช้อำ� นาจในลักษณะดังกล่าว จึงเท่ากับว่าประชาชนไม่สามารถ
ใช้สิทธิทางศาล (Gerichtlicher Rechtsschutz)226 เพื่อให้ศาลตรวจสอบการใช้อ�ำนาจ
เช่นว่านั้นได้227 ดังนั้นในเรื่องดังกล่าวจึงไม่มีความชัดเจนแน่นอนว่าขอบเขตที่แท้จริง
ของการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานพิทักษ์รัฐธรรมนูญมีอยู่เพียงใด ดังนั้นประชาชน
ส่วนใหญ่จึงเรียกร้องว่า การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานพิทักษ์รัฐธรรมนูญที่แม้จะเป็น
ปฏิบตั กิ ารลับนัน้ จะต้องเป็นการปฏิบตั หิ น้าทีท่ มี่ คี วามรับผิดชอบด้วย ทัง้ นีใ้ นทางปฏิบตั นิ นั้
224
225
226
227

Michaelis, Lars Oliver, KritV 85, No. 2 (2002), 188, 201.
BVerfGE 30, 1, 18 f. (G-10 Urteil)
ดูมาตรา 19 วรรค 4 กฎหมายพื้นฐาน
Papier, Hans-Jürgen/Durner Wolfgang, AöR 128 (2003), 340, 361.
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จะพบว่ามีการสร้างระบบการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานพิทักษ์
รัฐธรรมนูญออกเป็นหลายรูปแบบด้วยกัน เช่น ระบบการควบคุมตรวจสอบเป็นการภายใน
ของฝ่ายปกครองเอง หรือการตรวจสอบการใช้งบประมาณโดยองค์กรที่มีหน้าที่ในการ
ตรวจสอบการใช้งบประมาณ รวมถึง การควบคุมตรวจสอบโดยองค์กรทีม่ หี น้าทีต่ รวจสอบ
การใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคล228 เป็นต้น แต่ในบรรดาระบบ
การควบคุมตรวจสอบการท�ำหน้าที่ของหน่วยงานพิทักษ์รัฐธรรมนูญทั้งหลายนั้น
กระบวนการควบคุมตรวจสอบทีถ่ อื ว่ามีความส�ำคัญมากทีส่ ดุ ได้แก่ การควบคุมตรวจสอบ
โดยรัฐสภา โดยกระบวนการควบคุมตรวจสอบโดยรัฐสภาที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ รูปแบบ
การตัง้ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง (Untersuchungsausschuss) หรือการแต่งตัง้
คณะกรรมการเฉพาะเพือ่ ท�ำหน้าทีใ่ นการควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องหน่วยงาน
พิทักษ์รัฐธรรมนูญโดยตรงก็ได้ (Die parlamentarischen Kontrollgremien)229
						 ง.2 การแต่งตัง้ คณะกรรมการของสภาผูแ้ ทนราษฎรเพือ่ ท�ำหน้าที่
ควบคุมตรวจสอบหน่วยงานพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
						 การควบคุมตรวจสอบหน่วยงานพิทักษ์รัฐธรรมนูญให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพนัน้ สามารถท�ำได้โดยผ่านกลไกของรัฐสภาทีเ่ รียกว่า “คณะกรรมการควบคุม
ตรวจสอบที่แต่งตั้งโดยสภาผู้แทนราษฎร” (Parlamentarisches Kontrollgremium;
PKG) ซึง่ มีหน้าทีใ่ นการหาข้อมูลและตรวจสอบการปฏิบตั หิ น้าทีท่ งั้ หลายของหน่วยงาน
พิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั หิ น้าทีท่ มี่ ลี กั ษณะ
เป็นการตรวจสอบจดหมาย วัสดุไปรษณีย์ หรือการดักฟังโทรศัพท์ทกี่ ระท�ำโดยหน่วยงาน
พิทักษ์รัฐธรรมนูญ230 ทั้งนี้ รายละเอียดการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุม
ตรวจสอบที่แต่งตั้งโดยสภาผู้แทนราษฎร (PKG) นี้จะถูกก�ำหนดเอาไว้ในรัฐบัญญัติ
ว่าด้วยการควบคุมโดยรัฐสภาต่อการปฏิบัติหน้าที่สืบราชการลับของสหพันธ์ (PKGrG)
ซึ่งกฎหมายดังกล่าวมีชื่อเรียกโดยย่อว่า “รัฐบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ
ของรัฐสภา” (Kontrollgremiumsgesetz) ทัง้ นี้ ตามมาตรา 5 วรรค 2 และวรรค 3 รัฐบัญญัติ
ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบของรัฐสภา (PKGrG) ได้กำ� หนดให้คณะกรรมการดังกล่าว
228
229
230

มาตรา 22 รัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (BDSG)
Michaelis, Lars Oliver, KritV 85, No. 2 (2002), 188, 202.
เพิ่งอ้าง; Papier, Hans-Jürgen/Durner Wolfgang, AöR 128 (2003), 340, 362.
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ประชุมร่วมกันอย่างน้อย 3 เดือน ต่อ 1 ครั้ง อย่างไรก็ตามสมาชิกคนใดคนหนึ่ง
ของคณะกรรมการอาจร้องขอให้มกี ารประชุมคณะกรรมการได้เสมอ กฎหมายไม่ได้กำ� หนด
จ�ำนวนที่แน่นอนของกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบของรัฐสภาเอาไว้เป็นการ
แน่ชดั ทัง้ นี้ รัฐสภาจะเป็นผูก้ ำ� หนดจ�ำนวนกรรมการเอง ซึง่ ในปัจจุบนั นัน้ มีจำ� นวน 9 คน231
การเลือกกรรมการนั้นใช้จ�ำนวนเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร232 ในการท�ำงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบของรัฐสภามีหลักการที่ส�ำคัญอยู่ว่า กรรมการแต่คนละ
มีหน้าที่รักษาความลับในเรื่องที่ตรวจสอบโดยเด็ดขาด และเฉพาะในกรณีที่มีมติ
เสียงข้างมาก 2 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมดเท่านัน้ ทีส่ มาชิกคนใดคนหนึง่ อาจเปิดเผย
ข้อเท็จจริงในบางเรื่องให้สาธารณะได้ทราบ และเท่าที่ไม่เป็นการละเมิดหน้าที่ในการ
รักษาความลับเท่านั้น
						 มีขอ้ สังเกตในประการส�ำคัญว่า หน้าทีป่ ระการส�ำคัญของคณะกรรมการ
ตรวจสอบของรัฐสภานั้นได้แก่การตรวจสอบการท�ำงานของรัฐบาลสหพันธ์ในเรื่องการ
สัง่ การของรัฐบาลต่อองค์กรพิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญ ทัง้ นี้ เพือ่ ไม่ให้รฐั บาลใช้กลไกขององค์กร
พิทักษ์รัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือทางการเมืองในการด�ำเนินการที่กระทบต่อเสรีภาพ
ของพรรคการเมืองทัง้ หลาย ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้รฐั บาลใช้อำ� นาจในเรือ่ งดังกล่าวอย่างมีความรับผิดชอบ
ดังนัน้ ในมาตรา 2 รัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยคณะกรรมการตรวจสอบของรัฐสภา (PKGrG) ได้กำ� หนด
ให้รฐั บาลสหพันธ์มหี น้าทีใ่ นการแจ้งข้อมูลเกีย่ วกับการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องหน่วยงานพิทกั ษ์
รัฐธรรมนูญให้คณะกรรมการของรัฐสภาได้รับทราบ โดยเฉพาะในเรื่องที่มีความส�ำคัญ
อย่ า งไรก็ ต ามในกรณี ที่ มี เ หตุ ผ ลส� ำ คั ญ รั ฐ บาลสหพั น ธ์ อ าจปฏิ เ สธที่ จ ะให้ ข ้ อ มู ล
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบของรัฐสภาได้ โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคล
ของบุคคลที่สามหรือในเรื่องที่เกี่ยวกับอ�ำนาจบริหารโดยเฉพาะของรัฐบาลหรือเรื่อง
ที่มีความส�ำคัญต่อรัฐบาลมาก ๆ รัฐบาลอาจปฏิเสธการให้ข้อมูลได้233
						 แม้จะมีการคิดค้นกลไกในการควบคุมการใช้อ�ำนาจหน้าที่ของฝ่าย
ปกครองพิ ทั กษ์ รั ฐ ธรรมนูญ โดยกลไกของรัฐสภาดังกล่าวก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติ
มีข้อสังเกตว่า การควบคุมตรวจสอบหน่วยงานพิทักษ์รัฐธรรมนูญนั้นก็ยังท�ำได้ค่อนข้าง
231
232
233

Michaelis, Lars Oliver, KritV 85, No. 2 (2002), 188, 203.
มาตรา 4 วรรค 2 PKGrG.
มาตรา 2 b PKGrG.
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จ�ำกัดและไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนัก234 ทั้งนี้ เพราะในทางสาธารณะนั้นมีกระแส
เรียกร้องให้การด�ำเนินการขององค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญจะต้องมีความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ด้วย แต่ในทางตรงกันข้ามธรรมชาติของการท�ำงานขององค์กรพิทักษ์
รัฐธรรมนูญไม่สามารถเปิดเผยการท�ำงานให้บุคคลโดยทั่วไปทราบได้ ในเรื่องดังกล่าว
จึงยังคงเป็นประเด็นที่มีการอภิปรายกันในทางสาธารณะมาจนถึงปัจจุบัน235
					 3.1.3.7 ปัญหาเฉพาะเกี่ยวกับอ�ำนาจขององค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
และการคุ้มครองเสรีภาพของพรรคการเมือง
					 ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยจะได้น�ำเสนอปัญหาซึ่งเป็นเรื่องที่อ่อนไหวที่สุดในเรื่อง
หลักการปกป้องตนเองของระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบัน นั่นก็คือปัญหาเรื่องการ
ควบคุมพรรคการเมืองโดยกลไกดังกล่าว ปัญหานีเ้ ป็นปัญหาทีไ่ ด้รบั การอภิปรายในทาง
วิชาการในวงกว้าง อีกทั้งยังมีค�ำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์หลายเรื่องที่ได้
วางหลักเรื่องขอบเขตการใช้อ�ำนาจของรัฐตามหลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้
การศึกษาในหัวข้อนี้จึงน่าจะเป็นบทเรียนที่ส�ำคัญในการปรับใช้หลักประชาธิปไตย
ที่ปกป้องตนเองได้ในระบอบการเมืองของประเทศไทยต่อไปด้วย
					 การเฝ้าจับตาหรือการสืบข่าว รวมถึงการประมวลผลข้อมูลข่าวสาร
และการเผยแพร่สู่สาธารณะซึ่งเป็นเครื่องมือส�ำคัญตามรัฐบัญญัติว่าด้วยการพิทักษ์
รัฐธรรมนูญนั้น เมื่อพิจารณาจากมุมมองประชาธิปไตยและหลักการคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนนั้น นับว่าเป็นเครื่องมือทางกฎหมายของรัฐที่อาจถูกตั้ง
ค� ำ ถามได้ ม าก โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ค� ำ ถามเกี่ ย วกั บ การคุ ้ ม ครองความเป็ น อิ ส ระ
ของพรรคการเมือง ทั้งนี้เพราะการใช้กลไกการสืบข่าวหรือการล้วงข้อมูลจากกลุ่ม
ทางการเมืองหรือพรรคการเมืองนัน้ ย่อมกระทบต่อหลักความเป็นอิสระของพรรคการเมือง
ทัง้ หลายในการท�ำกิจกรรมทางการเมือง ทัง้ นีพ้ รรคการเมืองทัง้ หลายย่อมอ้างว่า ตนเอง
ได้รับสิทธิพิเศษหรือการคุ้มครองพิเศษ (Parteienprivileg) จากกฎหมายพื้นฐานหรือ
รัฐธรรมนูญ236 ในการก่อตั้งเจตจ�ำนงทางการเมืองของประชาชน (Willensbildung)
234
235
236

Michaelis, Lars Oliver, KritV 85, No. 2 (2002), 188, 203.
Papier, Hans-Jürgen/Durner Wolfgang, AöR 128 (2003), 340, 362.
มาตรา 21 วรรค 1 กฎหมายพื้นฐาน
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ดังนั้นรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ต้องการคุ้มครอง “หลักการพื้นฐานการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย”237 ด้วยการมอบเครือ่ งมือให้หน่วยงานของรัฐฝ่ายปกครองในการ
พิทักษ์รัฐธรรมนูญนั้น จะต้องไม่ให้อ�ำนาจโดยอิสระแก่องค์กรของรัฐดังกล่าวนั้นจนถึง
ขนาดที่สามารถกระท�ำการที่เป็นการท�ำลายสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและ
พรรคการเมือง ซึ่งเป็นเป้าหมายส�ำคัญประการหนึ่งของการมีรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกัน
ดังนัน้ จึงเป็นทีเ่ ห็นได้อย่างชัดเจนว่า “หลักการพิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญ” (Verfassungsschutz)
และ “หลักการคุ้มครองหลักการพื้นฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตย” นั้น
อาจเป็นหลักการทีป่ ะทะหรือขัดแย้งกันเองโดยตรงกับ “หลักการคุม้ ครองสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน
ของประชาชนและพรรคการเมือง” ซึง่ เป็นเรือ่ งทีจ่ ำ� เป็นต้องมีการชัง่ น�ำ้ หนักและเป็นเรือ่ ง
ที่ไม่อาจหาค�ำตอบได้ง่ายดายนัก238 อย่างไรก็ตามเราอาจตอบค�ำถามดังกล่าวในเชิง
หลักการได้เป็นเบื้องต้นว่า “การพิทักษ์รัฐธรรมนูญและหลักการพื้นฐานการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย” ตามรัฐธรรมนูญและรัฐบัญญัติว่าด้วยการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
(BVerfSchG) มีความมุ่งหมายแต่เพียงเป็นการต่อต้านพรรคการเมืองสุดโต่งหรือ
พวกหัวรุนแรงทางการเมือง (Extremismus) ทีม่ เี ป้าหมายการด�ำเนินการทีช่ ดั เจนในการ
ที่จะต่อสู้ขัดขวางหรือท�ำลายรัฐธรรมนูญรวมถึงหลักการพื้นฐานการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยเท่านั้น และไม่หมายความรวมถึงการด�ำเนินการเฉพาะเรื่องเฉพาะกรณี
ของพรรคการเมืองที่อาจขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญในบางเรื่อง ทั้งนี้ หากปล่อยให้รัฐ
ใช้เครื่องมือในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญด�ำเนินการอย่างไรกับพรรคการเมืองก็ได้แล้ว
ย่อมท�ำให้ระบอบประชาธิปไตยเองจะต้องล่มสลายลงไปในที่สุด239
					 1) ความคุ้มครองพรรคการเมืองตามบทบัญญัติของกฎหมายพื้นฐาน
					 การปะทะกันหรือการขัดแย้งกันระหว่าง “หลักการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ”
(Verfassungsschutz) และ “การคุ้มครองหลักการพื้นฐานการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย” กับ “หลักการคุม้ ครองสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของพรรคการเมือง” นัน้ ปรากฎตัว

237
238
239

มาตรา 79 วรรค 3 กฎหมายพื้นฐาน
Michaelis, Lars Oliver, KritV 85, No. 2 (2002), 188, 204.
เพิ่งอ้าง
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ให้เห็นอยูอ่ ย่างชัดแจ้งในมาตรา 21 ของกฎหมายพืน้ ฐาน240 ซึง่ ในกรณีดงั กล่าวถือว่าเป็น
การปะทะกันระหว่าง “คุณค่าในทางรัฐธรรมนูญ” (Verfassungswerte) 2 ประการ
ซึ่งต่างเป็นคุณค่าที่รัฐธรรมนูญมุ่งให้ความคุ้มครองหรือเป็นเป้าหมายส�ำคัญของการมี
รั ฐ ธรรมนู ญ กล่ า วให้ ชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น มาตรา 21 วรรคหนึ่ ง ของกฎหมายพื้ น ฐาน
ได้รบั รองความเป็นอิสระและเอกสิทธิของพรรคการเมืองในการด�ำเนินการทางการเมือง
(Parteienprivileg) ที่องค์กรของรัฐทั้งหลายจะต้องให้ความเคารพ ขณะเดียวกัน
มาตรา 21 วรรค 2 ของกฎหมายพื้นฐานก็ได้รับรองอ�ำนาจในการ “ยุบพรรคการเมือง”
(Parteiverbot) ซึ่งถือเป็นเครื่องมือหรือดาบที่มีความรุนแรงมากที่สุดในการลงโทษ
พรรคการเมืองและเป็นมาตรการที่กระทบกระเทือนต่อเสรีภาพของพรรคการเมือง
มากที่สุด241 ทั้งนี้ ก็เพื่อให้เป็นตามเป้าหมายของรัฐธรรมนูญในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
ดังนั้นหากมีการใช้เครื่องมือในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญนั้นไปในทางที่ผิด (Missbrauch)
แล้ว ย่อมเป็นการเปิดโอกาสให้รัฐและองค์กรของรัฐมีอ�ำนาจในการท�ำลายกลไก
ของพรรคการเมืองและเป็นการท�ำลายประชาธิปไตยลงเองในที่สุด ดังนั้น รัฐธรรมนูญ
รวมถึงผูม้ อี ำ� นาจในการใช้และตีความรัฐธรรมนูญและกฎหมายจะต้องให้หลักประกันว่า
กระบวนการสร้างเจตจ�ำนงทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยนั้นจะต้องมีความ
เป็นอิสระ และเปิดโอกาสให้กลุ่มทางการเมืองและพรรคการเมืองทั้งหลายสามารถ
ต่อสู้แข่งขันกันได้อย่างเป็นธรรมและเสมอภาคกันด้วย

มาตรา 21 วรรค 1 กฎหมายพื้นฐาน (Grundgesetz) บัญญัติว่า “พรรคการเมืองทั้งหลายมีส่วนร่วม
ในการก่อตั้งเจตจ�ำนงทางการเมืองของประชาชน การก่อตั้งพรรคการเมืองย่อมท�ำได้โดยเสรี ระเบียบ
ภายในของพรรคการเมืองจะต้องสอดคล้องกับหลักการพื้นฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
พรรคการเมืองมีหน้าทีร่ ายงานเกีย่ วกับทีม่ าของงบประมาณของพรรคและการใช้เงินงบประมาณของพรรค
รวมถึงทรัพย์สินของพรรคให้สาธารณะได้ทราบ”
		
มาตรา 21 วรรค 2 กฎหมายพืน้ ฐาน (Grundgesetz) บัญญัตติ อ่ ไปว่า “พรรคการเมืองทีเ่ มือ่ พิจารณา
จากเป้าหมายของพรรคหรือจากพฤติกรรมของสมาชิกพรรคการเมืองนั้น เป็นพรรคการเมืองที่มุ่งหมาย
ในการท�ำลายหลักการปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตยหรือเป็นอันตรายต่อสถานภาพของสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี ถือเป็นพรรคการเมืองทีไ่ ม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ในเรือ่ งความไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของพรรคการเมืองที่มีลักษณะดังกล่าวให้เป็นอ�ำนาจในการชี้ขาดของศาลรัฐธรรมนูญ”
241
Michaelis, Lars Oliver, Aufgaben, KritV 85, No. 2 (2002), 188, 205.
240		
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					 (1.1) เสรีภาพของพรรคการเมือง
					 กฎหมายพืน้ ฐานหรือรัฐธรรมนูญเยอรมันได้รบั รองเสรีภาพในการรวมกลุม่
ออกเป็น 2 ระดับด้วยกัน ได้แก่ เสรีภาพในการรวมกลุ่มตามมาตรา 9 (Vereinigungsfreiheit)242 และเสรีภาพของพรรคการเมืองตามมาตรา 21 วรรค 1 (Parteienfreiheit)
โดยถือว่าเสรีภาพของพรรคการเมืองเป็นเสรีภาพในการรวมกลุม่ อย่างหนึง่ แต่เป็นกรณี
ที่ได้รับการรับรองเอาไว้เป็นการเฉพาะในบทบัญญัติมาตรา 21 ของกฎหมายพื้นฐาน
ทั้งนี้มาตรา 21 ของกฎหมายพื้นฐานได้รับรองทั้งเสรีภาพในการก่อตั้ง เสรีภาพในการ
จัดองค์กร รวมถึงเสรีภาพในการด�ำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองเอาไว้ ในเรื่องที่
เกีย่ วกับเสรีภาพในการด�ำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองนัน้ จะหมายความถึงการกระท�ำ
ในเรื่องทางการเมืองทั้งหลายของพรรคการเมือง ซึ่งไม่ได้รับการคุ้มครองจากสิทธิ
ขั้นพื้นฐานเฉพาะในมาตราอื่น ๆ ยกตัวอย่างเช่นการแสดงความคิดเห็นของสมาชิก
พรรคการเมืองย่อมได้รับการคุ้มครองเอาไว้เป็นการเฉพาะแล้วจากบทบัญญัติที่รับรอง
เสรี ภ าพในการแสดงความคิ ด เห็ น 243 ทั้ ง นี้ เนื้ อ หาประการส� ำ คั ญ ของเสรี ภ าพ
ของพรรคการเมืองได้แก่ ความเป็นอิสระในการก�ำหนดตนเอง ซึ่งหมายถึงเสรีภาพ
ของพรรคการเมืองทีจ่ ะก�ำหนดเป้าหมาย ทีจ่ ะจัดองค์กรภายใน และการด�ำเนินการทัง้ หลาย
ทั้งปวงได้โดยปลอดจากอิทธิพลและการแทรกแซงโดยรัฐ244 ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าไปมีส่วนร่วม
ในการด�ำเนินกิจการทั้งหลายภายในพรรคเพื่อร่วมกันก�ำหนดหรือก่อตั้งเจตจ�ำนง
ทางการเมืองนัน้ จะต้องเป็นบุคคลทีเ่ ป็นสมาชิกของพรรคนัน้ ๆ เท่านัน้ นอกเหนือจากนัน้
เสรีภาพของพรรคการเมืองยังหมายความรวมถึงสิทธิในการที่จะเข้าร่วมในการแข่งขัน
มาตรา 9 กฎหมายพื้นฐานบัญญัติว่า
		 (1) ชาวเยอรมันทั้งปวงมีสิทธิในการที่จะก่อตั้งสมาคมหรือบริษัท
		 (2) ห้ามมิให้การก่อตั้งสมาคมมีวัตถุประสงค์หรือการกระท�ำที่ละเมิดต่อกฎหมายอาญา หรือขัดต่อ
ระเบียบพื้นฐานในทางรัฐธรรมนูญ หรือขัดกับหลักการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขของประชาชน
		 (3) สิทธิในการก่อตัง้ สมาคมเพือ่ ปกป้องและปรับปรุงสภาพการท�ำงานและสภาพทางเศรษฐกิจหรือ
วิชาชีพทุกแขนงให้ได้รับการรับรอง ข้อตกลงที่จ�ำกัดสิทธินี้หรือที่จะท�ำให้เสื่อมสิทธินี้ ย่อมเป็นมาตรการ
ทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 12a มาตรา 35 (2) และ (3) มาตรา 37a (4) หรือมาตรา 91 ไม่อาจน�ำมา
ใช้กับข้อพิพาทแรงงานที่สมาคมเข้าไปเกี่ยวข้องตามความหมายของถ้อยค�ำตามวรรคนี้ เพื่อปกป้องและ
ปรับปรุงสภาพการท�ำงานและสภาพทางเศรษฐกิจ
243
ดูมาตรา 5 วรรค 1 กฎหมายพื้นฐาน
244
Michaelis, Lars Oliver, Aufgaben, KritV 85, No. 2 (2002), 188, 205.
242
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กับพรรคการเมืองอืน่ ๆ อย่างเสมอภาคกันเพือ่ ให้ได้มาซึง่ อ�ำนาจในการปกครองประเทศ
ทัง้ นีร้ ฐั จะใช้อทิ ธิพลของตนเข้าไปแทรกแซงการแข่งขันกันของพรรคการเมืองต่าง ๆ ไม่ได้
หรือจะห้ามหรือกีดกันพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งไม่ให้เข้ามาร่วมแข่งขัน
เช่นว่านั้นไม่ได้245
					 (1.2) สิทธิพิเศษของพรรคการเมือง (Parteienprivileg)
					 โทษยุบพรรคการเมืองที่ถูกก�ำหนดไว้ในมาตรา 21 วรรค 2 ของกฎหมาย
พื้นฐานถือเป็น “การจ�ำกัดสิทธิขั้นพื้นฐานของพรรคการเมืองโดยตรงจากบทบัญญัติ
ในรัฐธรรมนูญ” (Verfassungsunmittelbare Schranke) ซึง่ เป็นทีท่ ราบกันดีวา่ มาตรการ
ยุบพรรคการเมืองตามมาตราดังกล่าวนั้นเป็นเครื่องมือส�ำคัญของหลักประชาธิปไตย
ที่ปกป้องตนเองได้ (Streitbare Demokratie) อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือของหลัก
ประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้เช่นว่านั้นจะต้องไม่เป็นการท�ำลายสิทธิขั้นพื้นฐาน
ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่งของรัฐธรรมนูญ ดังนั้น การคุ้มครอง
รัฐธรรมนูญ (Verfassungsschutz) และสิ่งที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองโดยเฉพาะสิทธิ
ขั้นพื้นฐานนั้นจะต้องถูกชั่งน�้ำหนักให้มีความสมดุลกันด้วย246 จากเหตุผลดังกล่าวนั้น
การยุบพรรคการเมืองจึงสามารถท�ำได้เฉพาะภายใต้รูปแบบและเงื่อนไขที่ถูกก�ำหนด
เอาไว้โดยเด็ดขาด (Restriktive Ausformung) เท่านั้น ตัวอย่างเงื่อนไขที่ส�ำคัญที่สุด
ได้แก่ การยุบพรรคการเมืองซึง่ เป็นการตัดพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึง่ ออกจาก
กระบวนการในการสร้ า งเจตจ� ำ นงทางการเมื อ งนั้ น ให้ เ ป็ น อ� ำ นาจหน้ า ที่ เ ฉพาะ
ของศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์ (Bundesverfassungsgericht) เท่านัน้ 247 ทัง้ นี้ การก�ำหนดให้การ
ยุบพรรคการเมืองเป็นอ�ำนาจเฉพาะของศาลรัฐธรรมนูญ (Entscheidungsmonopol) นัน้
เท่ากับเป็นการตัดโอกาสไม่ให้อิทธิพลทางการเมืองเข้ามามีผลโดยตรงต่อการยุบ
พรรคการเมือง โดยผลของข้อความคิดดังกล่าว มาตรา 21 วรรค 2 ของกฎหมายพืน้ ฐาน
จึงมีหน้าที่ส�ำคัญ 2 ประการด้วยกัน ได้แก่ 1) การท�ำหน้าที่เป็นข้อจ�ำกัดเสรีภาพ
ของพรรคการเมืองทีไ่ ด้รบั การรับรองไว้ในมาตรา 21 วรรค 1 และ 2) ในขณะเดียวกันก็ทำ�
245
246
247

Michaelis, Lars Oliver, Aufgaben, KritV 85, No. 2 (2002), 188, 206.
เพิ่งอ้าง
ในขณะทีก่ ารยุบสมาคมทีไ่ ม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญตามมาตรา 9 กฎหมายพืน้ ฐานนัน้ รัฐธรรมนูญกลับไม่ได้
ก�ำหนดไว้เป็นเงื่อนไขเฉพาะว่าจะต้องกระท�ำโดยค�ำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด
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หน้าที่เป็นหลักประกันให้แก่พรรคการเมืองว่า การด�ำเนินการใด ๆ ก็ตามที่จะกระทบ
ความเป็นอิสระของพรรคการเมืองนั้น ให้ท�ำได้เฉพาะโดยอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ
เท่านั้น248 ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ไม่เพียงเฉพาะรัฐเท่านั้นที่ได้รับการคุ้มครองจากอันตราย
ทีเ่ กิดจากพรรคการเมืองทีไ่ ม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ แต่พรรคการเมืองก็ได้รบั การคุม้ ครอง
จากการถูกจ�ำกัดเสรีภาพโดยรัฐที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกัน
					 สถานะพิเศษของพรรคการเมืองตามมาตรา 21 วรรค 2 ของกฎหมายพืน้ ฐาน
ดังทีก่ ล่าวข้างต้นนัน้ ถูกเรียกว่า “สิทธิพเิ ศษของพรรคการเมือง” (Parteienprivileg) ดังนัน้
พรรคการเมืองใดก็ตามทีถ่ กู กล่าวหาว่าละเมิดรัฐธรรมนูญหรือเป็นปฏิปกั ษ์ตอ่ รัฐธรรมนูญ
แต่หากยังไม่มีค�ำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญว่าเป็นพรรคการเมืองที่ไม่ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ รัฐย่อมไม่อาจด�ำเนินการอย่างใด ๆ ที่เป็นผลร้ายต่อพรรคการเมืองนั้นได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกีดกันพรรคการเมืองดังกล่าวออกจากกระบวนการแข่งขัน
เพือ่ สร้างเจตจ�ำนงทางการเมือง และเมือ่ ท้ายทีส่ ดุ แล้วไม่มคี ำ� พิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญ
ในเรื่องดังกล่าว การกล่าวหาว่าพรรคการเมืองใดเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญก็เป็นได้
แค่เพียงการอภิปรายหรือวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งมีเพียงผลทางการเมืองเท่านั้น
					 2) การด�ำเนินการของหน่วยงานพิทักษ์รัฐธรรมนูญที่มีผลเป็นการ
จ�ำกัดเสรีภาพของพรรคการเมือง
					 (2.1) การด� ำ เนิ น การที่ ก ระทบสิ ท ธิ พิ เ ศษของพรรคการเมื อ ง
(Parteienprivileg)
					 ในหัวข้อต่อไปนี้จะเป็นการอธิบายว่าเครื่องมือของรัฐบัญญัติว่าด้วยการ
พิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญ (BVerfSchG) โดยเฉพาะการใช้กลไกของสายข่าวและการจับตาหรือ
ล้วงข้อมูลจากพรรคการเมืองนั้น อาจกระทบหรือจ�ำกัดเสรีภาพของพรรคการเมือง
ตามมาตรา 21 วรรค 1 ของกฎหมายพืน้ ฐานได้อย่างไรบ้างในทางวิชาการและในค�ำพิพากษา
ของศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์ (Bundesverfassungsgericht) มีขอ้ อภิปรายส�ำคัญว่าการที่
รัฐบัญญัติว่าด้วยการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ (BVerfSchG) ได้ก�ำหนดกลไกให้หน่วยงาน
พิทักษ์รัฐธรรมนูญสามารถใช้สายข่าวหรือหน่วยสืบราชการลับเพื่อด�ำเนินการให้ได้มา
ซึง่ ข้อมูลข่าวสารภายในของพรรคการเมืองนัน้ เป็นการใช้อำ� นาจทีก่ ระทบต่อสิทธิพเิ ศษ
หรือสถานะพิเศษของพรรคการเมืองซึ่งได้รับการรับรองจากรัฐธรรมนูญหรือไม่ ค�ำถาม
248

Michaelis, เพิ่งอ้าง
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ส�ำคัญในประเด็นดังกล่าว ได้แก่ ค�ำถามทีว่ า่ “การใช้มาตรการสืบราชการลับตามรัฐบัญญัติ
ว่าด้วยการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ (BVerfSchG) นั้นถือว่า เป็นการใช้อ�ำนาจรัฐที่กระทบ
สิทธิขั้นพื้นฐานหรือมีลักษณะเป็นการจ�ำกัดสิทธิขั้นพื้นฐานหรือไม่ ซึ่งในเรื่องดังกล่าว
ฝ่ายตุลาการได้เคยตอบค�ำถามเอาไว้ในหลายค�ำพิพากษาด้วยกัน ยกตัวอย่างเช่น ในคดี
Radikalen-Entscheidung ของศาลรัฐธรรมสหพันธ์249 ซึ่งตัดสินในช่วงทศวรรษ 1970
ศาลได้วางหลักเอาไว้ว่า250
					 1. มีกฎหมายจารีตประเพณีในทางรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับข้ารัฐการ
ซึ่งอยู่ในบทบัญญัติมาตรา 33 วรรค 5 ของกฎหมายพื้นฐานอยู่ว่า “ข้ารัฐการทั้งหลาย
มีหน้าที่ทางการเมืองในการจงรักภักดีต่อรัฐและต่อรัฐธรรมนูญ”
					 2. หน้าที่ในการภักดีต่อรัฐและรัฐธรรมนูญของข้ารัฐการมีความหมายว่า
ข้ารัฐการจะต้องให้ความเคารพต่อรัฐและรัฐธรรมนูญของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ
ปฏิบัติหน้าที่รัฐการนั้น ข้ารัฐการที่ใช้อ�ำนาจหน้าที่จะต้องพิจารณาถึงความหมาย
ของหน้าทีด่ งั กล่าวและปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้ความหมายหรือวัตถุประสงค์ของกฎหมายสามารถ
BVerfGE 39, 334 ff. ในคดีดังกล่าวมีข้อเท็จจริงอยู่ว่า วัตถุแห่งข้อพิพาทที่ขึ้นมาสู่การพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญได้แก่ การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย (Normenkontrolle)
ของมาตรา 9 วรรค 1 กฎหมายข้ารัฐการของมลรัฐ Schleswig-Holstein ลงวันที่ 10 พฤษภาคม ค.ศ. 1971
ซึง่ บัญญัตวิ า่ “บุคคลจะถูกบรรจุแต่งตัง้ ให้เข้ารับราชการได้เฉพาะกรณีทบี่ คุ คลดังกล่าวสามารถประกันได้วา่
ตนเองนั้นจะปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบพื้นฐานการปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตยตามกฎหมาย
พื้นฐาน”
		 นอกจากนั้นในกฎหมายล�ำดับรองของมลรัฐที่ก�ำหนดเกี่ยวกับการฝึกงานของนักศึกษากฎหมาย
ได้กำ� หนดว่า การฝึกงานของนักศึกษากฎหมายในส่วนราชการนัน้ ให้บรรจุบคุ คลผูฝ้ กึ งานเข้าเป็นข้าราชการ
โดยให้อำ� นาจหน่วยงานเพิกถอนนิตสิ มั พันธ์ในฐานะข้าราชการได้ (Beamtenverhältnis auf Widerruf)
โดยในคดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นนักศึกษาซึ่งอยู่ในช่วงเวลาของการฝึกงาน ซึ่งฟ้องว่าค�ำร้องขอเข้ารับการฝึกงาน
ภาคปฏิบัติของตนถูกปฏิเสธ โดยมีการให้เหตุผลว่า นักศึกษาคนดังกล่าวได้รับร่วมกิจกรรมกับกลุ่ม
Roten Zelle Jura ซึง่ เป็นกลุม่ ทีฝ่ า่ ยปกครองของมลรัฐเห็นว่า “มีวตั ถุประสงค์ขดั กับรัฐธรรมนูญ” ดังนัน้
จึงไม่อาจบรรจุบุคคลดังกล่าวเข้ารับราชการได้โดยผลของมาตรา 9 วรรค 1 กฎหมายข้ารัฐการของมลรัฐ
Schleswig-Holstein นักศึกษาคนดังกล่าวเห็นว่า การที่กฎหมายก�ำหนดให้ต้องภักดีต่อระเบียบพื้นฐาน
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยนัน้ ขัดต่อเสรีภาพในการประกอบอาชีพของตนตามมาตรา 12 กฎหมาย
พืน้ ฐาน ต่อมานักศึกษาคนดังกล่าวได้ฟอ้ งคดีตอ่ ศาลปกครองเมืองฮันโนเวอร์ และมีการโต้แย้งถึงความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายดังกล่าว ศาลปกครองจึงส่งเรือ่ งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัย โดยศาลรัฐธรรมนูญ
สหพันธ์ชี้ขาดในประเด็นดังกล่าวว่า บทบัญญัติดังกล่าวของ กฎหมายข้ารัฐการของมลรัฐ SchleswigHolstein ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
250
ดู BVerfGA Nr. 34, S. 380-382.
249
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บรรลุได้อย่างแท้จริงด้วย ทัง้ นีห้ น้าทีด่ งั กล่าวยังเรียกร้องต่อข้ารัฐการต่อไปด้วยว่า จะต้อง
วางตัวให้อยูห่ า่ งจากกลุม่ ทางการเมืองทัง้ หลายทีม่ วี ตั ถุประสงค์ทเี่ ป็นปฏิปกั ษ์หรือทีเ่ ป็น
การต่อสู้ขัดขวางต่อรัฐ องค์กรของรัฐ รวมถึงรัฐธรรมนูญด้วย ข้ารัฐการทั้งหลาย
ต้องยอมรับว่ารัฐและรัฐธรรมนูญเป็นคุณค่าสูงสุด และในกรณีทมี่ คี วามขัดแย้งหรือภาวะ
ฉุกเฉินภายในรัฐ ต้องจะต้องมั่นใจได้ว่าข้ารัฐการทั้งหลายจะให้การสนับสนุนและ
อยู่ฝ่ายเดียวกับรัฐ
					 3. ในกรณีที่ข้ารัฐการทดลองงาน (Beamte auf Probe) และข้ารัฐการ
ชัว่ คราว (Beamten auf Widerruf) ฝ่าฝืนหน้าทีภ่ กั ดีตอ่ รัฐดังทีก่ ล่าวข้างต้น ย่อมส่งผล
ให้ขา้ รัฐการดังกล่าวถูกไล่ออกจากหน้าทีไ่ ด้ ส่วนในกรณีทขี่ า้ ราชรัฐตลอดชีพ (Beamte
auf Lebenszeit) ฝ่าฝืนหน้าที่ดังกล่าวจะถูกตั้งกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัย
และอาจมีโทษถึงขั้นให้ออกจากราชการได้
					 4. การวินิจฉัยว่าผู้สมัครสอบเป็นข้ารัฐการนั้นมีลักษณะที่สอดคล้อง
กับข้อเรียกของกฎหมายหรือไม่ จะต้องพิจารณาจากบุคลิกลักษณะส่วนตัวของผู้สมัคร
รวมถึงข้อเท็จจริงทัง้ หลายประกอบกันเพือ่ ประเมินว่า ผูส้ มัครขาดคุณสมบัตเิ พราะไม่ได้
ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบพื้นฐานการปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตยตาม
กฎหมายพื้นฐาน จริงหรือไม่
					 5. หน้าที่ตามกฎหมายในการภักดีต่อรัฐและรัฐธรรมนูญนั้นเป็นหน้าที่
ตามกฎหมายข้ารัฐการของข้ารัฐการทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น ข้ารัฐการทดลองงาน
(Beamte auf Probe) และข้ารัฐการชัว่ คราว (Beamten auf Widerruf) หรือข้าราชการ
ตลอดชีพ (Beamte auf Lebenszeit)
					 6. พฤติกรรมของข้ารัฐการที่ถือเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐและรัฐธรรมนูญนั้น
หมายความรวมถึง การเข้าร่วมหรือการเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองทีม่ วี ตั ถุประสงค์
ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ โดยไม่ขึ้นอยู่กับว่า ศาลรัฐธรรมนูญได้พิพากษา
ให้พรรคการเมืองดังกล่าวเป็นพรรคการเมืองที่ขัดรัฐธรรมนูญแล้วหรือไม่ก็ตาม251
251

ข้อความดังกล่าวของศาลรัฐธรรมนูญในคดี Radikalen-Entscheidung มีความหมายว่า ในการลงโทษ
ข้าราชการเพราะเหตุปฏิบัติหน้าที่ขัดกับหลักการที่จะต้องภักดีต่อรัฐและรัฐธรรมนูญนั้น สามารถท�ำได้
ถ้ามีพฤติการณ์ว่าข้าราชการดังกล่าวเข้าร่วมกับพรรคการเมืองหรือกลุ่มทางการเมืองที่ขัดรัฐธรรมนูญ
ทั้งนี้โดยที่ไม่ต ้องให้ ศาลรั ฐธรรมนู ญชี้ ขาดก่ อนว่ า พรรคการเมื อ งหรื อ กลุ ่ ม ทางการเมื อ งดั งกล่ า ว
เป็นพรรคการเมืองที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเสียก่อน
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					 ซึ่งจากค�ำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์ในคดีดังกล่าวถูกมองว่า
เป็นการด�ำเนินการทีก่ ระทบสิทธิพเิ ศษหรือเอกสิทธิของพรรคการเมือง เพราะเป็นการปล่อย
ให้มีการกระท�ำที่เป็นผลร้ายกับข้าราชการรวมถึงพรรคการเมืองก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญ
จะได้ ชี้ ข าดความไม่ ช อบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของพรรคการเมื อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งเสี ย ก่ อ น
อย่างไรก็ตาม ต่อมาในปี ค.ศ. 1975 ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์ได้ตัดสินคดี NPDBeschluss252 ไปในแนวทางทีส่ นับสนุนการใช้เครือ่ งมือตามกฎหมายเกีย่ วกับการพิทกั ษ์
รัฐธรรมนูญต่อไปว่า “การด�ำเนินการเพือ่ ให้ได้มาซึง่ ความจริงหรือข้อมูลข่าวสารภายใน
ของพรรคการเมืองโดยมีวตั ถุประสงค์ในการพิทกั ษ์ประชาธิปไตยและพรรคการเมืองนัน้
ไม่ ถื อ ว่ า เป็ น การกระท� ำ ที่ ก ระทบต่ อ สถานะและเสรี ภ าพของพรรคการเมื อ ง253
นอกจากนั้น ศาลปกครองสหพันธ์ (Bundesverwaltungsgericht) ได้เคยชั่งน�้ำหนัก
ระหว่างการคุ้มครองเสรีภาพของพรรคการเมืองกับการหลักการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
และได้ตัดสินไปในแนวที่คุ้มครองหลักการพิทักษ์รัฐธรรมนูญมากว่า โดยวางหลักว่า
“การจับตาความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองหรือการสืบข่าวจากพรรคการเมืองนั้น
ไม่ถอื เป็นมาตรการทางกฎหมายทีก่ ระทบเสรีภาพของพรรคการเมืองมาตรา 21 วรรค 2
แต่อย่างใด”254
					 อย่ า งไรก็ ต าม Lars Oliver Michaelis 255 ได้ ตั้ ง ข้ อ สั ง เกตต่ อ
แนวค�ำพิพากษาของศาล โดยเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญว่า อาจไม่ได้รบั การยอมรับในทางวิชาการ
ทัง้ นี้ เพราะการใช้กลไกหรือมาตรการตามกฎหมายพิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญโดยองค์กรของรัฐ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสืบข่าวหรือเฝ้าจับตาการด�ำเนินงานของพรรคการเมืองนั้น
ถื อ เป็ น การกระท� ำ ในทางข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ก ระทบสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพตามรั ฐ ธรรมนู ญ
ของพรรคการเมืองแล้ว ทัง้ นี้ เพราะการด�ำเนินการเพือ่ ให้ได้มาซึง่ ข่าวสารเกีย่ วกับกิจกรรม
ทัง้ หลายของพรรคการเมือง และการประเมินผล รวมถึงการเผยแพร่ขอ้ มูลต่อสาธารณะ
นั้นย่อมมีผลทางอ้อมต่อพฤติกรรมทางการเมืองของพรรคการเมืองทั้งหลายที่จ�ำต้อง
ลดการใช้เสรีภาพบางประการลง การด�ำเนินการดังกล่าวของรัฐจึงมีผลต่อกระบวนการ
252
253
254
255

ดู BVerfGE 40, 287, 291 ff.
ดู Michaelis, Lars Oliver, Aufgaben, KritV 85, No. 2 (2002), 188, 208.
BVerwGE 110, 126.
Michaelis, Lars Oliver, Aufgaben, KritV 85, No. 2 (2002), 188, 208.
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ทางการเมืองในการก่อตั้งเจตจ�ำนงทางการเมืองของพรรคการเมืองทั้งหลาย ซึ่งในท้าย
ทีส่ ดุ แล้วย่อมท�ำให้พรรคการเมืองอ่อนแอลง ดังนัน้ ในการใช้มาตรการตามรัฐบัญญัตวิ า่ ด้วย
การพิทักษ์รัฐธรรมนูญนั้น รัฐควรยึดหลักความอดทนอดกลั้น (Das Toleranzprinzip)
ด้วย กล่าวคือจะด�ำเนินการที่กระทบเสรีภาพของพรรคการเมืองได้เฉพาะกรณีที่เห็นได้
ชั ด หรื อ มี ข ้ อ สงสั ย อย่ า งแท้ จ ริ ง เกี่ ย วกั บ การกระท� ำ ที่ เ ป็ น ปฏิ ป ั ก ษ์ ต ่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ
โดยพรรคการเมือง นอกจากนัน้ ในการใช้มาตรการดังกล่าว รัฐจะต้องค�ำนึงถึงสถานะพิเศษ
ตามรัฐธรรมนูญของพรรคการเมือง และหลักการต่อสู้กันอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค
ของพรรคการเมืองทั้งหลายด้วย
					 (2.2) การด�ำเนินการทีก่ ระทบเสรีภาพของพรรคการเมือง (Parteienfreiheit)
					 นอกเหนือจากการที่มาตรา 21 ของกฎหมายพื้นฐานจะได้คุ้มครอง
“สิทธิพิเศษหรือสถานะพิเศษของพรรคการเมือง” (Parteienprivileg) แล้ว ค�ำว่า
“เสรีภาพของพรรคการเมือง” (Parteienfreiheit) ยังเป็นถ้อยค�ำส�ำคัญอีกประการหนึง่
ที่ ใช้ ใ นการชี้ ข าดความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของการใช้ เ ครื่ อ งมื อ ตามรั ฐ บั ญ ญั ติ
ว่ า ด้ ว ยการพิ ทั ก ษ์ รั ฐ ธรรมนู ญ ทั้ ง นี้ ในอดี ต ที่ ผ ่ า นมานั้ น ศาลปกครองสหพั น ธ์
(Bundesverwaltungsgericht) ได้พิจารณาปัญหาเรื่องการใช้อ�ำนาจรัฐที่กระทบ
เสรีภาพของพรรคการเมืองตามมาตรา 21 กฎหมายพื้นฐานโดยเดินตามแนวค�ำวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์ (Bundesverfassungsgericht) ในคดี RadikalenEntscheidung256 ซึง่ วางแนวการชัง่ น�ำ้ หนักโดยให้ความส�ำคัญกับการพิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญ
มากกว่าการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของพรรคการเมือง อย่างไรก็ตามในทางวิชาการ
ก็มคี วามเห็นจ�ำนวนไม่นอ้ ยทีเ่ ห็นว่า มาตรการตามกฎหมายพิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญ โดยเฉพาะ
การใช้เครือ่ งมือของสายข่าวหรือการสืบราชการลับนัน้ ย่อมเป็นมาตรการทีก่ ระทบสิทธิ
ขัน้ พืน้ ฐานหรือเสรีภาพของพรรคการเมือง เพราะเป็นเครือ่ งมือทีส่ ง่ ผลกระทบทางอ้อม
ต่อกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในและกระบวนการก�ำหนดเจตจ�ำนง
ภายในพรรคการเมือง และย่อมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจด�ำเนินกิจกรรมทางการเมือง
ของพรรคการเมือง และกระทบต่อกระบวนการแข่งขันกันระหว่างพรรคการเมือง และ
ความส�ำเร็จทางการเมืองของพรรคการเมืองทัง้ หลายด้วย257 ซึง่ ถือว่ากระทบต่อเสรีภาพ
256
257

BVerfGE 39, 334 ff.
Michaelis, Lars Oliver, Aufgaben, KritV 85, No. 2 (2002), 188, 209. T
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ของพรรคการเมืองแล้ว ดังนัน้ การใช้อำ� นาจของหน่วยงานพิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญนัน้ จะต้อง
ค�ำนึงถึงสถานะของพรรคการเมืองและความเป็นอิสระของพรรคการเมือง โดยการใช้
อ�ำนาจขององค์กรพิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญจะต้องเป็นไปตามเงือ่ นไขการจ�ำกัดสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน
ที่รัฐธรรมนูญก�ำหนด โดยเฉพาะจะต้องค�ำนึงถึงหลักความพอสมควรแก่เหตุด้วย
		 3.1.4 ปัญหาอุปสรรค และข้อจ�ำกัดในการใช้กลไกในการป้องกันตนเองหรือ
สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญในประเทศเยอรมนี
		 ในหัวข้อต่อไปนีผ้ วู้ จิ ยั จะได้ทำ� การสรุปบทเรียนเรือ่ งบทบาทขององค์กรตุลาการ
ในประเทศเยอรมนีในฐานะผู้ขับเคลื่อนกลไกของหลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้
(Streitbare Demokratie) รวมถึงปัญหาและอุปสรรคของการด�ำเนินการให้เป็นไปตาม
หลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ในประเทศเยอรมนี เพื่อถอดเป็นบทเรียนส�ำหรับ
การเรียนรู้ต่อไป โดยในการวิเคราะห์สรุปในประเด็นปัญหาดังกล่าวนั้นมีความจ�ำเป็น
จะต้องกล่าวถึงสถานะทางการเมืองของศาลรัฐธรรมนูญเยอรมัน ซึง่ เป็นเงือ่ นไขประการ
ส�ำคัญของการได้รับการยอมรับของค�ำพิพากษาจากประชาชน รวมถึงการกล่าวถึง
ความพยายามในการก�ำหนดสถานะและบทบาทตนเองของศาลรัฐธรรมนูญเยอรมัน
ในฐานะผู้พิทักษ์รัฐธรรมนูญและในฐานะผู้ขับเคลื่อนกลไกตามหลักประชาธิปไตย
ที่ปกป้องตนเองได้ด้วย
3.1.4.1 สถานะทางการเมืองของศาลรัฐธรรมนูญเยอรมัน
					 ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันซึ่งได้รับการก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1949 ภายหลัง
การสิน้ สุดของสงครามโลกครัง้ ที่ 2 นัน้ ถูกมองว่าจะช่วยเป็นหลักประกันไม่ให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในรัฐที่จะน�ำไปสู่การเป็นรัฐอ�ำนาจเด็ดขาดอย่างเช่น
ในอดีตอีกครั้ง258 อย่างไรก็ตาม ดังที่ได้อธิบายไปแล้วตั้งแต่ในตอนต้นว่า การใช้อ�ำนาจ
ตามกลไกของหลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้นั้น ย่อมมีผลกระทบต่อเสรีภาพ
ทางการเมืองของพรรคการเมืองทัง้ หลายทัง้ ทางตรงและทางอ้อม รวมถึงเป็นการด�ำเนินการ
ที่อาจเป็นอุปสรรคโดยตรงต่อการก่อตั้งเจตจ�ำนงทางการเมืองของประชาชนและ
ของพรรคการเมือง ดังนั้น การใช้อ�ำนาจตามกลไกดังกล่าวทั้งหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
258

เปรียบเทียบ Finck, Danielle E, Judicial Review: The United States Supreme Court Vesus The
German Constitutional Court, 20 B.C.Int’I&Comp.L.Rev.123, 1997, http//:lawdiditalcommons.
be.edu/iclr/vol20/iss1/5,p.137
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การใช้อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอ�ำนาจเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมืองนั้น
ย่อมมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดข้อพิพาททางการเมืองซึ่งเป็นผลจากค�ำพิพากษา รวมถึง
การทีศ่ าลหรือองค์กรตุลาการจะถูกตัง้ ค�ำถามเกีย่ วกับความเป็นกลางทางการเมืองในการ
ชี้ขาดข้อพิพาททางการเมืองเช่นว่านั้นด้วย ดังนั้น ผลส�ำเร็จของการใช้อ�ำนาจดังกล่าว
ของศาลรัฐธรรมนูญจะมีมากหรือน้อยเพียงใดนัน้ นอกจากจะขึน้ อยูก่ บั พลังแห่งเหตุผล
(Überzeugungskraft) ของค�ำพิพากษาในแต่ละคดีแล้ว ยังขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในเรื่อง
สถานะทางการเมืองและความยอมรับของประชาชนที่มีต่อศาลรัฐธรรมนูญด้วย
					 ในประเด็นดังกล่าวนั้น ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์259 ได้ศึกษาเกี่ยวกับสถานะ
ทางการเมืองของศาลรัฐธรรมนูญเยอรมัน และให้ขอ้ สรุปว่า มีเงือ่ นไขส�ำคัญอยู่ 3 ประการ
ด้วยกัน ที่ท�ำให้ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันมีสถานะทางการเมืองที่เข้มแข็งและท�ำให้
ค�ำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญโดยส่วนใหญ่ได้รับการยอมรับจากประชาชน ซึ่งได้แก่
1) ลักษณะของข้อพิพาททางการเมืองในเยอรมนี 2) ฉันทามติพื้นฐานของระบอบ
ประชาธิปไตยในเยอรมนี และ 3) แรงสนับสนุนของประชาชน (public support)
ต่อศาลรัฐธรรมนูญ
					 1) ลักษณะของข้อพิพาททางการเมืองในเยอรมนี
					 การชี้ ข าดข้ อ พิ พ าททั้ ง หลายที่ อ ยู ่ ใ นอ� ำ นาจพิ จ ารณาพิ พ ากษา
ของศาลรัฐธรรมนูญนั้นต่างเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับปัญหาทางการเมือง
มากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตามเราอาจให้ข้อสังเกตเป็นประการ
เบื้องต้นได้ว่า ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางการเมืองตั้งแต่ในสมัย
สาธารณรัฐไวมาร์และในสมัยจักรวรรดิที่สามได้สอนเราว่า ในสังคมการเมืองพหุนิยม
ทีป่ ระกอบได้ดว้ ยฝ่ายข้างมากและฝ่ายข้างน้อยทางการเมืองนัน้ เราไม่อาจปล่อยให้ฝา่ ย
ทางการเมืองหรือขั้วทางการเมืองอ้างความต้องการในการรักษาความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันทางการเมืองเพื่อก�ำจัดคู่แข่งหรือศัตรูทางการเมืองได้ ในขณะเดียวกัน
การจัดตัง้ ศาลรัฐธรรมนูญขึน้ ภายหลังสิน้ สุดสงครามโลกครัง้ ที่ 2 นัน้ มีเป้าหมายประการ
ส�ำคัญเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นหลักประกันไม่ให้ประวัติศาสตร์อันเลวร้ายในสมัย
สาธารณรัฐไวมาร์เกิดขึ้นซ�้ำอีก อย่างไรก็ตาม แม้การจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญขึ้นมาจะมี
วัตถุประสงค์ส�ำคัญในประการดังกล่าวก็ตาม แต่ก็ยังไม่มีหลักประกันว่า ค�ำพิพากษา
259

ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์, สถานะทางการเมืองของศาลรัฐธรรมนูญเยอรมัน, หน้า 764

_20-0283(001-536)P5.indd 158

14/7/2563 BE 10:21

ศาลรัฐธรรมนูญกับแนวคิดประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ (Sustainable Democracy) | 159

ชีข้ าดของศาลรัฐธรรมนูญนัน้ จะได้รบั การยอมรับจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะฝ่ายทีพ่ า่ ยแพ้คดี
หรือฝ่ายทีพ่ า่ ยแพ้ทางการเมือง260 ทัง้ นี้ เพราะย่อมมีขอ้ กังวลประการส�ำคัญว่า ฝ่ายทาง
การเมืองจะใช้กลไกของศาลรัฐธรรมนูญเป็น “เครือ่ งมือหรืออาวุธทางการเมือง” ในการ
ดึงคู่ต่อสู้ทางการเมืองเข้าสู่เกมส์ทางกฎหมายรัฐธรรมนูญ261 ดังนั้น หากว่าค�ำพิพากษา
หรือการชี้ขาดข้อพิพาททางการเมืองของศาลรัฐธรรมนูญนั้นไม่ได้รับการยอมรับ
จากทุกฝ่าย ย่อมท�ำให้คำ� พิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญเองกลายเป็นเหตุทฝี่ า่ ยทางการเมือง
จะอ้างเพื่อน�ำไปสู่การขยายวิกฤติทางการเมืองเพื่อประโยชน์ทางการเมืองของกลุ่มตน
ต่อไป และในท้ายที่สุดแล้วการแก้ปัญหาทางการเมืองนั้นก็อาจน�ำไปสู่การใช้ก�ำลัง
ในทางข้อเท็จจริงได้อยู่นั่นเอง262 ดังนั้น เงื่อนไขส�ำคัญประการเดียวที่ค�ำพิพากษา
ของศาลรัฐธรรมนูญจะได้รบั การยอมรับจากฝ่ายต่าง ๆ ทางการเมืองนัน้ ได้แก่การทีข่ อ้ พิพาท
ทางการเมืองที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องเป็นข้อพิพาททางการเมืองที่ฝ่ายต่าง ๆ ทางการเมือง
ให้ความยินยอมพร้อมใจอย่างแท้จริงในการยกให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้ชี้ขาด
					 จากประวัติศาสตร์ทางการเมืองช่วงสั้น ๆ ในประเทศเยอรมนีนับตั้งแต่
มีการสถาปนากฎหมายพื้นฐาน (Grundgesetz) จนถึงปัจจุบัน มีการตั้งข้อสังเกต
ในประการส�ำคัญว่า ลักษณะของข้อพิพาททางการเมืองทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศเยอรมนีภายหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 นั้น แม้จะมีลักษณะเป็นข้อพิพาททางการเมืองที่มีความรุนแรง
มากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันออกไปก็ตาม แต่ในทางข้อเท็จจริงแล้ว ไม่มีข้อพิพาท
ทางการเมืองใดทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศเยอรมนีทมี่ ลี กั ษณะรุนแรงมากพอทีศ่ าลรัฐธรรมนูญ
จะเข้าไปชีข้ าดไม่ได้ หรือทีจ่ ะท�ำให้ฝา่ ยการเมืองฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ปฏิเสธไม่ยอมรับค�ำวินจิ ฉัย
ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ 263 ซึ่ ง ในข้ อ เท็ จ จริ ง ดั ง กล่ า วนั้ น อาจจะสรุ ป ได้ ว ่ า เป็ น เรื่ อ ง
ของ “บรรยากาศทางการเมือง” ภายในประเทศทีเ่ อือ้ อ�ำนวยต่อการด�ำรงอยูแ่ ละการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งบรรยากาศทางการเมืองที่เหมาะสมเช่นว่านี้ไม่ได้เกิดขึ้น
ในทุกสังคมการเมืองแต่อย่างใด Perter Witting264 ได้ตงั้ ข้อสังเกตทีน่ า่ สนใจในเรือ่ งดังกล่าว
260
261
262
263
264

ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์, สถานะทางการเมืองของศาลรัฐธรรมนูญเยอรมัน, หน้า 765
Vorländer, Hans, Regiert Karlsruhe mit? Das Bundesverfassungsgericht zwischen Recht und
Politik, APuZ, (Jahrgang 35-35/201), 15, 20, 61
ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์, สถานะทางการเมืองของศาลรัฐธรรมนูญเยอรมัน, หน้า 765
Hassemer, Winfried, Politik aus Karlsruhe, JZ63, (2008), 1, 1.
Wittig, Peter, Politische Rücksichten in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts?,
DerStaat8 (1969), 137,158
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เอาไว้ว่า ในการชี้ขาดข้อพิพาททางการเมืองของศาลรัฐธรรมนูญนั้นจะมีปัญหาความ
ยากล�ำบากเกิดขึ้น 2 ประการคือ ประการแรก ศาลรัฐธรรมนูญมักถูกมองจากฝ่ายหรือ
ขั้วทางการเมืองทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาว่า ศาลรัฐธรรมนูญได้เข้ามาควบคุมการเมือง
มากบ้ า งน้ อ ยบ้ า งอยู ่ เ สมอ ซึ่ ง ย่ อ มได้ รั บ การต่ อ ต้ า นหรื อ การไม่ ย อมรั บ ของฝ่ า ย
ทางการเมืองต่าง ๆ ในประการที่สอง ในทางข้อเท็จจริงย่อมเกิดความยากล�ำบาก
แก่ศาลรัฐธรรมนูญในการทีจ่ ะพิจารณาว่า เรือ่ งทีข่ นึ้ มาสูก่ ารพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
นั้นเรื่องใดที่ค�ำวินิจฉัยจะมีผลทางการเมืองมากและเรื่องใดที่จะมีผลทางการเมืองน้อย
อย่างไรก็ตามบรรยากาศทางการเมืองในประเทศเยอรมนีภายหลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ องนัน้
เป็นบรรยากาศที่ขั้วทางการเมืองต่าง ๆ ไม่มีข้อพิพาททางการเมืองกันอย่างรุนแรง
อีกทั้งขั้วหรือฝ่ายทางการเมืองทั้งหลายนั้นมีพลังในการต่อสู้หรือแข่งขันทางการเมือง
ทีเ่ ท่าเทียมกันหรือเสมอกัน และไม่มฝี า่ ยหรือพรรคการเมืองใดทีถ่ อื อ�ำนาจได้โดยเด็ดขาด
ยาวนาน265 ซึง่ บรรยากาศทางการเมืองในลักษณะดังกล่าวนีเ้ ป็นบรรยากาศทางการเมือง
ที่เอื้ออ�ำนวยอย่างยิ่งต่อการมีอยู่และต่อการท�ำหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ รวมถึงเป็น
บรรยากาศที่เอื้ออ�ำนวยให้มีการยอมรับค�ำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้เพราะ
ฝ่ายที่แพ้หรือชนะคดีในศาลรัฐธรรมนูญจะไม่รู้สึกว่า ตนเองได้รับประโยชน์หรือ
ต้องเสียหายทางการเมืองมากเกินไป ทัง้ นีเ้ พราะการแพ้หรือชนะคดีในศาลรัฐธรรมนูญนัน้
ไม่ได้มคี วามหมายว่า ฝ่ายหรือพรรคการเมืองใดจะต้องเป็นผูแ้ พ้หรือผูช้ นะทางการเมือง
ตลอดไป นอกจากนีค้ ำ� พิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันทีผ่ า่ นมานัน้ มักจะประสบ
265

ความหมายของข้อความดังกล่าวมีอยู่ว่า ในสังคมการเมืองใดที่มีการปรากฏตัวของฝ่ายข้างมากและ
ฝ่ายข้างน้อย และมีข้อเท็จจริงว่าขั้วทางการเมืองทั้งสองฝั่งมีความสามารถในการต่อสู้ทางการเมืองที่ไม่
เท่าเทียมหรือใกล้เคียงกัน ย่อมส่งผลให้ฝ่ายที่เป็นฝ่ายข้างมากมีแนวโน้มที่จะใช้อ�ำนาจในลักษณะที่ไม่
ประนี ป ระนอม ในขณะที่ ฝ ่ า ยข้ า งน้ อ ยเมื่ อ ไม่ ส ามารถใช้ วิ ถี ท างทางการเมื อ งปกติ ใ นการเอาชนะ
ทางการเมืองได้ ก็มกั จะหันมาใช้กระบวนการอืน่ ๆ เช่นการใช้กำ� ลังหรือก่อความวุน่ วาย บรรยากาศทางการเมือง
เช่นว่านี้มีแนวโน้มที่จะน�ำไปสู่การเป็นข้อพิพาทที่ไม่อาจประนีประนอมกันได้ และมีแนวโน้มที่จะน�ำไปสู่
ความรุนแรง ซึง่ ข้อพิพาทในลักษณะดังกล่าวมักเป็นข้อพิพาททีฝ่ า่ ยทางการเมืองไม่ตอ้ งการมอบให้ “อ�ำนาจ
ที่เป็นกลาง” เข้ามาชี้ขาดในเรื่องดังกล่าว เพราะการชี้ขาดของอ�ำนาจที่เป็นกลางดังกล่าวนั้น ย่อมเท่ากับ
เป็นการมอบให้บคุ คลอืน่ เป็นผูก้ ำ� หนดผลแพ้ชนะทางการเมือง ซึง่ ทัง้ สองฝ่ายจะยินยอมไม่ได้ และเมือ่ เป็น
ข้อพิพาทที่ทั้งสองฝ่ายไม่ได้ยินยอมพร้อมใจอย่างแท้จริงในการมอบให้คนกลางเป็นผู้ชี้ขาด ก็มีแนวโน้ม
ที่ชัดเจนว่าค�ำชี้ขาดหรือค�ำวินิจฉัยของอ�ำนาจที่เป็นกลางนั้นจะไม่ได้รับการยอมรับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
จากฝ่ายที่ตกเป็นผู้แพ้คดี, ดูใน ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์, สถานะทางการเมืองของศาลรัฐธรรมนูญเยอรมัน,
หน้า 765-766

_20-0283(001-536)P5.indd 160

14/7/2563 BE 10:21

ศาลรัฐธรรมนูญกับแนวคิดประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ (Sustainable Democracy) | 161

ความส�ำเร็จในแง่ทวี่ า่ “จะไม่ทำ� ให้ผชู้ นะคดีรสู้ กึ ว่าตนเองเป็นผูช้ นะแต่เพียงผูเ้ ดียว และ
ไม่ได้ท�ำให้ผู้แพ้คดีมีความรู้สึกว่าตนเองจะเป็นผู้แพ้แต่เพียงผู้เดียวตลอดไปเช่นกัน”266
				 2) ฉันทามติพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยในเยอรมนี
				 ในสังคมประชาธิปไตยนั้นประกอบไปด้วยส่วนประกอบต่าง ๆ ที่มีความ
แตกต่างหลากหลายกันอยู่เสมอ ซึ่งความแตกต่างหลากหลายดังกล่าวนั้นอาจเป็นเรื่อง
ของอุดมการณ์ทางการเมือง ความเชือ่ ทางศาสนา ความเชือ่ ในทางปรัชญา ความแตกต่าง
ในทางเชือ้ ชาติ หรือแม้กระทัง่ ความแตกต่างในเรือ่ งความเข้าใจเกีย่ วกับความถูกต้องและ
ดีงาม267 เราอาจเรียกสังคมในลักษณะดังกล่าวได้วา่ สังคมการเมืองพหุนยิ ม (Pluralismus)
กล่าวคือ เป็นสังคมทีไ่ ม่มขี อ้ ความคิดทีต่ ายตัวเกีย่ วกับกฎเกณฑ์ในทางสังคมหรือการเมือง
และในสังคมดังกล่าวจะพบการแข่งขันเพื่อก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
การเมืองในแนวทางที่แต่ละฝ่ายต้องการเสมอ และผู้เข้าแข่งขันจะต้องพยายามผลักดัน
ให้ความคิดเห็นหรือความเชื่อของตนนั้นถูกเปลี่ยนแปลงให้ออกผลมาในรูปของการ
ใช้อำ� นาจรัฐด้านต่าง ๆ268 ในสังคมการเมืองรูปแบบนีข้ อ้ พิพาททางการเมืองในแต่ละกรณี
ย่อมไม่สามารถระงับลงได้โดยง่าย เพราะทุกคนต่างมีความเข้าใจในกฎเกณฑ์และ
กระบวนการในการระงับข้อพิพาททางการเมืองแตกต่างกันออกไป ดังนั้นการค้นหา
ความยุตธิ รรมทางสังคมและในทางการเมืองนัน้ จึงเป็นสิง่ ทีท่ ำ� ได้ยากยิง่ ทัง้ นี้ การแก้ปญั หา
ความยุติธรรมทางสังคมหรือทางการเมืองนั้นอาจเกิดขึ้นได้หากในสังคมการเมืองนั้น
มีฉันทามติอันเป็นที่ยอมรับร่วมกันเกี่ยวกับความยุติธรรม อันเป็นฉันทามติที่จะท�ำให้
สังคมอันมีองค์ประกอบทีแ่ ตกต่างหลากหลายนัน้ มีความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันขึน้ มาได้
ทฤษฎีฉันทามติร่วมกันเกี่ยวกับความยุติธรรม (Overlapping Consensus) ซึ่งคิดค้น
ขึน้ โดย John Rawls269 มีสาระส�ำคัญว่า ถ้าหากเราสามารถท�ำให้คนในสังคมอันประกอบ
ไปด้วยบุคคลที่มีความเชื่อความเข้าใจในเรื่องการเมือง ปรัชญา ศาสนา หรือศีลธรรม
266
267
268
269

Schaal, Gary G., Das Bundesverfassungsgericht als Motor gesellschaftlicher Integration?,
APuZ (61) Jahgang 35-36/2011, 29, 31.
เปรียบเทียบ Rawls, John, The Idea of an Overlapping Consensus, in: Oxford Journal of Legal
Studies, Vol. 7, No. 1 (Spring, 1987), 1, 1.
Rüthers, Bernd, Rechtstheorie, Begriff, Geltung und Anwendung des Rechts, 3. Auf.,
München 2007, S. 26.
อดีตศาสตราจารย์สาขาปรัชญา ประจ�ำมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
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แตกต่างกันนั้น สามารถมีจุดที่ยอมรับร่วมกันเกี่ยวกับความยุติธรรม หรือมีฉันทามติ
ร่วมกันว่าเมือ่ เกิดความขัดแย้งขึน้ การตัดสินความขัดแย้งด้วยวิธกี ารทีต่ กลงและยอมรับ
ร่วมกันนัน้ จะเป็นไปอย่างยุตธิ รรม ก็จะท�ำให้สามารถหลอมรวมสังคมการเมืองทีแ่ ตกต่าง
หลากหลายนัน้ เข้าไว้ดว้ ยกันและสามารถส่งต่อความเป็นเอกภาพนัน้ จากคนรุน่ หนึง่ ไปสู่
คนอีกรุน่ หนึง่ ได้270 ทฤษฎีนใี้ ห้ประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการระงับข้อพิพาททางการเมืองด้วย
เหตุผลทีว่ า่ ฝ่ายต่าง ๆ ในข้อพิพาทนัน้ จ�ำต้องยอมรับการตัดสินทีเ่ กิดจากกติกาทีม่ าจาก
การตกลงร่วมกัน แม้ตนเองจะเห็นว่าการตัดสินข้อพิพาทในกรณีนนั้ จะไม่มคี วามถูกต้อง
ก็ตาม ทัง้ นีเ้ พราะการยอมรับให้การชีข้ าดข้อพิพาทนัน้ เป็นทีย่ ตุ ติ า่ งหากเล่า ทีจ่ ะสามารถ
ธ�ำรงรักษาสังคมการเมืองให้ด�ำรงอยู่ต่อไปได้มากกว่าการยืนยันว่าตนจะต้องเป็นผู้ชนะ
ในข้อพิพาทนั้น ๆ และหลักการยอมรับร่วมกันของสังคมการเมืองต่อค�ำพิพากษานี้เอง
ที่สร้างความชอบธรรมหรืออ�ำนาจบังคับอย่างแท้จริงให้กับค�ำพิพากษาหรือค�ำชี้ขาด
ของศาลรัฐธรรมนูญ271
				 ในงานเรื่อง “สถานะทางการเมืองของศาลรัฐธรรมนูญเยอรมัน”272 ได้ให้
ข้อสรุปว่า สังคมการเมืองของเยอรมนีภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นสังคมการ
เมืองหนึ่งที่สามารถใช้เป็นตัวอย่างในการอธิบายทฤษฎีฉันทามติพื้นฐานทางการเมือง
ได้เป็นอย่างดี ประสบการณ์ทางการเมืองจากสาธารณรัฐไวมาร์และจักรวรรดิที่สาม
สอนเราเป็นอย่างดีวา่ การระงับข้อพิพาททางการเมืองโดยการปล่อยให้พลังทางการเมือง
สามารถใช้กำ� ลังเข้าห�ำ้ หัน่ กันเองได้นนั้ ย่อมเป็นหนทางในการทีร่ ฐั จะพัฒนาไปสูก่ ารเป็น
รัฐอ�ำนาจเด็ดขาด และเป็นรัฐทีไ่ ม่ยอมรับความมีอยูข่ องความแตกต่างหลากหลาย ทัง้ นี้
บรรยากาศทางการเมืองในเยอรมนีภายหลังการปรากฎตัวขึ้นของศาลรัฐธรรมนูญนั้น
คือบรรยากาศที่คนในสังคมเชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นองค์กรที่เป็นกลางและเป็น
อิสระจากฝ่ายการเมืองนั้นจะเป็นหลักประกันที่จะท�ำให้ “การเป็นรัฐประชาธิปไตย
ทีจ่ ดั ตัง้ อ�ำนาจปกครองไม่ได้” อย่างทีเ่ คยเกิดขึน้ ในสาธารณรัฐไวมาร์นนั้ ไม่เกิดขึน้ อีกครัง้
270
271

272

Rawls, John, The Idea of an Overlapping Consensus, in: Oxford Journal of Legal Studies,
Vol. 7, No. 1 (Spring, 1987), 1, 5.
Henke Conrad, Christoph, Legitimität und richterliche Entscheidung, Weshalb eine behutsame Fortentwicklung der traditionellen juristischen Methode zweckmäßig ist, www.
zis-online.com/dat/artikel/2015_2_899.pdf., S. 110.
ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์, สถานะทางการเมืองของศาลรัฐธรรมนูญเยอรมัน, หน้า 769.
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และจะท�ำให้สาธารณรัฐใหม่ของเยอรมนีนั้นเป็นสังคมการเมืองที่สงบสุข 273 ดังนั้น
การยอมรับค�ำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ แม้ตนเองจะไม่เห็นด้วย และต้องตกเป็นผูพ้ า่ ยแพ้
ในเรื่องนั้น จึงเป็นเงื่อนไขส�ำคัญของการด�ำรงอยู่ได้ของสังคมการเมืองพหุนิยม และ
ดั ง นั้ น การที่ รั ฐ บั ญ ญั ติ ว ่ า ด้ ว ยศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เยอรมั น เรี ย กร้ อ งว่ า “ค� ำพิ พ ากษา
ของศาลรัฐธรรมนูญย่อมผูกพันองค์กรของรัฐทุกองค์กรทัง้ ในระดับสหพันธรัฐและระดับมลรัฐ
อีกทัง้ ยังผูกพันศาลและองค์กรฝ่ายปกครองทัง้ หลาย”274 หรือทีเ่ รียกร้องให้คำ� พูดสุดท้าย
(The last say) ในข้อพิพาททางการเมืองเป็นของศาลรัฐธรรมนูญนัน้ ย่อมไม่ได้มคี ณ
ุ ค่า
เป็นข้อเรียกร้องในทางกฎหมายไปยังองค์กรทีใ่ ช้อำ� นาจรัฐทัง้ หลายเท่านัน้ หากแต่ยงั เป็น
ข้อเรียกร้องให้บรรดาองค์กรทางการเมืองทั้งหลาย รวมถึงสังคมนั้นได้ค�ำนึงถึงผล
ทางการเมืองจากการไม่ปฏิบตั ติ ามค�ำพิพากษา และให้คำ� นึงถึงประสบการณ์อนั เลวร้าย
ที่เกิดขึ้นในสาธารณรัฐแรกด้วย275 ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฎว่าเกิดฉันทามติ
ทางการเมืองเช่นว่านั้นในประเทศเยอรมนีขึ้นอย่างแท้จริงแล้ว ย่อมเป็นหลักประกันว่า
ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นย่อมได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย และย่อมไม่เกิดผล
ทางการเมืองจากค�ำพิพากษามากเกินไปจนน�ำไปสู่ปัญหาหรือวิกฤติทางการเมือง
				 3) แรงสนับสนุนของประชาชน (public support) ต่อศาลรัฐธรรมนูญ
			 เงื่อนไขประการสุดท้ายของความส�ำเร็จของศาลรัฐธรรมนูญในทางการเมือง
ได้แก่ การได้รบั การยอมรับหรือการได้รบั แรงสนับสนุนจากประชาชน (public support)
ในสังคมการเมืองนัน้ ๆ ทัง้ นี้ มีขอ้ ยืนยันในเชิงสถิตวิ า่ ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันนัน้ ได้พฒ
ั นา
ตนเองมาเป็ น สถาบั น ทางกฎหมายและสถาบั น ทางการเมื อ งที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ
จากประชาชนมากทีส่ ดุ เมือ่ เปรียบเทียบกับสถาบันทางการเมืองอืน่ ๆ276 ในเรือ่ งดังกล่าว
273
274
275

276

เปรียบเทียบ Kirchhof, Paul, Die Aufgaben des Bundesverfassungsgerichts in Zeiten des
Umbruchs, NJW 49 (1996), 1497, 1497f.
มาตรา 31 รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญเยอรมัน (BVerfGG)
Ulrich Scheuner ได้ให้ข้อสรุปเกี่ยวกับบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันในสังคมการเมืองไว้อย่าง
น่าฟังว่า “ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าทีส่ ำ� คัญในระบบการเมืองในการรักษาให้องค์ประกอบต่าง ๆ ทีม่ ารวมกัน
เข้าเป็นสังคมการเมืองนั้นมีคุณค่าเท่าเทียมกัน และจะต้องพยายามรักษาฉันทามติพื้นฐานในระบอบ
ประชาธิปไตยให้ธ�ำรงอยู่ให้ได้ ซึ่งบทบาทดังกล่าวของศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันนั้นเป็นบทบาทที่เกิดจาก
รูปแบบเฉพาะของสังคมการเมืองเยอรมัน รวมถึงประเพณีทางการเมืองของเยอรมันเอง ซึง่ ไม่อาจคาดหวัง
ได้ว่าจะพบเห็นได้โดยง่ายในประเทศอื่น”, Scheuner, Ulrich, DöV 33 (1980) 473, 479f.
Rupp-v. Brünneck, Wiltraut, AöR 102 (1977), 1, 24.
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Georg Vanberg277 ได้ให้ขอ้ สรุปว่า มีเงือ่ นไข 2 ประการทีท่ ำ� ให้คำ� วินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ได้รบั การยอมรับหรือเชือ่ ถือจากประชาชน ได้แก่ แรงสนับสนับทีเ่ พียงพอของประชาชน
ต่อสถาบันศาลรัฐธรรมนูญประการหนึง่ และการทีฝ่ า่ ยทางการเมืองหรือพรรคการเมือง
จะต้องสูญเสียความนิยมทางการเมืองลงไปหากปฏิเสธหรือไม่ยอมรับค�ำวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญ อีกประการหนึง่ 278 ซึง่ ในเรือ่ งแรงสนับสนุนทางการเมืองนี้ ย่อมเป็นกรณี
ที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องเผชิญหน้ากับองค์กรทางการเมืองหรือพรรคการเมืองที่ได้รับการ
หนุนหลังจากประชาชนเสียงข้างมากโดยตรง ดังนั้น ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
จะได้รับการยอมรับและมีผลทางการเมืองหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับว่าศาลสามารถช่วงชิง
แรงสนับสนุนจากประชาชนมาจากฝ่ายการเมืองได้หรือไม่ ซึ่ง Vanberg อธิบายว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างศาลรัฐธรรมนูญและฝ่ายการเมืองโดยเฉพาะรัฐสภานัน้ เป็นไปตาม
ทฤษฎีเกมส์ ซึ่งส่งผลในการก�ำหนดรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรทั้งสองว่า
จะออกมาในรูปแบบที่เป็นคู่ขัดแย้งกันหรือไม่ ดังเช่น การที่ฝ่ายการเมืองตัดสินใจที่
จะไม่ตรากฎหมายทีอ่ าจท�ำให้เกิดข้อพิพาททางการเมือง ความขัดแย้งทีอ่ าจเกิดขึน้ กับศาล
ก็จะไม่เกิดขึ้น แต่หากฝ่ายการเมืองตัดสินใจตรากฎหมายเช่นว่านั้น ย่อมเป็นการ
เปิดโอกาสให้ศาลรัฐธรรมนูญเข้ามาตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายนัน้
ซึ่งศาลอาจยืนยันว่ากฎหมายนั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญ หรือตัดสินให้กฎหมายดังกล่าว
ตกไปเพราะขั ด กั บ รั ฐ ธรรมนู ญ และประการสุ ด ท้ า ยเมื่ อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ตั ด สิ น
เป็นประการใดแล้ว ฝ่ายการเมืองก็มีโอกาสที่จะแสดงออกว่าจะปฏิบัติตามค�ำพิพากษา
หรือไม่279 ซึง่ การตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึง่ ของทัง้ ศาลรัฐธรรมนูญและฝ่ายการเมืองนัน้
ย่อมส่งผลให้องค์กรทั้งสองจะต้องเผชิญหน้ากัน และใครจะได้รับชัยชนะทางการเมือง
จึงขึ้นอยู่กับว่า องค์กรใดได้รับการสนับสนุนทางการเมืองจากประชาชนมากกว่ากัน
ในระบบการเมืองใดระบบการเมืองหนึง่ ค�ำพิพากษาขององค์กรตุลาการในทางการเมือง
ซึ่งไม่มีสภาพบังคับโดยตัวของมันเองจะได้รับการยอมรับอย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อระบบ
การเมืองนัน้ สามารถสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองทีส่ ามารถให้บทเรียนกับฝ่ายการเมือง
ได้ ว ่ า การไม่ ย อมรั บ และไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามค� ำ พิ พ ากษาของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ มี ร าคา
277
278
279

Vanberg, Georg, The Politics of Constitutional Review in Germany, S. 20ff.
Vanberg, Georg, The Politics of Constitutional Review in Germany, S. 21.
Vanberg, Georg, ebd., S. 24.
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ทางการเมืองที่ฝ่ายการเมืองต้องจ่าย ซึ่งได้แก่ การสูญเสียความนิยมทางการเมือง
จากประชาชนไป280 วัฒนธรรมทางการเมืองดังกล่าวจึงเป็นเรือ่ งของสิง่ แวดล้อมทางการเมือง
ของสังคมการเมืองต่าง ๆ ซึ่งไม่จ�ำต้องมีเหมือนกันแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามเราสามารถ
ยืนยันได้ว่าในสังคมการเมืองของเยอรมนีนั้น วัฒนธรรมทางการเมืองในการยอมรับ
ค�ำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญ เป็นวัฒนธรรมที่ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาอย่างเข้มแข็ง
เรื่อยมา นับตั้งแต่มีการจัดตั้งสาธารณรัฐปัจจุบันตั้งแต่ปี ค.ศ. 1945
				 ในส่วนนี้ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรส�ำคัญในการ
ท�ำหน้าที่ขับเคลื่อนกลไกของหลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ เพื่อรักษาไว้
ซึง่ รัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตย อย่างไรก็ตามการใช้เครือ่ งมือหรือกลไกตามหลัก
ประชาธิ ป ไตยที่ ป กป้ อ งตนเองได้ นั้ น ย่ อ มมี ผ ลกระทบโดยตรงต่ อ สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐาน
ของประชาชนและพรรคการเมือง รวมถึงการวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในแต่ละกรณีนนั้
อาจกระทบอารมณ์ความรูส้ กึ ของประชาชนเป็นการทัว่ ไปได้ดว้ ย ดังนัน้ การปฏิบตั หิ น้าที่
ของศาลรัฐธรรมนูญในฐานะผู้ขับเคลื่อนกลไกของหลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเอง
ได้นั้น จะได้รับการยอมรับจากประชาชนหรือทุกฝ่ายทางการเมืองหรือไม่นั้น นอกจาก
จะขึ้นอยู่กับเหตุผลในค�ำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญเองแล้ว ยังขึ้นอยู่กับสถานะ
ทางการเมืองของศาลรัฐธรรมนูญในประเทศนั้น ๆ ว่ามีความเข้มแข็งมากเพียงใด
นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับฉันทามติพื้นฐานของสังคมการเมืองนั้น ๆ รวมถึงแรงสนับสนุน
ที่ประชาชนมีให้กับศาลรัฐธรรมนูญด้วย
					 3.1.4.2 พันธกิจในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญกับการจ�ำกัดอ�ำนาจตนเอง
ของศาลรัฐธรรมนูญ
					 ในการใช้อ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันตามพันธกิจที่ได้รับ
มอบหมายจากรัฐธรรมนูญ ไม่ว่าจะเป็นอ�ำนาจในฐานะผู้พิทักษ์รัฐธรรมนูญหรืออ�ำนาจ
ตามหลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ที่ปรากฎอยู่ในบทบัญญัติมาตราต่าง ๆ นั้น
หากพิจารณาจากแนวโน้มการใช้อ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันให้ดีแล้ว
จะพบว่ า ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ค่ อ นข้ า งจะจ� ำ กั ด บทบาทและอ� ำ นาจหน้ า ที่ ข องตนเอง
ค่อนข้างมาก ทั้งนี้ ในเรื่องหลักการจ�ำกัดอ�ำนาจตนเองของศาลรัฐธรรมนูญในบริบท
280
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ของระบบกฎหมายเยอรมันนั้นมีข้อสังเกตส�ำคัญว่า หลักการจ�ำกัดอ�ำนาจตนเอง
ขององค์กรตุลาการในปริมณฑลทางการเมือง (Judicial self-restraint) หรือหลัก politicalquestion-doctrine ในความหมายที่พัฒนาขึ้นโดยศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกานั้น
ไม่สามารถน�ำมาใช้ระบบกฎหมายเยอรมันภายใต้การมีผลใช้บงั คับของกฎหมายพืน้ ฐาน
(Grundgesetz)281 ทั้งนี้ เพราะในประเทศเยอรมนีซึ่งมีการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญขึ้น
เป็นการเฉพาะนัน้ ศาลรัฐธรรมนูญจะมีอำ� นาจหน้าทีใ่ นบริบททางการเมืองมากหรือน้อย
เพียงใดนัน้ ย่อมเกิดจากการมอบหมายของรัฐธรรมนูญโดยตรง (Verfassungsauftrag)282
ทั้งนี้รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายพื้นฐานได้มอบหน้าที่ทางการเมืองหลายประการและ
ในบทบัญญัติหลายมาตราให้ศาลรัฐธรรมนูญท�ำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์รัฐธรรมนูญและ
ท�ำหน้าที่คุ้มครองรัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตยด้วย
					 อย่างไรก็ตามในทางข้อเท็จจริงนัน้ ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันในการท�ำหน้าที่
พิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญและประชาธิปไตยนัน้ ศาลรัฐธรรมนูญมักจะจ�ำกัดอ�ำนาจของตนเอง
เพือ่ ไม่ให้ศาลเข้าไปชีข้ าดในเรือ่ งทีม่ คี วามเกีย่ วข้องหรืออ่อนไหวทางการเมืองมากเกินไป
เพราะการใช้อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในบริบทนี้ที่มากเกินไปนั้น ย่อมมีผลเป็นการ
จ�ำกัดเสรีภาพทางการเมืองของประชาชน ฝ่ายต่าง ๆ หรือพรรคการเมืองทั้งหลาย
มากเกินไป โดยเฉพาะในเรื่องการยุบพรรคการเมืองนั้น ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัย
ยุบพรรคการเมืองซึง่ เป็นมาตรการทางกฎหมายและทางการเมืองทีร่ นุ แรงทีส่ ดุ นัน้ เฉพาะ
ในกรณีที่เห็นได้ชัดหรือปราศจากข้อสงสัยว่า พรรคการเมืองนั้นเป็นปฏิปักษ์หรือเป็น
อันตรายต่อรัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น
การที่กฎหมายพื้นฐานมอบพันธกิจในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญให้แก่ศาลรัฐธรรมนูญ
สหพันธ์ด้วยการให้อ�ำนาจในการยึดหรือท�ำให้เสียสิทธิขั้นพื้นฐาน ในกรณีที่บุคคลใด
บุคคลหนึง่ ใช้สทิ ธิขนั้ พืน้ ฐานไปในลักษณะทีต่ อ่ สูข้ ดั ขวางกับระเบียบพืน้ ฐานการปกครอง
ในระบอบเสรีประชาธิปไตย283 อย่างไรก็ตามกลไกของหลักประชาธิปไตยทีป่ กป้องตนเอง
281
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ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์, ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันกับหลักการจ�ำกัดอ�ำนาจตนเองของฝ่ายตุลาการ, วารสาร
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 (มีนาคม 2557), หน้า 111.
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ได้ในกรณีดงั กล่าวนัน้ กลับมีความหมายน้อยมากในทางปฏิบตั ิ ทัง้ นีเ้ พราะยังไม่มคี ำ� ร้องใด
ที่ขึ้นมาสู่การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์แล้วศาลได้วินิจฉัยให้มีการยึดหรือ
เพิกถอนสิทธิขั้นพื้นฐานเลย284 ในท�ำนองเดียวกัน แม้กฎหมายพื้นฐานได้มอบพันธกิจ
ทางการเมืองให้แก่ศาลรัฐธรรมนูญในการยุบพรรคการเมือง (Parteiverbot) “ในกรณี
ที่พรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใดเมื่อพิจารณาจากเป้าหมายของพรรคหรือ
จากพฤติกรรมของสมาชิกพรรคการเมืองนัน้ เป็นพรรคการเมืองทีม่ งุ่ หมายในการท�ำลาย
หลักการปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตย”285 แต่ในทางปฏิบัตินั้นศาลรัฐธรรมนูญ
เยอรมันได้ใช้อ�ำนาจในการยุบพรรคการเมืองในขอบเขตที่จ�ำกัดหรือแคบมาก โดยศาล
ให้เหตุผลว่าพรรคการเมืองที่จะต้องถูกยุบนั้นจะต้องไม่เพียงแต่กระท�ำการอย่างใด
อย่างหนึง่ ทีข่ ดั ต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเท่านัน้ แต่การยุบพรรคการเมืองได้นนั้ จะต้อง
ปรากฎข้อเท็จจริงต่อไปด้วยว่า “พรรคการเมืองหรือสมาชิกพรรคการเมืองที่ละเมิด
หลักการพื้นฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้น ได้กระท�ำไปโดยตั้งใจและ
มีแบบแผน รวมถึงเป็นการกระท�ำในลักษณะทีร่ นุ แรง ก้าวร้าว และมุง่ หมายอย่างแท้จริง
ในการที่จะท�ำลายบรรดาหลักการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ด้วย”286
					 อาจสรุปได้ว่า แม้รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายพื้นฐานจะได้มอบอ�ำนาจ
ให้ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์อย่างมากในการท�ำหน้าที่ใช้กลไกตามหลักประชาธิปไตย
ทีป่ กป้องตนเองได้เพือ่ พิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตย แต่อย่างไรก็ตามในการ
ท�ำหน้าที่ดังกล่าวศาลรัฐธรรมนูญจะจ�ำกัดตนเองอย่างมากในการใช้อ�ำนาจดังกล่าว
เพือ่ ไม่ให้ตนเองเข้าไปมีบทบาททางการเมืองหรือต้องชีข้ าดปัญหาข้อพิพาททางการเมือง
มากเกินไป และศาลรัฐธรรมนูญจะใช้ดาบที่รัฐธรรมนูญมอบให้เฉพาะกรณีที่เห็นได้ชัด
และปราศจากข้อสงสัยว่า มีความจ�ำเป็นต้องใช้มาตรการเช่นว่านั้นอย่างแท้จริงเท่านั้น
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Isensee, Josef, FG Karin Graßhof (1998), 289, 289.
มาตรา 21 วรรค 23 กฎหมายพื้นฐาน
Schmidt-Bleibtreu/Klein Franz, Kommentar zum Grundgesetz, 9. Aufl., Art. 21 Rn. 21.
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3.1.4.3 ศาลรัฐธรรมนูญในฐานะผูช้ งั่ น�ำ้ หนักระหว่างหลักประชาธิปไตย
ที่ปกป้องตนเองได้ กับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานและเสรีภาพทางการเมือง
					 ดังทีไ่ ด้กล่าวไปแล้วว่า ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันมักจะจ�ำกัดอ�ำนาจตนเอง
ในการใช้กลไกตามหลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ ทั้งนี้ เพราะศาลรัฐธรรมนูญ
มีความจ�ำเป็นต้องคุ้มครองคุณค่าอีกประการหนึ่งซึ่งเป็นคุณค่าในระดับรัฐธรรมนูญ
เช่นเดียวกัน ซึ่งได้แก่สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนและเสรีภาพทางการเมืองของ
พรรคการเมือง ดังนัน้ จากข้อเท็จจริงทัง้ หลายย่อมมีกรณีทคี่ ณ
ุ ค่าทัง้ สองประการปะทะ
หรือขัดแย้งดัง กล่าวอีกนัยหนึง่ ความพยายามในการพิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญและประชาธิปไตย
นั้นอาจปะทะกับสิทธิขั้นพื้นฐานหรือเสรีภาพทางการเมือง ดังนั้น ความยากล�ำบาก
ของศาลรัฐธรรมนูญในกรณีเฉพาะเรื่องเฉพาะราวได้แก่ปัญหาที่ว่า ศาลรัฐธรรมนูญ
ควรต้องท�ำเช่นไรในการทีจ่ ะท�ำให้คณ
ุ ค่าทัง้ สองประการทีม่ าปะทะกันนัน้ ต่างมีผลบังคับ
ในทางความเป็นจริงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในเรื่องดังกล่าวนั้นศาลรัฐธรรมนูญ
จึงมีหน้าทีใ่ นการชัง่ น�ำ้ หนัก (Abwägung; weighing) คุณค่าทัง้ หลายให้ได้นำ�้ หนักเสมอกัน
กล่าวให้ชดั ขึน้ คือ ความพยายามในการพิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตยนัน้
จะต้ อ งไม่ พั ฒ นาตนเองไปเป็ น กลไกในการท� ำ ลายสิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานและเสรี ภ าพ
ทางการเมื อ งลงโดยสิ้ น เชิ ง ซึ่ ง เมื่ อ ใดก็ ต ามที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ ชั่ ง น�้ ำ หนั ก ไม่ ดี ห รื อ
มีความผิดพลาดมาก ความล่มสลายของระบบการเมืองในรัฐนั้น ๆ ย่อมเป็นสิ่งที่
คาดหมายได้ไม่ยาก
					 จากการศึกษาหลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ในประเทศสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีทั้งหมด เราอาจสรุปได้ว่า หลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้นั้น
ได้ถูกก�ำหนดกลไกและมาตรการต่าง ๆ ไว้โดยละเอียดและแตกต่างหลากหลายเอาไว้
ทั้งในบัญญัติของรัฐธรรมนูญและในบทบัญญัติของกฎหมายระดับรัฐบัญญัติ ซึ่งการที่มี
การก�ำหนดกลไกไว้มากมายเช่นว่านั้น ย่อมเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ศาลรัฐธรรมนูญ
จะถูกเรียกร้องให้มบี ทบาทหน้าทีส่ ำ� คัญในการขับเคลือ่ นกลไกดังกล่าว ในทางข้อเท็จจริง
ทีผ่ า่ นมาจะพบว่าศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันจะไม่ได้ใช้อำ� นาจหน้าทีต่ ามกลไกดังกล่าวนัน้
อย่างเข้มข้นมากเกินไป ทั้งนี้ เพราะศาลรัฐธรรมนูญจ�ำเป็นจะต้องค�ำนึงถึงสิทธิและ
เสรีภาพทางการเมืองและสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของประชาชนและพรรคการเมืองประกอบด้วย
เสมอ ดังนั้น คุณค่าในทางรัฐธรรมนูญที่เรียกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานจึงเป็นข้อจ�ำกัดโดยตรง
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ของการใช้อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการขับเคลื่อนกลไกของหลักประชาธิปไตย
ที่ปกป้องตนเองได้ เราอาจกล่าวต่อไปได้ว่า ในทางข้อเท็จจริงนั้นไม่มีอุปสรรคที่ชัดเจน
แต่อย่างใดทีท่ ำ� ให้ศาลรัฐธรรมนูญไม่อาจพิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตยได้
หรือไม่มีอุปสรรคใดที่ขัดขวางไม่ให้บรรลุหลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ ในทาง
ตรงกันข้ามสถานการณ์ทางการเมืองหรือเงื่อนไขทางการเมืองภายหลังการประกาศ
ใช้กฎหมายพื้นฐานนั้น กลับเป็นเงื่อนไขที่ไม่ก่อให้เกิดข้อพิพาททางการเมืองที่รุนแรง
รวมถึงระบอบประชาธิปไตยไม่ถูกท้าทายจากอุดมการณ์ทางการเมืองอื่น ๆ มากนัก
ประชาธิปไตยในเยอรมนีภายหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 จึงค่อนข้างสงบเรียบร้อย ท�ำให้เกิด
ความจ�ำเป็นน้อยมากที่ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องใช้มาตรการตามหลักประชาธิปไตย
ที่ปกป้องตนเองได้ โดยเฉพาะมาตรการยุบพรรคการเมือง โดยเหตุผลทางข้อเท็จจริง
ดังกล่าวจึงเป็นที่มาของความพยายามในการจ�ำกัดอ�ำนาจตนเองของศาลรัฐธรรมนูญ
ทั้งนี้เพื่อไม่ต้องการให้การใช้อ�ำนาจในบริบทดังกล่าวของศาลรัฐธรรมนูญกลายเป็น
เครื่ อ งมื อ ในการจ� ำ กั ด สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานหรื อ ในการท� ำ ลายเสรี ภ าพทางการเมื อ ง
ของพรรคการเมืองทั้งหลาย
					 อย่างไรก็ตามปัญหาบางประการกลับเกิดขึ้นจากการใช้กลไกระดับ
รัฐบัญญัติ โดยเฉพาะกลไกตามกฎหมายว่าด้วยการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ที่ให้มีการจัดตั้ง
หน่วยงานพิทักษ์รัฐธรรมนูญที่มีอ�ำนาจในการสืบหาข่าวสารเกี่ยวกับการกระท�ำที่เป็น
ปฏิปกั ษ์ตอ่ รัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตย โดยอ�ำนาจหน้าทีส่ ำ� คัญได้แก่การจัดให้
มีสายลับหรือสายข่าวเข้าไปสืบความลับในองค์กรต่าง ๆ หรือในพรรคการเมืองนัน้ ถูกมอง
และวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นกลไกทางกฎหมายที่กระทบต่อเสรีภาพของพรรคการเมือง
เป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น เราอาจประเมินได้ว่าการใช้มาตรการทางการกฎหมายในเรื่อง
ดั ง กล่ า วนั้ น ไม่ ค ่ อ ยได้ รั บ การยอมรั บ จากประชาชนและพรรคการเมื อ งทั้ ง หลาย
เพราะท�ำให้เกิดความไม่แน่นอนเกีย่ วกับการคุม้ ครองสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของประชาชนอย่างมาก
และในหลายกรณีการได้มาซึ่งข่าวสารจากพรรคการเมืองด้วยวิธีการที่ไม่เป็นไปตาม
ข้อเรียกร้องของหลักนิติรัฐนั้น มีผลท�ำให้การใช้กลไกตามหลักประชาธิปไตยที่ปกป้อง
ตนเองได้ โดยเฉพาะมาตรการยุบพรรคการเมืองนั้นมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ตามไปด้วย เราจึงอาจกล่าวได้ว่ากลไกพิทักษ์รัฐธรรมนูญในระดับรัฐบัญญัติเช่นว่านั้น
ในระบบกฎหมายเยอรมันนัน้ เป็นกลไกทีม่ ปี ญ
ั หามากพอสมควร และในทางวิชาการนัน้
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ยังไม่มีข้อสรุปที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันว่า ฝ่ายบริหารจะใช้กลไกพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
โดยเฉพาะการใช้สายลับหรือสายข่าวนั้นได้ในขอบเขตแค่ไหนเพียงไร รวมถึงยังไม่มี
ข้อสรุปทีช่ ดั เจนว่าจะมีมาตรการควบคุมการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องหน่วยงานฝ่ายบริหารทีเ่ ป็น
องค์กรพิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญนีอ้ ย่างไร ซึง่ ย่อมพึงคาดหมายได้วา่ เมือ่ ใดก็ตามทีเ่ กิดการต่อสู้
ทางการเมืองระหว่างพรรคการเมืองต่าง ๆ อย่างรุนแรง กลไกตามกฎหมายนี้อาจถูก
พัฒนาให้เป็นอาวุธทางการเมืองทีใ่ ช้ทำ� ลายหรือก�ำจัดศัตรูทางการเมืองได้อย่างง่ายดาย
ดังนัน้ การรับกลไกดังกล่าวเข้ามาใช้ในระบบกฎหมายไทยจึงต้องตัง้ ค�ำถามและอภิปราย
ในเรื่องดังกล่าวให้มาก
3.2 หลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ในประเทศแคนาดา
		 ในส่วนนีจ้ ะกล่าวถึงสภาพการเมืองและก�ำเนิดรัฐธรรมนูญแห่งประเทศแคนาดา
(3.2.1) หลักการคุ้มครองความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ (3.2.2) และองค์กร
ที่มีอ�ำนาจในการพิทักษ์ประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ (3.2.3)
		 3.2.1 สภาพการเมืองและก�ำเนิดรัฐธรรมนูญแห่งประเทศแคนาดา
		 ประเทศแคนาดาเป็นประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ มีพรมแดนติดกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยรัฐ 10 รัฐ และดินแดน 3 แห่ง ปัจจุบันแคนาดาใช้ระบอบ
การปกครองแบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (Constitutional
Monarchy) โดยถือสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร
เป็นประมุข
		 ประเทศแคนาดาเคยตกเป็นเมืองภายใต้การยึดครองของฝรั่งเศสและอังกฤษ
โดยฝรั่งเศสได้เข้ายึดครองแคนาดาฝั่งตะวันออกในปี ค.ศ. 1534 และได้เริ่มตั้งถิ่นฐาน
ในปี ค.ศ. 1604 จนภายหลังเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษในปี
ค.ศ. 1713 จากข้อพิพาทด้านการประมงและการค้าขนสัตว์ ในที่สุดดินแดนแคนาดา
ตกเป็นของอังกฤษในปี ค.ศ. 1849 ต่อมาแคนาดาได้รับการยอมรับในสิทธิการปกครอง
ตนเอง ในปี ค.ศ. 1867 และมีการรวมตัวของอาณานิคมของอังกฤษ 3 แห่ง ได้มกี ารจัดตัง้
ประเทศแคนาดาในเครือจักรภพ (Dominion of Canada) ภายใต้รูปแบบสหพันธรัฐ
และในปี ค.ศ. 1931 แคนาดาได้รบั สถานะเป็นประเทศทีเ่ ท่าเทียมกับอังกฤษโดยมีกษัตริย์
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อังกฤษเป็นประมุข แต่อย่างไรก็ดปี ระเทศแคนาดาได้รบั อิทธิพลทางการเมืองจากอังกฤษ
ซึ่งเป็นเมืองแม่เดิมและสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่มีพรมแดนติดกับทางตอนใต้
ของประเทศ โดยระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริยเ์ ป็นประมุข
ทีม่ ผี แู้ ทนของประมุข (สมเด็จพระราชินนี าถแห่งราชอาณาจักรอังกฤษ) 11 คน โดย 1 คน
เป็นผู้ส�ำเร็จราชการ (Governor General) ท�ำหน้าที่เป็นผู้แทนของประมุขในระดับ
ประเทศ ปัจจุบันคือนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาล และ 10 คน เป็นรอง
ผูส้ ำ� เร็จราชการ (Lieutenant Governor) หรือปัจจุบนั คือผูว้ า่ ราชการจังหวัด ประจ�ำใน
10 จังหวัด โดยผูส้ ำ� เร็จราชการท�ำหน้าทีแ่ ทนองค์พระประมุข โดยพระราชินที รงแต่งตัง้
ตามค�ำแนะน�ำของนายกรัฐมนตรีแคนาดา ส�ำหรับรองผู้ส�ำเร็จราชการที่ประจ�ำอยู่ใน
แต่ละจังหวัดได้รับการแต่งตั้งจากหัวหน้ารัฐบาลในแต่ละจังหวัดของแคนาดา287
		 โดยที่รัฐบัญญัติแห่งเวสต์มินสเตอร์ ค.ศ. 1931 (Statute of Westminster of
1931) ได้เพิม่ อ�ำนาจปกครองตนเองของแคนาดา เป็นผลให้เกิดพระราชบัญญัตแิ คนาดา
ค.ศ. 1982 (Canada Act of 1982) ซึง่ มีผลให้แคนาดาตัดขาดจากการขึน้ ตรงต่ออ�ำนาจ
ของรัฐสภาอังกฤษ ส�ำหรับรูปแบบของรัฐบาลของแคนาดาเป็นระบอบรัฐสภา โดยรัฐบาล
ได้รบั อ�ำนาจมาจากสภา ในระดับสหพันธรัฐใช้ระบบสภาประกอบด้วยสภาผูแ้ ทนราษฎร
และวุฒสิ ภา ส่วนสภานิตบิ ญ
ั ญัตขิ องจังหวัดใช้ระบบสภาเดียว ทัง้ นีร้ ปู แบบการปกครอง
และรูปแบบการบริหารของแคนาดามีความคล้ายคลึงกับรูปแบบการปกครองของอังกฤษ
เป็นอย่างมาก รวมทั้งระบบกฎหมายต่าง ๆ ก็ได้รับอิทธิพลมาจากกฎหมายของอังกฤษ
ยกเว้นจังหวัดเควเบค (Quebec) ซึ่งได้รับอิทธิพลจากฝรั่งเศส
3.2.1.1 รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐแคนาดา 1867
					 ส�ำหรับรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐแคนาดา 1867 (Loi constitutionnelle
de 1867, The Constitution Act, 1867) หรื อ เคยมี ชื่ อ เรี ย กอี ก ชื่ อ หนึ่ ง ว่ า
พระราชบัญญัติ (The British North America Act, 1867 - BNA Act) เกิดขึ้นโดยการ
พิจารณาของรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักรก�ำหนดให้เป็นกฎหมายสูงสุดในแคนาดา
บัญญัติถึงโครงสร้างการปกครองและการด�ำเนินงานของรัฐบาลแคนาดา โครงสร้าง
287

นรนิติ เศรษฐบุตร. การปกครองท้องถิ่นในจังหวัดบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา. วิทยาลัยพัฒนา
การปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า. หน้า 7-8
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ของรัฐบาลกลาง สภาผูแ้ ทนราษฎร วุฒสิ ภา ระบบกฎหมายและระบบภาษีอากรของรัฐ
รวมทั้งการโอนกิจการในอเมริกาเหนือของอังกฤษ และได้เปลี่ยนชื่อจาก The British
North America Act, 1867 เป็น Canada Act ในปี 1982 โดยได้ก�ำหนดสาระส�ำคัญ
เกี่ยวกับอ�ำนาจอธิปไตย ได้แก่ หมวด 2 รัฐ (การจัดตั้งสหพันธรัฐ, การก่อตั้งและผลทาง
กฎหมาย, จังหวัดทัง้ สี,่ จังหวัด Ontario และ Québec, จังหวัด Nouvelle-Écosse et du
Nouveau-Brunswick, ส�ำมะโนประชากร) หมวด 3 อ�ำนาจบริหาร (อ�ำนาจบริหาร
ของพระราชินีแห่งสหราชอาณาจักร, การใช้บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับนายกรัฐมนตรี,
คณะองคมนตรี, อ�ำนาจทัง้ หมดภายใต้การกระท�ำทีต่ อ้ งใช้โดยผูว้ า่ การรัฐโดยค�ำแนะน�ำ
ของคณะองคมนตรีหรืออ�ำนาจโดยล�ำพัง, การใช้บทบัญญัตทิ อี่ า้ งถึงนายกรัฐมนตรีในสภา,
อ�ำนาจของนายกรัฐมนตรีทไี่ ด้รบั พระราชทานอ�ำนาจผูว้ า่ การเพือ่ บรรจุผแู้ ทน, กองก�ำลัง
ติดอาวุธในสมเด็จพระราชิน,ี รัฐบาลแคนาดา) หมวด 4 อ�ำนาจนิตบิ ญ
ั ญัติ (วุฒสิ ภา, สภา
ผูแ้ ทนราษฎร, การเงินการภาษีอากร และพระราชทรัพย์) หมวด 5 รัฐธรรมนูญระดับจังหวัด
(อ�ำนาจบริหาร, อ�ำนาจนิติบัญญัติ) หมวด 6 การกระจายอ�ำนาจทางกฎหมาย (อ�ำนาจ
ของรัฐสภา, อ�ำนาจเฉพาะของสภาระดับจังหวัด,ทรัพยากรธรรมชาติทไี่ ม่สามารถหมุนเวียน
ทรัพยากรป่าไม้และพลังงานไฟฟ้า, การศึกษา, ความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันของกฎหมาย
ใน Ontario, la Nouvelle-Écosse และ le Nouveau-Brunswick, เงินบ�ำนาญชราภาพ,
การเกษตรและการเข้าเมือง) หมวด 7 กระบวนการยุตธิ รรม หมวด 8 รายได้ หนีส้ าธารณะ
และภาษี หมวด 9 บทบัญญัติอื่น ๆ หมวด 10 การรถไฟระหว่างประเทศ หมวด 11
การเข้าร่วมของประเทศอาณานิคมอื่น ๆ รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐแคนาดา 1867
ได้ก�ำหนดหลักการเกี่ยวกับอ�ำนาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติของสหพันธรัฐและมลรัฐ
(หรือที่เรียกว่าจังหวัด) โดยบัญญัติไว้ในมาตรา 91-95 ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งมาตรา 91
และ 92 ของรัฐธรรมนูญมีความส�ำคัญอย่างยิ่งในการก�ำหนดอ�ำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติ
(Pouvoirs du Parlement) ของรั ฐ บาลกลางและจั ง หวั ด ในการตรากฎหมาย
โดยก�ำหนดให้พระราชินแี ห่งสหราชอาณาจักรทรงมีอำ� นาจในการตรากฎหมายภายใต้การ
ยินยอมของวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร ในการตรากฎหมายภายใต้หลักนิติธรรม
ของแคนาดา (l’ordre et le bon gouvernement du Canada) โดยก�ำหนดให้ฝ่าย
นิติบัญญัติแห่งสหพันธรัฐมีอ�ำนาจในการตรากฎหมายตามที่ก�ำหนดในรัฐธรรมนูญไว้
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29 เรือ่ ง และในกรณีทไี่ ม้ได้กำ� หนดไว้ในส่วนนีใ้ ห้ถอื ว่าตกอยูใ่ นเรือ่ งของรัฐบาลท้องถิน่ 288
นอกจากนี้ การก�ำหนดอ�ำนาจของฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตขิ องจังหวัดโดยในแต่ละจังหวัด สมาชิก
สภานิตบิ ญ
ั ญัตอิ าจตรากฎหมายเฉพาะทีเ่ กีย่ วข้องกับทีร่ ฐั ธรรมนูญได้บญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา
289
92 ของรัฐธรรมนูญนี้
288

289

ได้แก่ 1. (บทบัญญัตยิ กเลิก) 1A. หนีแ้ ละทรัพย์สนิ สาธารณะ 2. กฎระเบียบด้านการพาณิชย์ 2A. ประกันภัย
การว่างงาน 3. ระบบการเงินหรือระบบการจัดเก็บภาษี 4. การยืมเงินในเครดิตสาธารณะ 5. บริการไปรษณีย์
6. การส�ำรวจส�ำมะโนประชากรและสถิติ 7. กองทหารรักษาการณ์ การรับราชการทหาร ทหารเรือและ
การป้องกันประเทศ 8. การก�ำหนดเงินเดือน การจ่ายเงินเดือนและเกียรติยศของพลเรือนและเจ้าหน้าทีอ่ นื่ ๆ
ของรัฐบาลแคนาดา 9. ทุน่ กระโจมไฟและเกาะ L’Île de Sable (หรือ Sable Island เป็นเกาะทีอ่ ยูห่ า่ งจาก
แคนาดา 170 กิโลเมตร มีขนาด 31 ตารางกิโลเมตร ซึง่ เป็นเกาะทีเ่ ล็กมากและมีประชากรอยู่ 5 คน) 10. การ
เดินเรือและการขนส่งทางเรือ 11. การกักกันและจัดตัง้ และบ�ำรุงรักษาโรงพยาบาลทางทะเล 12. การประมง
ชายฝั่งทะเลและเรื่องที่เกี่ยวกับข้อง 13. การสัญจรทางน�้ำ (เรือข้ามฟาก) ระหว่างจังหวัดและประเทศ
อังกฤษหรือต่างประเทศหรือระหว่างสองจังหวัด 14. เงินและเหรียญกษาปณ์ 15. ธนาคาร การควบรวมกัน
ของธนาคาร และการแลกเปลีย่ นธนบัตรและเหรียญ 16.ธนาคารเพือ่ การออม (Les caisses d’épargne)
17. ระบบน�้ำหนักและการวัด 18. ตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใช้เงิน 19. ดอกเบี้ย 20. ตั๋วเงินที่ใช้ช�ำระหนี้
ได้ตามกฎหมาย 21. ล้มละลายและภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว 22. สิทธิบัตรการประดิษฐ์และการค้นพบ
23. ลิขสิทธิ์ 24. อินเดียและดินแดนทีส่ งวนไว้สำ� หรับชาวอินเดีย 25. สัญชาติและคนต่างด้าว 26. การแต่งงาน
และการหย่า 27. กฎหมายอาญายกเว้นศาลคดีอาญาทางรัฐธรรมนูญ แต่รวมถึงการด�ำเนินคดีทางอาญา
28. การจัดตัง้ และการบริหารงานของทัณฑสถาน 29. เรือ่ งทีย่ กเว้นอย่างชัดเจนโดยพระราชบัญญัตนิ เี้ พือ่ ให้
อ�ำนาจเฉพาะกับสภานิติบัญญัติของจังหวัด
ได้แก่ 1. (บทบัญญัตยิ กเลิก) 2. การจัดเก็บภาษีโดยตรงภายในจังหวัดเพือ่ วัตถุประสงค์ในการรวบรวมรายได้
เพื่อวัตถุประสงค์ของจังหวัด 3. การยืมเงินด้วยเครดิตของจังหวัด 4.การก�ำหนดและการด�ำรงต�ำแหน่ง
ต่าง ๆ ในส�ำนักงานต่างจังหวัด การแต่งตัง้ และการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าทีจ่ งั หวัด 5.การปกครอง การขาย
ทีด่ นิ สาธารณะทีเ่ ป็นของจังหวัด ไม้และป่าไม้ทพี่ บในจังหวัด 6. การจัดตัง้ การบ�ำรุงรักษา การบริหารเรือนจ�ำ
สาธารณะ และการปฏิรปู เรือนจ�ำในจังหวัด 7. การจัดตัง้ การบ�ำรุงรักษา และการบริหารโรงพยาบาล สถาบัน
และองค์กรการกุศลในจังหวัด ที่นอกเหนือจากโรงพยาบาลทางทะเล 8. สถาบันการศึกษาเทศบาลใน
จังหวัด 9. ใบอนุญาตส�ำหรับร้านค้า โรงแรมขนาดเล็ก กิจการขายทอดตลาด และใบอนุญาตอื่น ๆ เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการรวบรวมรายได้เพื่อวัตถุประสงค์ของจังหวัด ท้องถิ่นหรือเทศบาล 10. การท�ำงานและ
การประกอบกิจการในท้องถิ่นนอกเหนือจากที่ระบุประเภทไว้ในรายการต่อไปนี้: ก) เรือกลไฟหรือเรือล�ำ
อื่น ๆ ทางรถไฟ คลอง โทรเลข และงานหรือกิจการอื่น ๆ ที่เชื่อมต่อจังหวัดกับคนอื่นหรือกับจังหวัดอื่น ๆ
หรือครอบคลุมเกินขอบเขตของจังหวัด; ข) เรือกลไฟที่แล่นระหว่างจังหวัดและประเทศอื่นที่ขึ้นอยู่กับ
จักรวรรดิองั กฤษหรือต่างประเทศ ค) บรรดางานทีอ่ ยูใ่ นจังหวัดทัง้ หมดไม่วา่ จะก่อนหรือหลังการประกาศ
โดยรัฐสภาของแคนาดา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ทั่วไปของแคนาดาหรือเพื่อประโยชน์ของสองจังหวัดหรือ
มากกว่า 11. การรวมตัวกันของ บริษทั เพือ่ วัตถุประสงค์ของจังหวัด 12. ค�ำสาบานตนพิธแี ต่งงานในจังหวัด
13. ทรัพย์สินและสิทธิของพลเมืองในจังหวัด 14.การบริหารงานยุติธรรมในจังหวัด รวมถึงการสร้าง การ
บ�ำรุงรักษา และการจัดตั้งศาลยุติธรรมระดับจังหวัดที่มีเขตอ�ำนาจทางแพ่งและทางอาญา รวมถึงการ
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					 กล่าวได้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐแคนาดา 1867 นี้เป็นบทบัญญัติ
ว่าด้วยโครงสร้าง อ�ำนาจหน้าที่ของสถาบันทางการเมืองที่ส�ำคัญของแคนาดาซึ่งมีผล
ใช้บังคับในปัจจุบัน
3.2.1.2 รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐแคนาดา 1982
					 รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐแคนาดา 1982 (Loi constitutionnelle de
1982) เกิดขึน้ โดยอ�ำนาจต่อรองของวุฒสิ ภาและสภาผูแ้ ทนราษฎรต่อสหราชอาณาจักร
โดยได้ ข อให้ พ ระราชิ นี แ ห่ ง สหราชอาณาจั ก รตราพระราชบั ญ ญั ติ โ ดยรั ฐ สภา
แห่งสหราชอาณาจักรเพื่อให้มีผลบังคับใช้โดยมีบทบัญญัติทั้งสิ้นรวม 7 ภาค ได้แก่
					 ภาคที่ 1 กล่าวถึง กฎบัตรสิทธิและเสรีภาพของแคนาดา ในเรื่องต่อไปนี้
หลักประกันสิทธิและเสรีภาพ, เสรีภาพขั้นพื้นฐาน, สิทธิในประชาธิปไตย, เสรีภาพ
ในการเดินทางและการรวมกลุ่มสมาคม, หลักประกันทางกฎหมาย, ความเสมอภาค,
ภาษาราชการของแคนาดา, สิทธิทางการศึกษาในภาษาของชนกลุ่มน้อย, การฟ้องคดี,
ข้อก�ำหนดทั่วไป, ขอบเขตการใช้บังคับกฎบัตร
					 ภาคที่ 2 กล่าวถึง สิทธิพลเมืองและชาวพื้นเมืองแคนาดา
					 ภาคที่ 3 ความเท่าเทียมกันและความไม่เสมอภาคในระดับภูมิภาค
					 ภาคที่ 4 (ยกเลิก)
					 ภาคที่ 5 กระบวนการในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแคนาดา
					 ภาคที่ 6 การแก้ไขพระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญ 1867
					 ภาคที่ 7 บทก�ำหนดทั่วไป
					 ส� ำ หรั บ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง สหพั น ธรั ฐ แคนาดา 1982 มี บ ทบั ญ ญั ติ ที่ มี
สาระส�ำคัญเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และกระบวนการในการแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญเท่านั้น ส�ำหรับการจัดโครงสร้างสถาบันทางการเมืองยังคงใช้บทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐแคนาดา 1867 ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

ด�ำเนินคดีทางแพ่งในศาลเหล่านัน้ 15.การก�ำหนดบทลงโทษด้วยวิธกี ารลงโทษปรับหรือจ�ำคุก เพือ่ บังคับใช้
กฎหมายใด ๆ ทีอ่ อกโดยจังหวัด ซึง่ ตราขึน้ ภายใต้ขอบเขตทีอ่ ยูใ่ นมาตรานี้ 16. เรือ่ งอืน่ ๆ ซึง่ โดยธรรมชาติ
มีลักษณะเฉพาะของท้องถิ่น หรือส่วนตัวในจังหวัด

_20-0283(001-536)P5.indd 174

14/7/2563 BE 10:21

ศาลรัฐธรรมนูญกับแนวคิดประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ (Sustainable Democracy) | 175

3.2.2 เครื่องมือในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐ
แคนาดา
		 ส�ำหรับเครือ่ งมือในการพิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐแคนาดานัน้ กล่าวได้วา่
มี เ ครื่ อ งมื อ หลั ก 2 ประการ ได้ แ ก่ หลั ก การคุ ้ ม ครองความเป็ น กฎหมายสู ง สุ ด
ของรัฐธรรมนูญ (3.2.2.1) และระบบและกลไกในการพิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญ ซึง่ ได้บญ
ั ญัตไิ ว้ใน
รัฐธรรมนูญ (3.2.2.2) โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้
3.2.2.1 หลักการคุ้มครองความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
					 หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญแคนาดา (Primauté de la
Constitution du Canada) ได้บัญญัติยืนยันหลักการดังกล่าวไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งแคนาดาในภาคที่ 7 บททัว่ ไป มาตรา 52 (1) โดยได้กล่าวถึงหลักความเป็นกฎหมายสูงสุด
ของรัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้รัฐธรรมนูญแห่งแคนาดาเป็นกฎหมายสูงสุด บทบัญญัติใด
จะขัดหรือแย้งหรือไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญนี้ไม่ได้ ทั้งนี้รัฐธรรมนูญแห่งแคนาดา
รวมถึง (1) กฎหมายปี ค.ศ. 1982 เกี่ยวกับแคนาดา ซึ่งเป็นกฎหมายของสหราช
อาณาจักรที่รับรองบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1982 และยกเลิกอ�ำนาจนิติบัญญัติ
ของรัฐสภาอังกฤษในการตรากฎหมายของแคนาดา และถือเป็นส่วนหนึง่ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งแคนาดา (2) บทบัญญัตใิ นพระราชบัญญัตแิ ละพระราชกฤษฎีกาทีร่ ะบุไว้ในภาคผนวก
แห่งรัฐธรรมนูญ (3) บทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกา
ในข้อ (1) และ (2) ดังกล่าวข้างต้น290
					 โดยหลักประกันความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญนี้ปรากฎอยู่ใน
อารัมภบทของกฎบัตรแคนาดาว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพ (Préambule de la Charte
canadienne des droits et libertés) ซึง่ ถือเป็นส่วนหนึง่ ของรัฐธรรมนูญ โดยหลักการ
Primauté de la Constitution du Canada
		 52 (1) La Constitution du Canada est la loi suprême du Canada; elle rend inopérantes
les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit. Constitution du Canada
		 (2) La Constitution du Canada comprend :
			 a) la Loi de 1982 sur le Canada, y compris la présente loi ;
			 b) les textes législatifs et les décrets figurant à l’annexe ;
			 c) les modifications des textes législatifs et des décrets mentionnés aux alinéas
a) ou b).
			 (…)
290

_20-0283(001-536)P5.indd 175

14/7/2563 BE 10:21

176 | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ดังกล่าวได้กล่าวถึงหลักการ 2 หลักการได้แก่ หลักการอ�ำนาจสูงสุดของพระเจ้า
(suprématie de Dieu) และหลักนิติธรรม (primauté du droit)
					 แต่อย่างไรก็ดหี ลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญของแคนาดานัน้
ไม่เพียงแต่รบั รองรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อกั ษรเท่านัน้ ยังครอบคลุมไปถึงหลักการต่าง ๆ
ในรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรด้วย โดยศาลสูงสุดแห่งแคนาดาได้รับรอง
หลักการดังกล่าวไว้โดยวางหลักไว้ว่า หากกล่าวถึงบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเฉพาะที่ได้
บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรตามมาตรา 52 (2) โดยไม่ค�ำนึงถึงหลักการรัฐธรรมนูญ
ที่ไม่ได้บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรก็จะไม่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ในการก�ำหนด
องค์ประกอบของรัฐธรรมนูญ291
					 3.2.2.2 ระบบและกลไกในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
						 1) หลักสันติภาพ ความสงบเรียบร้อย และการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Paix, ordre et bon gouvernement)
						 มาตรา 92 ของรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐแคนาดา 1867 ได้วางรากฐาน
หลักการในแก่รัฐสภาในการตรากฎหมายต่าง ๆ ภายใต้หลักความสัมพันธ์กันระหว่าง
รั ฐ สภาแห่ ง สหพั น ธรั ฐ และรั ฐ สภาท้ อ งถิ่ น ที่ ไ ด้ ก� ำหนดขอบเขตอ� ำ นาจหน้ า ที่ ไว้ ใ น
รัฐธรรมนูญ โดยมาตรา 92 ของรัฐธรรมนูญก�ำหนดให้รัฐสภาแห่งสหพันธรัฐแคนา
มีอ�ำนาจในการตรากฎหมาย (...) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ไม่อยู่ในบทบัญญัติที่ได้
มอบอ�ำนาจในการตรากฎหมายให้แก่สภานิติบัญญัติในระดับจังหวัด
						 การบัญญัติเช่นนี้เองท�ำให้รัฐสภาสามารถผ่านกฎหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในเรือ่ งทีย่ งั ไม่ได้มอบให้แก่รฐั สภาท้องถิน่ แต่อย่างไรก็ดใี นมาตรา 96 ข้อ 16
ได้ระบุถึงอ�ำนาจของสภาท้องถิ่นการตรากฎหมายส�ำหรับเรื่องที่โดยธรรมชาติแล้ว
เป็นเรื่องเฉพาะของท้องถิ่นหรือบุคคลในจังหวัดนั้น (nature purement locale ou
privée) ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้เกิดการแบ่งแยกอย่างชัดเจนระหว่างอ�ำนาจของรัฐสภาแห่งสหพันธรัฐ
และรัฐสภาของจังหวัด
291

Renvoi relatif à la réforme du Sénat, [2014] 1 R.C.S. 704 au paragraphe 24 ; Renvoi relatif
à la rémunération des juges de la Cour provinciale (Î.-P.-É.), [1997] 3 R.C.S. 3 aux paragraphes
90 à 92; Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217, au paragraphe 32;
Renvoi relatif à la Loi sur la Cour suprême, art. 5 et 6, [2014] 1 R.C.S. 433, aux paragraphes
97 à 100; Renvoi relatif à la réforme du Sénat, précité
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						 2) กลไกการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
						 รัฐธรรมนูญได้บัญญัติถึงการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไว้ในภาคที่ 5
ของรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐแคนาดา 1982 ในมาตรา 38-49 ก�ำหนดสาระส�ำคัญ
ของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและกระบวนการในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไว้
5 รูปแบบ ขึน้ กับสาระส�ำคัญและลักษณะของการแก้ไขเพิม่ เติม โดยก�ำหนดให้รฐั ธรรมนูญ
ของแคนาดาอาจแก้ไขได้โดยการประกาศของนายกรัฐมนตรีภายใต้การยินยอมตามมติ
ของวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร
						 นับแต่รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐแคนาดา 1867 ถึง 1982 การแก้ไข
เพิ่มเติมส่วนใหญ่ท�ำโดยรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักร แต่อย่างไรก็ดีรัฐสภาแคนาดา
ได้รอ้ งขอให้รฐั สภาแห่งสหราชอาณาจักรแก้ไขกระบวนการในส่วนนี้ เพือ่ ให้รฐั ธรรมนูญ
ของแคนาดาเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์จากสหราชอาณาจักร โดยได้บัญญัติไว้ในภาคที่ 5
ของรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐแคนาดา 1982 ให้การแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญเป็นอ�ำนาจ
เด็ดขาดของแคนาดา ซึ่งต่อมาภายหลังจากนั้นได้มีความพยายามในการแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญเรื่อยมากว่า 10 ครั้ง แต่เป็นการแก้ไขเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
						 โดยรูปแบบการแก้ไขทั้ง 5 ระบบ ได้แก่ (1) รูปแบบทั่วไป (2) รูปแบบ
ฉันทามติ (3) รูปแบบทวิภาคีหรือพหุภาคี (4) รูปแบบการแก้ไขเพิ่มเติมฝ่ายเดียว
ของรัฐบาลกลางและ (5) รูปแบบการแก้ไขเพิ่มเติมฝ่ายเดียวของรัฐบาลท้องถิ่น292
						 (1) รูปแบบทัว่ ไป (Formule générale) ใช้เมือ่ ไม่มกี ระบวนการเฉพาะ
กรณีกำ� หนดไว้ โดยการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญต้องผ่านการพิจารณาของวุฒสิ ภาและ
สภานิตบิ ญ
ั ญัตอิ ย่างน้อยเจ็ดจังหวัดคิดเป็นอย่างน้อย ร้อยละ 50 ของประชากร โดยสูตรนี้
มักจะเรียกว่า 7/50 ใช้ในกรณี เช่น การเปลี่ยนการแบ่งอ�ำนาจหรือกฎบัตรว่าด้วยสิทธิ
และเสรีภาพของแคนาดา
						 (2) รูปแบบฉันทามติ (Formule de l’unanimité) น�ำมาใช้กับการ
แก้ไขเพิ่มเติม 5 ประเภท ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐ
แคนาดา 1982 เกี่ยวกับ 1. ระบบราชาธิปไตยของแคนาดาในส่วนที่เกี่ยวกับส�ำนักงาน
292

Gérald-A. Beaudoin et Pierre Thibault, La constitution du Canada : Institutions, partage
des pouvoirs, Charte canadienne des droits et libertés, Montréal, Wilson & Lafleur, 2004,
3e éd.
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ของราชินี นายกรัฐมนตรี และผูว้ า่ ราชการจังหวัด 2. สิทธิในทีน่ งั่ ของผูแ้ ทนในสภาผูแ้ ทน
ราษฎรและวุฒสิ ภาของจังหวัด 3. การใช้ภาษาฝรัง่ เศสและภาษาอังกฤษ 4. องค์ประกอบ
ของศาลฎีกา 5. การแก้ไขกระบวนการเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมาย ในกรณีดังกล่าว
การแก้ไขเพิ่มเติมกระท�ำโดยสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และสภานิติบัญญัติของจังหวัด
						 (3) รู ป แบบทวิ ภ าคี ห รื อ พหุ ภ าคี (Formule bilatérale ou
multilatérale) ใช้เมือ่ จังหวัดหนึง่ หรือหลายจังหวัดและรัฐบาลต้องการแก้ไขบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญที่มีผลเฉพาะจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ในกรณีนี้จะเป็นการลงมติของรัฐสภา
แห่งสหพันธ์และจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขเพิ่มเติมจะต้องให้ความยินยอม
ในส่วนของกระบวนการแก้ไขโดยรูปแบบทวิภาคีหรือพหุภาคีได้แก่ การเปลี่ยนแปลง
เขตแดนระหว่าง 2 จังหวัด หรือการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญทีส่ ง่ ผลต่อจังหวัดทีเ่ กีย่ วข้อง
เช่น การก�ำหนดภาษาราชการของจังหวัด หรือการคุม้ ครองการนับถือศาสนาทีป่ ระชาชน
ถือในจังหวัด
						 (4) รูปแบบการแก้ไขเพิม่ เติมฝ่ายเดียวของรัฐบาลกลาง และ (5) รูปแบบ
การแก้ไขเพิ่มเติมฝ่ายเดียวของรัฐบาลท้องถิ่น (Formules unilatérales fédérale ou
provinciale) ในส่วนนี้เป็นการก�ำหนดให้รัฐสภาแห่งสหพันธ์หรือท้องถิ่นแล้วแต่กรณี
ในรูปแบบนี้ ศาลฎีกาแห่งแคนาดาได้เคยมีค�ำวินิจฉัยว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานภายในรัฐบาลของท้องถิน่ (fonctionnement d’un organe
du gouvernement de la province) จะต้องได้รบั ค�ำยินยอมภายใต้รปู แบบการแก้ไข
เพิ่มเติมฝ่ายเดียวของรัฐบาลท้องถิ่น ซึ่งได้มอบอ�ำนาจนี้ให้แก่จังหวัดตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 92 (1)293
						 โดยกระบวนการแก้ ไ ขในรู ป แบบนี้ ป รากฎอยู ่ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งสหพันธรัฐแคนาดา 1867 และ 1982294 เช่น กรณีในปี 1968 จังหวัด Québec ได้ยกเลิก
สภานิ ติ บั ญ ญั ติ ใ นระบบสองสภาและปรั บ ระบบเป็ น สภาเดี ย ว (unicaméral)295
293

294

295

Cour suprême du Canada, Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario,
29 juillet 1987 ; paragr. 90. https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/234/index.
do
Gérald-A. Beaudoin et Pierre Thibault, La constitution du Canada : Institutions, partage
des pouvoirs, Charte canadienne des droits et libertés, Montréal, Wilson & Lafleur, 2004,
3e éd., p.305.
Ibid, p.271-272.
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เช่นเดียวกับการน�ำมาใช้ในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 4 ครั้ง ของจังหวัด TerreNeuve-et-Labrador จังหวัด Nouveau-Brunswick 1 ครั้ง จังหวัด Nunavut 1 ครั้ง
จังหวัด l’Île-du-Prince-Édouard 1 ครั้ง และจังหวัด Québec 1 ครั้ง
						 3) กลไกการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพที่ได้บัญญัติรับรองไว้ใน
รัฐธรรมนูญ
						 รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐแคนาดา 1982 ได้บัญญัติกลไกแห่งสิทธิ
และเสรีภาพไว้ในภาคที่ 1 (มาตรา 1 - 15) ก�ำหนดให้กฎบัตรว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพ
ของแคนาดา (La Charte canadienne des droits et libertés) เป็นหลักประกัน
แห่งสิทธิและเสรีภาพทีก่ ำ� หนดไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ และจะถูกจ�ำกัดได้แต่เฉพาะกฎหมาย
ภายในขอบเขตที่สมเหตุสมผลและแสดงให้เห็นถึงความชอบธรรมในสังคมเสรีและ
ประชาธิปไตย296 และก�ำหนดเสรีภาพขั้นพื้นฐานไว้ 4 ประการ ได้แก่ 1) เสรีภาพ
แห่งมโนธรรมและการถือศาสนา 2) เสรีภาพทางความคิดความเชือ่ การแสดงความคิดเห็น
และการแสดงออก รวมถึงเสรีภาพของสื่อการสื่อสาร 3) เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ
และ 4) เสรีภาพในการสมาคม
						 นอกจากนี้รัฐธรรมนูญได้บัญญัติรับรองถึงสิทธิในประชาธิปไตยไว้ใน
มาตรา 3-5 โดยก�ำหนดสิทธิในประชาธิปไตยของพลเมือง (Droits démocratiques des
citoyens) ให้พลเมืองแคนาดาทุกคนมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสภานิติบัญญัติและ
มีสิทธิได้รับเลือกตั้งตามกฎหมายของสหพันธ์หรือระดับจังหวัด และก�ำหนดระยะเวลา
ในการด�ำรงต�ำแหน่งของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตไิ ว้เป็นวาระ
5 ปี เพื่อคืนสิทธิในการลงคะแนนเลือกตั้งนั้นกลับคืนสู่พลเมือง (pour le retour des
brefs relatifs aux élections générales correspondantes)
						 ส�ำหรับหลักประกันทางกฎหมาย (Garanties juridiques) แห่งสิทธิ
และเสรีภาพในชีวิต ร่างกาย ความปลอดภัยและเสรีภาพ รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐ
แคนาดา 1982 บัญญัติรับรองให้ทุกคนมีสิทธิในการมีชีวิตเสรีภาพและความปลอดภัย
296

Article 1-Droits et libertés au Canada
La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont
énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui
soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une
société libre et démocratique.
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ของบุคคล ทั้งนี้ สิทธิดังกล่าวอาจละเมิดได้ตามหลักการของความยุติธรรมขั้นพื้นฐาน
(les principes de justice fondamentale) เท่านั้น297 และได้รับรองสิทธิในความ
ปลอดภัยส่วนบุคคลจากการถูกติดตามค้นหาหรือการยึดทรัพย์โดยไม่สมเหตุสมผล298
รวมทัง้ สิทธิทจี่ ะป้องกันการควบคุมตัวโดยพลการหรือการจ�ำคุก และหากถูกควบคุมตัว
มีสิทธิในการรับทราบเหตุผลในการจับกุมหรือกักขังโดยเร็วที่สุด299 และมีสิทธิการ
ขอความช่วยเหลือจากทนายความโดยไม่ชักช้าและจะได้รับแจ้งถึงสิทธินี้ รวมทั้งสิทธิ
ในการตรวจสอบการกักกันของเขาโดยชอบด้วยกฎหมายโดยหมายศาลเรียกร้องและ
ได้รับการปล่อยตัว300 รวมทั้งสิทธิต่าง ๆ ในการด�ำเนินคดีอาญา301 และการลงโทษ
ที่โหดร้ายทารุณ302
						 นอกจากนีร้ ฐั ธรรมนูญยังบัญญัตคิ มุ้ ครองหลักการเกีย่ วกับความเสมอภาค
ภายใต้กฎหมาย (Égalité devant la loi, égalité de bénéfice et protection égale
de la loi) โดยบัญญัติรับรองหลักความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมายไว้ว่า ไม่มีบุคคลใด
ได้รับการยกเว้นที่จะอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎหมายต้องถูกน�ำไปใช้อย่างเท่าเทียม
กับทุกคน และทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองและผลประโยชน์ของกฎหมาย
โดยไม่ค�ำนึงถึงการเลือกปฏิบัติใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ สีผิว ศาสนา
เพศ อายุ ความพิการทางจิตใจหรือร่างกาย303
						 อนึ่ง ประเทศแคนาดาไม่มีศาลที่วินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ
แต่รัฐธรรมนูญก�ำหนดให้ในกรณีมีการละเมิดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ เช่น บทบัญญัติ
ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพ บทบัญญัติเกี่ยวด้วยอ�ำนาจหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ
เป็นอ�ำนาจของศาลสูงสุดแห่งแคนาดา (Cour suprême du Canada) และศาลที่มี
อ�ำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
297
298
299
300
301
302
303

Article 7-Vie, liberté et sécurité
Article 8-Fouilles, perquisitions ou saisies
Article 9-Détention ou emprisonnement
Article 10-Arrestation ou détention
Article 11-Affaires criminelles et pénales
Article 12-Cruauté
Article 15(1)-Égalité devant la loi, égalité de bénéfice et protection égale de la loi
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		 3.2.4 ปัญหาอุปสรรค และข้อจ�ำกัดในการใช้กลไกในการป้องกันตนเองหรือ
สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญในประเทศแคนาดา
		 จากการศึกษาหลักประชาธิปไตยปกป้องตนเองของประเทศแคนาดาพบว่า
มีการวางรากฐานของหลักการส�ำคัญเกีย่ วกับการคุม้ ครองหลักรัฐธรรมนูญ อ�ำนาจหน้าที่
ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ การคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของพลเมือง และกลไกในการ
คุ้มครองบทบัญญัติรัฐธรรมนูญโดยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
		 ส�ำหรับข้อห้ามการกระท�ำทีเ่ ป็นปฏิปกั ษ์กบั รัฐธรรมนูญ หรือกรณีทเี่ ป็นการล้มล้าง
รัฐธรรมนูญของประเทศแคนาดานัน้ จากการศึกษายังไม่พบประเด็นปัญหาทางการเมือง
ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อความมัน่ คงถาวรของรัฐธรรมนูญ กรณีทปี่ รากฎมีเพียงกรณีการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของนายกรัฐมนตรีในคดีที่ถูกกล่าวหาว่าใช้อ�ำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี
ทีไ่ ม่เป็นไปตามกฎหมาย โดยนายกรัฐมนตรีจสั ติน ทรูโดของแคนาดา หลังถูกกล่าวหาว่า
ใช้อำ� นาจในการแทรกแซงการตรวจสอบโดยพยายามปกป้องบริษทั SNC-Lavalin ทีถ่ กู
กล่าวหาทุจริตและฉ้อโกงเกี่ยวกับการติดสินบน 48 ล้านดอลลาร์แคนาดา หรือราว
1,150 ล้านบาท ทีม่ อบให้กบั เจ้าหน้าทีท่ างการลิเบียระหว่างปี 2001-2011 หนึง่ ในบริษทั
ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจากการถูกไต่สวนในคดีทุจริต ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการ
ตรวจสอบ
		 แต่อย่างไรก็ดีการที่ไม่มีบทบัญญัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกระท�ำใดที่เป็นการ
กระทบต่อความมัน่ คงและการใช้อำ� นาจตามรัฐธรรมนูญนัน้ อาจก่อให้เกิดการตีความว่า
กรณีใดบ้างเป็นการกระท�ำที่เป็นภัยต่อความคุกคามของรัฐและรัฐธรรมนูญ
		 กล่าวโดยสรุปว่ากลไกในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญในประเทศแคนาดาพบว่า มีการ
ก�ำหนดหลักสันติภาพ ความสงบเรียบร้อย และการบริการจัดการบ้านเมืองที่ดีไว้ใน
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ ยังมีการก�ำหนดกระบวนการแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญเอาไว้ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และเป็นที่น่าสังเกตว่า รัฐธรรมนูญ
แคนาดามุ่งเน้นกลไกการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเป็นส�ำคัญ
3.3 หลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ในประเทศชิลี
		 ในหัวข้อนีจ้ ะได้นำ� เสนอถึงสภาพทางการเมืองของชิล:ี ทีม่ าของหลักประชาธิปไตย
ที่ปกป้องตนเองได้ในประเทศชิลี (3.3.1) บทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่ก�ำหนดกลไกปกป้อง
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ประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญ (3.3.2) ต่อจากนัน้ จะศึกษาถึง โครงสร้างและอ�ำนาจหน้าที่
ของศาลรัฐธรรมนูญชิลี (3.3.3) วิเคราะห์กลไกการปกป้องตนเองของระบอบประชาธิปไตย
ในประเทศชิลี (3.3.4) และปัญหาอุปสรรค และข้อจ�ำกัดในการใช้กลไกในการป้องกัน
ตนเองหรือสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญในประเทศชิลี (3.3.5)
		 3.3.1 สภาพทางการเมืองของชิล:ี ทีม่ าของหลักประชาธิปไตยทีป่ กป้องตนเอง
ได้ในประเทศชิล304
ี
		 ตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1906 ประเทศชิลีมีสภาพทางเศรษฐกิจไม่ต่างจากประเทศ
ก�ำลังพัฒนาในทวีปอเมริกาใต้ ประชาชนถูกแบ่งออกเป็นชนชัน้ กรรมกรและชนชัน้ นายทุน
อย่างเห็นได้ชดั เจน และชนชัน้ กรรมกรก็มกั จะถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุนจนกระทัง่
นาย Luis Emilio Recabarren ได้เป็นผูน้ ำ� กลุม่ คนงานในชิลใี ห้เคลือ่ นไหวเพือ่ เรียกร้อง
ความเป็นธรรมให้แก่ผู้ใช้แรงงาน 305 แต่เมื่อเกิดการชุมนุมเคลื่อนไหวของคนงาน
เหล่าผู้ชุมนุมก็มักจะถูกปราบปราม เช่น การชุมนุมในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1907 ซึ่งกลุ่ม
คนงานของเหมืองไนเตรทได้ประท้วงขอให้เพิม่ เงินเดือน และเพิม่ ความปลอดภัยในการ
ท�ำงาน แต่การชุมนุมดังกล่าวก็ยตุ ลิ งด้วยการปราบปรามของทหาร ซึง่ ท�ำให้คนงานเสียชีวติ
ไปเป็นจ�ำนวนมาก รวมทั้งผู้หญิงและเด็กด้วย306
		 นอกจากนี้ ชนชั้นนายทุนส่วนใหญ่ของประเทศชิลีเป็นคนต่างชาติ เนื่องจาก
ค่าแรงของแรงงานชาวชิลีมีราคาถูก และประเทศชิลีมีทรัพยากรจ�ำพวกแร่ธาตุอุดม
สมบูรณ์ ท�ำให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศชิลีเป็นจ�ำนวนมาก ธุรกิจใหญ่ๆ
ที่มีความส�ำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศชิลี เช่น เหมืองแร่ทองแดง หรือธุรกิจธนาคาร
มักเป็นของนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิง่ นักลงทุนชาวอเมริกนั แต่นกั ลงทุนเหล่านี้
ก็เอาเปรียบแรงงานซึ่งเป็นประชาชนชาวชิลี ดังนั้น พรรคการเมืองที่ด�ำเนินนโยบาย
304

305

306

สรุปความจาก ฉัตรบงกช ศรีวฒ
ั นสาร และชมพูนทุ ตัง้ ถาวร, “การสร้างความปรองดองแห่งชาติ: กรณีศกึ ษา
ชิล,ี ” ใน สถาบันพระปกเกล้า, รายงานการวิจยั การสร้างความปรองดองแห่งชาติหน้า, กรุงเทพฯ : สถาบัน
พระปกเกล้า, 2555, หน้า ก3-1 – ก-13.
ชลิต แนวพนิช, “ล�ำดับเหตุการณ์ทางการเมืองและสังคมเกี่ยวกับความเป็นมาของฝ่ายซ้ายในชิลี
ค.ศ. 1906-1971,” ใน กองบรรณาธิการสังคมศาสตร์ปริทศั น์, การปฏิวตั ขิ องชิล,ี กรุงเทพฯ : สังคมศาสตร์
ปริทัศน์, 2516, อ้างถึงใน ฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร และชมพูนุท ตั้งถาวร, “การสร้างความปรองดอง
แห่งชาติ: กรณีศกึ ษาชิล,ี ” ใน รายงานการวิจยั การสร้างความปรองดองแห่งชาติหน้า, สถาบันพระปกเกล้า,
หน้า ก3-1.
เพิ่งอ้าง
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แบบสังคมนิยม (พรรคการเมืองฝ่ายซ้าย) จึงได้ถือก�ำเนิดขึ้น เพื่อพยายามช่วยเหลือ
ชนชั้นแรงงานและลดความเอารัดเอาเปรียบของนายทุน และพรรคการเมืองฝ่ายซ้าย
ก็เข้ามามีบทบาทในประเทศชิลีมากขึ้น ดังจะได้กล่าวต่อไป
		 ความขัดแย้งในประเทศชิลีที่เกิดขึ้นในช่วง ค.ศ. 1973-1990 ซึ่งเป็นช่วงที่
นายพลออกุสโต ปิโนเชต์ (Augusto Pinochet) และรัฐบาลทหารเป็นผูป้ กครองประเทศนัน้
นับเป็นความขัดแย้งที่มีความรุนแรงเป็นอย่างมาก เนื่องจากนายพลปิโนเชต์ได้กระท�ำ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงและกว้างขวาง แต่รัฐบาลประเทศชิลีคนต่อมา
คือประธานาธิบดีพาทริชิโอ เอลวิน (Patricio Aylwin) ก็สามารถด�ำเนินนโยบาย
สร้างความปรองดองได้ในท้ายที่สุด แต่ก่อนที่จะกล่าวถึงความขัดแย้งในประเทศชิลี
ในยุคประธานาธิบดีนายพลปิโนเชต์ และการสร้างความปรองดองในยุคประธานาธิบดี
เอลวินนัน้ จะขอกล่าวถึงบริบททางการเมืองก่อนเกิดความขัดแย้งซึง่ เป็นช่วงทีป่ ระเทศชิลี
ปกครองโดยประธานาธิบดีซลั วาดอร์ อาเยนเด (Salvador Allende) เสียก่อน โดยจะขอ
อธิบายบทบาทของพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายในทางการเมือง และการด�ำเนินนโยบาย
ของประธานาธิบดีอาเยนเด (ซึง่ มาจากพรรคการเมืองฝ่ายซ้าย) อันน�ำไปสูก่ ารเกิดรัฐประหาร
ในวันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 1973
		 ในหัวข้อนี้จะอธิบายถึงความขัดแย้งในประเทศชิลีอันเป็นที่มาของการบัญญัติ
หลักการเรื่องการปกครองประชาธิปไตยโดยเริ่มจากสาเหตุแห่งความขัดแย้ง (3.3.1.1)
จากนั้นจะขอกล่าวถึงสภาพความขัดแย้งที่เกิดขึ้น (3.3.1.2)
3.3.1.1 สาเหตุแห่งความขัดแย้ง
					 สาเหตุแห่งความขัดแย้ง ได้แก่ ความแตกต่างของอุดมการณ์ทางการเมือง
และทางเศรษฐกิจ (1) ซึ่งตั้งแต่ในอดีตรัฐบาลของประเทศชิลีก็มักจะด�ำเนินการ
ปราบปรามผู้ที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองต่างจากตนมาบ้างแล้ว และการแทรกแซง
จากต่างประเทศ (2) ซึง่ ในทีน่ ี้ หมายถึงประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก อันเป็นผลเนือ่ งมาจาก
สงครามเย็น และการเสียผลประโยชน์ทางธุรกิจจากการด�ำเนินนโยบายเศรษฐกิจ
ของประธานาธิบดีอาเยนเด
				 (1) ความแตกต่างทางอุดมการณ์ทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
แนวความคิดทางเศรษฐกิจ ประธานาธิบดีอาเยนเดซึ่งมาจากพรรคการเมืองฝ่ายซ้าย
ได้ด�ำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์เช่นเดียวกับประเทศสหภาพโซเวียต
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โดยเริม่ จากการโอนคืนกิจการต่าง ๆ ทีม่ นี กั ลงทุนชาวต่างชาติเป็นเจ้าของอยู่ (โดยส่วนใหญ่
นักลงทุนทีเ่ ป็นเจ้าของกิจการเหล่านี้ ได้แก่ นักลงทุนชาวอเมริกนั ) ให้กลับมาเป็นของรัฐ
โดยเริม่ จากกิจการธนาคาร บริษทั ประกันภัย และโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น โรงงาน
ผลิตรถยนต์ โรงงานผลิตอุปกรณ์เคมี ฯลฯ และได้มีการโอนกิจการเหมืองทองแดง
ทีน่ กั ลงทุนชาวอเมริกนั เป็นเจ้าของอยูก่ ลับคืนมาเป็นของรัฐด้วย เนือ่ งจาก กิจการทองแดง
เป็ น กิ จ การที่ ส ร้ า งรายได้ อ ย่ า งมากให้ แ ก่ ป ระเทศชิ ลี แต่ กิ จ การทองแดงเหล่ า นี้
เกือบร้อยละ 90 ตกอยู่ในมือของนักลงทุนชาวอเมริกัน307
				 การด�ำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจดังกล่าว สร้างความไม่พอใจเป็นอย่างมาก
ให้แก่กลุม่ นายทุนทัง้ นายทุนชาวต่างชาติ (โดยเฉพาะนายทุนชาวสหรัฐอเมริกา) และกลุม่
นายทุนของประเทศชิลีเอง เพราะการโอนกิจการไปเป็นของรัฐท�ำให้นายทุนเหล่านี้
เสียประโยชน์ นอกจากนี้ กลุม่ ทหารน�ำโดยนายพลปิโนเชต์ ซึง่ ได้รบั การฝึกอบรมมาจาก
สหรัฐอเมริกา ก็ไม่เห็นด้วยกับการด�ำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของประธานาธิบดี
อาเยนเดเพราะต้องการให้ประเทศชิลีมีการด�ำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม
เช่นเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเชื่อว่านโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมจะช่วย
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศชิลไี ด้ และมองว่านโยบายเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์ จะเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศชิลี และท�ำให้เศรษฐกิจไม่เจริญเติบโต
เท่าที่ควร ดังนั้น กลุ่มทหารของนายพลปิโนเชต์ (ด้วยความสนับสนุนจากประเทศสหรัฐ
อเมริกาทีต่ อ้ งการให้ประเทศชิลดี ำ� เนินนโยบายเศรษฐกิจเช่นเดียวกับประเทศตน ซึง่ จะได้
อธิบายอย่างละเอียดในหัวข้อต่อไป) จึงท�ำการรัฐประหารในวันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 1973
เพื่อล้มล้างรัฐบาลอาเยนเด และเปลี่ยนการด�ำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจให้เป็นแบบ
เสรีนิยมเช่นเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา
				 (2) การแทรกแซงจากต่างประเทศ การด�ำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ
ของประธานาธิบดีอาเยนเดซึ่งเป็นการโอนคืนกิจการของนักลงทุนชาวต่างประเทศ
มาเป็นของรัฐสร้างความไม่พอใจเป็นอย่างมากให้แก่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึง่ เป็นเจ้าของ
กิจการหลายกิจการในประเทศชิลี รัฐบาลสหรัฐอเมริกาจึงด�ำเนินนโยบายเข้าแทรกแซง
307

ชาญณรงค์ เตชะรัชต์กจิ , “ล�ำดับเหตุการณ์ทางการเมืองและสังคมเกีย่ วกับความเป็นมาของฝ่ายซ้ายในชิลี
ค.ศ. 1906-1971” ใน การปฏิวัติของชิลี, กองบรรณาธิการสังคมศาสตร์ปริทัศน์ อ้างถึงใน ฉัตรบงกช
ศรีวัฒนสาร และชมพูนุท ตั้งถาวร, เพิ่งอ้าง, หน้า ก3-3.
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ประเทศชิลเี พือ่ ล้มรัฐบาลอาเยนเด โดยใช้มาตรการทางเศรษฐกิจเพือ่ ตอบโต้การด�ำเนิน
นโยบายเศรษฐกิจของประเทศชิลที ขี่ ดั ต่อผลประโยชน์ของตน และการให้ความช่วยเหลือ
ทางทหารแก่กลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลอาเยนเด ดังนี้
				 (ก) การใช้มาตรการทางเศรษฐกิจ รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ด�ำเนิน
นโยบายโต้ตอบการโอนคืนกิจการเป็นของรัฐของประธานาธิบดีอาเยนเดโดยการกดราคา
ทองแดงซึง่ เป็นสินค้าทีเ่ ป็นสินค้าส่งออกหลักของประเทศชิลี และพยายามไม่ซอื้ ทองแดง
จากประเทศชิลี การกดราคาทองแดงดัง กล่าวท�ำให้รายได้ของประเทศชิลีล ดลง
เป็นอย่างมาก ส่งผลให้ประเทศชิลไี ม่มรี ายรับเข้าประเทศมากพอทีจ่ ะสามารถซือ้ เครือ่ ง
อุปโภคบริโภคอย่างอาหาร และเครื่องจักรกลต่าง ๆ ที่มีความจ�ำเป็นได้อย่างเพียงพอ
นอกจากนี้ ธนาคารเอกชนของสหรัฐอเมริกาก็งดให้เครดิตแก่ประเทศชิลี ท�ำให้ประเทศ
ชิลีต้องซื้อสินค้าจากสหรัฐอเมริกาด้วยเงินสด (ซึ่งเมื่อรายได้ของประเทศชิลีลดลงแล้ว
ประเทศชิลีย่อมมีเงินสดไม่เพียงพอส�ำหรับการซื้อสินค้าจากสหรัฐอเมริกา) ยิ่งกว่านั้น
ธนาคารโลก (World Bank) ซึ่งถูกครอบง�ำโดยอิทธิพลของประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่
ก็ปฏิเสธที่จะให้ประเทศชิลีกู้เงิน ประเทศชิลีจึงประสบปัญหาเศรษฐกิจอย่างรุนแรง
และเครื่องอุปโภคบริโภคในประเทศชิลีก็มีราคาสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จนแม่บ้านชาวชิลี
ได้เดินขบวนประท้วงรัฐบาลอาเยนเด308
				 (ข) การให้ความช่วยเหลือทางการทหาร ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้
ความช่วยเหลือทางทหารแก่กลุ่มผู้ต่อต้านรัฐบาลอาเยนเด โดยหวังว่ากลุ่มผู้ต่อต้าน
เหล่านี้จะล้มล้างรัฐบาลอาเยนเด และด�ำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมซึ่งจะ
เอื้อประโยชน์ให้แก่การด�ำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้
ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ให้ความช่วยเหลือทางการทหารสองด้าน ได้แก่309
				 (ข.1) การให้ความช่วยเหลือด้านวิธีการ (Know how) เช่น การฝึก
อาวุธให้ทหารท้องถิ่น โดยมีการคัดเลือกทหารจากประเทศชิลีให้ไปฝึกอาวุธในประเทศ
สหรัฐอเมริกา เพือ่ ให้ทหารเหล่านี้ กลับไปปฏิวตั ลิ ม้ ล้างรัฐบาลทีด่ ำ� เนินนโยบายไม่เหมือน
ประเทศสหรัฐอเมริกา และหวังว่าถ้าหากเกิดการปฏิวัติแล้ว รัฐบาลใหม่ที่ท�ำการปฏิวัติ
จะด�ำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบสหรัฐอเมริกา เนื่องจาก นอกจากทหารที่ได้รับการฝึก
308
309

เพิ่งอ้าง
เพิ่งอ้าง
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ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะได้รับการฝึกอาวุธแล้วก็จะได้รับการปลูกฝังแนวความคิด
ให้นิยมการด�ำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม (ซึ่งเอื้อประโยชน์ให้แก่นายทุน)
อย่างสหรัฐอเมริกาด้วย ทัง้ นี้ นายพลปิโนเชต์เอง ก็ได้รบั การฝึกทหารจากสหรัฐอเมริกาตัง้ แต่
ปี ค.ศ. 1965 และเมื่อนายพลปิโนเชต์ก่อการรัฐประหารในประเทศชิลีเรียบร้อยแล้ว
นายพลปิโนเชต์กด็ ำ� เนินนโยบายทางเศรษฐกิจแบบเสรีนยิ มอย่างทีส่ หรัฐอเมริกาต้องการ
				 นอกจากนี้ สหรัฐอเมริกายังได้สร้างโครงการความปลอดภัยของสาธารณะ
(Public Safety Program) ซึ่ ง เป็ น โครงการฝึ ก อาวุ ธ ให้ แ ก่ ก องก� ำ ลั ง ท้ อ งถิ่ น
โดยสหรัฐอเมริกาอ้างว่าเป็นเพียงการให้วทิ ยาการทางทหารแก่ทหารและต�ำรวจในประเทศ
ด้อยพัฒนาเท่านั้น แต่แท้จริงแล้ว โครงการดังกล่าวเป็นการฝึกต�ำรวจและทหาร
ให้ปราบปรามการชุมนุมประท้วง
				 (ข.2) การให้เงินช่วยเหลือด้านทรัพย์สนิ ทัง้ นี้ รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ให้
อาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารแก่ทหารในชิลี ให้อาหาร และให้เงิน เช่น ในเดือนกุมภาพันธ์
ค.ศ. 1971 รัฐบาลสหรัฐได้ให้ความช่วยเหลือทางทหารแก่ประเทศชิลีคิดเป็นมูลค่า
5 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึง่ เงินจ�ำนวนนี้ ได้แก่ การซือ้ อาวุธ และอาหารให้แก่กองก�ำลังทหาร
ฝ่ายที่ต่อต้านรัฐบาลอาเยนเด
3.3.1.2 ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในประเทศชิลี
					 ความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศชิลี ได้แก่ การด�ำเนินนโยบายปราบปราม
ผู้มีอุดมการณ์ทางการเมืองที่ต่างกันด้วยวิธีการที่รุนแรง (1) ซึ่งหลายฝ่ายโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกลุ่มนักศึกษา และประชาชนบางส่วนที่สนับสนุนอดีตประธานาธิบดีอาเยนเด
ต่างก็พยายามต่อต้านรัฐบาลปิโนเชต์ และการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประธานาธิบดี
ปิโนเชต์ (2) ซึ่งท�ำให้เกิดการต่อต้านจากกลุ่มพิทักษ์สิทธิมนุษยชน เช่นกลุ่มบาทหลวง
ในศาสนาคริสต์
					 (1) การท�ำรัฐประหารน�ำโดยนายพลปิโนเชต์ และการปราบปราม
กลุ่มคนที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองแตกต่างกัน : ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลทหาร
ของนายพลปิโนเชต์ กับ กลุ่มผู้ที่สนับสนุนรัฐบาลอาเยนเด (หรือกลุ่มที่มีอุดมการณ์
ทางการเมืองแตกต่างจากปิโนเชต์) กลุ่มทหารจุนต้า (Junta) น�ำโดยนายพลปิโนเชต์
ได้ทำ� การรัฐประหารยึดอ�ำนาจจากประธานาธิบดีอาเยนเดในวันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 1973
โดยให้เหตุผลว่า ประเทศชิลีได้ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงอันเนื่องมาจาก
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การด�ำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของประธานาธิบดีอาเยนเด และรัฐบาลของประธานาธิบดี
อาเยนเดก็ประสบความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจดังกล่าว คณะรัฐประหาร
ได้ เข้ า ควบคุ ม ตั ว นายอาเยนเด และพบว่ า ในวั น เดี ย วกั น นั้ น เอง นายอาเยนเด
ได้เสียชีวิตเนื่องจากกระสุนปืน (ซึ่งยังเป็นที่เคลือบคลุมว่านายอาเยนเดฆ่าตัวตาย หรือ
ถูกฆาตกรรม)310 และรัฐบาลทหารจุนต้าก็ได้เข้าปกครองประเทศ โดยอ้างว่าจะปกครอง
ประเทศเพียงชั่วคราว เนื่องจากเหตุการณ์ในประเทศยังไม่สงบและคณะรัฐบาลทหาร
ก็ได้เลือกนายพลปิโนเชต์ขึ้นด�ำรงต�ำแหน่งประธานาธิบดี
					 เมื่อได้ท�ำการรัฐประหารแล้ว คณะรัฐบาลทหารได้ประกาศใช้รัฐก�ำหนด
หลายฉบับเพื่อบริหารประเทศ ที่ส�ำคัญได้แก่ รัฐก�ำหนดที่ 5 ลงวันที่ 12 กันยายน
ค.ศ. 1973 ซึ่งเป็นการประกาศ “สถานการณ์ฉุกเฉิน” ในประเทศ และก�ำหนดให้
สถานการณ์ฉกุ เฉินดังกล่าวเป็นสถานการณ์ทเี่ ทียบเท่า “ภาวะสงคราม” ซึง่ การประกาศ
ภาวะสงครามเช่นนีเ้ ป็นไปเพือ่ ให้คดีบางประเภทต้องตกอยูใ่ นเขตอ�ำนาจของศาลทหาร
เพือ่ เอือ้ ประโยชน์ให้แก่ทหารทีอ่ า้ งว่าปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นอย่างมาก นอกจากนี้ การประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉิน (หรือภาวะสงคราม) ในประเทศชิลีโดยคณะรัฐบาลทหารยังสร้าง
ความชอบธรรมให้แก่การจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพบางประการที่ส�ำคัญ311 ได้แก่
					 1. พรรคการเมืองทุกพรรคต้องงดท�ำกิจกรรมทางการเมือง และพรรค
การเมืองทีเ่ ป็นพรรคฝ่ายซ้ายทุกพรรคหรือพรรคการเมืองทีผ่ ดิ กฎหมาย และห้ามบุคคล
ใด ๆ ด�ำเนินกิจกรรมทางการเมืองทุกชนิด ห้ามมีการประชุมหรือการรวมกลุ่มโดยมิได้
รับอนุญาต และสมาคมหลายสมาคมถูกบังคับให้สลายตัว หรือถูกประกาศว่าสมาคมนัน้ ๆ
เป็นสมาคมที่ผิดกฎหมาย
					 2. หนังสือพิมพ์ และสถานีวิทยุที่สนับสนุนอดีตประธานาธิบดีอาเยนเด
จะต้องถูกปิดและมีการควบคุมสื่อต่าง ๆ อย่างเข้มงวด
					 3. เสรีภาพในทางวิชาการถูกท�ำลายลง โดยรัฐบาลทหารได้ใช้อ�ำนาจ
ควบคุมการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย
310

311

International Commission of Jurists, Final Report of Mission to Chile, April 1974, to study
the legal system and the protection of human right, Geneva, 1974 Retrieved November 21,
2019 from https://www.icj.org/wp-content/uploads/1974/01/Chile-legal-system-andprotection-of-human-rights-fact-finding-mission-report-1974-eng.pdf
Ibid.
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					 4. สิทธิเสรีภาพของประชาชนในทีร่ โหฐานถูกล่วงละเมิดโดยรัฐบาลทหาร
เนื่องจาก ทหารสามารถค้นบ้านของประชาชนได้โดยไม่จ�ำเป็นต้องมีหมายค้น เป็นต้น
					 อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้ท่ีสนับสนุนอดีตประธานาธิบดีก็ลุกขึ้นต่อต้าน
รัฐบาลทหาร โดยอ้างว่าการขึ้นด�ำรงต�ำแหน่งของนายพลปิโนเชต์ไม่มีความชอบธรรม
เพราะมาจากการท�ำรัฐประหาร ไม่ได้มาด้วยกระบวนการเลือกตั้งซึ่งเป็นกระบวนการ
ประชาธิปไตย โดยกลุม่ ทีต่ อ่ ต้านรัฐบาลทหารทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ กลุม่ MIR (Movement of
the Revolutionary Left)312 และนอกจากกลุม่ MIR แล้ว ก็ยงั มีกลุม่ ผูส้ นับสนุนรัฐบาล
อาเยนเดกลุม่ อืน่ ๆ อีก เช่น กลุม่ คนยากจนทีอ่ าศัยอยูใ่ นสลัม และกลุม่ กรรมกรทีช่ นื่ ชอบ
การด�ำเนินนโยบายของรัฐบาลอาเยนเด
					 ทั้ ง นี้ นายพลปิ โ นเชต์ ไ ด้ ด� ำ เนิ น การกวาดล้ า งกลุ ่ ม ผู ้ ต ่ อ ต้ า นรั ฐ บาล
อย่างรุนแรง เช่น การจับกุมทุกคนทีเ่ ป็นพวกคอมมิวนิสต์และผูท้ ตี่ อ่ ต้านรัฐบาล ตลอดจน
ผู้ต้องสงสัย กล่าวคือ แม้ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่า บุคคลผู้นั้นเป็นคอมมิวนิสต์หรือ
เป็นผู้ต่อต้านรัฐบาลหรือไม่ แต่ถ้าหากมีพฤติการณ์ว่าเป็นผู้ต้องสงสัยก็อาจถูกจับกุมได้
และส�ำหรับกลุม่ MIR นัน้ ถ้าหากถูกจับได้เจ้าหน้าทีก่ จ็ ะทรมานเพือ่ ให้นกั โทษบอกรายชือ่
ของสมาชิกทีเ่ หลือและทีห่ ลบซ่อนตัวของสมาชิกเหล่านัน้ ด้วย313 นอกจากนีร้ ฐั บาลยังสังหาร
กลุ่มคนยากจนในสลัมและกรรมกรที่ลุกขึ้นต่อต้านรัฐบาล และนายพลปิโนเชต์ได้จัดตั้ง
หน่วยงานลับทางทหารขึ้น คือ The International Intelligence Directorate (หรือ
312

313

กลุม่ MIR ถูกก่อตัง้ ขึน้ ใน ค.ศ. 1965 โดยกลุม่ นักศึกษามหาวิทยาลัย Concepcion เมืองซานติเอโก ซึง่ เป็น
สหพันธ์ของกลุม่ การเมืองฝ่ายซ้าย และได้รบั การสนับสนุนอย่างมากจากประชาชนระดับรากหญ้า และกลุม่
ผูใ้ ช้แรงงานในเมืองซานติเอโก ผูน้ าํ คนสาํ คัญของกลุม่ นี้ ได้แก่ มิเกล เอนริ-เก้ (Miguel Enriguez) ซึง่ เสียชีวติ
ใน ค.ศ. 1974 เดิมทีก่อนที่จะมีการรัฐประหารใน ค.ศ. 1973 กลุ่ม MIR ได้เริ่มระแคะระคายก่อนแล้ว
และได้ตดิ ต่อกับกลุม่ ทหารรุน่ ใหม่เพือ่ โน้มน้าวให้เห็นความสาํ คัญของการมีรฐั บาลเป็นพลเมือง โดยหวังว่า
ถ้าหากเกิดการรัฐประหารขึ้ น ทหารเหล่ านี้ จ ะฝ่ าฝื น คํ าสั่ ง ของผู ้ บังคั บบั ญ ชาที่ ทํา การรั ฐ ประหาร
แต่นายทหารชั้นผู้ใหญ่ล่วงรู้เสียก่อน จึงกําจัดทหารรุ่นใหม่เหล่านี้และในช่วงที่ประเทศชิลีถูกปกครอง
โดยรัฐบาลเผด็จการทางทหารของนายพลปิโนเชต์นนั้ กลุม่ MIR ก็ได้ดาํ เนินการต่อต้านรัฐบาล แต่ไม่ใช้วธิ ี
เผชิญหน้ากับรัฐบาล หากแต่ใช้วิธีปฏิบัติการใต้ดินและแบบกองโจร (Christopher Minster, “Chile’s
MIR : The Revolutionary Left Movement : Urban guerrillas Declare war on the Pinochet
Dictatorship.” อ้างถึงใน ฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร และชมพูนุท ตั้งถาวร, เพิ่งอ้าง, หน้า ก 3-6.
Christopher Minster. “Chile’s MIR: The Revolutionary Left Movement : Urban guerrillas
Declare war on the Pinochet Dictatorship.” อ้างถึงใน ฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร และชมพูนุท
ตั้งถาวร, เพิ่งอ้าง, หน้า ก3-6.
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DINA) เพือ่ รักษาฐานอ�ำนาจของตน การด�ำเนินงานหลักของหน่วยงานนี้ คือ การกวาดล้าง
บุคคลซึ่งมีแนวความคิดทางการเมืองในทางตรงกันข้ามกับรัฐบาล ท�ำให้ประชาชน
จ�ำนวนมากต้องได้รับบาดเจ็บ หายสาบสูญ หรือเสียชีวิต โดยการกวาดล้างดังกล่าว
ได้แก่ การฆาตกรรม การจับกุมคุมขัง หรือการทรมาน เป็นต้น โดยวิธกี ารทรมานทีก่ ระท�ำ
ได้แก่ การจับนักโทษทางการเมืองมัดกับเตียงเหล็กและปล่อยกระแสไฟฟ้าไปยังหน้าอก
ลิ้น เป็นเวลานาน 2 ชั่วโมงติดกัน หรือการขับยานพาหนะทับมือ และเท้าของนักโทษ
การทุบตีบริเวณศีรษะ เป็นต้น314
				 (2) การต่อต้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน : ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาล
ทหารของนายพลปิโนเชต์ กับกลุ่มผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน กลุ่มผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน
เหล่านีไ้ ม่ได้ตอ่ ต้านรัฐบาลนายพลปิโนเชต์ในเรือ่ งอุดมการณ์ทางการเมือง หากแต่ออกมา
ต่อต้านรัฐบาลเนื่องจากไม่พอใจที่รัฐบาลปราบปรามผู้ที่มีความคิดเห็นแตกต่างจากตน
ด้วยวิธีการที่รุนแรงอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชนหลายประการ ทั้งนี้
กลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหว เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเคารพสิทธิมนุษยชนของประชาชน
ได้แก่ กลุม่ นักกฎหมายสิทธิมนุษยชน กลุม่ นักบวชในศาสนาคริสต์ กลุม่ เยาวชนในศาสนา
คริสต์นกิ ายโรมันคาทอลิก โดยกลุม่ ทีม่ บี ทบาทมากทีส่ ดุ คือ กลุม่ Vicariate of Solidarity
(La Vicaria de la Solidaridad) ซึ่งก่อตั้ง ในปี 1976 โดยพระคาดินัล Raul Silva
Henriquez เพื่อช่วยเหลือญาติของผู้เสียหายที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนให้ได้รับความ
ยุตธิ รรม โดยให้คำ� แนะน�ำทางกฎหมายให้แก่ผเู้ สียหายหรือญาติของผูเ้ สียหาย และช่วย
ฟ้องคดีให้ แต่ส่วนใหญ่ศาลก็ต้องยกฟ้อง เนื่องจากนายพลปิโนเชต์ได้ออกรัฐกฤษฎีกา
ที่ 2191 ซึ่งเป็นรัฐกฤษฎีกานิรโทษกรรมให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐที่กระท�ำความผิดทางอาญา
ในช่วงที่มีการประกาศใช้ภาวะฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 1973 ถึงวันที่ 10
มีนาคม ค.ศ. 1978 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงมากที่สุด315
314

315

ศรัณยา สีมา, ความคุ้มกันของผู้นํารัฐกับอาชญากรรมระหว่างประเทศ : ศึกษากรณีคดีพลเอกออก กุสโต
ปิโนเชต์,วิทยานิพนธ์นติ ศิ าสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555, อ้างถึงใน ฉัตรบงกช ศรีวฒ
ั น
สาร และชมพูนุท ตั้งถาวร, เพิ่งอ้าง, หน้า ก3-6.
International Commission of Jurists, Final Report of Mission to Chile, April 1974, to study
the legal system and the protection of human right, Geneva, 1974 Retrieved November 21,
2019 from https://www.icj.org/wp-content/uploads/1974/01/Chile-legal-system-andprotection-of-human-rights-fact-finding-mission-report-1974-eng.pdf
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				 แม้กลุ่มพิทักษ์สิทธิมนุษยชนดังกล่าวจะไม่ได้ด�ำเนินการต่อต้านที่รุนแรง
แต่การรวบรวมน�ำพยานหลักฐานฟ้องเป็นคดีขึ้นสู่ศาลเป็นจ�ำนวนมากก็สร้างความ
ไม่พอใจให้แก่นายพลปิโนเชต์ เขาจึงได้ประกาศเตือนเมื่อวันที่ 9 กันยายน ค.ศ. 1987
ว่าผู้ใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับองค์กรสิทธิมนุษยชนควรจะต้องถูกขับไล่หรือถูกกักขัง
(All those involved in human rights organization should be expelled or
locked up.)316 กลุ่ม Vicariate มักจะได้รับค�ำขู่จากรัฐบาลตลอด เช่น ขู่ฆ่า หรือขู่ว่า
จะท�ำอันตรายด้วยวิธีการอื่น ๆ และมีเจ้าหน้าที่ของ Vicariate ถูกจับกุม 2 คนในเดือน
พฤษภาคม ค.ศ. 1987 อย่างไรก็ตาม แม้การด�ำเนินการของกลุ่มพิทักษ์สิทธิมนุษยชน
ดังกล่าวจะไม่ประสบความส�ำเร็จ แต่ก็ท�ำให้ประชาชนจ�ำนวนไม่น้อยรู้สึกต่อต้าน
การกระท�ำละเมิดสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลปิโนเชต์
				 เมื่อนายพลปิโนเชต์ได้เข้าด�ำรงต�ำแหน่งประธานาธิบดีแล้ว ก็ได้มีการร่าง
รัฐธรรมนูญ และบังคับใช้รา่ งรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวใน ค.ศ. 1980 และในรัฐธรรมนูญนัน้
ก็ได้มบี ทเฉพาะกาลเปิดช่องให้นายพลปิโนเชต์และรัฐบาลทหารสืบทอดอ�ำนาจต่อ ดังนี้
				 มาตรา 25 วรรคสอง บัญญัติเป็นหลักว่า ให้ประธานาธิบดีมีวาระ
การด�ำรงต�ำแหน่ง 8 ปีและห้ามได้รับการเลือกตั้ง 2 สมัยติดกัน
				 นอกจากนี้ บทเฉพาะกาล มาตรา 13 วรรคหนึง่ 317 ประกอบกับมาตรา 14
วรรคหนึง่ 318 ซึง่ ใช้บงั คับในช่วงทีเ่ ป็นระยะเปลีย่ นผ่านระหว่างรัฐธรรมนูญฉบับเดิมและ
รัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1980 ให้บทเฉพาะกาลมีผลใช้บังคับและให้นายพลปิโนเชต์
ซึง่ เป็นประธานาธิบดีอยูใ่ นวันทีร่ ฐั ธรรมนูญ ฉบับ ค.ศ. 1980 ใช้บงั คับ ด�ำรงต�ำแหน่งต่อไป
ตามวาระที่ก�ำหนดไว้ในมาตรา 25 หมายความว่า ให้นายพลปิโนเชต์ด�ำรงต�ำแหน่ง
ต่อไปอีก 8 ปี หลังจากที่รัฐธรรมนูญฉบับ ค.ศ. 1980 ใช้บังคับ แม้ตามมาตรา 25
Amnesty International, Report Amnesty International Report, United Kindom: Amnesty
International, 1987.
317
Article 13 paragraph 1 of Transitory Provision
		 “The Presidential term which shall commence when this Constitution enters in
force shall last the time prescribed for in Article 25.”
318
Article 14 paragraph 1 of Transitory Provision
		 “During the term stated in the preceding provision, the current President, General of
the Army, Augusto Pinochet Ugarte, shall continue being the President of the Republic
and shall remain in office until the end of said term.”
316
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เมือ่ ครบก�ำหนด 8 ปี นายพลปิโนเชต์จะด�ำรงต�ำแหน่งต่อไม่ได้ แต่บทเฉพาะกาลมาตรา 27
วรรค 1319 ได้เปิดช่องให้นายพลปิโนเชต์สืบทอดอ�ำนาจต่อ โดยบัญญัติว่า ประชาชน
สามารถลงประชามติได้ว่าจะให้ผู้ใดได้รับการยกเว้นจากหลักที่ว่าประธานาธิบดี
ห้ามได้รับการเลือกตั้ง 2 วาระติดต่อกัน กล่าวคือ ถ้าหากนายพลปิโนเชต์ต้องการ
ด�ำรงต�ำแหน่งต่อเป็นวาระที่ 2 ติดต่อกัน ก็ตอ้ งจัดให้มกี ารลงประชามติเพือ่ ถามประชาชน
ว่าต้องการให้ตนด�ำรงต�ำแหน่งต่อหรือไม่
				 ประธานาธิบดีปิโนเชต์จึงจัดให้มีการลงประชามติในวันที่ 5 ตุลาคม
ค.ศ. 1988 เพื่อถามประชาชนว่า ต้องการให้ตนด�ำรงต�ำแหน่งประธานาธิบดีต่ออีก
หรือไม่และผลการลงประชามติคอื มีผมู้ าใช้สทิ ธิทงั้ หมด 7,216,391 คน มีผลู้ งประชามติ
เห็นชอบให้นายพลปิโนเชต์ดำ� รงต�ำแหน่งต่อทัง้ หมด 3,106,009 คน และมีผไู้ ม่เห็นชอบ
ให้นายพลปิโนเชต์ด�ำรงต�ำแหน่งต่อทั้งหมด 3,945,865 คน สรุปผลการลงประชามติ
ก็คือ ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ต้องการให้นายพลปิโนเชต์ด�ำรงต�ำแหน่งต่อ ดังนั้น นายพล
ปิโนเชต์จึงได้ลงจากต�ำแหน่งประธานาธิบดีและได้มีการจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดี
ในวันที่ 14 ธันวาคม ค.ศ. 1989 และผลจากการเลือกตั้ง คือ นายพาทริชิโอ เอลวิน
(Patricio Aylwin) จากพรรคคริสเตียนเดอโมแครต (Christian Democrat) ชนะการ
เลือกตัง้ และได้เป็นประธานาธิบดีคนต่อไป320 ประธานาธิบดีเอลวินได้เริม่ ด�ำเนินนโยบาย
เพื่อสร้างความปรองดองในประเทศชิลีและเยียวยาผู้เสียหายรวมถึงญาติของผู้เสียหาย
Article 27 paragraph 1 of Transitory Provision
		 “The incumbent Commanders-in-Chief of the Armed Forces and the Directory,
General of the Armed Police shall unanimously propose to the country, subject to the
ratification by the citizens, the name of the person who should assume the office of
President of the Republic during the presidential term following that referred to in the
thirteenth transitory provision, and who is to meet the requirements set forth in Article 25,
first paragraph, of this Constitution, and who shall not be subject to the prohibition to
be reelected, provided for in the second paragraph of same Article. To that effect, they
shall meet at least ninety days prior to the date on which the incumbent is to cease his
functions. The designation shall be communicated to the President of the Republic for
the purpose of convoking the plebiscite.”
320
César N. Caviedes, Elections in Chile: The Road Toward Redemocratization (United States
of America: Lynne Rienner Publishers, 1991) อ้างถึงใน ฉัตรบงกช ศรีวฒ
ั นสาร และชมพูนทุ ตัง้ ถาวร,
เพิ่งอ้าง, หน้า ก3-8.
319
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ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในยุครัฐบาลทหารของนายพลปิโนเชต์ และพยายามสร้าง
ความเป็นประชาธิปไตยโดยการแก้ไขรัฐธรรมนูญดังจะได้กล่าวถึงในหัวข้อต่อไป
		 3.3.2 บทบั ญ ญั ติ รั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ก� ำ หนดกลไกปกป้ อ งประชาธิ ป ไตยและ
รัฐธรรมนูญ
		 เดิมรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐชิลี ฉบับปี ค.ศ. 1980 ได้บัญญัติถึงมาตรการ
ปกป้องตนเองของสาธารณรัฐและระบอบการปกครองที่นายพลปิโนเชต์สถาปนาขึ้นไว้
โดยในมาตรา 8 บัญญัติว่า
		 “การด�ำเนินการใด ๆ โดยบุคคลหรือกลุม่ บุคคลซึง่ มีเจตนาจะเผยแพร่หลักค�ำสอน
ที่พยายามต่อต้านครอบครัวหรือที่สนับสนุนความรุนแรงหรือแนวคิดเกี่ยวกับสังคม รัฐ
หรือค�ำสั่งของศาลอันมีลักษณะเป็นเผด็จการหรือหรือให้น�ำไปสู่สงครามย่อมเป็นสิ่ง
ผิดกฎหมายและขัดต่อหลักการของสาธารณรัฐ
		 องค์กร กลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือพรรคการเมืองซึ่งมีวัตถุประสงค์หรือ
ลั ก ษณะของกิ จ กรรมของสมาชิ ก อั น มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ดั ง กล่ า ว
ย่อมเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญ
		 การพิจารณาการกระท�ำอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติในวรรคก่อนเป็นอ�ำนาจ
ของศาลรัฐธรรมนูญ…”321
		 มาตรา 82 ของรัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1980 ยังได้บัญญัติถึงเขตอ�ำนาจ
ของศาลรัฐธรรมนูญไว้หลายประการ แต่หนึ่งในนั้นคืออ�ำนาจในการวินิจฉัยการกระท�ำ
ตามมาตรา 8 ของรัฐธรรมนูญ ได้บัญญัติไว้ในอนุมาตรา 7 สรุปความได้ว่า
		 “7. - วิ นิ จ ฉั ย ความไม่ ช อบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของการกระท� ำ ขององค์ ก าร
กลุ ่ ม เคลื่ อ นไหวทางการเมื อ งหรื อ พรรคการเมื อ งตามบทบั ญ ญั ติ ม าตรา 8
Article 8.- Any action by an individual or group intended to propagate doctrines attempting
against the family, or which advocate violence or a concept of society, the State or the
juridical order, of a totalitarian character or based on class warfare, is illegal and contrary
to the institutional code, of the Republic.
		 The organizations and political movements or parties which, due to their purposes
or the nature of the activities of their members, tend toward such objectives, are
unconstitutional.
		
The cognizance of violations of the provisions set forth in the preceding paragraphs
shall rest with the Constitutional Court...
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ของรัฐธรรมนูญนี้”322
		 นอกจากนี้ มาตรา 19 (15) ยังบัญญัติถึงการยุบพรรคการเมืองที่ด�ำเนินการ
ในทางที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดี หรือความมั่นคงของรัฐ โดยให้บัญญัติ
ไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ซึ่งเมื่อศึกษากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญก็พบว่า
มาตรา 42 (7) ของรัฐบัญญัตฉิ บับที่ 18.603 ซึง่ เป็นรัฐบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง ได้บัญญัติให้เป็นอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการยุบพรรคการเมือง
ที่กระท�ำการอันขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 19 (15)
		 อีกทั้งในรัฐธรรมนูญของชีลี มาตรา 82 (2) ยังได้บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญ
มีอ�ำนาจในการ “วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญซึ่งอาจเกิดขึ้นใน
กระบวนการการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ซึ่งถูกส่งมาโดยค�ำอนุมัติของรัฐสภา” ดังนั้น
ภายใต้รฐั ธรรมนูญชิลี ศาลรัฐธรรมนูญอาจเข้ามาตรวจสอบการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ
ได้ตั้งแต่ในขั้นกระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม ต้องเป็นไปโดยการ
อนุมัติของรัฐสภาเท่านั้น จะเห็นได้ว่า ในระบบกฎหมายของชีลีก็มีการวางกลไก
ให้ศาลรัฐธรรมนูญสามารถยับยั้งการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เป็นอันตรายต่อการ
ด�ำรงอยู่ของหลักการพื้นฐานในรัฐธรรมนูญด้วยเช่นกัน
		 จึ ง เห็ น ได้ว่า ในยุคของรัฐบาลนายพลปิโนเชต์นั้น ได้มีการใช้รัฐ ธรรมนูญ
เป็น “เครื่องมือ” ในการปกป้องหลักการพื้นฐานของสาธารณรัฐ แม้ว่าใน “เนื้อหา”
ของการปกครองภายใต้นายพลปิโนเชต์จะมิใช่เสรีประชาธิปไตยก็ตาม แต่ “จุดมุง่ หมาย”
ทีต่ อ้ งการจะใช้รฐั ธรรมนูญเป็น “เครือ่ งมือ” ในการพิทกั ษ์หลักการพืน้ ฐานของสาธารณรัฐ
ก็มีหลักการที่ใกล้เคียงกับในหลาย ๆ ประเทศที่มอบภารกิจในการพิทักษ์รักษาสถานะ
ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญนี้ให้แก่ศาลรัฐธรรมนูญ โดยการบัญญัติ
เขตอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญให้สามารถวินิจฉัยชี้ขาดว่าการกระท�ำใดขององค์การ
ทางการเมือง กลุม่ เคลือ่ นไหวทางการเมืองหรือพรรคการเมืองมีลกั ษณะทีจ่ ะน�ำไปสูค่ วาม
รุนแรง หรือต่อต้าน หรือขัดต่อหลักการพื้นฐานของสาธารณรัฐชิลีหรือไม่ กล่าวคือ
การกระท�ำของกลุ่มการเมืองไม่ว่าจะเป็นองค์การ กลุ่มเคลื่อนไหว อันหมายความถึง
กลุม่ บุคคลหรือกลุม่ ผลประโยชน์ใด ๆ ตลอดจนพรรคการเมืองมีการเคลือ่ นไหวซึง่ มีแนวโน้ม
จะน�ำไปสู่ความรุนแรง สงคราม หรือจะกระทบต่อหลักการพื้นฐานอันเป็นสาระส�ำคัญ
Article 82- Powers of the Constitutional Court are:
		 ... 7. To declare the unconstitutionality of organizations, movements or political
parties, in accordance with the provisions of Article 8 of this Constitution;
322
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แห่งสาธารณรัฐ เช่น พรรคคอมมิวนิสต์ พรรคสังคมนิยม หรือพรรคฝ่ายซ้ายหัวก้าวหน้า
อื่น ๆ ย่อมเป็นการกระท�ำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ โดยได้มอบอ�ำนาจในการวินิจฉัยความ
ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำเหล่านั้นให้แก่ศาลรัฐธรรมนูญ กลายเป็นว่า
กลไกทีว่ างไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ ได้กลายเป็นเครือ่ งมือในการจัดการศัตรูทางการเมืองของ
นายพลปิโนเชต์นั่นเอง
		 อย่างไรก็ตาม หลังจากทีน่ ายพาทริชโิ อ เอลวิน ได้ขนึ้ ด�ำรงต�ำแหน่งประธานาธิบดี
แล้ว ประธานาธิบดีเอลวินก็พยายามที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1980 ให้มี
ความเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวมีบทบัญญัติ
หลายมาตราที่เป็นการจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชน เช่น เสรีภาพทางด้านการแสดงความคิดเห็น และเสรีภาพของสื่อ
โดยบทบัญญัตใิ นรัฐธรรมนูญจะไม่ได้บญ
ั ญัตไิ ว้อย่างชัดเจนว่าไม่ให้ประชาชนมีสทิ ธิเสรีภาพ
ในเรื่ อ งใดบ้ า ง แต่ จ ะบั ญ ญั ติ ใ นตอนต้ น ของมาตราว่ า มี ก ารรั บ รองสิ ท ธิ เ สรี ภ าพ
ของประชาชน และวรรคต่อมาก็จะบัญญัตขิ อ้ ยกเว้นว่าสิทธิเสรีภาพนัน้ ๆ อาจถูกจ�ำกัดได้
ด้วยวิธกี ารใดบ้าง ซึง่ ส่วนใหญ่กจ็ ะบัญญัตไิ ว้อย่างกว้างว่า “ให้มกี ฎหมายก�ำหนดเรือ่ ง....”
ซึ่งเป็นการจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพที่ได้บัญญัติรับรองไว้ในตอนต้นของมาตราทั้งสิ้น
		 นับแต่ปี ค.ศ. 1989 เป็นต้นมา ประเทศชิลีมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้
รัฐธรรมนูญมีความเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นมาโดยตลอด และรัฐธรรมนูญก็ได้รับ
การแก้ไขครบทุกประเด็นในปี ค.ศ. 2005 เหตุที่ท�ำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไป
อย่างล่าช้า เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1980 ได้ก�ำหนดให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญ
กระท�ำได้โดยยากมาก323 ทั้งนี้ ประเด็นส�ำคัญที่มีการแก้ไขในรัฐธรรมนูญ ได้แก่ ในปี
ค.ศ. 1991 ตามแผนการปฏิรูปรัฐธรรมนูญได้ก�ำหนดให้สมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีสว่ นร่วมในทางการเมืองมากยิง่ ขึน้ โดยแต่เดิมสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
จะมาจากการแต่งตั้งของฝ่ายบริหาร
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		 แต่ที่ส�ำคัญที่สุดส�ำหรับหัวข้อนี้ คือ มีการแก้ไขบทบัญญัติมาตรา 8 ซึ่งมีเนื้อหา
ทีส่ ง่ ผลให้พรรคการเมืองอุดมการณ์แบบมาร์กซิสต์หรือพรรคการเมืองฝ่ายซ้าย กลายเป็น
พรรคการเมืองที่ผิดกฎหมาย ซึ่งในรัฐธรรมนูญใช้ค�ำว่า “ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ”
(unconstitutional) เดิมทีรฐั ธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1980 มาตรา 8 บัญญัตใิ ห้การกระท�ำ
ใด ๆ ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่งมีเจตนาที่จะถ่ายทอดหลักการ (หรือแนวความคิด)
ที่ขัดแย้งกับ (แนวความคิด) ของสังคมหรือของรัฐ ให้ถือว่าการกระท�ำดังกล่าว
เป็นสิ่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และองค์กรหรือกลุ่มการเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือ
พรรคการเมืองที่มีจุดประสงค์ดังกล่าว หรือโดยสภาพกิจกรรมของสมาชิกในองค์กร
กลุ่มการเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือพรรคการเมืองนั้นเป็นที่สงสัยว่ามีจุดประสงค์
ดังกล่าว ให้ถือว่าองค์กรหรือพรรคการเมืองนั้นไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญดังได้กล่าวแล้ว
ข้างต้น อีกทัง้ ยังได้กำ� หนดโทษไว้ดว้ ย กล่าวคือ ห้ามบุคคลหรือกลุม่ บุคคลนัน้ สอนหนังสือ
หรือออกสือ่ มวลชนภายในเวลาทีก่ ำ� หนด เป็นต้น แต่บทบัญญัตดิ งั กล่าวก็ได้รบั การแก้ไข
โดยรัฐบัญญัตทิ ี่ 18,825 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 1989324 หลังจากการแก้ไขครัง้ นี้ บทบัญญัติ
มาตรา 8 ได้เปลี่ยนเนื้อหาใหม่เป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ผู้ใช้อ�ำนาจรัฐ
โดยบัญญัติว่า
		 “มาตรา 8 การใช้อ�ำนาจหน้าที่โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องเป็นไปอย่างเคร่งครัด
ตามหลักการอย่างซื่อตรง
		 การกระท�ำหรือการวินิจฉัยชี้ขาดขององค์กรของรัฐ ตลอดจนการให้เหตุผล
ในกระบวนวิ ธี พิ จ ารณาในทางมหาชนต้ อ งเป็ น ไปอย่ า งเปิ ด เผย เว้ น แต่ ใ นกรณี ที่
การเปิดเผยนัน้ อาจกระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีข่ ององค์กรดังกล่าว สิทธิของปัจเจกบุคคล
ความมั่ น คง หรื อ ผลประโยชน์ ข องชาติ อ าจก� ำ หนดให้ ก ารด� ำ เนิ น การเหล่ า นั้ น
เป็นความลับได้โดยกฎหมายซึ่งได้รับความเห็นชอบจากเสียงข้างมาก
		 ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ รัฐมนตรีแห่งรัฐ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภาและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งก�ำหนดไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญต้องเปิดเผย
รายการทรัพย์สินและผลประโยชน์ต่อสาธารณะ
324

Eduardo Aldunate Lizana, “Chapter 4 Chile,” in The ‘Militant Democracy’ Principle in
Modern Democracies, Markus Theil. Ed. (New York: Routledge, 2009), p.71.

_20-0283(001-536)P5.indd 195

14/7/2563 BE 10:21

196 | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

		 กฎหมายดังกล่าว ครอบคลุมถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าวมอบอ�ำนาจ
ให้ บุ ค คลที่ ส ามบริ ห ารจั ด การทรั พ ย์ สิ น และผลประโยชน์ ตลอดจนการขั ด กั น
แห่งผลประโยชน์ในการใช้อ�ำนาจมหาชน”
		 ส่วนบทบัญญัติที่เป็นการคุ้มครองหลักการประชาธิปไตยได้ย้ายไปบัญญัติอยู่ใน
มาตรา 19 (15) โดยมีเจตนารมณ์เพื่อปกป้องประชาธิปไตยในลักษณะที่สอดคล้อง
กับแนวคิดเสรีนยิ ม บทบัญญัตใิ หม่ได้มกี ารแก้ไขสภาพบังคับ ทัง้ นี้ เพือ่ ป้องกันมิให้เกิดการ
ตีความอันจะน�ำไปสู่การลงโทษต่อการเผยแพร่แนวความคิด นอกจากนั้น มาตรการนี้
ยังสอดคล้องกับการคุ้มครองความหลากหลายทางการเมือง (political pluralism)
ดังปรากฎในรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิม่ เติม ค.ศ. 1989 มาตรา 19 (15) วรรคหก วรรคเจ็ด
และวรรคแปด325 ดังนี้
		 “รัฐธรรมนูญให้หลักประกันต่อความหลากหลายทางการเมือง พรรคการเมือง
ขบวนการหรือการรวมกลุม่ ทางการเมืองในรูปแบบใด ๆ ซึง่ มีวตั ถุประสงค์หรือพฤติกรรม
ไม่เคารพหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตยหรือระบอบรัฐธรรมนูญ ส่งเสริมการจัดตั้ง
ระบบเผด็จการ ตลอดจนใช้ สนับสนุนหรือปลุกระดมให้เคลื่อนไหวทางการเมืองด้วย
ความรุนแรงย่อมไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญย่อมมีเขตอ�ำนาจในการวินจิ ฉัย
ความไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนั้น
The Political Constitution guarantees political pluralism. Unconstitutional are parties,
movements or other forms of organization whose objectives, acts or conduct do not
respect the basic principles of the democratic and constitutional regime or promote the
establishment of a totalitarian system, as well as those which use, propagate or encourage
violence as a means of political action. The Constitutional Tribunal is competent to
pronounce said unconstitutionality.
		 Without prejudice to the other penalties established in the Constitution or the law,
the persons who have participated in the events leading to the declaration of unconstitutionality that the preceding paragraph refers to, may not participate in the formation of
other political parties, movements or other forms of political organizations, nor run for
elective public office nor carry out the functions that are mentioned in numerals 1 to 6
of Article 57 for a period of five (5) years, counted from the date of the declaration of
the Court. If, at this date the persons referred to are in charge of the tasks or functions
indicated, they shall lose them as of right.
		 Persons punished by virtue of this provision may not benefit from rehabilitation
during the period indicated in the preceding paragraph. The duration of the ineligibilities
contemplated in the said paragraph is doubled in the case of recurrence;
325		
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		 โดยปราศจากอคติต่อโทษประการอื่นซึ่งก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
บุ ค คลใดก่ อ ให้ เ กิ ด หรื อ มี ส ่ ว นร่ ว มในเหตุ ก ารณ์ อั น น� ำ ไปสู ่ ก ารความไม่ ช อบ
ด้วยรัฐธรรมนูญในวรรคก่อน ไม่อาจเข้าร่วมในการจัดตัง้ พรรคการเมืองอืน่ หรือเคลือ่ นไหว
ในรูปแบบอื่น ๆ ในองค์กรทางการเมืองและไม่อาจด�ำรงต�ำแหน่งซึ่งได้รับการเลือกตั้ง
ตลอดจนไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 57 (1) ถึง (6)326 เป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่
วั น ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย หากบุ ค คลดั ง กล่ า วด� ำ รงต� ำ แหน่ ง อยู ่ ใ นขณะที่
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากต�ำแหน่งโดยผลของกฎหมาย
		 ผู้ถูกลงโทษโดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัตินี้ไม่อาจกลับเข้ารับต�ำแหน่งเดิมได้
ตลอดระยะเวลาที่ถูกลงโทษในวรรคก่อน ระยะเวลาที่ถูกตัดสิทธิดังกล่าวจะถูกเพิ่ม
เป็นสองเท่าหากมีการกระท�ำความผิดซ�้ำ”
		 บทบั ญ ญั ติ ใ นมาตรานี้ รั บ กั บ มาตรา 93 (10) ซึ่ ง บั ญ ญั ติ ไว้ ถึ ง เขตอ� ำ นาจ
ของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญขององค์การและ
ขบวนการหรือพรรคการเมืองรวมถึงความรับผิดของบุคคลที่มีส่วนร่วมในเหตุการณ์
ที่ศาลวินิจฉัยว่าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญตามมาตรา 19 (15) วรรคหก วรรคเจ็ด
และวรรคแปดของรัฐธรรมนูญนี้ อย่างไรก็ตาม หากบุคคดังกล่าวคือประธานาธิบดี
แห่งสาธารณรัฐหรือต�ำแหน่งประธานทีม่ าจากการเลือกตัง้ ค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ต้องได้รับความเห็นชอบจากเสียงข้างมากของวุฒิสภาด้วย
		 ภายหลังจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นนีก้ ไ็ ม่ปรากฎว่ามีพรรคการเมืองหรือ
องค์การทางการเมืองใดถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ากระท�ำการอันขัดต่อรัฐธรรมนูญ
อีกเลย ทัง้ พรรคคอมมิวนิสต์และพรรคสังคมนิยมยังคงมีสถานะทางกฎหมายอยู่ สมาชิก
ของพรรคคอมมิวนิสต์ก็ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งในระดับเทศบาล ในขณะที่
พรรคสังคมนิยมก็เป็นแนวร่วมทางการเมืองชื่อ “พรรคแนวร่วมเพื่อประชาธิปไตย”
(concentracion de partidos por la democracia) ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลตั้งแต่ 11
มีนาคม 1990 จนถึงปี 2010 โดยปราศจากการเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยความ
รุนแรง
326

ได้แก่ (1) ต�ำแหน่งรัฐมนตรี (2) ผู้ว่าการเมือง นายกเทศมนตรี ผู้อ�ำนวยการระดับภูมิภาค ที่ปรึกษาแห่ง
รัฐและเลขาธิการ (3) คณะกรรมการธนาคารกลาง (4) ผู้พิพากษาของศาลยุติธรรมชั้นสูงและศาลทั่วไป
(5) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ศาลการเลือกตั้งและศาลเลือกตั้งส่วนมิภาค (6) ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
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		 3.3.3 โครงสร้างและอ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญชิลี
		 รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ง สาธารณรัฐชิลี ฉบับ ปี ค.ศ. 1980 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมในปี
ค.ศ. 2005 ได้บัญญัติถึงโครงสร้างและอ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญไว้ในหมวด 8
ศาลรัฐธรรมนูญ (CHAPTER VIII CONSTITUTIONAL TRIBUNAL)
3.3.3.1 โครงสร้างและองค์ประกอบของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
					 รัฐธรรมนูญ มาตรา 92327 ได้บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วย
ตุลาการจ�ำนวน 10 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบุคคลดังต่อไปนี้
There shall be a Constitutional Tribunal composed of ten (10) members appointed in
the following form:
		 a) Three (3) members appointed by the President of the Republic;
		 b) Four (4) members elected by the National Congress. Two (2) members shall be
appointed directly by the Senate, and two (2) shall be proposed by the Chamber of
Deputies for approval or rejection by the Senate. The appointments, or the proposal for
appointment, take place by single ballot and require for their approval the favorable vote
of two- thirds (2/3) of the senators and deputies in office, as the case may be;
		 c) Three (3) members elected by the Supreme Court by secret ballot which shall
take place in a session especially convened for this purpose.
		 The members of the Tribunal shall remain nine (9) years in office and shall be partially
replaced every three (3) years. They must have held for at least fifteen (15) years the
title of lawyer, have distinguished themselves in their professional, academic or public
activity; they may not be prevented by any impediment from discharging the office of a
judge, shall be subject to the provisions in Articles 58, 59 and 81, and may not exercise
the profession of trial lawyer, including in the judiciary, nor carry out any of the activities
referred to in the second and third paragraph of Article 60.
		 The members of the Constitutional Tribunal shall not be subject to removal and may
not be re-elected, with the exception of those who have been elected as replacements
and have occupied the office for less than five (5) years. They shall cease their functions
upon attaining seventy-five (75) years of age.
		 In case a member of the Constitutional Tribunal resigns from office, the competent
organ provides for his/her replacement in accordance with the first paragraph of this
article and for the remaining term of the person to be replaced.
		 The Tribunal shall sit in plenary or in two (2) separate chambers. In the first case, the
quorum for a session shall be at least eight (8) members, and in the second case, four
(4) members. The Tribunal shall adopt its decisions by simple majority, save in the cases
in which a different quorum is required, and shall render its judgments in accordance
327
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					 (ก) ตุลาการ 3 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดี
					 (ข) ตุลาการ 4 คน ซึง่ ได้รบั เลือกจากรัฐสภา โดยมาจากการเลือกโดยตรง
ของวุฒิสภา 2 คนและจากสภาผู้แทนราษฎรโดยความเห็นชอบของวุฒิสภาอีก 2 คน
					 (ค) ตุลาการ 3 คน ซึ่งได้รับเลือกจากผู้พิพากษาศาลฎีกา
					 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีวาระด�ำรงต�ำแหน่ง 9 ปี และมีการแต่งตั้งแทน
ตุลาการบางส่วนทีต่ อ้ งพ้นจากต�ำแหน่งเมือ่ ครบ 3 ปี คุณสมบัตขิ องผูท้ จี่ ะด�ำรงต�ำแหน่ง
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องประกอบวิชาชีพทางกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า 15 ปี
มีผลงานที่โดดเด่นในวิชาชีพ ในกิจการมหาวิทยาลัยหรือในการบริหารงานแผ่นดิน
ต้องไม่มอี ปุ สรรคใด ๆ อันขัดขวางต่อการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ลุ าการ ไม่ดำ� รงต�ำแหน่งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ตุลาการศาลคดีเลือกตั้ง หรือต�ำแหน่งอื่นใดที่รับ
ค่าตอบแทนจากรัฐ เทศบาล องค์กรอิสระ องค์กรกึ่งสาธารณะหรือรัฐวิสาหกิจ เว้นแต่
งานที่เกี่ยวข้องกับการสอนในระดับมัธยมและอุดมศึกษา
					 ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีโครงสร้าง อัตราก�ำลังและอ�ำนาจหน้าทีต่ ามที่
บัญญัติในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ
3.3.3.2 อ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ
					 รัฐธรรมนูญมาตรา 93328 ได้บญ
ั ญัตถิ งึ อ�ำนาจหน้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญไว้
16 ประการ ดังนี้
with the law. The plenary Tribunal shall adopt final decisions on the matters indicated in
numerals 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 11 of the following article. For the exercise of its other
powers, it may sit in plenary or in chamber in accordance with the provisions of the
respective organic constitutional law.
		 An organic constitutional law shall determine its organization, functioning and
procedures and shall establish the structure, the rules concerning salaries and the status
of its staff.
328
The powers of the Constitutional Tribunal are:
		 1. To control the constitutionality of laws interpreting a provision of the Constitution,
of constitutional organic laws and of treaty rules relating to matters governed by them
[the Constitution and the constitutional organic laws] before their promulgation;
		 2. To decide on constitutional issues raised by judicial decisions issued by the Supreme
Court, the Court of Appeals and the Elections Tribunal;
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					 (1) ควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายทีต่ คี วามรัฐธรรมนูญ
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ สนธิสัญญาที่มีผลต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญก่อนการประกาศใช้
		 3. To resolve the issues about constitutionality which arise during the discussion
of legislative or constitutional reform bills or of the treaties submitted for approval to
Congress;
		 4. To resolve the issues which arise in respect of the constitutionality of a decree
having the force of law;
		 5. To resolve the issues which arise in respect of the constitutionality of the decision
to hold a plebiscite, without prejudice to the competences of the Elections Tribunal;
		 6. To decide, with the majority of its members in office, on the inapplicability of a
legal provision whose application in proceedings before an ordinary or special tribunal
would result in a violation of the Constitution;
		 7. To decide, with the majority of four-fifths (4/5) of its members in office, on the
unconstitutionality of a legal provision which has been declared inapplicable in
accordance with the preceding numeral;
		 8. To decide on the complaints in the cases where the President of the Republic does
not promulgate a law when he/she is obligated to do so or promulgates a text different
from the one which, under the Constitution, he/she ought to promulgate;
		 9. To decide on the constitutionality of a decree or a decision of the President of
the Republic to which the Office of Comptroller-General has objected because it deems
it to be unconstitutional, upon request of the President in conformity with Article 99;
		 10. To declare the unconstitutionality of the organizations and movements or political
parties, as well as the liability of the persons which have taken part in the events which
gave rise to the declaration of unconstitutionality, in accordance with the provisions of
the sixth, seventh and eighth paragraph of numeral 15 of Article 19 of this Constitution.
However, if the person concerned is the President of the Republic or the President-elect,
the above-mentioned declaration shall, in addition, require the approval of the Senate
voted by the majority of its members in office;
		 11. To inform the Senate in the cases referred to in numeral 7 of Article 53 of this
Constitution;
		 12. To decide on the conflicts of jurisdiction arising between political or administrative
authorities and the courts of justice which do not fall within the competence of the Senate;
		 13. To decide on the constitutional or legal ineligibilities which affect the capacity of
a person to be appointed as Minister of State, to remain in that function or to discharge
simultaneously other functions;
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					 (2) วินิจฉัยประเด็นปัญหาทางรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยของศาลฎีกา
ศาลอุทธรณ์หรือศาลเลือกตั้ง
					 (3) วิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หาความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ระหว่ า ง
กระบวนการนิ ติ บั ญ ญั ติ ห รื อ การแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ และการให้ สั ต ยาบั น
ต่อสนธิสัญญาของรัฐสภา
					 (4) วินิจฉัยปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของรัฐกฤษฎีกาที่มีผลใช้
บังคับเป็นกฎหมาย
					 (5) วิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หาความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ในการลงประชามติ
โดยไม่กระทบต่ออ�ำนาจศาลคดีเลือกตั้ง
					 (6) วินจิ ฉัยโดยเสียงข้างมากต่อความไม่เหมาะสมของบทบัญญัตกิ ฎหมาย
ซึ่งใช้ในการพิจารณาคดีในศาลทั่วไปหรือศาลพิเศษอันอาจละเมิดต่อรัฐธรรมนูญ
					 (7) วินิจฉัยด้วยเสียงข้างมาก 4 ใน 5 ต่อความไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งถูกวินิจฉัยความไม่เหมาะสมตาม (6)
					 (8) วินิจฉัยข้อร้องเรียนในกรณีที่ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมิได้
ประกาศใช้กฎหมายที่มีหน้าที่ต้องประกาศ หรือประกาศใช้กฎหมายซึ่งมีข้อความ
แตกต่างจากที่มีหน้าที่ต้องประกาศภายใต้รัฐธรรมนูญ
					 (9) วินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของรัฐกฤษฎีกาหรือความเห็น
ของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐซึง่ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินคัดค้านเพราะเห็นว่า
ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ตามที่ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐร้องขอตามมาตรา 99
					 (10) วินิจฉัยความไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญขององค์การและขบวนการ
หรือพรรคการเมืองรวมถึงความรับผิดของบุคคลที่มีส่วนร่วมในเหตุการณ์ที่ศาลวินิจฉัย
		 14. To decide on the ineligibilities, incompatibilities and grounds for resignation
concerning the functions of the parliamentarians;
		 15. To assess the ineligibility invoked by a parliamentarian under the terms of the final
paragraph of Article 60 and to decide on the renunciation of his/her functions; and
		 16. To decide on the constitutionality of the supreme decrees, regardless of the
defects invoked, including those which have been issued in the exercise of the
autonomous regulatory powers of the President of the Republic, provided that they relate
to matters which may be reserved for statutory legislation under the mandate of Article 63.
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ว่าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญตามมาตรา 19 (15) วรรคหก วรรคเจ็ด และวรรคแปด
ของรัฐธรรมนูญนี้ อย่างไรก็ตาม หากบุคคดังกล่าวคือประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ
หรือต�ำแหน่งประธานที่มาจากการเลือกตั้ง ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากเสียงข้างมากของวุฒิสภาด้วย
					 (11) รายงานต่อวุฒิสภาในกรณีตามมาตรา 53 (7) ของรัฐธรรมนูญนี้
					 (12) วินจิ ฉัยความขัดแย้งในเขตอ�ำนาจระหว่างองค์กรทางการเมืองหรือ
องค์กรฝ่ายปกครองกับศาลยุติธรรมซึ่งไม่อยู่ในอ�ำนาจของวุฒิสภา
					 (13) วินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือความชอบด้วยกฎหมาย
ของคุณสมบัติของบุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี
					 (14) วินจิ ฉัยการขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามอันท�ำให้สมาชิกภาพ
ของสมาชิกรัฐสภาสิ้นสุดลง
					 (15) ประเมิ น ความเหมาะสมของการร้ อ งขอจากสมาชิ ก รั ฐ สภา
ตามมาตรา 60 วรรคท้าย และวินิจฉัยการพ้นจากต�ำแหน่งของสมาชิกผู้นั้น
					 (16) วินจิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของรัฐกฤษฎีกาของประธานาธิบดี
รวมถึงการใช้อ�ำนาจออกกฎด้วยตนเองของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐว่าสอดคล้อง
กับเงื่อนไขในการออกกฎหมายซึ่งสงวนไว้ในมาตรา 63
		 ภายหลังจากการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของชิลีครบถ้วนทุกประเด็นในปี
ค.ศ. 2005 ก็แทบไม่พบแนวค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญชีลีท่ีเกี่ยวข้องกับหลัก
ประชาธิปไตยปกป้องตนเองได้มากนัก คงปรากฎเพียงกรณีเดียวซึ่งเป็นที่กล่าวถึงใน
แวดวงวิชาการของประเทศชีลี คือ ค�ำวินิจฉัยที่ 567/2006 คดี “ขบวนการสังคมใหม่
แห่งมาตุภูมิ” (Movimiento Patria Nueva Sociedad)329
		 ส�ำหรับขบวนการสังคมใหม่แห่งมาตุภูมินี้เป็นกลุ่มการเมืองที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี
ค.ศ. 1999 ในประเทศชีลีโดยมีอุดมการณ์ในลักษณะเดียวกับพรรคสังคมนิยมแห่งชาติ
หรือพรรคนาซีเยอรมัน ต่อมาในปี ค.ศ. 2006 สมาชิกรัฐสภาของชิลีจึงยื่นค�ำร้อง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่าขบวนการนี้เป็นกลุ่มการเมืองที่เคลื่อนไหวเป็นปฏิปักษ์
329

Francisco Zúñiga Urbina; Principios jurídicos y democracia. De vueltas a la
“democracia militante” จาก https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid
=S0718-52002012000200002, ค้นวันที่ 25 มีนาคม 2562
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ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา 19 (15) โดยในระหว่ า งการพิ จ ารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญนั้น ฝ่ายขบวนการผู้ถูกร้องได้ยื่นขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำวินิจฉัย
ยกค�ำร้องเนือ่ งจากผูร้ อ้ งได้ละทิง้ คดีหลังจากรับรายงานลับจากส�ำนักข่าวกรองแห่งชาติ (INI)
ภายใต้กระทรวงมหาดไทย ระบุวา่ ไม่มหี ลักฐานยืนยันว่าขบวนการสังคมใหม่แห่งมาตุภมู ิ
ได้สนับสนุนการด�ำเนินการทีข่ ดั ต่อกฎหมาย พวกเขาเพียงแต่ประกาศเจตนาทีจ่ ะเข้าไป
มี ส ่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งอย่ า งเปิ ด เผยและเป็ น ไปตามกฎหมาย พวกเขาอ้ า งว่ า
เขาปรารถนาเพียงประชาธิปไตยทีแ่ ท้จริงภายใต้ระบบประธานาธิบดีทมี่ คี วามเป็นอิสระ
และเกีย่ วกับความสัมพันธ์ของพวกเรากับกลุม่ นีโอ-นาซีนนั้ พึงสังเกตว่า อเล็กซิส โลเปซ
ทาเปีย (Alexis López Tapia) ได้ปฏิเสธอย่างชัดแจ้งถึงการด�ำเนินงานทางการเมือง
โดยวิถีทางที่รุนแรง อีกทั้งยังมีแนวคิดที่วิพากษ์วิจารณ์ต่อกลุ่มนีโอ-นาซี นอกจากนี้
เกี่ยวกับการกล่าวหาว่าขบวนการนี้ได้อ้างอิงถึงการสร้างความเกลียดชังและการเลือก
ปฏิบัติในทุกรูปแบบ รายงานอย่างเป็นทางการของรัฐบาลฉบับเดียวกันนี้ยังระบุว่า
ขบวนการสังคมใหม่แห่งมาตุภูมิได้ประณามการเหยียดเชื้อชาติและการเกลียดกลัว
คนต่างด้าว ได้ต่อต้านการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่ใช่ขบวนการต่อต้านยิว (antiSemitic or anti-Zionist)
		 ในที่สุดเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ค.ศ. 2010 หลังจากกระบวนการที่ยาวนานและ
แม้จะมีความพยายามของกลุม่ ทีถ่ กู กล่าวหาว่ามีการยืน่ ฟ้องคดีโดยไม่มกี ารพิจารณาคดี
ศาลรัฐธรรมนูญโดยองค์คณะที่สอง (the second chamber) ได้มีค�ำวินิจฉัยอย่างเป็น
เอกฉันท์ว่า “ค�ำร้องขอได้ถูกปฏิเสธ ด้วยเหตุผลว่า ไม่มีพยานหลักฐานที่เพียงพอที่จะ
วินิจฉัยว่าการกระท�ำของขบวนการสังคมใหม่แห่งมาตุภูมินั้นไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ”
		 เป็นอันว่า แม้จะมีข้อห่วงกังวลของสังคมถึงแนวทางของขบวนการทางเมืองนี้
แต่ศาลรัฐธรรมนูญก็มิได้พิจารณาโดยตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของกระแสสังคมหรือความ
หวาดกลัวอย่างไรเหตุผล แต่พิจารณาจากพยานหลักฐานที่หนักแน่น ทั้งนี้ เนื่องจาก
รัฐธรรมนูญมาตรา 19 (15) ได้ให้หลักประกันต่อความหลากหลายทางการเมือง ซึ่งถือ
เป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนและกลุ่มการเมืองในการใช้เสรีภาพในการ
รวมกลุม่ และการด�ำเนินการทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ การให้อำ� นาจศาลรัฐธรรมนูญ
ยับยั้งการกระท�ำที่อาจกระทบหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญและหลักการพื้นฐาน
ของสาธารณรัฐย่อมเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนอยูใ่ นตัวของการห้ามนัน้ เอง

_20-0283(001-536)P5.indd 203

14/7/2563 BE 10:21

204 | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

จึงจ�ำเป็นต้องพิจารณาและชั่งน�้ำหนักพยานหลักฐานตลอดจนความได้สัดส่วนของการ
จ�ำกัดสิทธิเสรีภาพกับความมั่นคงของรัฐที่จะได้รับคืนมาจากการปิดกั้นการเคลื่อนไหว
ทางการเมืองนั้นเมื่อพิจารณากลไกการปกป้องตนเองของระบอบประชาธิปไตยในชิลี
โดยเทียบเคียงกับระบบการเมืองและรูปแบบรัฐบาลของชิลีแล้วพบว่า ภายใต้ระบบ
การเมืองแบบสาธารณรัฐประชาธิปไตยและมีรูปแบบรัฐบาลในระบบประธานาธิบดี
ซึ่งประธานาธิบดีไม่ต้องรับผิดชอบต่อรัฐสภา แต่รับผิดชอบต่อประชาชนเพราะมาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนอยู่ในฐานะประมุขของรัฐ (Head of State) และ
หัวหน้ารัฐบาล (Head of Government) ภาวะความเป็นผู้น�ำเดี่ยวของประธานาธิบดี
อาจน�ำมาสู่การด�ำเนินนโยบายที่ขัดหรือกระทบต่อการด�ำรงอยู่ของรัฐธรรมนูญและ
หลักการพื้นฐานของประเทศซึ่งรัฐธรรมนูญรับรองไว้ เช่น การเสนอแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ ด้วยเหตุนี้ รัฐธรรมนูญจึงวางกลไกให้ศาลรัฐธรรมนูญซึง่ เป็นองค์กรตุลาการ
เข้ามาท�ำหน้าที่ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกระบวนการแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 93 (3)
		 ในส่วนของการใช้สิทธิเสรีภาพทางการเมือง พบว่า รัฐธรรมนูญได้คุ้มครองสิทธิ
ของประชาชน กลุ่มการเมืองและพรรคการเมืองให้สามารถใช้เสรีภาพในการรวมกลุ่ม
ในการด�ำเนินการทางการเมืองได้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 19 (15) แต่รัฐธรรมนูญก็ได้
วางกรอบหรือขอบเขตของการใช้เสรีภาพดังกล่าวว่า พรรคการเมือง ขบวนการหรือ
การรวมกลุ่มทางการเมืองในรูปแบบใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หรือพฤติกรรมไม่เคารพ
หลักการพื้นฐานของประชาธิปไตยหรือระบอบรัฐธรรมนูญ ส่งเสริมการจัดตั้งระบบ
เผด็จการ ตลอดจนใช้สนับสนุนหรือปลุกระดมให้เคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยความ
รุนแรงย่อมไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญย่อมมีเขตอ�ำนาจในการวินิจฉัย
ความไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนั้น และศาลยังมีอ�ำนาจเพิกถอนสิทธิทางการเมือง
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองดังกล่าว ไม่ให้มีสิทธิร่วมก่อตั้ง
พรรคการเมืองอื่นหรือเคลื่อนไหวในรูปแบบอื่น ๆ ในองค์กรทางการเมืองและไม่อาจ
ด�ำรงต�ำแหน่งซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ตลอดจนไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามมาตรา 57 (1) ถึง (6)
เช่น ต�ำแหน่งรัฐมนตรี ผูว้ า่ การเมือง นายกเทศมนตรี ผูอ้ ำ� นวยการระดับภูมภิ าค ทีป่ รึกษา
แห่งรัฐและเลขาธิการ คณะกรรมการธนาคารกลาง ผู้พิพากษาศาลยุติธรรมชั้นสูง
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ศาลการเลือกตั้งและศาลเลือกตั้งส่วนมิภาค ผู้ว่าการตรวจเงิน
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แผ่นดินเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย หากบุคคลดังกล่าว
ด�ำรงต�ำแหน่งอยู่ในขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากต�ำแหน่งโดยผลของ
กฎหมาย ซึ่งมาตรการที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่นี้ ผู้วิจัยเห็นว่ามีความเหมาะสม เนื่องจาก
มุ ่ ง ลงโทษไปที่ ตั ว บุ ค คลซึ่ ง มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การกระท� ำ ดั ง กล่ า ว แต่ ไ ม่ ล งโทษ
พรรคการเมืองซึง่ เป็น “สถาบันการเมือง” ทีค่ วรจะได้รบั การรักษาไว้เพือ่ ความสืบเนือ่ ง
ของอุดมการณ์ทางการเมืองและการคุม้ ครองบุคคลอืน่ ซึง่ เป็นสมาชิกของพรรคการเมือง
แต่มิได้รับรู้ เข้าร่วม หรือเห็นด้วยกับการด�ำเนินการอันขัดต่อรัฐธรรมนูญของแกนน�ำ
พรรคการเมืองเพียงบางคน
		 อนึ่ง แม้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1980 จะเป็นรัฐธรรมนูญที่แก้ไขยากมาก
แต่การทีป่ ระเทศชิลสี ามารถแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญเพือ่ ปรับปรุง “ขอบเขต” ของการ
กระท�ำอันเป็นการกระทบต่อหลักการพื้นฐานของสาธารณรัฐ รวมถึงขอบเขตอ�ำนาจ
ของศาลรัฐธรรมนูญในการวินจิ ฉัยกรณีดงั กล่าวได้นนั้ ผูว้ จิ ยั เห็นว่า มีสาเหตุมาจากความ
แตกแยกอย่างรุนแรงที่เคยเกิดขึ้นในอดีต กล่าวคือ ผู้คนในสังคมต่างได้มีประสบการณ์
กับความทรงจ�ำที่เจ็บปวด ความสูญเสียทั้งทางกายภาพและความรู้สึก กระทั่งมาถึง
ช่วงเวลาของการริเริ่มแก้ไขปัญหาและสร้างความปรองดองร่วมกัน จนสามารถบรรลุ
ข้อตกลงทางการเมืองและเดินหน้าสู่การเปลี่ยนแปลงพัฒนาสังคมการเมืองบนพื้นฐาน
ของความเห็นพ้องและการยอมรับให้เกียรติกัน การที่ผู้คนในสังคมได้ผ่านการเดินทาง
และประสบการณ์ดังกล่าวร่วมกันนี้ ได้ก่อเกิดทัศนคติมุมมองที่ให้คุณค่าต่อบางสิ่ง
บางอย่างร่วมกัน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานความคิดความเชื่อที่จะป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้ง
ในประเด็นเดิมขึ้นอีก หรือสิ่งที่ส�ำคัญไปกว่านั้นคือ หากมีความขัดแย้งเกิดขึ้นก็จะ
ไม่ขยายตัวไปสู่ความรุนแรงดังเช่นในอดีตอีก ทัศนคติหรือค่านิยมเหล่านี้มีส่วนส�ำคัญ
ที่ท�ำให้สังคมเติบโตไปอีกก้าวหนึ่ง ด้วยเหตุนี้ เมื่อมีการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ในปี ค.ศ. 1989 สภาคองเกรสจึงยินยอมผ่านร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อแก้ไข
ประเด็นกลไกการพิทักษ์รัฐธรรมนูญซึ่งตามรัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1980 นั้น เคยถูก
ฝ่ายการเมืองใช้เป็น “เครื่องมือ” ในการก�ำจัดพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมือง
ฝ่ายตรงข้าม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ฝ่ายสังคมนิยมหรือฝ่ายก้าวหน้า เมือ่ ฝ่ายการเมืองในสภา
คองเกรสต่างเห็นพ้องต้องกันถึงสภาพปัญหาดังกล่าว จึงเห็นถึงความจ�ำเป็นของการ
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในประเด็นกลไกของการด�ำเนินการทางการเมืองที่ขัดต่อ
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รัฐธรรมนูญและอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินจิ ฉัยสัง่ การอันเนือ่ งจากการกระท�ำ
ดังกล่าวได้ในที่สุด
3.3.4 ปัญหาอุปสรรค และข้อจ�ำกัดในการใช้กลไกในการป้องกันตนเองหรือ
สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญในประเทศชิลี
		 หากจะพิจารณาถึงข้อจ�ำกัดในเชิงขอบเขตของการใช้กลไกประชาธิปไตยทีป่ กป้อง
ตนเองได้ในประเทศชิลี จะพบว่า ชิลีได้วางขอบเขตของการกระท�ำที่ต้องห้าม เป็นการ
ขัดต่อหลักประชาธิปไตยไว้อย่างชัดเจนว่ามีการกระท�ำในลักษณะใดบ้าง ในขณะที่
รัฐธรรมนูญไทยใช้ถ้อยค�ำที่สั้นเพื่อกินความหมายกว้าง เปิดโอกาสให้ศาลรัฐธรรมนูญ
ตีความการกระท�ำต่าง ๆ เป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่ ส่วนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้นไม่มี
ข้อจ�ำกัดแต่ประการใดเพราะทั้งสองประเทศบัญญัติให้อ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญเข้าไป
ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญได้ทั้งในเชิงเนื้อหาและรูปแบบ
		 ในส่วนของมาตรการและกลไก เมือ่ พิจารณาแล้วพบว่ารัฐธรรมนูญของชิลกี ำ� หนด
มาตรการและกลไกจัดการกับการด�ำเนินการที่ขัดต่อหลักการส�ำคัญของรัฐธรรมนูญ
โดยศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจสั่งว่าการกระท�ำใดขัดต่อรัฐธรรมนูญและเพิกถอนสิทธิ
ทางการเมือง เช่น สิทธิในการจัดตั้งพรรคการเมือง การเคลื่อนไหวทางการเมือง สิทธิ
ในการด�ำรงต�ำแหน่งซึ่งได้รับการเลือกตั้ง ตลอดจนไม่อาจด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญ ๆ เช่น
รัฐมนตรี ผูว้ า่ การเมือง นายกเทศมนตรี คณะกรรมการธนาคารกลาง ผูพ้ พิ ากษา ตุลาการ
หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยศาลไม่มีอ�ำนาจสั่งให้เลิกการ
กระท�ำนั้นรวมถึงอ�ำนาจยุบพรรคการเมืองซึ่งถูกตัดออกไปหลังจากการแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญในปี ค.ศ. 1989 ในขณะที่รัฐธรรมนูญของไทยบัญญัติมาตรการสั่งให้เลิก
การกระท�ำนั้น ส่วนมาตรการยุบพรรคการเมืองบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ
		 ในส่วนขององค์กรที่มีหน้าที่และอ�ำนาจในการด�ำเนินมาตรการประชาธิปไตย
ทีป่ กป้องตนเองได้ของชิลคี อื ศาลรัฐธรรมนูญ ซึง่ นับว่ามีความเหมาะสมอย่างยิง่ เนือ่ งจาก
ศาลรัฐธรรมนูญเป็นศาลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรักษาความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
หากมีการกระท�ำใดของพรรคการเมืองทีก่ ระทบต่อหลักการส�ำคัญซึง่ รัฐธรรมนูญให้การ
รับรองศาลรัฐธรรมนูญย่อมเป็นองค์กรที่มีความชอบธรรมจะใช้อ�ำนาจขจัดการกระท�ำ
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เหล่านัน้ อีกทัง้ เมือ่ มีการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญเพือ่ ก�ำหนดโครงสร้างของศาลรัฐธรรมนูญ
เสียใหม่ก็พบว่า อัตราส่วนของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีที่มาซึ่งยึดโยงกับประชาชน
ผ่านสภาคองเกรสมากขึน้ กล่าวคือ มีตลุ าการซึง่ ได้รบั เลือกจากผูพ้ พิ ากษาศาลฎีกา 3 คน
ตุลาการ จากการแต่งตัง้ โดยประธานาธิบดี 3 คน ตุลาการ 4 คน ซึง่ ได้รบั เลือกจากรัฐสภา
โดยมาจากการเลือกโดยตรงของวุฒิสภา 2 คน และจากสภาผู้แทนราษฎรโดยความ
เห็นชอบของวุฒิสภาอีก 2 คน (วุฒิสภามาจากการเลือกตั้งของประชาชน) จากเดิม
ในรัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1980 ก่อนจะมีการแก้ไขซึ่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาจาก
ผู้พิพากษาศาลฎีกา 3 คน จากการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดี 1 คน จากสภาความมั่นคง
แห่งชาติ 2 คน จากวุฒิสภา 1 คน จะเห็นได้ว่า ในรัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1980 นั้น
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแทบไม่มีความยึดโยงกับประชาชนเลย เพราะประธานาธิบดี
ในเวลานั้นก็มาจากการรัฐประหารและวุฒิสภาก็มาจากการแต่งตั้งของประธานาธิบดี
		 กล่าวโดยสรุปได้ว่า ประเทศชิลีมีกลไกการปกป้องระบอบประชาธิปไตยและ
บรรดาหลักการพื้นฐานของสาธารณรัฐซึ่งรัฐธรรมนูญรับรองไว้คล้ายคลึงกับหลาย ๆ
ประเทศ แต่มีข้อแตกต่างที่ส�ำคัญ คือ ศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอ�ำนาจยุบพรรคการเมือง
อีกต่อไป มีเพียงอ�ำนาจวินิจฉัยว่าการกระท�ำอันมีวัตถุประสงค์หรือพฤติกรรมไม่เคารพ
หลักการพื้นฐานของประชาธิปไตยหรือระบอบรัฐธรรมนูญ ส่งเสริมการจัดตั้งระบบ
เผด็จการ ตลอดจนใช้สนับสนุนหรือปลุกระดมให้เคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยความ
รุนแรงย่อมไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และมีอ�ำนาจตัดสิทธิทางการเมืองของผู้มีส่วนร่วม
ในการกระท�ำดังกล่าวเป็นระยะเวลา 5 ปี อีกทั้งการท�ำหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ
ในปัจจุบันภายหลังการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในปี ค.ศ. 1989 ก็พิจารณาอย่าง
รอบคอบตามพยานหลักฐานทีป่ รากฎ ไม่วนิ จิ ฉัยไปตามความรูส้ กึ ความรับรูห้ รือกระแส
สังคมแต่อย่างใด
3.4 หลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ในประเทศรัฐตุรกี
ในหั ว ข้ อ นี้ จ ะได้ น� ำ เสนอถึ ง ที่ ม าของหลั ก ประชาธิ ป ไตยที่ ป กป้ อ งตนเองได้
ในประเทศตุรกี (3.4.1) จากนัน้ จะน�ำเสนอบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญทีก่ ำ� หนดกลไกปกป้อง
ประชาธิ ป ไตยและรั ฐ ธรรมนู ญ (3.4.2) ต่ อ ด้ ว ยโครงสร้ า งและอ� ำ นาจหน้ า ที่
ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ตุ ร กี (3.4.3) จากนั้ น จะเป็ น การวิ นิ จ ฉั ย ยุ บ พรรคการเมื อ ง
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ของศาลรัฐธรรมนูญตุรกี (3.4.4) และวิเคราะห์ถงึ ปัญหาอุปสรรค และข้อจ�ำกัดในการใช้
กลไกในการป้องกันตนเองหรือสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญในประเทศตุรกี (3.4.5)
3.4.1 สภาพทางการเมืองของตุรกี : ที่มาของหลักประชาธิปไตยที่ปกป้อง
ตนเองได้ในประเทศตุรกี330
		 เดิมสาธารณรัฐตุรกีปกครองในรูปแบบสาธารณรัฐประชาธิปไตย มีรปู แบบรัฐบาล
ในระบบรัฐสภา (Parliamentary system)331 เมื่อได้มีการท�ำสงครามปลดปล่อย (War
of Liberation) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ค.ศ. 1923 น�ำโดยมุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก
(Mustafa Kemal Atatürk) ซึ่งเป็นเสมือนบิดาแห่งประเทศตุรกียุคปัจจุบัน ความคิด
และการปฏิบัติของเขาที่เรียกสั้น ๆ ว่า “ลัทธิเคมาล” ทรงอิทธิพลสูงสุดของประเทศ
ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ยาวนานเป็นร้อยปี ลัทธิเคมาลสรุปได้
อย่างสั้นคือ การมีกองทัพเป็นผู้พิทักษ์ประเทศที่เป็นแบบสาธารณรัฐ มุ่งสู่แนวคิดและ
การปฏิบัติแบบโลกวิสัยหรือรัฐฆราวาส (Secularism) กล่าวคือ มีการแยกศาสนา
ออกจากการเมืองการปกครองประเทศ รัฐต้องวางตัวเป็นกลางทางศาสนา ไม่ยึดติดกับ
ศาสนาอิสลาม ปล่อยให้ศาสนาเป็นเรือ่ งความศรัทธาส่วนบุคคลของประชาชนและสังคม
ยึดความคิดแบบขวาคือชาตินยิ ม รักษาความเป็นอิสระของตน วางตัวเป็นกลางไม่เข้าไป
ยุง่ เกีย่ วกับความวุน่ วายทางการเมืองยุโรป กล่าวได้วา่ เป็นลัทธิปลีกตัวแบบตุรกี เนือ่ งจาก
การเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 กับฝ่ายเยอรมนี ท�ำให้ตุรกีเกือบต้องสูญเสียเอกราช
อย่างไม่มวี นั กลับคืน หลักของลัทธิเคมาลทีส่ ำ� คัญอีกอย่างได้แก่ การปฏิรปู หรือการเดินหนทาง
ทุ น นิ ย มแบบตะวั น ตก และต้ อ งท� ำ ให้ ชี วิ ต ความเป็ น อยู ่ ข องประชาชนตุ ร กี ดี ขึ้ น
330

331

สรุปความจาก อนุช อาภาภิรมย์, วิกฤตศตวรรษที่ 21 : สิ่งแวดล้อมทางการเมืองในตุรกี, จาก https://
www.matichonweekly.com/column/article_114402, ค้นวันที่ 25 มีนาคม 2562, อนุช อาภาภิรมย์,
วิกฤตศตวรรษที่ 21: หนทางประชาธิปไตยในตุรกีกับการเปลี่ยนระบอบภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาค, จาก
https://www.matichonweekly.com/column/article_109550, ค้นวันที่ 25 มีนาคม 2562 ; ปริญญา
เทวานฤมิตรกุล, รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง การยุบพรรคการเมืองโดยองค์กรวินิจฉัยความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ กรุงเทพฯ : ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2558, หน้า 111. และรัชนิกุล อุตรศาสตร์, ปัญหา
ทางกฎหมายในการยุบพรรคการเมืองในประเทศไทย, วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์, 2557, หน้า 46.
ปัจจุบนั ตุรกีได้เปลีย่ นแปลงรูปแบบรัฐบาล (Form of government) มาเป็นระบบประธานาธิบดี หลังจาก
ผ่านการลงประชามติในเดือมเมษายน (2008) โดยการเสนอของเรเจป ไตยิป แอร์โดอัน (Recep Tayyip
Erdoğan)
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(ภาษาปัจจุบนั เรียกว่าประชานิยมจากเบือ้ งบนหรือประชานิยมฝ่ายขวา) เวทีการเมืองของตุรกี
นับแต่ก่อตั้งสาธารณรัฐในปี ค.ศ. 1923 เป็นเวทีการเมืองของฝ่ายขวาที่ควบคุมก�ำกับ
โดยกองทัพไม่ให้ออกลูน่ อกทาง รัฐบาลทัง้ หลายทีต่ งั้ ขึน้ ล้วนเป็นรัฐบาลปีกขวาด้วยกันทัง้ สิน้
อย่างไรก็ตาม หลังจากเคมาลถึงแก่อสัญกรรมในปี ค.ศ.1938 ลัทธิเคมาลก็เริม่ เบีย่ งเบน
เสือ่ มถอยลง การเบีย่ งเบนเสือ่ มถอยนีเ้ กิดจากความจ�ำต้องปรับตัวตามสถานการณ์และ
เหตุปัจจัย รวมถึงสิ่งซึ่งมีความเจริญหรือใช้ได้ผลจนถึงขีดสูงสุดแล้วก็จะเสื่อมลงเอง
หลังอสัญกรรมของเคมาล ผู้น�ำตุรกีได้แก่ นายพลอิสเมต อินอนู (İsmet İnönü)
เป็นประธานาธิบดีคนต่อมา (ด�ำรงต�ำแหน่งระหว่างปี ค.ศ. 1938-1950) รัฐบาลตุรกีในเวลานัน้
ก็คอ่ ย ๆ เบีย่ งเบนจากนโยบายอิสระเป็นกลางตามลัทธิเคมาลมาเข้าข้างฝ่ายสหรัฐอเมริกา
และสัมพันธมิตรแอตแลนติกประกาศสงครามกับเยอรมนีและญี่ปุ่นที่ใกล้แพ้ในปี
ค.ศ. 1945 โดยมีเป้าประสงค์ส�ำคัญในการก้าวสู่เวทีโลกในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้งองค์การ
สหประชาชาติ และเพือ่ หาพันธมิตรต่อต้านอิทธิพลและแสนยานุภาพของสหภาพโซเวียต
ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นมากหลังสงคราม ต่อมาเข้าเป็นสมาชิกองค์การนาโต้ในปี ค.ศ. 1952
ในสมัยเซลัล บาร์ยา (Celâl Bayar) ประธานาธิบดีคนที่สาม (ด�ำรงต�ำแหน่งระหว่างปี
1950 - 1960) โดยเขาเคยด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรีในสมัยประธานาธิบดีเคมาล
หลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ องสิน้ สุดลง ตุรกีเข้าสูภ่ าวะสันติและเป็นแนวหน้าในสงครามเย็น
ต่อต้านสหภาพโซเวียต เกิดกระแสประชาธิปไตยขึ้นมีการขับเคลื่อนจากการปกครอง
แบบพรรคเดียว (การเลือกตั้งทั่วไปแบบมีพรรคเดียว) คือ พรรคสาธารณรัฐประชาชน
(Republican People’s Party) ซึง่ ก่อตัง้ ขึน้ ในปี ค.ศ. 1923 ทีถ่ อื เป็นตัวแทนลัทธิเคมาล
มาเป็นการเมืองแบบหลายพรรค โดยมีการเลือกตัง้ ทัว่ ไป ซึง่ มีพรรคการเมืองลงเลือกตัง้
หลายพรรคเป็นครัง้ แรกในปี ค.ศ. 1946 พรรคสาธารณรัฐประชาชนครองอ�ำนาจบริหาร
อยู่จนถึงปี ค.ศ. 1950 ก็แพ้การเลือกตั้งแก่พรรคประชาธิปัตย์ (Democrat Party)
ที่มีอุดมการณ์กลางขวาและแตกหน่อจากกลุ่มเคมาล และสามารถครองเสียงข้างมาก
เด็ดขาดในรัฐสภา
		 ต่อมาได้เกิดรัฐประหารโดยกองทัพครัง้ แรกในระบบสาธารณรัฐขึน้ ในปึ ค.ศ. 1960
หัวหน้าพรรคประชาธิปตั ย์ถกู แขวนคอในข้อหาทรยศต่อชาติและเอนเอียงไปข้างศาสนา
มากเกินไป จะเห็นได้ว่าการก่อรัฐประหารของกองทัพครั้งนี้ สะท้อนว่าสถานการณ์
การเมืองของตุรกีเริ่มมีความซับซ้อน อ่อนไหว ควบคุมได้ยาก มีกลุ่มพลังทางการเมือง
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กลุ่มใหม่เกิดขึ้นที่สามารถคุกคามต่อลัทธิเคมาลและการปกครองของกองทัพที่ส�ำคัญ
ได้แก่ ความพยายามของพรรคการเมืองบางพรรคในการฟื้นฟูศาสนาอิสลาม แต่การ
รัฐประหารครัง้ นีไ้ ม่ได้หยุดยัง้ ความเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ-การเมืองในตุรกีได้ ยิง่ เป็น
การเร่งให้เกิดมีพรรคการเมืองหลายพรรคขึ้น มีพรรคการเมืองใหม่ที่มีบทบาทสูง
ในช่วงทศวรรษ 1960 และ 1970 ได้แก่พรรคความยุติธรรม ที่สืบเนื่องมาจากพรรค
ประชาธิปัตย์นั่นเอง
		 ในปี ค.ศ. 1971 มีการรัฐประหารอีกครัง้ เนือ่ งจากการรัฐประหารปี 1960 ไม่ได้ผล
ตามทีต่ อ้ งการ และยังซ�ำ้ เติมด้วยปัญหาเศรษฐกิจหลายประการอันเนือ่ งจากราคาน�ำ้ มัน
เริม่ ถีบตัวสูงขึน้ ความแตกแยกและความไม่พอใจทางสังคมขยายตัว แต่เมือ่ การรัฐประหาร
สองครั้งแรกไม่ได้ผล กองทัพก็ต้องยกระดับการเข้ามามีบทบาท โดยการก่อการ
รัฐประหารอีกครั้งในปี ค.ศ. 1980 น�ำโดยนายพลเคนาน เอฟเรน (Kenan Evren) และ
เป็นการรัฐประหารที่นองเลือดที่สุด ผู้คนล้มตายหลายร้อยคน ถูกประหารชีวิต 50 คน
มีการจับกุมคุมขังผูค้ นกว่า 500,000 คน เป็นการกวาดล้างครัง้ ใหญ่ทสี่ ดุ ในประวัตศิ าสตร์
การเมืองยุคปัจจุบันของตุรกี หลังการรัฐประหารปี 1980 พรรคความยุติธรรมสลายตัว
เป็นพรรคสัจมรรค (True Part Party) ซึ่งก่อตั้งปี ค.ศ 1983 มีผู้น�ำคนเดิมคือ สุไลมาน
เดมิเรล (Süleyman Demirel) และได้ขนึ้ เป็นนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีในเวลา
ต่อมา โดยเป็นผู้ด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรียาวนานที่สุดคนหนึ่งของตุรกี นอกจากนี้
ยังมีพรรคการเมืองส�ำคัญอีกพรรคหนึ่ง ได้แก่ พรรคมาตุภูมิ (Motherland Party)
ซึ่งก่อตั้งปี ค.ศ. 1983 โดยพรรคมาตุภูมิจัดเป็นพรรคเคมาลหรือพรรคทหารอีกเช่นกัน
ผูก้ อ่ ตัง้ คือทุรกุต โอซาล (Turgut Özal) เขาเคยท�ำงานอยูท่ ธี่ นาคารโลก และน�ำความคิด
เสรีนิยมใหม่และการเข้ากระบวนโลกาภิวัตน์มาปฏิบัติในตุรกี
		 ภายหลังการรัฐประหารในปี ค.ศ. 1980 ได้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ประกาศใช้
ในปี ค.ศ. 1983 ซึ่งอนุญาตให้กองทัพเข้าแทรกแซงทางการเมืองได้โดยผ่านสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ แม้มีการคืนอ�ำนาจให้แก่รัฐบาลพลเรือน แต่นายพลเอฟเรนยังคงด�ำรง
ต�ำแหน่งประธานาธิบดีจนถึงปี ค.ศ. 1989332
332

อย่างไรก็ตาม ในปี ค.ศ. 2014 ศาลตุรกีในสมัยแอร์โดอานผู้น�ำคนปัจจุบันของตุรกีในช่วงการกวาดล้าง
นายทหารได้ตดั สินลงโทษจ�ำคุกตลอดชีวติ นายพลเอฟเรน ซึง่ ขณะนัน้ อายุ 96 ปี ในข้อหาก่ออาชญากรรม
ต่อรัฐ และถูกถอดยศ เขาถึงแก่อสัญกรรมในปีต่อมา
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		 อาจกล่าวได้ว่า การรัฐประหารในปี ค.ศ. 1980 เป็นความพยายามในการรักษา
ลัทธิเคมาลไว้ แต่ความเสื่อมที่กัดกินภายในก็ยังคงขยายตัวต่อไป ความเสื่อมดังกล่าว
มีสาเหตุมาจากการพัฒนาที่กระจุกตัวอยู่ในคนหมู่น้อยในเมืองใหญ่เกิดการผูกขาด
ส่วนในชนบทห่างไกล ผูค้ นยังยากจนและยึดถือค่านิยมประเพณีเก่า มีศรัทธาในศาสนา
มากกว่า ผู้คนเหล่านี้ได้เป็นฐานทางการเมืองใหญ่แก่นายแอร์โดอานในเวลาต่อมา
		 ในทางการเมืองได้เกิดกลุ่มผลประโยชน์จ�ำนวนมากที่ต้องการช่วงชิงอ�ำนาจ
โดยอาจแบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่
		 1) ฝ่ายขวาซึ่งมีหลายระดับจากเข้มข้นถึงเบาบางซึ่งเป็นฝ่ายที่ครองอ�ำนาจอยู่
เพราะพรรคการเมืองที่ชนะเลือกตั้งได้ครองอ�ำนาจในตุรกีล้วนเป็นฝ่ายขวาไม่ว่าใน
ระดับใดระดับหนึ่ง
		 2) กลุ่มที่สองเป็นฝ่ายซ้ายแนวคิดแบบสังคมนิยม
		 3) กลุ่มที่สามได้แก่กลุ่มศาสนา
		 ทั้งสามกลุ่มต่างต่อสู้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของตน จนเกิดความจลาจลปั่นป่วน
วุน่ วายไปทัว่ ชนชัน้ น�ำของตุรกีอยูใ่ นภาวะสองจิตสองใจ ปีกหนึง่ ต้องการระบอบปกครอง
ที่รวบอ�ำนาจขวาจัดแบบเดิม อีกปีกหนึ่งต้องการเปิดกว้างส�ำหรับกลุ่มผลประโยชน์
ทั้งหลายที่ไม่ได้คุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ แต่ฝ่ายปีกขวาจัดมีชัยและก่อการ
รัฐประหารนองเลือดขึ้นเพื่อน�ำความสงบมาสู่ประเทศ อนึ่ง ในการรัฐประหารครั้งนี้
สังเกตได้ว่าชนชั้นน�ำตุรกีได้ยอมรับความส�ำคัญของศาสนามากขึ้น เพื่อให้คานอ�ำนาจ
กับกลุ่มฝ่ายซ้ายสังคมนิยมที่เป็นอันตรายกว่า
		 พรรคการเมืองฝ่ายขวาในตุรกีอีกกลุ่มหนึ่ง เป็นพรรคเคร่งอิสลามมีผู้น�ำส�ำคัญ
คือ เนจเมตติน แอร์บาคาน (Necmettin Erbakan) ผู้ซึ่งแอร์โดอานได้เข้าไปร่วม และ
ต้องเผชิญมรสุมทางการเมืองไปด้วย พรรคการเมืองทีแ่ อร์บาคานตัง้ ขึน้ และถูกยุบ ได้แก่
พรรคปลดปล่อยชาติ (National Salvation Party) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1972 ต่อมา
เมือ่ ถูกยุบในปี ค.ศ. 1981 ก็จดั ตัง้ ใหม่เป็นพรรคสวัสดิการ (Welfare Party 1983-1998)
แอร์โดอานที่เป็นประธานสาขาพรรคกรุงอิสตันบูลได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี
ในปี ค.ศ. 1994 ต่อมาพรรคสวัสดิการชนะการเลือกตัง้ ทัว่ ไปในปี ค.ศ. 1996 แอร์บาคาน
หัวหน้าพรรคได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นจุดสูงสุดที่ผู้ที่มีภาพลักษณ์เคร่งศาสนา
ได้รับต�ำแหน่งการเมืองสูงเช่นนี้ แต่ด�ำรงต�ำแหน่งได้เพียง 1 ปี ก็ถูกกดดันให้ลาออก
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จากต�ำแหน่ง ต่อมาในปี ค.ศ. 1998 พรรคสวัสดิการถูกศาลรัฐธรรมนูญสัง่ ยุบพรรคเนือ่ งจาก
มีการด�ำเนินการอันแสดงออกถึงการไม่ยอมรับหลักการเป็นรัฐฆราวาส (รัฐทีแ่ ยกศาสนา
ออกจากการเมือง) ด้านนายแอร์บาคานถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี รวมถึง
นายแอร์ โ ดอานก็ ถู ก ห้ า มทางการเมื อ งด้ ว ยเช่ น กั น ในข้ อ หาสร้ า งความเกลี ย ดชั ง
ทางศาสนา เป็นทีเ่ ห็นได้ชดั ว่าแนวทางเคร่งศาสนาของพรรคการเมืองฝ่ายขวาถูกยับยัง้
อยู่ตลอด เมื่อแอร์โดนอานตั้งพรรค AKP ขึ้นมาจึงจ�ำต้องปลีกตัวจากกลุ่มเคร่งศาสนา
เพื่อขยายฐานเสียงและการสนับสนุนออกไป และเป็นการเอาตัวรอดพร้อมกันไป
		 นอกจากนีย้ งั มีขบวนการอิสลามของมูฮมั เหม็ด เฟตฮุลลาห์ กูเลน (Muhammed
Fethullah Gülen) กูเลนเป็นนักเทศน์ทจี่ บั ใจชาวอิสลามนิกายซุนหนี่ มีผเู้ ลือ่ มใสทัง้ ใน
และนอกประเทศ สามารถเคลื่อนไหวเป็นขบวนการประชาสังคมขนาดใหญ่ เพื่อการ
ศึกษาที่ทั่วถึง ความมีใจกว้าง อดทนต่อความคิดเห็นที่แตกต่าง และสันติภาพ ที่ส�ำคัญ
ด้วยการจัดตั้งโรงเรียนและสถาบันการศึกษา อบรมเยาวชนให้ศรัทธาในลัทธิกูเลน
ขบวนการของกูเลนได้ชื่อว่าเป็น “มุสลิมสายกลาง” และเข้าเป็นพันธมิตรเฉพาะหน้า
กับแอร์โดอาน ซึ่งมีส่วนช่วยให้พรรค AKP ชนะการเลือกตั้งปี ค.ศ. 2002 หลังจากนั้น
ยังได้รว่ มมือกันต่อสูก้ บั กลุม่ นายทหารปีกขวา และชนชัน้ น�ำทีย่ ดึ แนวทางโลกวิสยั ทีเ่ กิด
ประโยชน์ ทั้ ง สองฝ่ า ย ฝ่ า ยแอร์ โ ดอานได้ ค วามมั่ น คงของรั ฐ บาล และขจั ด คู ่ แข่ ง
ทางการเมืองฝ่ายกูเลนได้ประโยชน์ในการขยายเครือข่ายของตนในกลุม่ ต�ำรวจและศาล
จนแข็งแกร่ง
		 ส่วนพรรคฝ่ายซ้ายทีเ่ ป็นสังคมนิยมและคอมมิวนิสต์มพี ลังในช่วงทศวรรษ 1960
และ 1970 เนื่องจากอิทธิพลของสหภาพโซเวียต แต่ก็ลดพลังลงมากหลังการล่มสลาย
ของสหภาพโซเวียต พรรคฝ่ายซ้ายนี้ไม่เคยได้ขึ้นมาจัดตั้งรัฐบาล
		 นายแอร์โดอานวางแนวทางให้พรรค AKP เป็นพรรคฝ่ายขวาทางเลือก ทั้งด้าน
ความคิดและการจัดตัง้ กล่าวคือ ต่อต้านฝ่ายซ้าย และไม่ใช่เคร่งอิสลามต่อต้านตะวันตก
อย่างทีผ่ า่ นมาเพราะได้พสิ จู น์แล้วว่าไม่สามารถสูก้ บั ลัทธิเคมาลและกองทัพได้ โดยพรรค
AKP มีแนวทางผูกมิตรกับกลุ่มกูเลนที่ถือว่าเป็นมุสลิมสายกลาง มีเครือข่ายกว้างขวาง
ในหมูผ่ คู้ นทัว่ ไปและในกลไกรัฐ พรรค AKP ยังมุง่ เน้นคนยากจนและผูด้ อ้ ยโอกาสในเมือง
และชนบท รวมทั้งนักธุรกิจระดับกลางและล่างหรือกลุ่มนายทุนชาติ และผู้มีแนวคิด
ชาตินิยมและให้สัญญาในการปฏิรูปเศรษฐกิจประเทศตามแนวทางเสรีนิยมใหม่ เข้าสู่

_20-0283(001-536)P5.indd 212

14/7/2563 BE 10:21

ศาลรัฐธรรมนูญกับแนวคิดประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ (Sustainable Democracy) | 213

กระบวนโลกาภิวตั น์ของสหรัฐและสหภาพยุโรป พรรค AKP จึงประกาศแนวคิดนีว้ า่ เป็น
“ประชาธิปไตยเชิงอนุรักษ์”
		 ประชาธิปไตยเชิงอนุรักษ์ที่ว่านี้มีทั้งด้านประชาธิปไตย คือการเปลี่ยนแปลงและ
การปฏิรูปในทางการเมือง คือการท้าทายหรือการปฏิรูปลัทธิเคมาล ในทางสังคมคือ
การเปิดกว้างต่อประชาสังคม และเสรีภาพในการถือศาสนา เช่น การไม่ห้ามสตรี
สวมผ้าคลุมผมในสถานศึกษา การปฏิรปู ทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การกระจายความมัง่ คัง่ และ
การดูแลวิสาหกิจขนาดกลางและเล็ก และด้านการอนุรักษ์ คือ การสืบทอดลัทธิเคมาล
ในเรือ่ งชาตินยิ ม รัฐนิยม ต่อต้านคอมมิวนิสต์ รักษาความเป็นรัฐฆราวาสไว้ ไม่กลายเป็น
รัฐอิสลามแบบอิหร่าน โดยการรณรงค์แบบนี้ พร้อมชื่อเสียงในฐานะเป็นนักต่อสู้และ
ผู้บริหารที่ประสบความส�ำเร็จเมื่อด�ำรงต�ำแหน่งนายกเทศมนตรีกรุงอิสตันบูล คะแนน
นิยมของแอร์โดอานจึงพุ่งสูงอย่างรวดเร็ว
		 อย่ า งไรก็ ต าม หลั ง ปี ค.ศ. 2011 ความสั ม พั น ธ์ นี้ เ สื่ อ มลงอย่ า งรวดเร็ ว
เพราะฐานอ�ำนาจของทัง้ สองฝ่ายมีความมัน่ คงแล้ว โดยแอร์โดอานระแวงว่ากูเลนจะสร้าง
อ�ำนาจรัฐเงาขึน้ ส่วนกูเลนก็ตอ้ งการขึน้ มามีอำ� นาจแทน เพราะเห็นว่ากลุม่ แอร์โดอานนัน้
มีพฤติกรรมการคอร์รัปชันอย่างมาก ความขัดแย้งนี้รุนแรงขึ้น จนมีการเคลื่อนไหว
กวาดล้างในปี ค.ศ 2013 หลังเหตุการณ์ลกุ ขึน้ สูช้ าวอาหรับ จนรุนแรงทีส่ ดุ ในปี ค.ศ. 2016
แอร์ โ ดอานกล่ า วหาว่ า กู เ ลนเป็ น ตั ว การก่ อ รั ฐ ประหารขึ้ น โดยการรู ้ เ ห็ น เป็ น ใจ
ของสหรัฐอเมริกา
		 นอกจากนี้ ระหว่างปี ค.ศ. 1999 ถึงก่อนหน้าการเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายน
ค.ศ. 2002 ได้มีเหตุการณ์ใหญ่ที่ช่วยส่งเสริมให้แก่พรรค AKP ชนะการเลือกตั้งหลาย
ประการได้แก่
		 ก) กระแสการปฏิรูปประชาธิปไตย ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995 ที่ตุรกีเข้าร่วม
ข้อตกลงสหภาพศุลกากรของสหภาพยุโรป ที่ส�ำคัญในปี ค.ศ. 1999 ได้ขอสมัคร
เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (เริม่ การเจรจาเข้าเป็นสมาชิกจริงจังปี ค.ศ. 2005) มีการปฏิรปู
ประชาธิปไตยที่ส�ำคัญ ได้แก่ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ รับรองสิทธิมนุษยชนหลาย
ประการ ได้แก่ ยกเลิกโทษประหารชีวิต ขยายสิทธิของสตรี ป้องปรามการทรมานและ
ปรับปรุงสภาพเรือนจ�ำ มีกฎหมายใหม่ทผี่ อ่ นคลายการควบคุมการแสดงออก ประชาสังคม
และสื่อมวลชน กระแสประชาธิปไตยเหล่านี้ได้ลดอิทธิพลของลัทธิเคมาลและกองทัพ
ในฐานะเป็น “ยามรักษาการเก่า” ของประเทศลงอย่างมาก
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		 ข) เกิดวิกฤติเศรษฐกิจในตุรกีรุนแรงในปี ค.ศ. 2001 โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
และตลาดพลิกคว�ำ่ อัตราดอกเบีย้ พุง่ สูงขึน้ ตลาดหุน้ อิสตันบูลเกิดวิกฤต ธนาคารเรียกคืน
เงินกู้ ค่าเงินลีราของตุรกีตกต�ำ่ อย่างหนัก ประชาชนจ�ำนวนไม่นอ้ ยหันไปใช้เงินดอลลาร์แทน
อัตราส�ำรองเงินตราระหว่างประเทศของธนาคารกลางร่อยหรอลงไปมาก ผู้คนพากัน
ออกมาประท้วง และทีซ่ ำ�้ เติมคือภัยธรรมชาติ เกิดแผ่นดินไหวใหญ่สองครัง้ ในปี ค.ศ. 1999
(ความรุนแรงเกินกว่า 7 ตามมาตราริกเตอร์) ในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นเป็นเขต
อุ ต สาหกรรม ครั้ ง แรกเดื อ นสิ ง หาคม มี ผู ้ เ สี ย ชี วิ ต กว่ า 17,000 คน ครั้ ง ที่ ส อง
เดือนพฤศจิกายนมีผู้เสียชีวิตเกือบพันคน รัฐบาลผสมจากพรรคประชาธิปัตย์ซ้าย
พรรคขบวนการชาตินยิ ม และพรรคมาตุภมู ิ ซึง่ เป็นพรรคการเมืองหลักต้องสูญเสียเกียรติภมู ิ
ที่ไม่สามารถจัดการแก้ไขช่วยเหลือได้ทันใจ และท�ำให้เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ประชาชน
ลงโทษพรรคเหล่านี้ด้วยการไม่หย่อนบัตรให้ และหันไปหาทางเลือกใหม่
		 ค) การก�ำหนดนโยบายต่อกลุม่ มุสลิมของสหรัฐและตะวันตกทีม่ รี ายละเอียดขึน้
นัน่ คือหลังเหตุวนิ าศกรรมเวิลด์เทรดปี ค.ศ. 2001 ผูก้ ำ� หนดนโยบายสหรัฐได้มกี ารจ�ำแนก
ผูน้ ำ� มุสลิมออกเป็นสองกลุม่ กลุม่ หนึง่ เป็นพวกมุสลิมสายรุนแรงก่อการร้าย อีกกลุม่ หนึง่
เป็นมุสลิมสายกลาง และแอร์โดอานถูกจัดอยูใ่ นกลุม่ นี้ และหวังว่าถ้าแอร์โดอานได้ขนึ้ สู่
อ�ำนาจก็จะเป็นแบบอย่างให้แก่ประเทศในตะวันออกกลางและรัฐอาหรับที่มีรัฐบาล
เผด็จการราชาธิปไตย เป็นแหล่งสร้างมุสลิมสายรุนแรงขึ้น
		 หลังพรรค AKP ชนะการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2002 แอร์โดอาน
เดินสายเยือนประเทศในสหภาพยุโรป และได้รับการต้อนรับเสมือนเป็นนายกรัฐมนตรี
แม้ว่าเขาจะอยู่ระหว่างถูกตัดสิทธิทางการเมือง โดยอับดุลลาห์ กูล (Abdullah Gül)
ผูร้ ว่ มก่อตัง้ พรรค ด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรีแทน เมือ่ แอร์โดอานพ้นจากการถูกตัดสิทธิ
ทางการเมืองและชนะการเลือกตัง้ ซ่อม จึงได้ดำ� รงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรีในเดือนมีนาคม
ค.ศ. 2003 ด�ำรงต�ำแหน่งต่อเนื่องมาจนถึงปี ค.ศ. 2014 เขาได้รับเลือกให้เป็น
ประธานาธิบดี
		 ในปี ค.ศ. 2010 แอร์โดอานได้ผลักดันให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ใน 3 ประเด็น ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าเป็นการกดดันและตัดทอนกลไกของลัทธิเคมาล
ตลอดจนอ�ำนาจของกองทัพ ได้แก่
		 ก) เลิกการคุม้ ครองผูก้ อ่ รัฐประหาร สามารถด�ำเนินคดีนายทหารทีก่ อ่ รัฐประหาร
ในศาลพลเรือนได้ และพลเรือนไม่ต้องขึ้นศาลทหาร จากการแก้ไขนี้สามารถด�ำเนินคดี
และกวาดล้างจับกุมนายทหารระดับสูงได้
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		 ข) การปฏิรปู ศาลรัฐธรรมนูญ เพิม่ องค์คณะศาลรัฐธรรมนูญจาก 11 เป็น 17 คน
มีวาระ 12 ปี และต้องลาออกเมือ่ อายุครบ 65 ปี รัฐสภา ประธานาธิบดีและสภาคณาจารย์
ของมหาวิทยาลัยเป็นผู้เลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ การตัดสินยุบพรรคหรือตัดสิทธิ
ทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ต้องท�ำในทีป่ ระชุมใหญ่ บุคคลทัว่ ไปสามารถ
ยืน่ ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ นอกจากนี้ ยังเพิม่ ความคุม้ ครองแก่สมาชิกรัฐสภา ไม่ให้
ถูกขับออกได้ง่าย
		 ค) การปฏิรูป ทางเศรษฐกิจ ตั้ง สภาเศรษฐกิจและสังคมขึ้น เพื่อดูแ ลงาน
ด้านเศรษฐกิจและสังคม ไม่ให้ถูกแทรกแซงจากอ�ำนาจอิทธิพลเก่า
		 อนึ่ง ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มีหลายประเด็นที่สนับสนุนการเปิดกว้างในสิทธิ
ของสตรี เด็ก ผูด้ อ้ ยโอกาส เสรีภาพในความเป็นส่วนตัวและการเดินทาง เพือ่ ดึงคะแนน
นิยมจากทั้งในและต่างประเทศ
		 แอร์โดอานน�ำพรรค AKP เข้าสูก่ ารเลือกตัง้ ทัว่ ไปในปี ค.ศ. 2015 แม้การเลือกตัง้
ครัง้ แรกพรรค AKP จะได้ทนี่ งั่ ในรัฐสภาน้อยกว่าทีแ่ อร์โดอานต้องการ แต่กไ็ ม่เป็นปัญหา
เพราะแอร์โดอานในฐานะประธานาธิบดีได้ประกาศยุบสภาให้มีการเลือกตั้งอีกครั้ง
ในปลายปีเดียวกัน ครั้งนี้พรรค AKP ได้ที่นั่งเพิ่มขึ้นสามารถจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้
แต่ตอ่ มานายอาเหม็ด ดาวูโตกลู (Ahmet Davutoğlu) ทีข่ นึ้ มาเป็นหัวหน้าพรรคเอเคพี
แทน และด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี เกิดขัดแย้งกับแอร์โดอาน ประกาศลาออกแบบ
ฟ้าผ่าจากทัง้ หัวหน้าพรรคและนายกรัฐมนตรีในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2016 ในสถานการณ์
เช่นนีเ้ องทีก่ องทัพของตุรกีซงึ่ เฝ้ามองสถานการณ์การขึน้ สูอ่ ำ� นาจและยิง่ มีอทิ ธิพลเพิม่ ขึน้
เรื่อย ๆ ของแอร์โดอานตัดสินใจท�ำรัฐประหารในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2016
		 สาเหตุของความพยายามท�ำรัฐประหารครั้งนี้มีที่มาจากความขัดแย้งในหมู่
ชนชั้นน�ำของตุรกีมีความเข้มข้นขึ้นเรื่อย ๆ ระหว่างระบอบแอร์โดอานที่ต้องการสร้าง
ระบบประธานาธิบดี การพัฒนาอย่างเป็นอิสระ อิงกับศาสนาอิสลาม เพือ่ ให้ตรุ กีกลับมา
ยิ่งใหญ่อีกครั้งกับกลุ่มที่ถือว่าเป็นผู้สืบทอดลัทธิเคมาล ที่ต้องการรักษาสถานะเดิมไว้
ในระบบรัฐสภา เป็นแบบรัฐฆราวาสและเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาและตะวันตก
โดยฝ่ายระบอบแอร์โดอานเป็นฝ่ายรุกคืบ สามารถเข้าเป็นรัฐบาลต่อเนื่องกว่าสิบปี
ก�ำลังจะปักธงชัยชนะขั้นสุดท้ายในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เปลี่ยนการปกครองสู่ระบบ
ประธานาธิบดี ซึ่งเป็นสิ่งที่กลุ่มอ�ำนาจเดิมไม่อาจทนให้เกิดขึ้นได้และต้องจัดการ
อย่างหนึง่ อย่างใดให้เด็ดขาดโดยการก่อการรัฐประหาร ก่อนหน้านีแ้ อร์โดอานได้ปราศรัย
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กล่าวเตือนถึงความพยายามของกลุ่มอ�ำนาจเก่าและกระบวนการกูเลนในการก่อการ
รัฐประหารมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2014 เมื่อพรรค AKP เพลี่ยงพล�้ำในการเลือกตั้งทั่วไป
ครั้งแรกในปี ค.ศ. 2015 ไม่ได้เสียงข้างมากเด็ดขาด เป็นสัญญาณว่าสถานการณ์
รัฐประหารมาถึงแล้ว
		 ก่อนหน้ารัฐประหารในปี ค.ศ. 2016 ไม่กี่เดือน มีนักวิชาการที่เคยท�ำงาน
ในกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาชือ่ “ไมเคิล รูบนิ ” กล่าวเหมือนเป็นการท�ำนายว่าจะเกิด
การรัฐประหารโค่นล้มแอร์โดอาน โดยอ้างสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการเมือง
ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อรัฐบาล ได้แก่ หนี้สินที่พอกพูน แม้หนี้ภาครัฐจะควบคุมได้แต่หนี้
ภาคเอกชนก็พุ่งสูงอย่างควบคุมไม่ได้ ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวทรุดหนัก และการลด
ค่าเงินลีราที่มีผลต่ออ�ำนาจการซื้อของประชาชนในทางการเมือง แอร์โดอานที่ชนะ
การเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีได้ใช้อ�ำนาจอย่างกดขี่มากขึ้นมีการจับกุมคุมขังฝ่ายซ้าย
ปิดหนังสือพิมพ์ทงั้ ฝ่ายซ้ายและขวา เขาเร่งสร้างท�ำเนียบประธานาธิบดีทใี่ หญ่โตมโหฬาร
ยิง่ กว่าสมัยสุลต่านหรือพระเจ้ากาหลิบ นอกจากนีย้ งั มีปฏิกริ ยิ าคุกคามต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ถึงขั้นเคยขู่ว่าจะยุบศาลรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ การคอร์รัปชันได้แพร่ระบาดเข้าไป
ทุกครอบครัวของแอร์โดอานเอง ท�ำให้แอร์โดอานตกอยูใ่ นวงล้อม แอร์โดอานยังจัดการ
กลุม่ กบฏชาวเคิรด์ ไม่ดี การเจรจาสันติภาพก็ลม้ เหลว จนอาจท�ำให้เกิดสงครามกลางเมือง
ขึ้นใหม่ได้ ซึ่งฝ่ายกองทัพเป็นกังวล ถ้าหากกองทัพจะก่อการรัฐประหารและจับกุมตัว
ผู้ใกล้ชิดแอร์โดอานก็อาจกระท�ำได้ เพราะว่าประธานาธิบดีโอบามาแห่งสหรัฐอเมริกา
คงจะไม่ขัดขวางอะไร เช่นเดียวกับเมื่อประธานาธิบดีมอร์ซีแห่งอียิปต์ถูกกองทัพ
ก่อรัฐประหาร อีกทั้ง ผู้น�ำการรัฐประหารตุรกียังจะสามารถส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
แบบยุโรปและอเมริกนั โดยการปลดปล่อยนักหนังสือพิมพ์และนักวิชาการทีถ่ กู คุมขัง และ
การรัฐประหารครั้งนี้ก็จะไม่ส่งผลกระเทือนต่อฐานะการเป็นสมาชิกนาโต้แต่อย่างใด
เหมือนกับการรัฐประหารก่อนหน้านัน้ กล่าวโดยสรุปคือ ทัง้ ผูน้ ำ� ยุโรปและสหรัฐอเมริกา
น่าจะเห็นด้วยกับการรัฐประหารเพื่อกวาดล้างระบอบแอร์โดอาน333

333

อนุช อาภาภิรมย์, วิกฤติประชาธิปไตย ตุรกีกับการรัฐประหาร 2016 (ที่เลี่ยงได้ยาก) จาก https://www.
matichonweekly.com/column/article_125998 สืบค้นวันที่ 2 มิถุนายน 2562
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		 อย่างไรก็ตาม ความพยายามรัฐประหารในปี ค.ศ. 2016 ของกองทัพกลับล้มเหลว
แม้การรัฐประหารครั้งนี้มีการวางแผนอย่างรัดกุม แต่ก็มีจุดอ่อนที่น�ำไปสู่ความล้มเหลว
เนื่องจากแผนการก่อรัฐประหารที่ส�ำคัญ ได้แก่ การใช้ก�ำลังที่จ�ำเป็น เพื่อป้องกันไม่ให้
ข่าวรั่วไหล ชิงความได้เปรียบจากการไม่ระวังตัวของฝ่ายรัฐบาล เปิดฉากรุกรบเร็ว
ในหลายเมืองทีส่ ำ� คัญคืออิสตันบูล และอังการานครหลวง เข้าคุมจุดยุทธศาสตร์ ยึดสถานี
วิทยุและโทรทัศน์ส�ำคัญ การจับกุมนายทหารชั้นผู้ใหญ่เป็นตัวประกัน และก่อความ
แตกตื่นในหมู่ประชาชนให้ยอมจ�ำนน แต่ในแผนดังกล่าวก็มีจุดอ่อนใหญ่ 3 ประการ
ด้วยกัน ได้แก่
		 ก) การมีก�ำลังน้อยเกินไป เนื่องจากฝ่ายรัฐบาลซึ่งกุมอ�ำนาจมานาน สามารถ
แทรกเข้าไปคุมกองทัพและฝ่ายความมั่นคงที่เคลื่อนไหวเพื่อก่อรัฐประหาร อยู่ในกลุ่ม
ขบวนการกูเลนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกองทัพ และแม้เคลื่อนไหวในกลุ่มแคบ ฝ่ายรัฐบาล
ก็ยังรู้ระแคะระคายได้อยู่ดี
		 ข) การเน้นการจับตัวนายทหารระดับสูง เพือ่ รวบอ�ำนาจในกองทัพก็ทำ� ไม่สำ� เร็จ
เพราะยังมีนายทหารบางส่วนหนีรอดไปได้และตั้งกองบัญชาการต่อต้าน เปิดโอกาสให้
ฝ่ายรัฐบาลออกมาเคลือ่ นไหวได้ เช่น นายกรัฐมนตรีออกอากาศเตือนเรือ่ งการรัฐประหาร
และประธานาธิบดีแอร์โดอานหนีจากการจับกุมและเดินทางมายังนครอิสตันบูลได้
		 ค) ประเมินความตืน่ ตัวของประชาชนตุรกีในการต่อสูเ้ พือ่ รักษาสิทธิประชาธิปไตย
ของตนต�ำ่ ไป ไม่คดิ ว่าประชาชนจ�ำนวนมากจะออกสูท่ อ้ งถนน อุทศิ ชีวติ เพือ่ ทวงคืนพืน้ ที่
ที่ทหารยึดไป ปรากฎว่ามีผู้เสียชีวิตในการรัฐประหารครั้งนี้กว่า 250 คน ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นพลเรือน จะเห็นได้วา่ ความพยายามรัฐประหารครัง้ นี้ แตกต่างจากในหลาย ๆ ประเทศ
เพราะประชาชนตุรกีส่วนใหญ่มิได้เห็นด้วยกับการรัฐประหาร
		 ส� ำ หรั บ ผลของการรั ฐ ประหารครั้ ง นี้ ส่ ง ท� ำ ให้ แ อร์ โ ดอานได้ ฉ วยโอกาส
จากเหตุการณ์นอี้ ย่างเต็มที่ เขาชีว้ า่ การรัฐประหารครัง้ นีเ้ ป็น “ของขวัญจากพระเจ้าในการ
ท�ำความสะอาดกองทัพของเรา” และสร้าง “ตุรกีใหม่” มีการประกาศภาวะฉุกเฉินและ
การกวาดล้างใหญ่ประมาณว่าจนถึงปัจจุบนั มีเจ้าหน้าทีร่ ฐั กว่า 150,000 คน ในกลไกรัฐ
ได้แก่ ทหาร ต�ำรวจ ตุลาการ รวมทั้งอาจารย์ในมหาวิทยาลัยถูกพักงานหรือไล่ออก
ที่ถูกจับกุมคุมขังรวมทั้งนักหนังสือพิมพ์มีกว่า 50,000 คน การก่อรัฐประหารที่ล้มเหลว
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ของกองทัพกลับส่งผลให้ข้ออ้างของแอร์โดอานว่าเขาเป็นผู้รักษาระบอบประชาธิปไตย
มีนำ�้ หนักขึน้ และท�ำให้การโจมตีของศัตรูวา่ เขาจะรวบอ�ำนาจไว้ในมือแต่ผเู้ ดียวมีนำ�้ หนัก
ลดลง แต่ทสี่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือ ท�ำให้เขาสามารถสร้างกระแสประชามติเพือ่ แก้ไขรัฐธรรมนูญ
ไปสูร่ ะบบประธานาธิบดีได้งา่ ยขึน้ โดยการลงประชามติเพือ่ แก้ไขรัฐธรรมนูญไปสูร่ ะบบ
ประธานาธิบดีมีขึ้นเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2017 มีคะแนนเสียงเห็นชอบร้อยละ 52
เป็นอันว่า สิ่งที่แอร์โดอานผลักดันก็เป็นผลส�ำเร็จ มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีภายใต้
ระบบใหม่ตามรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ค.ศ. 2018 ผลปรากฎว่า
แอร์โดอานแห่งพรรค AKP ชนะเด็ดขาดตัง้ แต่ในการเลือกตัง้ ครัง้ แรก ได้รบั คะแนนเสียง
กว่าร้อยละ 52 ผิดความคาดหวังของฝ่ายค้าน ทีค่ ดิ ว่าจะมีการตัดคะแนนระหว่างผูส้ มัคร
จ�ำนวนมาก จนกระทั่งแอร์โดอานได้รับคะแนนไม่ถึงร้อยละ 50 ต้องเลือกตั้งรอบที่สอง
ซึง่ ฝ่ายค้านสามารถรวมตัวกันเทคะแนนให้ตวั แทนกลุม่ ตน และสามารถชนะในการแข่งขันนีไ้ ด้
ส�ำหรับการเลือกตั้งทั่วไปนั้น พรรค AKP ที่เป็นพันธมิตรกับพรรคขบวนการผู้รักชาติ
ได้คะแนนเสียงข้างมากเด็ดขาด สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้
		 ผลการลงประชามติและการเลือกตั้งทั่วไป สะท้อนจุดยืน ประสบการณ์ และ
ความหวังของประชาชนตุรกีอยู่หลายประการด้วยกัน
		 ประการแรก เสียงข้างมากของประชาชนตุรกี กลัวการรัฐประหารของกองทัพ
มากกว่ากลัวระบอบแอร์โดอานหรือเผด็จการพลเรือน รัฐธรรมนูญใหม่ปิดประตูตาย
ส�ำหรับการเข้ามาแทรกแซงทางการเมือง และก่อการรัฐประหารของทหารอย่างที่เคย
กระท�ำมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1960 กองทัพได้ล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง 4 ครั้ง
จับนักการเมืองขึน้ ศาลทหาร สัง่ จ�ำคุก กระทัง่ ประหารชีวติ นายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ
ใหม่ จะเป็นครัง้ แรกทีก่ องทัพจะถูกไต่สวนโดย “สภาควบคุมดูแลแห่งรัฐ” ทีเ่ ป็นพลเรือน
เหมือนกับฝ่ายบริหารอืน่ ศาลทหารให้ใช้เฉพาะเพือ่ รักษาวินยั ในหมูท่ หารเท่านัน้ อ�ำนาจอืน่
ของศาลเหล่านี้ ให้ยา้ ยไปอยูศ่ าลพลเรือนทัง้ หมด ผูพ้ พิ ากษาศาลทหาร 2 คน ทีจ่ ะไปเป็น
ตัวแทนนั่งในศาลรัฐธรรมนูญถูกตัดออก องค์คณะศาลรัฐธรรมนูญเหลือเพียง 15 คน
โดย 3 คน เลือกจากรัฐสภา อีก 12 คนเลือกโดยประธานาธิบดี (ซึง่ ก่อนหน้าการเลือกตัง้
ประธานาธิบดีโดยตรง ต�ำแหน่งนี้เกือบทุกคนมาจากกองทัพหรือเส้นสายจากกองทัพ)
และห้ามประกาศกฎอัยการศึก ที่เป็นเครื่องมือให้กองทัพขึ้นมาใช้อ�ำนาจปกครอง
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		 ประการที่สอง ประชาชนตุรกีจ�ำนวนไม่น้อยหวั่นเกรง “ตุลาการภิวัตน์”
ด้วยเช่นเดียวกัน และต้องการระบบตุลาการทีโ่ ปร่งใส ตรวจสอบได้มากขึน้ ตามรัฐธรรมนูญ
ใหม่ก�ำหนดหลักการว่า ระบบตุลาการนอกจากต้องเป็นอิสระเหมือนข้อก�ำหนด
ตามรัฐธรรมนูญเดิมแล้ว ยังเพิม่ เติมอีกว่าต้อง “เป็นธรรม” ไม่ลำ� เอียง ซึง่ ในทางปฏิบตั ทิ ำ� ได้ยาก
เพราะอ�ำนาจรัฐย่อมล�ำเอียงเสมอ แต่ก็สามารถใช้เป็นหลักการในการตรวจสอบความ
โปร่งใสของระบบตุลาการได้ ที่ตามมาคือมีการปรับโครงสร้าง “สภาผู้พิพากษาและ
อัยการ” ที่มีหน้าที่สร้างวินัยในระบบกฎหมายตามรัฐธรรมนูญใหม่ ลดองค์คณะลง
จาก 22 เหลือ 13 คน และให้ตวั แทนจากกระทรวงยุตธิ รรมมีทนี่ งั่ ถาวรในองค์คณะนีด้ ว้ ย
องค์คณะประกอบด้วยรัฐมนตรีกระทรวงยุตธิ รรม ปลัดกระทรวงยุตธิ รรม ผูท้ ไี่ ด้รบั เลือก
จากสภา 7 คน และประธานาธิบดีเลือกอีก 4 คน จากผู้สมัครเข้าชิงต�ำแหน่ง
		 ประการที่สาม ชาวตุรกีต้องการรัฐบาลที่เข้มแข็ง คล่องตัว มีประสิทธิภาพ
กล่าวให้เฉพาะก็คือต้องการให้แอร์โดอานและพรรค AKP ได้บริหารประเทศต่อ
ตามรัฐธรรมนูญใหม่ ยกเลิกต�ำแหน่งและสถาบันนายกรัฐมนตรี อ�ำนาจบริหารทีเ่ คยแบ่งกัน
ระหว่างนายกรัฐมนตรีที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลกับประธานาธิบดีที่เป็นประมุขรัฐ ซึ่งเกิด
ความขัดแย้งระหว่างกันได้ง่ายได้เปลี่ยนมารวมศูนย์อยู่ที่ประธานาธิบดีประธานาธิบดี
จึงเป็นประมุขรัฐ ประมุขฝ่ายบริหารและหัวหน้าพรรคการเมืองพร้อมกันไป ท�ำเนียบ
ประธานาธิบดีเข้ามาแทนที่ส�ำนักนายกรัฐมนตรี334
		 จากสภาพการการเมืองที่น�ำเสนอมาทั้งหมดซึ่งมักจะมีพรรคการเมืองและ
นักการเมืองทีข่ นึ้ สูอ่ ำ� นาจผ่านระบบเลือกตัง้ เสนอนโยบายและเข้ามาด�ำเนินการอันเป็น
การกระทบต่อหลักการพืน้ ฐานของสาธารณรัฐตามแนวทางของลัทธิเคมาล พอจะอธิบาย
เหตุผลของการเกิดหลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ของตุรกีขึ้นว่า เกิดจากความ
พยายามของฝ่ายนิยมลัทธิเคมาลต้องการปกปักรักษาหลักการพืน้ ฐานทีเ่ คมาล อตาเติรก์
ได้สร้างไว้จึงมีการสร้างกลไกยับยั้งและท�ำลายองค์กรอันเป็นอันตรายต่อการด�ำรงอยู่
ของสาธารณรัฐภายใต้ลทั ธิเคมาล โดยการให้อำ� นาจศาลรัฐธรรมนูญสามารถสัง่ ยุบพรรค
และลงโทษผู้บริหารพรรค ดังจะได้น�ำเสนอในหัวข้อถัดไป
334

อนุช อาภาภิรมย์, วิกฤติศตวรรษที่ 21: ระบบประธานาธิบดีและหนทางประชาธิปไตยของตุรกี, จาก
https://www.matichonweekly.com/column/article_127838, สืบค้นวันที่ 2 มิถุนายน 2562

_20-0283(001-536)P5.indd 219

14/7/2563 BE 10:21

220 | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

3.4.2 บทบั ญ ญั ติ รั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ก� ำ หนดกลไกปกป้ อ งประชาธิ ป ไตยและ
รัฐธรรมนูญ
		 รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐตุรกี ฉบับปี ค.ศ. 1982 ได้บัญญัติให้มีกลไกปกป้อง
ระบอบประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญตลอดจนหลักการพื้นฐานของสาธารณรัฐไว้ใน
สองส่วน ได้แก่ ในหมวด 1 บททัว่ ไป (General Principles) มาตรา 4 ซึง่ บัญญัตถิ งึ บทบัญญัติ
ที่ไม่อาจแก้ไขได้ในรัฐธรรมนูญ และอีกส่วนหนึ่งบัญญัติไว้ในหมวด 4 สิทธิและหน้าที่
ทางการเมือง (Chapter 4 Political Rights and Duties) ส่วนที่ 3 บทบัญญัติเกี่ยวกับ
พรรคการเมือง (Provisions relating to political parties) มาตรา 68 และมาตรา 69
		
3.4.2.1 มาตรการป้องกันการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่กระทบต่อ
หลักการพื้นฐานของสาธารณรัฐ
					 รัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1982 ของตุรกี ได้บัญญัติกรอบหรือขอบเขต
ในเชิงเนือ้ หาของการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญไว้ในมาตรา 4335 ว่า บทบัญญัตใิ นมาตรา 1336
เกีย่ วกับความเป็นสาธารณรัฐ คุณลักษณะของสาธารณรัฐในบทบัญญัตมิ าตรา 2337 และ
บทบัญญัตมิ าตรา 3338 ไม่สามารถเสนอให้มกี ารแก้ไขได้ เมือ่ พิจารณาหลักการทีม่ าตรา 2
รับรองไว้ ได้แก่ หลักประชาธิปไตย ความเป็นรัฐฆราวาส ความเป็นรัฐสังคม ปกครองโดย
ยึดหลักนิติธรรม ภายใต้แนวคิดความสงบสุขสาธารณะ ความเป็นปึกแผ่นของชาติและ
ความยุตธิ รรม การเคารพต่อสิทธิมนุษยชนภักดีตอ่ ลัทธิชาตินยิ มของอาตาเติรก์ และตัง้ อยู่
ARTICLE 4 - The provision of Article 1 regarding the form of the State being a Republic,
the characteristics of the Republic in Article 2, and the provisions of Article 3 shall not be
amended, nor shall their amendment be proposed.
336
ARTICLE 1 - The State of Turkey is a Republic.
337
ARTICLE 2 - The Republic of Turkey is a democratic, secular and social state governed by
rule of law, within the notions of public peace, national solidarity and justice, respecting
human rights, loyal to the nationalism of Atatürk, and based on the fundamental tenets
set forth in the preamble.
338
ARTICLE 3 - The State of Turkey, with its territory and nation, is an indivisible entity. Its
language is Turkish.
		 Its flag, the form of which is prescribed by the relevant law, is composed of a white
crescent and star on a red background.
		 Its national anthem is the “Independence March”.
		 Its capital is Ankara.
335

_20-0283(001-536)P5.indd 220

14/7/2563 BE 10:21

ศาลรัฐธรรมนูญกับแนวคิดประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ (Sustainable Democracy) | 221

บนพื้นฐานความเชื่อพื้นฐานในค�ำปรารภของรัฐธรรมนูญ ส่วนมาตรา 3 ได้กล่าวถึง
หลักความเป็นรัฐเดี่ยวที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้
					 แต่เมื่อพิจารณาอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในหมวด 3 อ�ำนาจตุลการ
(Judicial Power) ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 148339 ก�ำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจ
ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญทัง้ ในเชิงรูปแบบและเนือ้ หาของกฎหมาย รัฐกฤษฎีกา
ของประธานาธิบดี และข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ส่วนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำ� นาจตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญได้เฉพาะในเชิงรูปแบบ
ซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 175340 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
กล่าวคือ การเสนอร่างแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญต้องใช้เสียงของสมาชิกรัฐสภาอย่างน้อย
1 ใน 3 ขึ้นไป ส่วนการให้ความเห็นชอบร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต้องใช้เสียง
ของสมาชิกรัฐสภาอย่างน้อย 3 ใน 5 ขึ้นไป
					 นอกจากนี้ มาตรา 148 วรรคสองบัญญัตกิ รอบของการตรวจสอบรูปแบบ
การแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญว่าจะพิจารณาได้เฉพาะผลการลงมติวา่ ได้รบั เสียงข้างมาก
หรือไม่ ต้องเปิดโอกาสให้มกี ารอภิปราย และไม่เป็นการพิจารณาในวาระเร่งด่วน โดยผูท้ ี่
มีอ�ำนาจยื่นค�ำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบรูปแบบของการแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญได้คือประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐหรือสมาชิกรัฐสภาจ�ำนวนหนึ่งในห้า
ของสมาชิกรัฐสภาตุรกี โดยนัยนีก้ ารเสนอค�ำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบด้วย
ARTICLE 148 - (As amended on September 12, 2010; Act No. 5982, and on April 16, 2017;
Act No. 6771) The Constitutional Court shall examine the constitutionality, in respect of
both form and substance, of laws, presidential decrees and the Rules of Procedure of the
Grand National Assembly of Turkey, and decide on individual applications. Constitutional
amendments shall be examined and verified only with regard to their form. However,
presidential decrees issued during a state of emergency or in time of war shall not be
brought
		 before the Constitutional Court alleging their unconstitutionality as to form or
substance. …
340
ARTICLE 175 - (As amended on May 17, 1987; Act No. 3361) Amendment to the
Constitution shall be proposed in writing by at least one-third of the total number of
members of the Grand National Assembly of Turkey. Bills to amend the Constitution shall
be debated twice in the Plenary. The adoption of a bill for an amendment shall require a
three-fifths majority of the total number of members of the Assembly by secret ballot. …
339
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รั ฐ ธรรมนู ญ ของการแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ ต้ อ งใช้ ช ่ อ งทางการตรวจสอบแบบ
นามธรรม (Abstract Control) เท่านั้น
					 เมื่อพิจารณาจากถ้อยค�ำในมาตรา 148 แล้วพบว่า ศาลรัฐธรรมนูญ
มีอ�ำนาจตรวจสอบได้เฉพาะรูปแบบของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นเรื่อง
เชิงกระบวนการตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 148 วรรคสองและมาตรา 175 เท่านั้นมิได้
มี อ� ำ นาจตรวจสอบความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ในกรอบเชิ ง เนื้ อ หาตามมาตรา 4
ของรัฐธรรมนูญ แต่อย่างไรก็ตาม ศาลรัฐธรรมนูญของตุรกีก็พยายามเข้ามาควบคุม
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ “เนื้อหา” การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญดังที่เคยปรากฎ
ในคดีการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญของพรรค AKP ในปี ค.ศ. 2008 ดังจะได้กล่าวถึงต่อไป
3.4.2.2 มาตรการและกลไกการยุบพรรคการเมือง
					 รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐตุรกี มาตรา 68 บัญญัตใิ ห้รบั รองสิทธิให้ประชาชน
อายุ 18 ปี ขึ้นไป มีสิทธิในการจัดตั้งพรรคการเมืองและสามารถเข้าร่วมกิจกรรม
ทางการเมือง ทัง้ ยังมีสทิ ธิในการเป็นสมาชิกหรือการลาออกจากการเป็นพรรคการเมือง
ด้วย การจัดตัง้ พรรคการเมืองในตุรกีไม่ตอ้ งได้รบั อนุญาตหรือต้องด�ำเนินการจดทะเบียน
พรรคการเมืองแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม แม้สาธารณรัฐตุรกีจะมีเสรีภาพในการจัดตั้ง
พรรคการเมืองอย่างกว้างขวาง แต่รัฐธรรมนูญตุรกีก็มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุม
พรรคการเมืองไว้อย่างเข้มงวดเช่นกัน รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐตุรกี มาตรา 69341
ARTICLE 69 - (As amended on July 23, 1995; Act No. 4121) The activities, internal regulations
and operation of political parties shall be in line with democratic principles. The
application of these principles is regulated by law.
		 Political parties shall not engage in commercial activities.
		 The income and expenditure of political parties shall be consistent with their objectives.
The application of this rule is regulated by law. The auditing of acquisitions, revenue and
expenditure of political parties by the Constitutional Court in terms of conformity to law
as well as the methods of audit and sanctions to be applied in case of inconformity to
law shall be indicated in law. The Constitutional Court shall be assisted by the Court of
Accounts in performing its task of auditing. The judgments rendered by the Constitutional
Court because of the auditing shall be final.
		 The dissolution of political parties shall be decided finally by the Constitutional
Court after the filing of a suit by the office of the Chief Public Prosecutor of the High
Court of Appeals.
341
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ได้บญ
ั ญัตวิ า่ ข้อบังคับพรรคการเมืองและการด�ำเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง จะต้อง
สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตย ซึ่งถูกบัญญัติไว้ในกฎหมาย มีการห้ามพรรคการเมือง
ประกอบกิจการเชิงพาณิชย์
					 มาตรา 69 วรรคสี่ ได้บญ
ั ญัตถิ งึ อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินจิ ฉัย
ให้ยุบพรรคการเมือง เมื่อมีการยื่นค�ำร้องของอัยการสูงสุด (Chief Public Prosecutor
of the High Court of Appeals) ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งยุบพรรคการเมืองที่มี
		 The permanent dissolution of a political party shall be decided when it is established
that the statute and program of the political party violate the provisions of the fourth
paragraph of Article 68.
		 The decision to dissolve a political party permanently owing to activities violating
the provisions of the fourth paragraph of Article 68 may be rendered only when the
Constitutional Court determines that the party in question has become a centre for the
execution of such activities. (Sentence added on October 3, 2001; Act No. 4709) A political
party shall be deemed to become the centre of such actions only when such actions are
carried out intensively by the members of that party or the situation is shared implicitly
or explicitly by the grand congress, general chairpersonship or the central decision-making
or administrative organs of that party or
		 by the group’s general meeting or group executive board at the Grand National
Assembly of Turkey or when these activities are carried out in determination by the
abovementioned party organs directly.
		 (Paragraph added on October 3, 2001; Act No. 4709) Instead of dissolving it permanently
in accordance with the above-mentioned paragraphs, the Constitutional Court may rule
the concerned party to be deprived of state aid wholly or in part with respect to intensity
of the actions brought before the court.
		 A party which has been dissolved permanently shall not be founded under another
name.
		 The members, including the founders of a political party whose acts or statements
have caused the party to be dissolved permanently shall not be founders, members,
directors or supervisors in any other party for a period of five years from the date of
publication of the Constitutional Court’s final decision with its justification for permanently
dissolving the party in the Official Gazette.
		 Political parties that accept aid from foreign states, international institutions and
persons and corporate bodies of non-Turkish nationality shall be dissolved permanently.
(As amended on October 3, 2001; Act No. 4709) The foundation and activities of political
parties, their supervision and dissolution, or their deprival of state aid wholly or in part as
well as the election expenditures and procedures of the political parties and candidates,
are regulated by law in accordance with the above-mentioned principles.
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ข้อบังคับและการด�ำเนินการทีข่ ดั ต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 68 วรรคสี342
่ ซึง่ ได้แก่ (1) ความ
เป็นอิสระของรัฐ (Independence of the State) (2) บูรณภาพที่ไม่อาจแบ่งแยกได้
ของอาณาเขตและชาติ (Indivisible integrity with its territory and nation) (3) สิทธิ
มนุษยชน (Human rights) (4) หลักความเสมอภาคและหลักนิติธรรม (Principles of
equality and rule of law) (5) อ�ำนาจอธิปไตยของชาติ (sovereignty of the nation)
(6) หลักของความเป็นประชาธิปไตยและความเป็นสาธารณรัฐฆราวาส (Principles of
the democratic and secular Republic) ทั้งนี้ ในการวินิจฉัยยุบพรรคการเมืองใด
ทีก่ ระท�ำละเมิดต่อบทบัญญัตดิ งั กล่าวข้างต้นจะกระท�ำได้กต็ อ่ เมือ่ ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า
พรรคการเมืองนัน้ “ได้ตกเป็นศูนย์กลางในการเริม่ ด�ำเนินกิจกรรมเช่นว่านัน้ ” (become
a centre for the execution of such activities) และพรรคการเมืองใด จะถือว่าเป็น
ศูนย์กลางของการกระท�ำดังกล่าวก็ต่อเมื่อ การกระท�ำนั้นได้ด�ำเนินการไปโดยสมาชิก
ของพรรคการเมืองนัน้ โดยเจตนาหรือมีพฤติการณ์การมีสว่ นร่วมโดยปริยายหรือโดยชัดแจ้ง
ในการประชุมของพรรคการเมือง หรือในการประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ
เมื่อกิจกรรมเหล่านั้นได้ด�ำเนินการไปโดยพรรคการเมืองโดยตรง ซึ่งมีข้อน่าสังเกตว่า
การใช้ดุลพินิจที่จะวินิจฉัยว่า “พรรคการเมืองใดได้ตกเป็นศูนย์กลางของการด�ำเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ” หรือไม่ แม้ในการตีความของศาลรัฐธรรมนูญเองก็เป็นประเด็นปัญหา
อย่างมาก ดังปรากฎในค�ำวินิจฉัยที่ E:1998/2, K:1998/1343
		 กล่าวโดยสรุป เหตุในการยุบพรรคการเมืองของสาธารณรัฐตุรกี แบ่งได้เป็น
3 กลุ่ม คือ
		 (1) การห้ามมิให้พรรคการเมืองละเมิดหลักการเสรีประชาธิปไตยตามระบบ
สาธารณรัฐนิยม
ARTICLE 68 - (As amended on July 23, 1995; Act No. 4121)
		 The statutes and programs, as well as the activities of political parties shall not be
contrary to the independence of the State, its indivisible integrity with its territory and
nation, human rights, the principles of equality and rule of law, sovereignty of the nation,
the principles of the democratic and secular republic; they shall not aim to promote
or establish class or group dictatorship or dictatorship of any kind, nor shall they incite
citizens to crime.
343
Judgment of 9.1.1998; AMKD (Journal of Decisions of the Constitutional Court) Vol.34,
No.1, p.236-243.
342
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		 (2) การห้ามมิให้พรรคการเมืองละเมิดหลักการของ “ความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน
อันแบ่งแยกมิได้ของดินแดนความเป็นชาติตุรกี” (Unitary State)
		 (3) การห้ามมิให้พรรคการเมืองละเมิดหลักการเป็น “รัฐฆราวาส” หรือรัฐทีแ่ ยก
ศาสนาออกจากการเมือง (Secular State)344
		 นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญ มาตรา 69 วรรคเจ็ด ยังให้อ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญ
หากไม่สงั่ ให้ยบุ พรรคก็อาจสัง่ ให้พรรคนัน้ หมดสิทธิได้รบั การช่วยเหลือทัง้ หมดหรือบางส่วน
จากรัฐ โดยพิจารณาจากความรุนแรงของการกระท�ำที่เป็นประเด็นขึ้นสู่การพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา 69 วรรคแปด ห้ามพรรคทีถ่ กู ยุบอย่างถาวรจัดตัง้ ขึน้ อีกครัง้
โดยใช้ชอื่ อืน่ ก็ตาม วรรคเก้าบัญญัตติ อ่ ไปว่า สมาชิกรวมถึงผูก้ อ่ ตัง้ พรรคการเมืองทีม่ กี ารกระท�ำ
หรือแถลงการณ์ทำ� ให้พรรคต้องถูกยุบอย่างถาวรจะต้องไม่เป็นผูก้ อ่ ตัง้ สมาชิก กรรมการหรือ
หัวหน้างานในฝ่ายอืน่ ๆ เป็นระยะเวลาห้าปีนบั แต่วนั ทีป่ ระกาศค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ในรัฐกิจจานุเบกษา วรรคสิบได้บัญญัติให้พรรคการเมืองที่รับความช่วยเหลือจากรัฐ
ต่างประเทศ สถาบันระหว่างประเทศ บุคคลและนิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติตุรกีจะถูกยุบ
อย่างถาวร และวรรคสิบเอ็ดได้บัญญัติว่า การก่อตั้งและกิจกรรมของพรรคการเมือง
การก�ำกับดูแลและการยุบพรรคหรือการกีดกันการช่วยเหลือจากรัฐทัง้ หมดหรือบางส่วน
รวมถึงค่าใช้จ่ายและขั้นตอนการเลือกตั้งของพรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายตามหลักการที่บัญญัติไว้ข้างต้น
		 3.4.3 โครงสร้างและอ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ
		 ศาลรัฐธรรมนูญของตุรกี (Anayasa Mahkemesi : AYM) เป็นองค์กรตุลาการ
ระดับสูงทีม่ ภี ารกิจหลักในการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญทัง้ ในแง่ของรูปแบบและ
เนือ้ หาของกฎหมาย รวมถึงระเบียบเกีย่ วกับวิธพี จิ ารณาของศาลซึง่ ออกโดยรัฐสภา ในบาง
กรณียังท�ำหน้าที่เป็นศาลอาญาสูงสุด (Yüce Divan) เพื่อพิจารณาคดีเกี่ยวกับความผิด
ของประธานาธิบดี คณะรัฐมนตรีหรือประธานและตุลาการของศาลระดับสูง
		 รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของตุรกี คือ ฉบับปี ค.ศ. 1982 แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด
เมือ่ ปี ค.ศ. 2017 ได้บญ
ั ญัตถิ งึ โครงสร้างและอ�ำนาจหน้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญตุรกีไว้ใน
ภาค 3 สถาบันหลักของสาธารณรัฐ หมวด 4 อ�ำนาจตุลาการ ส่วนที่ 2 ศาลชั้นสูง A
ศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา 146-153
344

ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, รายงานการศึกษาวิจยั เรือ่ ง การยุบพรรคการเมืองโดยองค์กรวินจิ ฉัยความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญ, หน้า 113.
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		 โดยในการแก้ไขเพิม่ เติมครัง้ นี้ มีสว่ นทีเ่ กีย่ วข้องกับศาลรัฐธรรมนูญหลายประการ
ได้แก่ มีการปรับลดจ�ำนวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญลง จาก 17 คน เหลือ 15 คน และ
มีการเพิ่มอ�ำนาจตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ทั้งในทางรูปแบบหรือเนื้อหา
ของรัฐกฤษฎีกาทีอ่ อกโดยประธานาธิบดี โดยให้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐหรือสมาชิก
รัฐสภา (The Grand National Assembly of Turkey) อย่างน้อยหนึง่ ในห้าของจ�ำนวน
สมาชิกทั้งหมดของรัฐสภาตุรกีมีสิทธิยื่นค�ำร้องขอให้เพิกถอนไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
ให้ ต รวจสอบความชอบด้ ว ยกฎหมายในทางรู ป แบบหรื อ เนื้ อ หาของบทบั ญ ญั ติ
ของกฎหมาย รัฐกฤษฎีกาของประธานาธิบดี รวมถึงข้อบังคับการประชุมรัฐสภาของตุรกี345
นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญยังมีอำ� นาจตรวจสอบหากค�ำพิพากษาของศาลสูงสุดมีเนือ้ หา
ที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคล346
		 นอกจากนี้ ในการลดจ�ำนวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญลงนั้น เป็นการตัดสัดส่วน
ตุลาการทีม่ าจากศาลทหารชัน้ อุทธรณ์และศาลปกครองสูงสุดทางทหาร โดยจะไม่มกี าร
แต่งตัง้ ตุลาการจากศาลเหล่านัน้ อีก เมือ่ วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของตุลาการทีไ่ ด้รบั เลือก
มาจากศาลทั้งสองนั้นสิ้นสุดลง347
3.4.3.1 โครงสร้างและองค์ประกอบของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
					 รั ฐ ธรรมนู ญ ของตุ ร กี มาตรา 146 348 ได้ บั ญ ญั ติ ถึ ง โครงสร้ า ง
และองค์ประกอบของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไว้วา่ ประกอบด้วยตุลาการจ�ำนวน 15 คน
ซึ่งมีที่มาจาก
The Constitutional Court of the Republic of Turkey, 2017 Constitutional Amendment
[online] Retrieved July 31, 2019 from https://www.anayasa.gov.tr/en/court/short-history/.
346
İsmail Aksel, Turkish Judicial System - Bodies, duty and officials, Ankara: The Ministry of
Justice of Turkey, 2013, p.31.
347
The Constitutional Court of the Republic of Turkey, 2017 Constitutional Amendment
[online] Retrieved July 31, 2019 from https://www.anayasa.gov.tr/en/court/short-history/
348
ARTICLE 146- (As amended on April 16, 2017; Act No. 6771) The Constitutional Court shall
be composed of fifteen members.
		 The Grand National Assembly of Turkey shall elect, by secret ballot, two members
from among three candidates to be nominated by and from among the president and
members of the Court of Accounts, for each vacant position, and one member from
among three candidates nominated by the heads of the bar associations from among
self-employed lawyers. In this election to be held in the Grand National Assembly of
345
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					 (1) ตุลาการซึ่งได้รับเลือกโดยรัฐสภา 3 คน โดย 2 คน จะเลือกจาก
บรรดาผู้สมัคร 3 คนที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้พิพากษาศาลบัญชี และอีกคนหนึ่ง
รัฐสภาจะเลือกจากผู้สมัคร 3 คน ซึ่งเป็นทนายความที่ได้รับการเสนอชื่อจากนายก
สภาทนายความ
					 (2) ตุ ล าการซึ่ ง ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จากประธานาธิ บ ดี แ ห่ ง สาธารณรั ฐ
12 คน โดยมาจาก
Turkey, for each vacant position, two thirds majority of the total number of members
shall be required for the first ballot, and absolute majority of total number of members
shall be required for the second ballot. If an absolute majority cannot be obtained in
the second ballot, a third ballot shall be held between the two candidates who have
received the greatest number of votes in the second ballot; the member who receives
the greatest number of votes in the third ballot shall be elected.
		 (As amended on April 16, 2017; Act No. 6771) The President of the Republic shall
appoint three members from High Court of Appeals, two members from Council of State
from among three candidates to be nominated, for each vacant position, by their respective general assemblies, from among their presidents and members; three members, at
least two of whom being law graduates, from among three candidates to be nominated
for each vacant position by the Council of Higher Education from among members of
the teaching staff who are not members of the Council, in the fields of law, economics
and political sciences; four members from among high level executives, self-employed
lawyers, first category judges and public prosecutors or rapporteurs of the Constitutional
Court having served as rapporteur at least five years.
		 (As amended on April 16, 2017; Act No. 6771) In the elections to be held in the
respective general assemblies of the High Court of Appeals, Council of State, the Court
of Accounts and the Council of Higher Education for nominating candidates for membership of the Constitutional Court, three persons obtaining the greatest number of votes
shall be considered to be nominated for each vacant position. In the elections to be
held for the three candidates nominated by the heads of bar associations from among
self-employed lawyers, three persons obtaining the greatest number of votes shall be
considered to be nominated.
		 To qualify for appointments as members of the Constitutional Court, members of the
teaching staff shall be required to possess the title of professor or associate professor;
lawyers shall be required to have practiced as a lawyer for at least twenty years; high level
executives shall be required to have completed higher education and to have worked
for at least twenty years in public service, and first category judges and public prosecutors with at least twenty years of work experience including their period of candidacy,
provided that they all shall be over the age of forty five.
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						 - ผู้พิพากษาศาลฎีกาซึ่งได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา 3 คน
						 - ตุลาการศาลปกครองสูงสุดซึ่งได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่ตุลาการ
ศาลปกครองสูงสุด 2 คน
						 - ศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยซึ่งท�ำการสอน
ในสาขานิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์หรือรัฐศาสตร์ ซึ่งได้รับเลือกจากสภาการอุดมศึกษา
3 คน โดยอย่างน้อย 2 คน ต้องเป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษาด้านกฎหมาย
						 - บุคคลจ�ำนวน 4 คน ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตอิ ย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้ เป็นผูบ้ ริหาร
ระดับสูง (ส�ำเร็จการศึกษาชั้นอุดมศึกษาและมีประสบการณ์ในการบริหารงานแผ่นดิน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 20 ปี) ทนายความ (ซึ่งมีประสบการณ์ว่าความมาแล้วไม่น้อยกว่า
20 ปี) ผูพ้ พิ ากษาศาลชัน้ ต้น พนักงานอัยการ (ซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่งมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 20 ปี)
หรือพนักงานผู้รับผิดชอบส�ำนวนของศาลรัฐธรรมนูญ (ปฏิบัติงานในต�ำแหน่งมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 5 ปี)
						 โดยทุกคนต้องมีอายุไม่ต�่ำกว่า 45 ปีบริบูรณ์
						 ให้ เ ลื อ กตุ ล าการคนหนึ่ ง เป็ น ประธานและตุ ล าการอี ก 2 คน
เป็นรองประธาน ซึ่งต้องได้รับเสียงข้างมากเด็ดขาดจากตุลาการทั้งหมด และอาจได้รับ
แต่งตั้งเป็นประธานหรือรองประธานใหม่ได้อีก
						 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 12 ปี โดยจะด�ำรง
ต�ำแหน่งได้เพียงวาระเดียว และเกษียณอายุเมื่ออายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อกระท�ำความผิดอันท�ำให้ขาดคุณสมบัติในการ
ประกอบวิชาชีพกฎหมาย และโดยมติเสียงข้างมากเด็ดขาดของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ให้พ้นจากต�ำแหน่งเนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เพราะมีปัญหาด้านสุขภาพ
(มาตรา 147)
3.4.3.2 อ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ
					 ศาลรัฐธรรมนูญตุรกีมีอ�ำนาจหน้าที่หลักเช่นเดียวกับศาลรัฐธรรมนูญ
ของทุกประเทศคือ การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ทัง้ ในเชิงเนือ้ หาและรูปแบบ
ของกฎหมาย รัฐกฤษฎีกาของประธานาธิบดี (ยกเว้นรัฐกฤษฎีกาซึ่งออกในระหว่าง
ประกาศสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ในภาวะสงคราม) และข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม รั ฐ สภา
ส่วนร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิม่ เติมนัน้ ศาลรัฐธรรมนูญมีอำ� นาจตรวจสอบความชอบด้วย
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รัฐธรรมนูญได้เฉพาะ “รูปแบบ” (ไม่มีอ�ำนาจตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ในเชิงเนื้อหา) (มาตรา 148 วรรคหนึ่ง)
					 ปัจเจกบุคคลซึ่งถูกอ�ำนาจรัฐละเมิดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานในขอบเขต
ของอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนยุโรป (the European Convention on Human Rights)
ซึ่งรัฐธรรมนูญได้รับรองไว้ อาจยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้เมื่อได้ใช้กลไกเยียวยา
ทางกฎหมายอื่น ๆ ครบถ้วนแล้ว (มาตรา 148 วรรคสาม)
					 ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจพิจารณาคดีในฐานะที่เป็นศาลอาญาสูงสุด
โดยศาลสามารถพิจารณาความผิดทางอาญาเกี่ยวกับต�ำแหน่งหน้าที่ของประธานาธิบดี
แห่งสาธารณรัฐ ประธานรัฐสภา รองประธานาธิบดี รัฐมนตรี ประธานและตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ประธานและผูพ้ พิ ากษาศาลฎีกา และประธานและตุลาการศาลปกครอง
สูงสุด อัยการสูงสุดและรองอัยการสูงสุด ประธานและกรรมการตุลาการ ประธานและ
ผู้พิพากษาศาลบัญชีสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บัญชาการ
ทหารอากาศ (มาตรา 148 วรรคหกถึงวรรคแปด)
		 3.4.4 แนวค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับกลไกของประชาธิปไตย
ที่ปกป้องตนเองได้
		 ในหัวข้อนี้จะแบ่งการน�ำเสนอออกเป็น 2 ส่วน คือ การตรวจสอบความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ และการวินิจฉัยยุบพรรคการเมือง
ของศาลรัฐธรรมนูญตุรกี
3.4.4.1 การตรวจสอบความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของการแก้ ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
					 ในปี ค.ศ. 2008 ได้มีคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญคือ
การเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยพรรคยุติธรรมและการพัฒนา (Justice and
Development: AKP)
					 ความเป็นมาของคดีนี้มีที่มาจากการเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
โดยพรรค AKP ของนายเรเจป ไตยิป แอร์โดอัน (Recep Tayyip Erdoğan) ร่างกฎหมาย
เลขที่ 5735 ซึ่งเป็นกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตุรกีในมาตรา 10 และมาตรา 42
โดยวัตถุประสงค์ของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญครั้งนี้มีการให้เหตุผลว่าเป็นไปเพื่อ
ยกเลิกมาตรการห้ามนักศึกษามหาวิทยาลัยสวมผ้าคลุมศีรษะของหญิงมุสลิมที่เรียกว่า
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ฮิญาบ ร่างกฎหมายดังกล่าวถูกเสนอโดยพรรคการเมือง 2 พรรค คือ พรรค Justice and
Development (AKP) และพรรค Nationalist Movement (MHP) รวมทั้งได้รับการ
สนับสนุนจากพรรคการเมืองอืน่ อีก ร่างกฎหมายดังกล่าวได้รบั ความเห็นชอบด้วยคะแนน
411 เสียง จากสมาชิกรัฐสภาทั้งหมด 550 คน ด้วยการลงคะแนนลับ
					 ต่อมาสมาชิกรัฐสภาจากพรรคสาธารณรัฐของประชาชน (CHP) และ
พรรคประชาธิปไตยซ้าย (DSP) จ�ำนวน 110 คน ได้ยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญขอให้
พิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญครั้งนี้ โดยโต้แย้ง
ว่ากรณีเป็นการฝ่าฝืนหลักความเป็นรัฐฆราวาสที่ก�ำหนดไว้ในมาตรา 2 ของรัฐธรรมนูญ
โดยทีม่ าตรา 4 ของรัฐธรรมนูญบัญญัตใิ ห้มาตรา 2 ของรัฐธรรมนูญ ซึง่ เป็นเรือ่ งลักษณะ
เฉพาะของสาธารณรัฐ เป็นบทบัญญัตทิ ไี่ ม่อาจแก้ไขเปลีย่ นแปลงได้ และไม่อาจเสนอให้มี
การแก้ไขเปลีย่ นแปลงได้ รวมทัง้ ค�ำร้องยังโต้แย้งว่ารัฐสภาซึง่ เป็นผูม้ อี ำ� นาจก่อตัง้ องค์กร
ทางการเมือง (Constituent power) ไม่มอี ำ� นาจแก้ไขเปลีย่ นแปลงเนือ้ หาของมาตรา 2
ของรัฐธรรมนูญได้ จึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ครั้งนี้เป็นโมฆะและให้เพิกถอนเสีย
					 ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาในประเด็นเบือ้ งต้นว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีอำ� นาจ
รับค�ำร้องนั้นไว้พิจารณาวินิจฉัยได้หรือไม่ ในประเด็นนี้ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า ภายใต้
มาตรา 148 วรรคสองของรัฐธรรมนูญ แม้ศาลรัฐธรรมนูญจะมีอ�ำนาจตรวจสอบเรื่อง
ได้เฉพาะประเด็นรูปแบบและกระบวนการตรา กล่าวคือ จ�ำนวนเสียงข้างมากที่เสนอ
ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิม่ เติม อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบรูปแบบและกระบวนการตรา
ตามมาตรา 148 ดังกล่าว ต้องพิจารณาในเบือ้ งต้นก่อนว่า ร่างกฎหมายการแก้ไขเพิม่ เติม
รั ฐ ธรรมนู ญ ที่ เ สนอเข้ า สู ่ ก ารพิ จ ารณาของสภานั้ น ต้ อ งเป็ น ร่ า งที่ ส มบู ร ณ์ ด ้ ว ย
เมือ่ มาตรา 4 ของรัฐธรรมนูญได้วางกรอบของการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ โดยห้ามมิให้
แก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาตรา 1 ถึงมาตรา 3 ของรัฐธรรมนูญ
ซึง่ รวมถึงการแก้ไขทีก่ ระทบต่อหลักการรัฐฆราวาส ดังนัน้ ศาลรัฐธรรมนูญจึงต้องพิจารณาว่า
ร่างกฎหมายการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญทีเ่ สนอเข้าสภานัน้ กระทบต่อหลักการรัฐฆราวาส
หรือไม่เสียก่อน หากกระทบ ก็เท่ากับว่าร่างนั้นไม่สมบูรณ์ เมื่อประกาศใช้เป็นกฎหมาย
กฎหมายการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจึงไม่ชอบด้วยรูปแบบและกระบวนการตรา
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					 ด้วยเหตุนี้ รัฐสภาจึงไม่มีอ�ำนาจเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ในประเด็นดังกล่าว ศาลรัฐธรรมนูญจึงเห็นว่าคดีนอี้ ยูภ่ ายในเขตอ�ำนาจพิจารณาวินจิ ฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญทีจ่ ะตรวจสอบว่าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิม่ เติมได้ทำ� การเปลีย่ นแปลง
โดยตรงหรือโดยอ้อมต่อบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญทีไ่ ม่อาจแก้ไขเปลีย่ นแปลงได้หรือไม่
อย่างไรก็ตาม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญบางท่านมีความเห็นแย้งในประเด็นนีว้ า่ รัฐธรรมนูญ
ไม่ได้อนุญาตให้ศาลรัฐธรรมนูญเข้าไปตรวจสอบการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในทาง
เนื้อหา และคดีนี้ก็ไม่อาจท�ำค�ำวินิจฉัยได้โดยปราศจากการพิจารณาในทางเนื้อหา
					 ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคดีแล้วเห็นว่า วัตถุประสงค์ของการร่างกฎหมาย
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญครั้งนี้ได้ปรากฎออกมาทั้งจากการให้เหตุผลทางกฎหมาย
และระหว่างการอภิปรายของรัฐสภาถึงการยกเลิกมาตรการห้ามสวมผ้าคลุมฮิญาบ
ในมหาวิทยาลัย นอกจากนั้น ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป (ECHR) ก็เคยมีค�ำวินิจฉัย
ไว้แล้วในคดี Leyla Sahin ว่ามาตรการห้ามสวมผ้าคลุมฮิญาบถูกต้องตามกฎหมาย
ดังนั้น ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยว่า การยกเลิกมาตรการห้ามสวมผ้าคลุมฮิญาบ
ในมหาวิทยาลัยขัดต่อหลักความเป็นรัฐฆราวาส การแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญมาตรา 10
และมาตรา 42 เป็นการแก้ไขเพิม่ เติมมาตรา 2 ของรัฐธรรมนูญโดยทางอ้อม ซึง่ มาตรา 2
ของรัฐธรรมนูญเป็นบทบัญญัติที่ไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ ด้วยเหตุนี้ร่างกฎหมาย
เลขที่ 5735 จึงไม่ชอบด้วยมาตรา 4 และมาตรา 148 ของรัฐธรรมนูญและให้เพิกถอน
บทบัญญัติของร่างกฎหมายเลขที่ 5735 นั้นเสีย (ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญตุรกีที่
E. 2008/16, K. 2008/116 ลงวันที่ 5 มิถนุ ายน ค.ศ. 2008)349 หลังจากนัน้ อัยการสูงสุดได้
อาศัยเหตุนี้ยื่นค�ำร้องขอให้ยุบพรรค AKP ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
ว่าด้วยพรรคการเมืองดังจะได้กล่าวในหัวข้อต่อไป
					 ข้อสังเกตจากค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญฉบับนี้ คือ แม้โดยถ้อยค�ำ
ของรัฐธรรมนูญจะบัญญัตใิ ห้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำ� นาจตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ได้เฉพาะรูปแบบและกระบวนการ แต่เมือ่ คดีขนึ้ สูก่ ารพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญแล้ว
ศาลรัฐธรรมนูญก็ตีความรัฐธรรมนูญว่า การที่รัฐธรรมนูญมาตรา 4 ก�ำหนดกรอบหรือ
ขอบเขตเชิงเนื้อหาของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไว้ด้วยว่า
349

ปฐมพงษ์ พิพัฒนธนากิจ, การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญอันน�ำไปสู่คดีขอให้ยุบพรรคการเมืองในตุรกี,
จาก http://public-law.net/publaw/view.aspx?id=1750, ค้นวันที่ 25 มีนาคม 2562
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3.4.4.2 การวินิจฉัยยุบพรรคการเมืองของศาลรัฐธรรมนูญตุรกี
					 ภายใต้การด�ำเนินการของศาลรัฐธรรมนูญของตุรกีซึ่งจัดตั้งมาเป็นเวลา
กว่า 49 ปี มีการยุบพรรคการเมืองไปทัง้ หมด 28 พรรค ทัง้ หมดเป็นการอาศัยบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญทีต่ งั้ อยูบ่ นหลักการของประชาธิปไตยทีป่ กป้องตนเองได้ กล่าวคือ การยับยัง้
การกระท�ำของพรรคการเมืองที่เป็นการบ่อนท�ำลายหลักการพื้นฐานของสาธารณรัฐ
ซึ่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ บั ญ ญั ติ รั บ รองไว้ ตั ว อย่ า งของกรณี ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ ใช้ อ� ำ นาจ
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 69 ยุบพรรคการเมือง เช่น350
					 (1) ค.ศ. 1971 ยุบพรรคความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (National Order
Party) ในฐานไม่ยอมรับหลักการแยกศาสนาออกจากการเมือง
					 (2) ค.ศ. 1983 ยุบพรรคความสงบเรียบร้อย (Tranquility Party) ในฐาน
ไม่ยอมรับหลักการแยกศาสนาออกจากการเมือง
					 (3) ค.ศ. 1992 ยุบพรรคสังคมนิยม (Socialist Party: SP) ในฐาน
สนั บ สนุ น การปกครองแบบสหพันธรัฐซึ่ง ขัดกับ หลัก “ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว
ของตุรกี”
					 (4) ค.ศ. 1993 ยุบพรรคแรงงานประชาชน (People’s Labor: HEP)
และพรรคเสรีภาพและประชาธิปไตย (Freedom and Democracy: OZDEP) ในฐาน
สนั บ สนุ น การปกครองแบบสหพันธรัฐซึ่ง ขัดกับ หลัก “ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว
ของตุรกี”
					 (5) ค.ศ. 1997 ยุบพรรคแรงงาน (Labour Party: IP) ในฐานสนับสนุน
การปกครองแบบสหพันธรัฐซึ่งขัดกับหลัก “ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของตุรกี”
					 (6) ค.ศ. 1998 ยุบพรรคสวัสดิการ (The Welfare Party) ในฐานไม่ยอมรับ
หลักการแยกศาสนาออกจากการเมือง และศาลได้สั่งห้ามนายกรัฐมนตรีแอร์บาคาน
(Erbakan) เล่นการเมืองเป็นระยะเวลาห้าปี ซึ่งคดีนี้ได้มีการยื่นฟ้องไปยังศาลสิทธิ
มนุษยชนยุโรป (European Court of Human Rights) ปรากฎว่าศาลสิทธิมนุษยชน
ยุโรปได้ยืนตามค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแห่งตุรกี โดยวินิจฉัยว่า ศาลรัฐธรรมนูญ
350

ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, รายงานการศึกษาวิจยั เรือ่ ง การยุบพรรคการเมืองโดยองค์กรวินจิ ฉัยความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญ, หน้า 116-118 และรัชนิกุล อุตรศาสตร์, ปัญหาทางกฎหมายในการยุบพรรคการเมือง
ในประเทศไทย, หน้า 46-47.
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มีอ�ำนาจที่จะยับยั้งการกระท�ำที่ขัดต่อหลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญ คือ หลักความ
เป็นรัฐฆราวาสของตุรกีได้ โดยให้เหตุลผลว่าการวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็น “ความ
จ�ำเป็นในสังคมประชาธิปไตย” (necessary in a democratic society) ในความหมาย
ของมาตรา 11 วรรคสอง แห่งอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนยุโรป
					 (7) ค.ศ. 2001 ยุบพรรคคุณงามความดี (The Virtue Party) ในฐาน
ไม่ยอมรับหลักการแยกศาสนาออกจากการเมือง ยุบพรรคประชาธิปไตยโดยประชาชน
(People’s Democratic Party: HADEP) ในฐานสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายของพรรค
นอกกฎหมายคือพรรคคนงานเคอร์กิสถาน (PKK) ซึ่งสนับสนุนการแบ่งแยกดินแดน
ในตุรกีอันละเมิดหลักความเป็นอันหนึ่งอันเดียวและสนับสนุนแนวคิดในศาสนาอิสลาม
ที่ไม่แยกศาสนากับการเมือง และยุบพรรคคอมมิวนิสต์สามัคคีแห่งตุรกี (United
Communist Party of Turkey: TBKP) ในฐานใช้ชื่อพรรคที่มีค�ำว่า “คอมมิวนิสต์”
อันขัดกับหลักการเสรีนิยมประชาธิปไตยตามระบบสาธารณรัฐนิยม (Republicanism)
					 (8) ค.ศ. 2008 คดียุบพรรคยุติธรรมและการพัฒนา (Justice and
Development: AKP) โดยความเป็นมาของคดีนี้มีที่มาจากการเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ โดยพรรค AKP ของนายแอร์โดอานซึ่งได้น�ำเสนอข้อเท็จจริงและผลการ
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไปในหัวข้อก่อนหน้านี้ เมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า
การเสนอแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญนีข้ ดั ต่อหลักการพืน้ ฐานของสาธารณรัฐตามมาตรา 4
ของรัฐธรรมนูญจึงไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแล้ว
					 จากนั้ น อั ย การสู ง สุ ด ได้ ยื่ น ค� ำ ร้ อ งขอให้ ยุ บ พรรคตามบทบั ญ ญั ติ
แห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง โดยศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณา
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 มาตรา 69 และมาตรา 149 ประกอบกับพยาน
หลักฐานต่าง ๆ เห็นว่า การด�ำเนินกิจกรรมของพรรคได้กระท�ำโดยฝ่าฝืนต่อรัฐธรรมนูญ
มาตรา 68 วรรคห้า ซึ่งเป็นการกระท�ำโดยหัวหน้าพรรคและสมาชิกของพรรคผู้ถูกร้อง
รวมทั้งพรรคผู้ถูกร้องยังเป็นศูนย์กลางของการด�ำเนินกิจกรรมดังกล่าว อย่างไรก็ตาม
ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า มีความต้องการของสังคมที่จะยกเลิกมาตรการห้ามสวมผ้าคลุม
ฮิญาบในมหาวิทยาลัย การจ�ำกัดอายุเกี่ยวกับการเรียนคัมภีร์อัลกุรอาน และข้อจ�ำกัด
เกี่ ย วกั บ โรงเรี ย นสอนศาสนา ซึ่ ง พรรคผู ้ ถู ก ร้ อ งไม่ ไ ด้ ด�ำ เนิ น การในทางการเมื อ ง
ต่อประเด็นเหล่านี้อย่างแข็งกร้าว ซึ่งในส่วนของมาตรการลงโทษต่อกิจกรรมที่ขัดต่อ
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หลักการของประชาธิปไตยและหลักรัฐฆราวาส ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาข้อเท็จจริง
แล้วเห็นว่า นับแต่พรรคผูถ้ กู ร้องเข้าสูอ่ ำ� นาจในปี ค.ศ. 2002 พรรคผูถ้ กู ร้องมีเสียงข้างมาก
เพียงพอทีจ่ ะแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญได้ แต่พรรคผูถ้ กู ร้องไม่ได้จดั ตัง้ ขึน้ ด้วยวัตถุประสงค์
ที่จะท�ำลายการปกครองระบอบประชาธิปไตยและโครงสร้างของรัฐแบบฆราวาส
หรือที่จะท�ำลายหลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญด้วยการใช้ความรุนแรง หรือไม่ได้
ด�ำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในจุดมุง่ หมายเหล่านี้ ระดับความร้ายแรงของกิจกรรมเหล่านัน้
ไม่ปรากฎว่าอยู่ในระดับที่จะต้องยุบพรรคผู้ถูกร้อง ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�ำสั่งให้ใช้
มาตรการลดเงินสนับสนุนพรรคผู้ถูกร้องลงครึ่งหนึ่ง
					 อย่างไรก็ตาม คดีนี้มีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 6 คน ลงมติให้ยุบพรรค
ผู้ถูกร้อง จากองค์คณะทั้งหมด 11 คน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นเสียงข้างมาก แต่เนื่องจาก
ในรัฐธรรมนูญซึง่ มีการแก้ไขเพิม่ เติมบัญญัตวิ า่ ในคดียบุ พรรคการเมืองการจะมีคำ� สัง่ ให้
ยุบพรรคการเมืองได้ต้องใช้มติพิเศษคือ 3 ใน 5 การยุบพรรคผู้ถูกร้องจึงไม่เกิดขึ้น
มีขอ้ สังเกตว่า ในคดีนมี้ เี สียงข้างน้อยจ�ำนวน 5 เสียง ทีม่ คี วามเห็นแตกต่างกัน โดย 4 เสียง
เห็นว่า ควรตัดสินให้ลงโทษในการตัดความช่วยเหลือทางการเงินของพรรค แต่อกี 1 เสียง
เห็นว่า การกระท�ำของพรรคการเมืองไม่สมควรได้รับโทษ351
					 หลังจากเสร็จสิน้ คดีดงั กล่าวแล้ว ฝ่ายรัฐบาลน�ำโดยพรรค AKP ด�ำเนินการ
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญอีกครั้งหนึ่ง โดยร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้มีประเด็น
ส�ำคัญเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญและการยุบพรรคการเมืองด้วย เมื่อร่างรัฐธรรมนูญ
เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในปี ค.ศ. 2010 ก็ได้รับความเห็นชอบ
ทุกมาตรา ยกเว้นเฉพาะร่างมาตรา 69 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง
ให้กระท�ำได้ยากยิ่งขึ้น ไม่ผ่านความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวาระที่ 2
ร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวอยูใ่ นหลักเกณฑ์ทจี่ ะต้องให้ประชาชนลงประชามติ แต่กอ่ นทีจ่ ะ
มี ก ารลงประชามติ ได้ มี ก ารส่ ง ร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ ไปให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาว่ า
การเปลี่ยนแปลงกระบวนการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญละเมิดต่อรัฐธรรมนูญ
เรือ่ งหลักการแบ่งแยกอ�ำนาจหรือไม่ ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่าร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าว
ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ การลงประชามติจึงได้ด�ำเนินไปและผลปรากฎว่า ประชาชน
ให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าว
351

ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, เพิ่งอ้าง, หน้า 116-117.
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					 (9) คดียบุ พรรค Democratic Society Party (DTP) อาจถือได้วา่ เป็นคดี
ท้ายสุดทีศ่ าลรัฐธรรมนูญมีคำ� วินจิ ฉัย โดยศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า พรรค DTP เป็นศูนย์กลาง
ของกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความมุ่งหมายในการท�ำลายความเป็นหนึ่งเดียวกันของรัฐและ
ดินแดนและชาติ รวมทัง้ ยังสนับสนุน PKK ซึง่ เป็นองค์กรก่อการร้าย โดยศาลรัฐธรรมนูญ
ได้ให้เหตุผลที่ส�ำคัญ ดังต่อไปนี้
					 - พรรค DTP พยายามให้ได้มาซึง่ สิทธิและมีการกระท�ำทีเ่ ป็นการต่อต้าน
ระบอบประชาธิปไตย และมุง่ ใช้วธิ กี ารทางการก่อการร้ายเป็นวิถที างการเมืองของพรรค
					 - พรรค DTP ไม่ใช้มาตรการต่าง ๆ แต่ยังคงเงียบเฉยในเรื่องการจลาจล
ที่เกิดขึ้นในองค์กรที่ด�ำเนินการโดยสมาชิกพรรค และทัศนคติเช่นนี้ของพรรคเป็นสิ่งที่
แสดงออกให้เห็นอีกประการหนึ่งว่าเป็นการสนับสนุนการก่อการร้าย
					 - พรรค DTP ไม่เคยด�ำเนินการทางการเมืองต่อต้านกิจกรรมอันเป็นการ
ก่อการร้ายอย่างชัดเจน และไม่เคยประณามการกระท�ำความผิดทางอาญาและผูก้ ระท�ำ
ผิดทางอาญาแต่กลับปกปิดสิ่งเหล่านั้น (ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญตุรกีที่ E:2007/1,
K:2009/4, ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2009)
					 นอกจากนั้ น ในคดี นี้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ ยั ง มี ก ารอ้ า งอิ ง ความเห็ น ของ
ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป (ECHR) ในคดี Herri Batasuna and Batasuna V. Spain352
ทีว่ า่ “การปฏิเสธหรือการนิง่ เฉยในการกล่าวค�ำประณามการใช้ความรุนแรงถือเป็นการ
สนับสนุนการก่อการร้ายอย่างชัดเจน” จากเหตุผลที่กล่าวมาศาลรัฐธรรมนูญจึงมี
ค�ำวินิจฉัยยุบพรรค DTP
					 จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า การวิเคราะห์ความส�ำคัญของกลไก
การปกป้องตนเองของระบอบประชาธิปไตยในตุรกีนนั้ จ�ำเป็นต้องวิเคราะห์เปรียบเทียบ
กับรูปแบบรัฐบาล (Form of government) ของประเทศตุรกี กล่าวคือ หลังการ
สถาปนาสาธารณรัฐตุรกี โดยเคมาล อตาเติรก์ ในปี ค.ศ. 1923 นัน้ ตุรกีได้เลือกระบอบการ
ปกครองเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตย โดยมีรปู แบบรัฐบาลแบบรัฐสภา (Parliamentary
system) ซึง่ รูปแบบรัฐบาลแบบรัฐสภานัน้ มีกลไกความรับผิดชอบของรัฐบาลต่อรัฐสภา
แบบอ�ำนาจเดี่ยว (monist) กล่าวคือ นายกรัฐมนตรีมาจากเสียงข้างมากในรัฐสภา
คณะรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีตั้งขึ้นก็ต้องบริหารประเทศบนพื้นฐานความไว้วางใจ
352

Application nr: 25803/04; 25817/04, judgment of 03 June 2009.
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ของรัฐสภา (Confidence of the Parliament) แต่ในความเป็นจริงแล้ว การจัดตัง้ รัฐบาล
ในระบบรัฐสภานั้น ต้องผ่านการรวบรวมเสียงสมาชิกรัฐสภาที่ตกลงอยู่ในฝ่ายพรรค
ร่วมรัฐบาลด้วยกันมาก่อนเสมอ ดังนั้น กลไกที่ว่ารัฐบาลต้องรับผิดชอบต่อรัฐสภา
และรัฐสภามีอ�ำนาจในการควบคุมการท�ำงานของรัฐบาลโดยการตั้งกระทู้ถามหรือการ
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีนั้น แท้จริงแล้วเป็นบทบาทของพรรคฝ่ายค้านในรัฐสภา
เท่านั้น ซึ่งแน่นอนว่าย่อมมีจ�ำนวนเสียงในรัฐสภาน้อยกว่าฝ่ายพรรคร่วมรัฐบาล ดังนั้น
เมื่อพรรคการเมืองใดได้จัดตั้งรัฐบาลแล้ว ก็เท่ากับว่าพรรคการเมืองนั้นสามารถด�ำเนิน
นโยบายใด ๆ ตามทีต่ นต้องการโดยแทบไม่มอี งค์อำ� นาจใดมายับยัง้ การกระท�ำของพรรค
รัฐบาลซึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับคณะรัฐมนตรีได้เลย
					 ด้วยเหตุนี้ เมือ่ ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละฝ่ายบริหารเป็น “กลุม่ เดียวกัน” เสียแล้ว
ความจ�ำเป็นของการสร้างกลไกการถ่วงดุลอ�ำนาจของรัฐบาลและพรรคการเมือง
ฝ่ายรัฐบาลย่อมไม่มหี นทางอืน่ นอกเสียจากการให้อำ� นาจอีกฝ่ายหนึง่ ทีม่ คี วามเป็นอิสระ
จากฝ่ายการเมือง คือ องค์กรตุลาการอย่างศาลรัฐธรรมนูญเข้ามาตรวจสอบการใช้อำ� นาจ
ของพรรคการเมืองทีอ่ าจเป็นอันตรายต่อการด�ำรงอยูข่ องรัฐธรรมนูญ ตลอดจนหลักการ
พื้นฐานของประเทศที่อยู่ภายใต้ระบอบเสรีประชาธิปไตย กลไกการให้ศาลรัฐธรรมนูญ
สามารถตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
รวมถึงอ�ำนาจในการสัง่ ยุบพรรคการเมืองทีเ่ ป็นปฏิปกั ษ์ตอ่ หลักการพืน้ ฐานทีร่ ฐั ธรรมนูญ
รั บ รองไว้ จึ ง มี ค วามจ� ำ เป็ น เพื่ อ รั ก ษาระบอบประชาธิ ป ไตยเสี ย เอง หาไม่ แ ล้ ว
พรรคการเมืองทีร่ วบรวมเสียงข้างมากในรัฐสภาก็จะสามารถใช้ทงั้ อ�ำนาจนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละ
อ�ำนาจบริหารในการผลักดันนโยบายต่าง ๆ ตามแนวทางอุดมการณ์ของพรรค ซึง่ อาจจะมี
ทั้ ง ที่ เ ป็ น ปฏิ ป ั ก ษ์ แ ละไม่ เ ป็ น ปฏิ ป ั ก ษ์ ต ่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ แต่ ใ นส่ ว นที่ เ ป็ น ปฏิ ป ั ก ษ์
ต่อรัฐธรรมนูญนั้น หากไม่มีการก�ำหนดกลไกให้ระบอบประชาธิปไตยสามารถปกป้อง
ตนเองได้แล้ว ก็ย่อมตกอยู่สภาวะที่อันตราย สุ่มเสี่ยงต่อการถูกล้มล้างหรือลดทอน
ความส�ำคัญลงในที่สุด อย่างที่เคยเกิดขึ้นในการก้าวขึ้นสู่อ�ำนาจของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์
โดยการใช้ประโยชน์จากกลไกของระบบรัฐสภานั่นเอง
					 อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ทางการเมืองของตุรกีในรอบ 10 ปี มานี้
จะเห็นได้ว่ามีวิวัฒนาการไปจากช่วงที่ผ่าน ๆ มาอย่างชัดเจน กล่าวคือ พรรคการเมือง
ภายใต้การน�ำของนายแอร์โดอานหลังผ่านเหตุการณ์รฐั ประหารทีล่ ม้ เหลวในปี ค.ศ. 2018
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ผ่านการลงประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญไปสู่ระบบประธานาธิบดีและชนะการเลือกตั้ง
ทัว่ ไปในปีเดียวกัน ยิง่ เป็นการส่งเสริมให้พรรค AKP มีความเชือ่ มัน่ ในแนวทางการท�ำงาน
ทางการเมืองของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในปี ค.ศ. 2010
ยกเลิกการคุ้มครองผู้ก่อรัฐประหาร ท�ำให้ในปี ค.ศ. 2014 ศาลตุรกีได้ตัดสินลงโทษ
จ�ำคุกตลอดชีวติ นายพลเอฟเรน ซึง่ เป็นผูก้ อ่ การรัฐประหารครัง้ ก่อนหน้าในปี ค.ศ. 1980
นายพลเอฟเรนในวัย 96 ปี ถูกศาลตัดสินลงโทษในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อรัฐ และถูก
ถอดยศ ซึ่งถือเป็นการประกาศชัยชนะของระบอบแอร์โดอานที่มีเหนือกองทัพซึ่งเคย
เป็นสถาบันหลักในการพิทักษ์ลัทธิเคมาลมาโดยตลอด
					 ด้านศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเคยเป็นกลไกส�ำคัญของลัทธิเคมาลและกองทัพ
ในการจัดระเบียบประเทศก็แลดูจะมีบทบาทด้อยลงไปภายหลังการแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญในปี ค.ศ. 2010 ทีเ่ พิม่ องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจาก 11 เป็น 17 คน
มีวาระ 12 ปี และต้องลาออกเมื่ออายุครบ 65 ปี รัฐสภา ประธานาธิบดีและสภา
คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเป็นผู้เลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ การตัดสินยุบพรรค
หรือตัดสิทธิทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ต้องท�ำในที่ประชุมใหญ่
หลังจากนั้นเป็นต้นมา ศาลรัฐธรรมนูญก็ยังไม่เคยตัดสินยุบพรรคการเมืองใดในตุรกี
อีกเลย การเผชิญหน้าระหว่างพรรค AKP และศาลรัฐธรรมนูญในคดีแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ปี 2008 ก็สังเกตเห็นได้ชัดว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีความกริ่งเกรงไม่กล้าตัดสินยุบพรรค
AKP อย่างที่เคยตัดสินยุบพรรคต่าง ๆ มาแล้วกว่า 20 พรรค จึงอาจกล่าวได้ว่า กลไก
การปกป้องตนเองของระบอบประชาธิปไตยภายใต้ลัทธิเคมาลในตุรกีเองก็ก�ำลังเข้าสู่
จุดวิกฤตที่ดูเหมือนว่าการรุกคืบของนายแอร์โดอานจะยังไม่มีกลไกใดมายับยั้งได้
ในเวลาอันใกล้นี้
		 3.4.5 ปัญหาอุปสรรค และข้อจ�ำกัดในการใช้กลไกในการป้องกันตนเองหรือ
สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญในประเทศตุรกี
		 หากจะพิ จ ารณาถึ ง ข้ อ จ� ำ กั ด ในเชิ ง ขอบเขตของการใช้ ก ลไกประชาธิ ป ไตย
ทีป่ กป้องตนเองได้ในประเทศตุรกี จะพบว่า ตุรกีได้วางขอบเขตของการกระท�ำทีต่ อ้ งห้าม
เป็ น การขั ด ต่อหลัก ประชาธิป ไตยไว้อย่างชัด เจน ทั้งกรอบของการแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญที่บัญญัติไว้อย่างละเอียดในมาตรา 4 ของรัฐธรรมนูญ ส่วนการใช้เสรีภาพ
ของพรรคการเมือง ทั้งในเชิงรูปแบบและเนื้อหา ในเชิงรูปแบบคือ ต้องเป็นข้อบังคับ
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ของพรรคการเมืองหรือเป็นกิจกรรมหรือการด�ำเนินการของพรรคการเมือง ตามทีบ่ ญ
ั ญัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา 69 วรรคห้า ส่วนในเชิงเนือ้ หาก็บญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา 69 วรรคห้า
เช่นกันว่า เมื่อข้อบังคับหรือการด�ำเนินการของพรรคการเมืองนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญ
มาตรา 68 วรรคสี่ ซึ่งได้แก่ ความเป็นอิสระของรัฐ บูรณภาพที่ไม่อาจแบ่งแยกได้
ของอาณาเขตและชาติ สิทธิมนุษยชน หลักความเสมอภาคและหลักนิตธิ รรม อ�ำนาจอธิปไตย
ของชาติ หลักของความเป็นประชาธิปไตยและความเป็นสาธารณรัฐฆราวาส ในส่วนนี้
ถือว่าเป็นการบัญญัตไิ ว้อย่างชัดเจน แต่การบัญญัตขิ อบเขตไว้เพียงแค่การเป็นข้อบังคับ
ของพรรคการเมืองหรือการด�ำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองอาจจะมีปัญหาและ
อุปสรรคต่อไปในอนาคตได้ กล่าวคือ บทบัญญัตินี้มีขอบเขตไม่ครอบคลุมถึงการกระท�ำ
ของบุคคลธรรมดาที่มิได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองแต่ใช้เสรีภาพแสดงความคิดเห็น
ปลุ ก ระดม หรื อ เผยแพร่ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารอั น เป็ น การบ่ อ นท� ำ ลายหลั ก การส� ำ คั ญ
ของประเทศตามมาตรา 68 วรรคสี่ ย่อมไม่มบี ทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญทีจ่ ะยับยัง้ การกระท�ำ
ของบุคคลดังกล่าวหรือลงโทษบุคคลดังกล่าวในทางการเมืองได้ แม้อาจลงโทในทางอาญาได้
ตามความผิดต่อความมัน่ คงของประเทศก็ตาม จึงอาจถือได้วา่ เป็นข้อจ�ำกัดประหารหนึง่
ของขอบเขตการใช้กลไกประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ของตุรกี
		 ในส่วนของมาตรการและกลไก เมื่อพิจารณาแล้วพบว่ารัฐธรรมนูญของตุรกี
ก� ำ หนดมาตรการและกลไกจั ด การกั บ การด� ำ เนิ น การที่ ขั ด ต่ อ หลั ก การส� ำ คั ญ
ของรัฐธรรมนูญทัง้ 6 ประการ ในมาตรา 68 วรรคสี่ โดยใช้มาตรการยุบพรรคการเมืองและ
ห้ามสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรคไปจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ หรือแม้กระทั่ง
การสัง่ มิให้ได้รบั การช่วยเหลือจากรัฐ ก็ถอื เป็นมาตรการหรือกลไกทีม่ คี วามหลากหลาย
ยืดหยุ่นกับสถานการณ์พอสมควร แต่ในส่วนของมาตรการตรวจสอบความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้นพบว่ารัฐธรรมนูญของตุรกีก�ำหนดไว้
ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจตรวจสอบได้เฉพาะรูปแบบ ไม่สามารถตรวจสอบเนื้อหาได้
อย่างไรก็ตาม ศาลรัฐธรรมนูญก็มักจะเข้าไปตรวจสอบเชิงเนื้อหาอยู่นั่นเอง โดยอ้างว่า
ร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต้องมีความสมบูรณ์ที่จะเสนอต่อรัฐสภาได้
ศาลรัฐธรรมนูญจึงต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของร่างแก้ไขเพิม่ รัฐธรรมนูญด้วย จึงอาจ
ถือเป็นปัญหาอุปสรรคว่า หากต่อไปศาลรัฐธรรมนูญปฏิเสธไม่เข้าไปตรวจสอบเนื้อหา
ของการแก้ไขเพิ่มรัฐธรรมนูญจะมีกลไกหรือองค์กรใดเข้าไปคุ้มครองหลักการพื้นฐาน
ที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ในมาตรา 1 ถึงมาตรา 3 ได้
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		 ในส่วนขององค์กรที่มีหน้าที่และอ�ำนาจในการด�ำเนินมาตรการประชาธิปไตย
ทีป่ กป้องตนเองได้ของตุรกีคอื ศาลรัฐธรรมนูญ ซึง่ นับว่ามีความเหมาะสมอย่างยิง่ เนือ่ งจาก
ศาลรัฐธรรมนูญเป็นศาลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรักษาความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
หากมีการกระท�ำใดของพรรคการเมืองที่กระทบต่อหลักการส�ำคัญซึ่งรัฐธรรมนูญ
ให้การรับรองไว้ เช่น มาตรา 68 วรรคสี่ ซึ่งได้แก่ ความเป็นอิสระของรัฐ บูรณภาพ
ที่ไม่อาจแบ่งแยกได้ของอาณาเขตและชาติ สิทธิมนุษยชน หลักความเสมอภาคและ
หลักนิติธรรม อ�ำนาจอธิปไตยของชาติ หลักของความเป็นประชาธิปไตยและความเป็น
สาธารณรัฐฆราวาส ก็ชอบแล้วทีศ่ าลรัฐธรรมนูญในฐานะผูพ้ ทิ กั ษ์รฐั ธรรมนูญจะมีอำ� นาจ
สั่งยุบพรรคการเมืองซึ่งมีข้อบังคับหรือกิจกรรมที่ขัดต่อหลักการที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้
อย่างไรก็ตาม หลังจากการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของแอร์โดอานในปี ค.ศ. 2010
เป็นที่น่าสังเกตว่า ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นองค์กรที่เคยมีบทบาทหลักในการปกป้อง
หลักการส�ำคัญของประเทศอันมีพนื้ ฐานมาจากลัทธิเคมาลได้ถกู “ล้อมกรอบ” จากฝ่าย
การเมืองท�ำให้ศาลรัฐธรรมนูญระมัดระวังการแสดงบทบาทในฐานะผูพ้ ทิ กั ษ์ลทั ธิเคมาล
ลงอย่างมาก จึงอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อไปในอนาคตว่า หากฝ่ายการเมืองทีค่ รองอ�ำนาจ
ในปัจจุบนั ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพือ่ ยกเลิกหลักการทีร่ ฐั ธรรมนูญรับรองไว้ในมาตรา 1
ถึงมาตรา 3 จะยังคงถูกตรวจสอบโดยศาลรัฐธรรมนูญได้อยู่หรือไม่
3.5 หลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ในสาธารณรัฐฝรั่งเศส
		 ส�ำหรับหลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ในสาธารณรัฐฝรั่งเศสนี้ จะได้
น�ำเสนอถึงสภาพการเมืองและก�ำเนิดรัฐธรรมนูญแห่งประเทศฝรั่งเศส (3.5.1) จากนั้น
จะน�ำเสนอบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่ก�ำหนดกลไกปกป้องประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญ
(3.5.2) และปัญหาอุปสรรค และข้อจ�ำกัดในการใช้กลไกในการป้องกันตนเองหรือสิทธิ
พิทักษ์รัฐธรรมนูญในประเทศฝรั่งเศส (3.5.3) โดยมีรายละเอียดดังนี้
		 3.5.1 สภาพการเมืองและก�ำเนิดรัฐธรรมนูญแห่งประเทศฝรั่งเศส
		 เดิ ม ที ป ระเทศฝรั่ ง เศสปกครองในระบบสมบู ร ณาญาสิ ท ธิ ร าชย์ โ ดยมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยประวัติศาสตร์ของรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสมีจุดเริ่มต้นจาก
การที่ฝรั่งเศสท�ำสงครามกับอังกฤษ ในปี (ค.ศ 1396 - 1454) หรือที่เรียกว่า สงคราม
ร้อยปี (Hundred Years Wars) ซึง่ จากผลของสงครามร้อยปีนสี้ ง่ ผลให้ให้ดนิ แดนฝรัง่ เศส
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ทีเ่ คยเป็นของอังกฤษกลับมาเป็นของฝรัง่ เศส และท�ำให้พระราชอ�ำนาจของพระมหากษัตริย์
ฝรั่งเศสมีมากขึ้น โดยขุนนางฝรั่งเศสมอบความไว้วางใจแก่กษัตริย์ฝรั่งเศส โดยกษัตริย์
มีพระราชอ�ำนาจในการด�ำเนินการใด ๆ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากสภาฐานันดร (Estate
General) เช่น การเก็บภาษี และไม่มีการเรียกร้องให้กษัตริย์เปิดการประชุมสภา
นับเป็นเวลากว่าร้อยปี
		 สภาวการณ์เช่นนีท้ ำ� ให้พระราชอ�ำนาจของพระมหากษัตริยเ์ พิม่ สูงยิง่ ขึน้ จนสมัย
พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งราชวงศ์บูรบงก์ สถาบันกษัตริย์ของฝรั่งเศสก้าวเข้าสู่ระบบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์อย่างแท้จริง โดยค�ำกล่าวของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ทีว่ า่ “I am the
state” สภาพสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในฝรั่งเศสส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในยุคต่อมา
อย่างรุนแรง เมื่อถึงสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 เกิดการปฏิวัติใหญ่ในเดือนสิงหาคม 1789
ภายหลังการปฏิวตั ใิ หญ่ประเทศฝรัง่ เศสได้มกี ารจัดท�ำรัฐธรรมนูญใหม่ขนึ้ มา ฝรัง่ เศสได้
ก้าวเข้าสู่ยุคแห่งสิทธิเสรีภาพ ภายหลังจากที่ประเทศฝรั่งเศสเปลี่ยนแปลงการปกครอง
จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยในปี ค.ศ. 1789 ก็ได้มี
การบัญญัติรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรขึ้นในปี ค.ศ. 1791 เป็นฉบับแรก
		 ในระหว่างการร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 3 ในปี ค.ศ. 1795 นักปราชญ์และนักการเมือง
ชื่อดังคนหนึ่งในขณะนั้น คือ Emmanuel Joseph SIEYES (1748-1836) ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในคณะผูร้ า่ งรัฐธรรมนูญ ได้เสนอให้มี “ลูกขุนรัฐธรรมนูญ” (Jurie constitutionnaire) ขึน้
เพื่อให้ท�ำหน้าที่เป็นหลักประกันของความเป็นเอกสารทางการเมืองสูงสุดของประเทศ
คือรัฐธรรมนูญนั่นเอง โดย Emmanuel-Joseph Sieyès เห็นว่า เพื่อที่จะให้เกิดการ
เคารพในความเป็นเอกสารทางการเมืองที่สูงที่สุดของรัฐธรรมนูญสมควรที่จะมีองค์กร
หรืออ�ำนาจใดอ�ำนาจหนึง่ ซึง่ สามารถยกเลิกเพิกถอนการกระท�ำ หรือกฎหมายทีข่ ดั หรือ
แย้งกับรัฐธรรมนูญได้ ความเห็นของ Sieyès นี้ เป็นความเห็นทีส่ อดคล้องและมีทมี่ าจาก
ความเห็นของ Sieyès ก่อนหน้านี้ในส่วนที่เกี่ยวกับที่มาของอ�ำนาจในการจัดท�ำ
รัฐธรรมนูญว่า อ�ำนาจในการจัดให้มีรัฐธรรมนูญ (pouvoir constituant) กับอ�ำนาจ
ทีเ่ กิดจากรัฐธรรมนูญ (pouvoir constitué) เป็นคนละอ�ำนาจกัน เพราะเมือ่ มีรฐั ธรรมนูญ
ขึ้นแล้ว รัฐธรรมนูญย่อมเป็นผู้จัดตั้งระบบกฎหมาย ระบบการเมืองการปกครองขึ้นมา
องค์กรต่าง ๆ ที่รับมอบอ�ำนาจมาจากรัฐธรรมนูญจึงไม่สามารถใช้อ�ำนาจนั้นให้ขัดกับ
รัฐธรรมนูญได้ เพราะเป็นองค์กรที่อยู่ภายใต้ของอ�ำนาจที่รัฐธรรมนูญก�ำหนด
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		 Sieyès ได้เสนอให้จัดตั้งลูกขุนรัฐธรรมนูญขึ้นมาในรูปแบบของคณะกรรมการ
พิเศษ (ad hoc) แยกต่างหากจากศาลยุตธิ รรม ท�ำหน้าทีค่ วบคุมกฎหมายและการกระท�ำ
ต่าง ๆ มิให้ขัดรัฐธรรมนูญ โดยเห็นว่าคณะกรรมการพิเศษควรมีจ�ำนวน 18 คน แต่งตั้ง
จากสภาปฏิวัติ”353 มีการสับเปลี่ยนให้ออกจากต�ำแหน่งทุกปี จ�ำนวน 1 ใน 3 ข้อเสนอ
ของ Sieyès ก่อให้เกิดการวิพากษ์วจิ ารณ์และถกเถียงกันมากในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับ
ปี ค.ศ. 1795 ซึง่ ส่วนใหญ่แล้วผูค้ ดั ค้านเห็นว่า “ลูกขุนรัฐธรรมนูญ” จะเป็นองค์กรทีอ่ ยูส่ งู กว่า
อ�ำนาจรัฐ (pouvoirs publics) ทั้งหมดและท�ำหน้าที่ตรวจสอบการกระท�ำทั้งหลาย
รวมทัง้ เป็นหลักประกันความเป็นอิสระและความเป็นปึกแผ่นของรัฐธรรมนูญนัน้ หากคน
เหล่านี้กระท�ำสิ่งใดที่เกินขอบอ�ำนาจหน้าที่ของตน ใครหรือองค์กรใดจะเป็นผู้ควบคุม
หรือระงับการกระท�ำของลูกขุนรัฐธรรมนูญ จากเหตุผลดังกล่าวเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับ
ปี ค.ศ. 1795 ประกาศใช้บังคับ จึงไม่มีการจัดตั้งองค์กรพิเศษขึ้นมาเพื่อท�ำการควบคุม
กฎหมายมิให้ขัดรัฐธรรมนูญ
		 โดยการจัดท�ำรัฐธรรมนูญของฝรัง่ เศสอาจแบ่งได้ 5 ระยะเวลา ตามการสถาปนา
รัฐธรรมนูญทั้งห้าฉบับ มีรายละเอียดดังนี้
		 สาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 1 สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 21 กันยายน ค.ศ. 1792 ได้จัดตั้ง
รัฐบาลขึน้ มาเป็นครัง้ แรกในฝรัง่ เศสคือ La Convention nationale หรือสภากงว็องซียง
แห่งชาติ หลังจากการล่มสลายของราชอาณาจักรฝรั่งเศส ซึ่งในยุคนี้มีการเข่นฆ่าชีวิต
ผู้คนมากมายตามค�ำสั่งของมักซีมีเลียง รอแบ็สปีแยร์ ประธานสภากงว็องซียงแห่งชาติ
จึงท�ำให้ผู้คนเรียกยุคสมัยนั้นว่าสมัยแห่งความน่าสะพรึงกลัว ก่อนที่รอแบ็สปีแยร์จะถูก
ประหารด้วยกิโยตีน เมือ่ วันที่ 28 กรกฎาคม ค.ศ. 1794 และในทีส่ ดุ สาธารณรัฐฝรัง่ เศสที่ 1
ก็ล่มสลายลงในปี ค.ศ. 1804 จากการขึ้นครองราชย์ของนโปเลียน
		 สาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 2 (1848-1852)354 เมื่อนายพลนโปเลียน โบนาปาร์ต
(Charles-Louis-Napoléon Bonaparte) ท�ำการรัฐประหารในปี ค.ศ. 1799 และ
สถาปนาตนเองเป็นจักรพรรดินโปเลียนที่ 3 ก็มีการจัดท�ำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ คือ
353
354

Convention Nationale หรือสภาปฏิวัติเป็นองค์กรที่ท�ำหน้าที่สภานิติบัญญัติในระหว่างปี ค.ศ. 1792
ถึง ค.ศ. 1795
Régime semi-présidentiel (1848-1851)
Régime présidentiel (1851-1852)
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Constitution de 1848 และได้จัดตั้ง “สภาเซนาต์ผู้พิทักษ์รัฐธรรมนูญ” (senat
conservateur) ขึ้นตามแนวความคิดของ SIEYES ประกอบด้วยสมาชิก 80 คน
ท�ำหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 21 คือ รักษาและยกเลิกการกระท�ำทุกอย่างที่ขัด
รัฐธรรมนูญซึง่ มีทมี่ าจากรัฐบาลหรือคณะกรรมการร่างกฎหมาย (tribunat)355 อย่างไรก็ดี
ไม่ปรากฎว่าสภาเซนาต์ผพู้ ทิ กั ษ์รฐั ธรรมนูญได้เคยวินจิ ฉัยว่า การกระท�ำหรือกฎหมายใด
ขัดรัฐธรรมนูญเลย ทั้งที่ในปี ค.ศ.1804 เมื่อนายพลนโปเลียน โบนาปาร์ต สถาปนา
ตนเองเป็นจักรพรรดิก็เป็นการกระท�ำที่ขัดรัฐธรรมนูญ
		 รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐที่ 3 (ค.ศ. 1870 - 10 กรกฎาคม ค.ศ. 1940)
อยู่ระหว่างยุคจักรวรรดิฝรั่งเศสที่ 2 กับรัฐบาลฝรั่งเศสวิชชี เกิดขึ้นหลังจากการพ่ายแพ้
ของฝรั่งเศสต่อจักรวรรดิเยอรมัน ในสงครามฝรั่งเศส-ปรัสเซีย เมื่อ ค.ศ. 1870 ซึ่งท�ำให้
ฝรัง่ เศสสูญเสียอาลซัส-ลอแรน และด�ำรงอยูม่ าจนล่มสลายใน ค.ศ. 1940 จากการรุกราน
ของนาซีเยอรมัน ท�ำให้ฝรัง่ เศสถูกยึดครอง ยุคนีเ้ ป็นยุคของสาธารณรัฐฝรัง่ เศสทีอ่ ายุยนื
ที่สุด นับตั้งแต่มีการปฏิวัติฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1789 เป็นต้นมา
		 รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐที่ 4 ระบบการควบคุมกฎหมายมิให้ขดั รัฐธรรมนูญ
ของฝรั่งเศสหายไปจากรัฐธรรมนูญพักหนึ่ง จนกระทั่งในรัฐธรรมนูญ ฉบับปี ค.ศ. 1946
รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฉบับที่ 4 ถือว่าเป็นสาธารณรัฐที่ได้ฟื้นฟูมาจากสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศสที่ 3 ที่ได้ก่อตั้งหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ก็ได้ประสบปัญหาและล้มเหลว
ในกาลต่อมา เนื่องจากนโยบายการปกครองที่ผิดพลาด มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
แห่งสาธารณรัฐเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ค.ศ. 1946 ซึ่งก็ท�ำให้สาธารณรัฐฝรั่งเศสได้เริ่ม
ก่อตัง้ ขึน้ มีการพยายามทีจ่ ะท�ำให้การปกครองฝ่ายบริหารนัน้ แข็งแรงและมัน่ คง เพือ่ ทีจ่ ะ
ป้องกันเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ ในสมัยก่อนสงครามโลกครัง้ ที่ 2 แต่ความอ่อนแอและไม่มนั่ คง
ก็ยังคงอยู่และก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งในรัฐบาล ซึ่งในยุคนี้ก็ได้เห็นการเจริญ
เติบโตอย่างเข้มแข็งของเศรษฐกิจฝรั่งเศส อย่างไรก็ตาม รัฐบาลฝรั่งเศสตัดสินใจที่จะ
ปลดปล่อยอาณานิคมที่เหลืออยู่ เนื่องจากปัญหาและการก่อจลาจลในอาณานิคม
ของฝรัง่ เศส การจลาจลในแอลจีเรียเป็นการสิน้ สุดสาธารณรัฐที่ 4 และชาร์ลส์ เดอ กอลส์
ก่อตั้งสาธารณรัฐที่ 5
355

รัฐธรรมนูญ ฉบับปี ค.ศ. 1791 ได้ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการร่างกฎหมาย (tribunat) จ�ำนวน 100 คน
ตั้งโดยวุฒิสภา (sénat) ท�ำหน้าที่พิจารณาร่างกฎหมายให้วุฒิสภา สถานะของ tribunat เทียบเท่ากับ
สภานิติบัญญัติชั้นต้น
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		 ส�ำหรับการคุ้มครองรัฐธรรมนูญ ได้มีการบัญญัติไว้ในหมวด 11 ของรัฐธรรมนูญ
ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ การแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ โดยในมาตรา 91 ก� ำ หนดให้ มี
“คณะกรรมการรัฐธรรมนูญ” (Comite Constitutional) ประกอบด้วย ประธานาธิบดี
ท�ำหน้าที่ประธาน ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานสภาแห่งสาธารณรัฐ (Conseil
de la Republique) ซึ่งเทียบเท่ากับประธานวุฒิสภา รวมทั้งกรรมการ 7 คน จากสภา
ผูแ้ ทนราษฎร และอีก 3 คน จากสภาแห่งสาธารณรัฐ ท�ำหน้าทีต่ รวจสอบว่าร่างกฎหมาย
ที่ผ่านการพิจารณาของรัฐสภามีผลเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหรือไม่ หากพบว่า
มีบทบัญญัติที่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญก็จะต้องส่งกลับไปให้สภาผู้แทนราษฎร
พิจารณาใหม่ ในทางปฏิบัติปรากฎว่า ตลอดระยะเวลาในการใช้รัฐธรรมนูญฉบับ
ปี ค.ศ. 1946 นี้ มีเพียงครั้งเดียวที่คณะกรรมการรัฐธรรมนูญส่งร่างกฎหมายกลับไปให้
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาใหม่
		 รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐที่ 5 ค.ศ 1958 จัดท�ำขึ้นในสมัยประธานาธิบดี
ชาล์ล เดอ โกล ที่เกิดขึ้นมาจากความล้มเหลวในระบบการเมืองการปกครองและ
เศรษฐกิจของประเทศฝรั่งเศส รัฐสภาในขณะนั้นจึงได้ตรากฎหมายขึ้นมาฉบับหนึ่ง คือ
กฎหมายลงวันที่ 3 มิถุนายน ค.ศ. 1958 มอบอ�ำนาจในการบริหารประเทศให้นายพล
Charles de GAULLE พร้ อ มทั้ ง มอบอ� ำ นาจในการจั ด ท� ำ รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ใหม่
เพื่อแก้ปัญหาของประเทศ
		 โดยรัฐบาลได้ตั้งคณะท�ำงานประกอบด้วยนักวิชาการและข้าราชการจากสภา
แห่งรัฐ (Conseil d’Etat) เพื่อร่างรัฐธรรมนูญ โดยมีนาย Michel Debré356 นักวิชาการ
ซึ่งมารับต�ำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท�ำหน้าที่เป็นประธานคณะท�ำงาน
ใช้เวลาในการร่างรัฐธรรมนูญอยู่ 2 เดือนเศษ จากนั้นเมื่อได้น�ำร่างรัฐธรรมนูญ
ให้ประชาชนออกเสียงแสดงประชามติ เมื่อวันที่ 28 กันยายน ค.ศ. 1958 และมีผู้
เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญถึง 85% ของผูม้ าใช้สทิ ธิ จึงมีการประกาศใช้บงั คับรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่ในวันที่ 4 ตุลาคม ค.ศ. 1958
		 รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ฉบับวันที่ 4 ตุลาคม ค.ศ. 1958 จัดท�ำขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประเทศฝรั่งเศสซึ่งปกครองภายใต้ระบอบสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 4
หลุดพ้นจากความไม่มเี สถียรภาพของรัฐบาลและวิกฤตสงครามแอลจีเรีย โดยมีหลักการ
356

นาย Michel Debré เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีคนแรกแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 5 (ค.ศ. 1959-1962.)
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ส�ำคัญ คือ สร้างความแข็งแกร่งให้กบั ฝ่ายบริหาร โดยนาย Michel Debré ซึง่ เป็นผูย้ กร่าง
รัฐธรรมนูญได้นำ� แนวทางในการยกร่างฯ มาจากระบอบรัฐสภาแบบประเทศอังกฤษ ซึง่ เป็น
ระบบทีต่ ำ� แหน่งนายกรัฐมนตรีมคี วามแข็งแกร่ง นอกจากนี้ นายพล Charles de GAULLE
ยังได้ผลักดันให้รัฐธรรมนูญก�ำหนดให้ประธานาธิบดีเป็นผู้พิทักษ์สถาบันต่าง ๆ ของรัฐ
โดยได้วางกฎเกณฑ์ส�ำหรับสถาบันต่าง ๆ ของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
ของสาธารณรัฐฝรัง่ เศสที่ 5 ซึง่ ถือหลักการปกครองว่า “รัฐบาลจากประชาชน โดยประชาชน
และเพื่อประชาชน” ทั้งนี้ กฎหมายสูงสุดฉบันนี้ได้รับการแก้ไขแล้ว 24 ครั้ง357 โดยการ
357

การแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 5
1. ค.ศ. 1960: กฎหมายแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่ 60-525 ลงวันที่ 4 มิถุนายน ค.ศ. 1960 เพิ่มเติมบทบัญญัติ
ในหมวดที่ 12 ของรัฐธรรมนูญ โดยได้แก้ไขมาตรา 85 และ 86
2. ค.ศ. 1962: กฎหมายแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ 62-1292 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 1962 ว่าด้วยการ
เลือกตั้งประธานาธิบดีทางตรง โดยได้แก้ไขมาตรา 6 และ 7
3. ค.ศ. 1963: กฎหมายแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ 63-1327 ลงวันที่ 30 ธันวาคม ค.ศ. 1963 โดยได้แก้ไข
มาตรา 28
4. ค.ศ. 1974: กฎหมายแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ 74-904 ลงวันที่ 29 ตุลาคม ค.ศ. 1974 ว่าด้วยการแก้ไข
มาตรา 61 ของรัฐธรรมนูญ
5. ค.ศ. 1976: กฎหมายแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ 76-527 ลงวันที่ 18 มิถุนายน ค.ศ. 1976 ว่าด้วยการแก้ไข
มาตรา 7 ของรัฐธรรมนูญ
6. ค.ศ. 1992: กฎหมายแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ 92-554 ลงวันที่ 25 มิถนุ ายน ค.ศ. 1992 เพิม่ เติมหมวดว่าด้วย
“ประชาคมยุโรปและสหภาพยุโรป” โดยได้เรียงล�ำดับหมายเลขหมวดใหม่สำ� หรับหมวดที่ 14 และ 15
และได้แก้ไขมาตรา 2, 54 และ 74 และเพิ่มเติมหมวดใหม่คือหมวดที่ 14 ซึ่งมีมาตราใหม่คือ มาตรา
88-1, 88-2, 88-3 และ 88-4
7. ค.ศ. 1993: กฎหมายแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ 93-952 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม ค.ศ. 1993 ว่าด้วยการแก้ไข
รัฐธรรมนูญฉบับวันที่ 4 ตุลาคม ค.ศ. 1958 โดยได้แก้ไขหมวดที่ 8, 9, 10 และ 16 และได้เรียงล�ำดับ
หมายเลขหมวดใหม่ส�ำหรับหมวดที่ 10, 11, 12, 13, 14, 15 และ 16 และได้แก้ไขมาตรา 65 และ
68 พร้อมทั้งได้เพิ่มเติมหมวดใหม่คือหมวดที่ 10 ซึ่งมีมาตราใหม่คือ มาตรา 68-1, 68-2 และ 93
8. ค.ศ. 1993: กฎหมายแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ 93-1256 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน ค.ศ. 1993 ว่าด้วยความ
ตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิในการขอลี้ภัย โดยได้เพิ่มเติมมาตรา 53-100
9. ค.ศ. 1995: กฎหมายแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ 95-880 ลงวันที่ 4 สิงหาคม ค.ศ. 1995 ว่าด้วยการขยาย
กรอบการใช้ประชามติ การก�ำหนดให้สภามีวาระการประชุมหนึง่ ครัง้ ต่อปี การแก้ไขความละเมิดมิได้
ของรัฐสภา โดยได้ยกเลิกบทบัญญัตวิ า่ ด้วย “ประชาคม” และบทเฉพาะกาล ทัง้ นี้ ได้แก้ไขมาตรา 1, 2, 5,
11, 12, 26, 28, 48, 49, 51, 70 และ 88 และได้เพิ่มเติมมาตรา 68-3 (มาตราที่ยกเลิกอยู่ในหมวดที่
13 และ 17 คือ 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 92 และ 93
10. ค.ศ. 1996: กฎหมายแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ 96-138 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1996 ว่าด้วยการแก้ไข
มาตรา 34 และ 39 รวมถึงการเพิ่มมาตรา 47-1
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แก้ไขรัฐธรรมนูญได้ด�ำเนินการด้วยวิธีต่าง ๆ คือ การแก้ไขโดยสภาผู้แทนแห่งรัฐหรือ
Congrès (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาลงคะแนนเสียงพร้อมกัน) หรือ
การแก้ไขซึ่งรับรองโดยประชาชนผ่านทางประชามติ
11. ค.ศ. 1998: กฎหมายแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ 98-610 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม ค.ศ. 1998 เกี่ยวกับ
นิวคาเลโดเนีย (la Nouvelle-Calédonie) โดยได้เพิ่มเติมหมวดที่ 13 ซึ่งมีมาตรา 76 และ 77
12. ค.ศ. 1999: กฎหมายแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ 99-49 ลงวันที่ 25 มกราคม ค.ศ.1999 แก้ไขมาตรา 88-2
และ 88-4
13. ค.ศ. 1999: กฎหมายแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ 99-568 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม ค.ศ. 1999 เพิ่มเติมมาตรา
53-2 ว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศในหมวดที่ 6
14. ค.ศ. 1999: กฎหมายแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ 99-569 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม ค.ศ. 1999 ว่าด้วยความเสมอภาค
ของผู้หญิงและผู้ชาย โดยได้แก้ไขมาตรา 3 และ 4
15. ค.ศ. 2000: กฎหมายแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ 2000-64 ลงวันที่ 2 ตุลาคม ค.ศ. 2000 ว่าด้วยวาระการ
ด�ำรงต�ำแหน่งของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ โดยได้แก้ไขมาตรา 6
16. ค.ศ. 2003: กฎหมายแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ 2003-267 ลงวันที่ 25 มีนาคม ค.ศ. 2003 ว่าด้วยหมายจับ
ในระดับสหภาพยุโรป โดยได้แก้ไขมาตรา 88-2
17. ค.ศ. 2003: กฎหมายแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ 2003-276 ลงวันที่ 28 มีนาคม ค.ศ. 2003 ว่าด้วยการกระจาย
อ�ำนาจการบริหารแผ่นดินของสาธารณรัฐ โดยได้แก้ไขมาตรา 1, 7, 13, 34, 39, 60, 72, 73 และ 74
และได้เพิ่มเติมมาตรา 37-1, 72-1, 72-2, 72-3, 72-4 และ 74-1
18. ค.ศ. 2005: กฎหมายแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ 2005-204 ลงวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 2005 แก้ไขหมวดที่ 15
โดยได้แก้ไขชือ่ ของหมวดที่ 15 และมาตรา 60, 88-1, 88-2, 88-3 และ 88-4 พร้อมทัง้ เพิม่ เติมมาตรา
88-5, 88-6 และ 88-7
19. ค.ศ. 2005: กฎหมายแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ 2005-205 ลงวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 2005 ว่าด้วยกฎบัตร
สิ่งแวดล้อม โดยได้แก้ไขอารัมภบท และมาตรา 34
20. ค.ศ. 2007: กฎหมายแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ 2007-237 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2007 เพิ่มเติม
มาตรา 77
21. ค.ศ. 2007: กฎหมายแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ 2007-238 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2007 ว่าด้วยการ
แก้ไขหมวดที่ 9 โดยได้แก้ไขชื่อของหมวดที่ 11 และมาตรา 67 และ 68
22. ค.ศ. 2007: กฎหมายแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ 2007-239 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2007 ว่าด้วยการ
ห้ามใช้โทษประหารชีวิต โดยได้เพิ่มเติมมาตรา 66-1
23. ค.ศ. 2008: กฎหมายแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ 2008-103 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2008 แก้ไขหมวดที่ 15
โดยได้แก้ไขชื่อของหมวดที่ 11 และมาตรา 88-1, 88-2 และ 88-5 พร้อมทั้งมาตรา 88-6 และ 88-7
24. ค.ศ. 2008: กฎหมายแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ 2008-724 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม ค.ศ. 2008 ว่าด้วยการ
ปรับปรุงสถาบันของสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 5 ให้ทันสมัย โดยได้แก้ไขชื่อของหมวดที่ 11 และ 14 และ
แก้ไข 1, 3, 4, 6, 11, 13, 16, 17, 18, 24, 25, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47-1, 48, 49,
56, 61, 62, 65, 69, 70, 71, 72-3, 73, 74-1, 88-4, 88-5, 88-6 และ 89 พร้อมทัง้ เพิม่ เติมหมวดที่ 11
ทวิ และมาตรา 34-1, 47-2, 50-1, 51-1, 51-2, 61-1, 71-1, 75-1 และ 87
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		 ส�ำหรับแนวความคิดในการให้มี “การควบคุมกฎหมายมิให้ขัดรัฐธรรมนูญ” นั้น
ได้มกี ารบัญญัตถิ งึ เรือ่ งคณะตุลาการรัฐธรรมนูญไว้เป็นหมวดพิเศษ คือ หมวด 7 มาตรา 56
ถึงมาตรา 63 และนอกจากนี้ เนื่องจากมาตรา 63 แห่งรัฐธรรมนูญ บัญญัติไว้ว่า
ให้มีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญก�ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดองค์กรและการ
ด�ำเนินการของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตลอดทั้งกระบวนวิธีพิจารณา และโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การก�ำหนดระยะเวลาในการเสนอข้อขัดแย้งให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัย
ดังนัน้ ในเวลาต่อมาจึงได้มกี ารจัดท�ำกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ที่ 58-1067 ลงวันที่
7 พฤศจิกายน ค.ศ. 1958 ซึ่งยังมีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน แต่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติม
4 ครั้ง คือ ในปี ค.ศ. 1959, 1974, 1990 และ 1995
		 3.5.2 บทบัญญัติที่ก�ำหนดกลไกปกป้องประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญ
		 ส�ำหรับบทบัญญัติที่ก�ำหนดกลไกปกป้องประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญนั้น
ในส่วนนี้จะได้กล่าวถึง รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐที่ 5 (ค.ศ. 1958) (3.5.2.1) กฎหมาย
พรรคการเมือง (3.5.2.2)
3.5.2.1 รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐที่ 5 ค.ศ 1958
					 1) การเคารพรัฐธรรมนูญในฐานะกฎหมายสูงสุด
					 มาตรา 5 (รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 4 สิงหาคม ค.ศ. 1995)
					 “ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐต้องดูแลให้มีการเคารพในบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ และจะต้องใช้อ�ำนาจที่มีอยู่ดูแลการด�ำเนินการของสถาบันการเมือง
แห่งรัฐให้เป็นไปโดยปกติและให้มีความต่อเนื่องของรัฐ
					 ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเป็นผู้ประกันความเป็นเอกราชของชาติ
บูรณภาพแห่งดินแดนและการเคารพต่อสนธิสัญญาต่าง ๆ”
					 บทบัญญัติดังกล่าวนี้ก�ำหนดให้ประธานาธิบดีในฐานะประมุขของรัฐ
ใช้อ�ำนาจโดยเคารพบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและใช้อ�ำนาจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหลักการ
ในมาตรา 5 นี้ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
				 2) กรณีทมี่ กี ารทรยศต่อประเทศชาติอย่างร้ายแรงของประธานาธิบดี
					 มาตรา 68 ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐต้องรับผิดชอบต่อการกระท�ำ
ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนก็ตอ่ เมือ่ เป็นกรณีทมี่ กี ารทรยศต่อประเทศชาติอย่างร้ายแรง
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐจะถูกกล่าวหาว่ากระท�ำการดังกล่าวได้ก็แต่โดยมติ
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ของสภาทัง้ สองทีไ่ ด้ออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกันอย่างเปิดเผยและโดยเสียงข้างมาก
อย่ า งเด็ ด ขาดของจ� ำ นวนสมาชิ ก ทั้ ง หมดที่ มี อ ยู ่ ข องแต่ ล ะสภา ในกรณี ดั ง กล่ า ว
ให้ศาลอาญาชั้นสูงเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดการกระท�ำของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ”
					 โดยทัว่ ไปแล้วในระบอบการปกครองไม่วา่ จะเป็นในระบอบใด หลักว่าด้วย
ความไม่ตอ้ งรับผิดชอบของประมุขของชาติ (Le principe d’irresponsabilité) จัดได้วา่
เป็นจารีตประเพณีและกฎหมายที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป ในส่วนของการเมือง
การปกครองฝรัง่ เศสก็เช่นกัน รัฐธรรมนูญปี ค.ศ. 1791 มาตรา 2 บัญญัตวิ า่ “บุคคลของ
กษัตริยจ์ ะถูกละเมิดไม่ได้และศักดิส์ ทิ ธิ”์ รัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1875 มาตรา 6 วรรคสอง
ระบุวา่ “ประธานาธิบดีตอ้ งรับผิดชอบเฉพาะกรณีทรยศต่อชาติอย่างร้ายแรง” (La haute
trahison) รัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1946 และฉบับปัจจุบัน คือ ฉบับปี ค.ศ. 1958 ก็ได้
น�ำหลักการและบทบัญญัติเรื่องหลักว่าด้วยความไม่ต้องรับผิดชอบของประมุขของชาติ
(Le principe d’irresponsabilité) ดังกล่าวยึดถือเรื่อยมา
					 รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐที่ 5 (ค.ศ. 1958) บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องความ
รับผิดทางอาญาของประธานาธิบดีไว้ในหมวดทีเ่ ก้าว่าด้วย “ศาลอาญาชัน้ สูง” ประกอบ
ด้วย 2 มาตรา ดังนี้
					 มาตรา 67
					 “ให้มีศาลอาญาชั้นสูง
					 ศาลอาญาชัน้ สูงประกอบด้วยผูพ้ พิ ากษาทีเ่ ลือกจากสมาชิกของสภาทัง้ สอง
ในที่ประชุมของแต่ละสภาจ�ำนวนเท่า ๆ กัน โดยให้สภาผู้แทนราษฎรเลือกจากสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเลือกจากสมาชิกวุฒิสภา เพื่อประกอบเป็นศาลอาญา
ชั้นสูงในทุกครั้ง ภายหลังจากที่ได้มีการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งตามวาระของสภาใด
สภาหนึ่ง และให้ผู้พิพากษาศาลอาญาชั้นสูงเลือกประธานศาลอาญาชั้นสูงจากบรรดา
ผู้พิพากษาด้วยกัน
					 ท�ำให้มกี ฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญก�ำหนดองค์ประกอบของศาลอาญา
ชั้นสูง หลักเกณฑ์ในการด�ำเนินงานรวมทั้งกระบวนวิธีพิจารณาของศาล”
					 มาตรา 68
					 ประธานาธิบดีไม่ต้องรับผิดชอบต่อการด�ำเนินการใด ๆ ในการปฏิบัติ
หน้าที่ในขณะด�ำรงต�ำแหน่ง เว้นแต่กรณีที่มีการทรยศต่อประเทศชาติอย่างร้ายแรง
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ประธานาธิบดีจะถูกกล่าวหาว่ากระท�ำการดังกล่าวได้ก็แต่โดยมติของสภาทั้งสองที่ได้
ออกเสียงลงคะแนนอย่างเปิดเผยและได้รับความเห็นชอบในมติดังกล่าวด้วยเสียง
ข้างมากอย่างเด็ดขาดของจ�ำนวนสมาชิกทัง้ หมดของแต่ละสภา ในกรณีดงั กล่าว ให้ศาล
อาญาชั้นสูงเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดการกระท�ำของประธานาธิบดี”
					 ในเรื่องนี้ได้เคยมีการฟ้องประธานาธิบดี Jacques CHIRAC ให้รับผิด
ทางอาญาในศาลอาญาชั้นสูง ค�ำพิพากษาของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา (L’Assemblée
plénière de la Cour de cassation) เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ค.ศ. 2001 พิจารณาคดี
เกี่ยวกับคดีความทุจริตเกี่ยวกับการยักยอกทรัพย์สินของรัฐและการประชุมที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายของรัฐวิสาหกิจร่วม (La Sociétés d’Économie Mixte) แห่งเมืองปารีส
ซึ่งในขณะพิจารณาคดีความศาลอาญาชั้นต้นมีความจ�ำเป็นต้องเรียกประธานาธิบดี
Jacques CHIRAC มาเป็ น พยานเพราะขณะที่ เ กิ ด การกระท� ำ ตามค� ำ ฟ้ อ งนั้ น
ประธานาธิบดี Jacques CHIRAC ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองปารีส
					 ที่ประชุมในศาลฎีกาพิพากษาว่าความรับผิดทางอาญาจะถูกพิจารณาได้
ก็ แ ต่ ศ าลอาญาชั้ น สู ง แต่ เ พี ย งศาลเดี ย ว โดยได้ ข ยายความต่ อ จากค� ำ วิ นิ จ ฉั ย
ของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญไปอีกว่า ศาลอาญาชัน้ สูงมีอำ� นาจเฉพาะกรณีความผิดฐาน
“ทรยศต่อประเทศชาติอย่างร้ายแรง” (La haute trahison) ที่ประธานาธิบดีได้กระท�ำ
ลงไปในระหว่างด�ำรงต�ำแหน่งเท่านั้น ความผิดอื่น ๆ เป็นหน้าที่ของศาลในระบบปกติ
ที่จะพิจารณาตามหลักว่าด้วยความเสมอภาคตามกฎหมายของพลเมือง (Le principe
d’égalité des citoyens devant la loi) ซึ่งเป็นหลักการที่รัฐธรรมนูญรับรอง และ
ในระหว่างการด�ำรงต�ำแหน่งประธานาธิบดี การด�ำเนินการต่าง ๆ ของศาลจักต้อง
ถูกระงับไว้ก่อนจนกว่าวาระการด�ำรงต�ำแหน่งจะสิ้นสุด
					 ซึ่งจากการที่ประธานาธิบดี Jacques CHIRAC มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้อง
กับคดีนเี้ องเป็นทีม่ าของสัญญาต่อประชาชนระหว่างการหาเสียงเลือกตัง้ เมือ่ ปี ค.ศ. 2002
ว่าจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นเรื่องความรับผิดทางอาญาของประธานาธิบดี
ตามรัฐกฤษฎีกาที่ 2002-961 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 2002 ประธานาธิบดี Jacques
CHIRAC ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งน�ำโดยศาสตราจารย์ Pierre AVRIL
ศึกษาถึงความรับผิดทางอาญาของประธานาธิบดีและจัดท�ำความเห็นน�ำเสนอต่อ
ประธานาธิบดี
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					 เดิมทีนั้นมาตรา 68 แห่งรัฐธรรมนูญกล่าวเพียงให้ประธานาธิบดีรับผิด
ในกรณีที่มี “การทรยศต่อประเทศชาติอย่างร้ายแรง” (La haute trahison) และให้
ศาลอาญาชั้นสูงเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดการกระท�ำของประธานาธิบดี โดยที่มิได้ระบุถึง
ลักษณะของโทษทีจ่ ะได้รบั การแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญมาตรา 68 ได้เปลีย่ นมาใช้คำ� ว่า
“กรณีละเลยต่อหน้าที่ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
ของประธานาธิบดี (en cas de manquement de ses devoirs manifestement
incompatible avec l’exercice de son mandat) ทั้งนี้เพราะค�ำว่า “การทรยศ
ต่อประเทศชาติ” นั้นเป็นค�ำที่ไม่มีนิยามแน่นอนในรัฐธรรมนูญ ในตัวบทกฎหมาย
ในค�ำวินิจฉัยหรือในค�ำพิพากษาใด ๆ และอาจท�ำให้เข้าใจผิดได้ว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับการร่วมมือกับต่างชาติเพื่อท�ำการเป็นปฏิปักษ์ต่อประเทศฝรั่งเศส ดังนั้นมาตรา 68
ทีเ่ พิง่ ได้รบั การแก้ไขเพิม่ เติมจึงใช้คำ� ทีช่ เี้ ฉพาะให้เชือ่ มโยงกับการท�ำงานในบทบาทหน้าที่
ของประธานาธิบดีมากขึ้น
					 โดยประธานาธิบดีจะถูกถอดถอนได้ก็ต่อเมื่อมีการละเลยต่อหน้าที่และ
การละเลยนัน้ จะต้องเกิดผลกระทบต่อการปฏิบตั งิ านในหน้าที่ ในส่วนของ “การละเลย
ต่อหน้าที่” พิจารณาได้ 2 ลักษณะ คือ
					 ประการแรก พฤติกรรมหรือการกระท�ำส่วนตัวที่อาจจะถือได้ว่าเป็นการ
ละเลยต่อหน้าทีป่ ระธานาธิบดี เช่น การกล่าวปราศรัยโดยส่อไปทางเหยียดสีผวิ เชือ้ ชาติ
ศาสนาอันน�ำมาซึ่งความรุนแรง หรือ พฤติกรรมส่วนตัวอื่น ๆ อันไม่เหมาะสมกับการ
ด�ำรงต�ำแหน่งประธานาธิบดี หากพฤติกรรมดังกล่าวนีไ้ ม่สง่ ผลกระทบต่อการปฏิบตั งิ าน
ในหน้าที่ของประธานาธิบดีก็ไม่อาจจัดเป็นสาเหตุของการถูกถอดถอนได้
					 ประการที่ ส อง การละเลยต่ อ หน้ า ที่ ที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า
ประธานาธิบดีจะต้องปฏิบัติ อันเป็นอ�ำนาจและหน้าที่ที่ส่งผลถึงความต่อเนื่องของการ
บริหารงานของรัฐ เช่น การแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี การลงนามและประกาศใช้รัฐบัญญัติ
หากประธานาธิบดีละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดผลเสียต่อการ
บริหารงานของรัฐ บทลงโทษของการละเลยนี้ คือ การถูกถอดถอนออกจากต�ำแหน่ง
ซึ่งถือว่าเป็นการลงโทษทางการเมือง มิใช่การลงโทษในทางแพ่ง ทางอาญาหรือ
ทางปกครองแต่ประการใด การที่ประธานาธิบดีถูกถอดถอนออกจากต�ำแหน่งท�ำให้
หมดสภาพและสิทธิเรื่องความคุ้มกันทางศาล เปิดโอกาสให้สามารถบังคับใช้มาตรา
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67 วรรคสามได้ กล่าวคือ องค์กรของฝ่ายปกครองหรือศาลสามารถด�ำเนินการหรือ
พิ จ ารณาคดี ข องประธานาธิ บ ดี ที่ ถู ก ถอดถอนในส่ ว นของความผิ ด ที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กับการปฏิบัติหน้าที่
					 3) การคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ
					 ในกรณีที่มีการยุบสภาและมีการเลือกตั้งทั่วไป เพื่อให้มีการปฏิบัติหน้าที่
อย่างต่อเนื่อง และเป็นการจ�ำกัดอ�ำนาจประธานาธิบดี มาตรา 12 รัฐธรรมนูญ 1958
ก�ำหนดให้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาจประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรได้ภายหลัง
จากทีไ่ ด้ปรึกษากับนายกรัฐมนตรีและประธานสภาทัง้ สอง แล้วให้มกี ารเลือกตัง้ ทัว่ ไปภายใน
ระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่ายีส่ บิ วันและไม่เกินสีส่ บิ วันนับจากวันทีม่ กี ารยุบสภาผูแ้ ทนราษฎร
และให้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพฤหัสบดีที่สองภายหลังการเลือกตั้ง
หากจะต้องมีการประชุมดังกล่าวนอกสมัยการประชุมสามัญให้เปิดสมัยประชุมดังกล่าวได้
โดยมีก�ำหนดเวลาสิบห้าวัน
					 ในวรรคท้ายของมาตรา 12 ก�ำหนดห้ามมิให้มีการยุบสภาภายในปีถัด
จากปีทมี่ กี ารเลือกตัง้ ดังกล่าวข้างต้น เพือ่ เป็นหลักประกันการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องสภาและ
เป็นการจ�ำกัดอ�ำนาจในทางบริหารของประธานาธิบดี
					 4) ก า ร คุ ้ ม ค ร อ ง ห ลั ก ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย ข อ ง ก า ร ด� ำ เ นิ น ก า ร
ของพรรคการเมือง
					 มาตรา 4 รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐที่ 5 (ค.ศ 1958) พรรคการเมือง
และกลุ่มการเมืองมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง สามารถจัดตั้งและด�ำเนิน
กิ จ กรรมของตนได้ โ ดยอิ ส ระแต่ ต ้ อ งเคารพต่ อ หลั ก อ� ำ นาจอธิ ป ไตยของชาติ แ ละ
หลักประชาธิปไตย โดยจะได้กล่าวถึงรายละเอียดในกฎหมายพรรคการเมือง (3.5.2.2)
ต่อไป
					 5) การคุม้ ครองความเป็นสถาบันของรัฐกรณีถกู คุกคามอย่างร้ายแรง
					 มาตรา 16 ของรัฐธรรมนูญได้ให้อำ� นาจพิเศษแก่ประธานาธิบดีทจี่ ะสัง่ การ
ได้อย่างอิสระทุกอย่างในกรณีที่เกิดวิกฤตการณ์ภายในที่รุนแรงหรือเกิดการรุกรานจาก
ภายนอก ซึง่ ท�ำให้การปฏิบตั งิ านตามปกติไม่สามารถกระท�ำต่อเนือ่ งได้ แต่การใช้อำ� นาจ
ดังกล่าวนี้ ประธานาธิบดีจะต้องปรึกษากับนายกรัฐมนตรี ประธานวุฒสิ ภา ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร และคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ซึ่งคณะตุลาการรัฐธรรมนูญจะต้องท�ำ
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หน้าทีค่ วบคุมการใช้อำ� นาจพิเศษดังกล่าวมิให้ขดั กับรัฐธรรมนูญ แต่อย่างไรก็ดคี ำ� แนะน�ำ
(consultatif) ที่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญให้แก่ประธานาธิบดีนั้น จะไม่มีการเผยแพร่
สู่สาธารณชน จะรู้เฉพาะประธานาธิบดีเท่านั้น
					 มาตรา 16 “ในกรณีที่สถาบันแห่งสาธารณรัฐความเป็นเอกราชของชาติ
บูรณภาพแห่งดินแดนหรือการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศถูกคุกคามอย่าง
ร้ายแรงและปัจจุบันทันด่วน และการด�ำเนินการตามปกติของสถาบันทางการเมือง
แห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญหยุดชะงักลง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมีอำ� นาจใช้มาตรการ
ที่จ�ำเป็นส�ำหรับจัดการกับสถานการณ์ดังกล่าวได้ภายหลังจากที่ได้มีการปรึกษาหารือ
อย่างเป็นทางการกับนายกรัฐมนตรีประธานสภาทั้งสองและคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
แล้ว
					 ประธานาธิบดีจะต้องแถลงให้ประชาชนทราบถึงการใช้มาตรการดังกล่าว
					 มาตรการดังกล่าวจะต้องใช้โดยมีเจตจ�ำนงที่จะท�ำให้สถาบันการเมือง
แห่งรัฐสามารถปฏิบัติตามภารกิจของตนได้ภายในระยะที่จ�ำกัดที่สุด ทั้งนี้โดยมีการ
ปรึกษาหารือกับคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
					 รัฐสภาเปิดสมัยประชุมได้เอง
					 ในระหว่างทีม่ กี ารใช้อำ� นาจฉุกเฉินดังกล่าว จะมีการยุบสภาผูแ้ ทนราษฎร
มิได้”
					 นอกจากนี้ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญก็ยงั ท�ำหน้าทีป่ ระกาศขัน้ ตอนในการ
ใช้อำ� นาจพิเศษตามมาตรา 16 แก่สาธารณชนด้วย และคณะตุลาการรัฐธรรมนูญจะต้อง
คอยให้ค�ำแนะน�ำแก่ประธานาธิบดีตลอดเวลาที่ใช้อ�ำนาจนี้ โดยการใช้อ�ำนาจของ
ประธานาธิบดีตามมาตรา 16 ของรัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1958 มีการใช้ในปี ค.ศ. 1961
คือ เกิดมีการแย่งชิงอ�ำนาจของรัฐโดยใช้ก�ำลังทหาร ซึ่งคณะตุลาการรัฐธรรมนูญได้
พิจารณากรณีดังกล่าวในสองประเด็นด้วยกัน คือ ก) เกิดเหตุร้ายแรง ซึ่งจะคุกคามต่อ
สถาบันของชาติ และ ข) เป็นการขัดขวางต่อการบริหารงานตามปกติของรัฐบาล ดังนั้น
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญจึงอนุมัติให้ใช้อ�ำนาจพิเศษดังกล่าว
3.5.2.2 กฎหมายพรรคการเมือง
					 นับตั้งแต่ที่ได้มีการปฏิวัติในประเทศฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ. 1789 ในช่วง
ระยะเวลาเริม่ ต้นของการสถาปนาระบบการเมืองแบบผูแ้ ทน พรรคการเมืองในช่วงแรกนี้
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ยังไม่ได้รับการยอมรับว่ามีตัวตนหรือมีบทบาทในทางการเมือง เนื่องจากแนวความคิด
เกี่ยวกับการเมืองและการมอบอ�ำนาจในระบบการเมืองแบบผู้แทน ซึ่งเห็นว่าบรรดา
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่างเป็นตัวแทนของชาติทั้งปวงที่ได้รับเลือกและได้รับความ
ไว้วางใจจากประชาชน นอกจากนี้ยังได้มีนักคิดและนักการเมืองของฝรั่งเศสในสมัย
ปฏิบัติใหญ่กล่าวไว้ว่า “ในฐานะที่เป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอ�ำนาจมาจากประชาชน
ข้าพเจ้ายอมจักต้องท�ำในสิ่งที่ข้าพเจ้าคิดว่าเป็นผลของประชาชน ประชาชนส่งข้าพเจ้า
เข้ า มาแสดงความคิ ด เห็ น ของข้ า พเจ้ า มิ ใช่ ค วามคิ ด เห็ น ของประชาชน ฉะนั้ น
การแสดงออกซึ่งความคิดเห็นของข้าพเจ้าเอง จึงเป็นประการแรกของข้าพเจ้าที่จักต้อง
กระท�ำในฐานะที่ได้รับเลือกมาจากประชาชน” โดยเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทน
จะประสบผลส�ำเร็จความมุ่งหมายได้ ต้องมีความเป็นอิสระในทางความคิดอย่างเต็มที่
ดั ง นั้ น พรรคการเมื อ งจึ ง มี ห น้ า ที่ ใ นการรวบรวมบรรดาผู ้ แ ทนราษฎรทั้ ง หลาย
เพือ่ แสดงออกถึงแนวความคิด จุดยืน หรือมาตรการใด ๆ โดยมีระเบียบวินยั เป็นอันหนึง่
อันเดียวกันจึงเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
					 อย่ า งไรก็ ดี แ ม้ ว ่ า แนวความคิ ด ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น จะเป็ น สาเหตุ ส� ำ คั ญ
อันก่อให้เกิดการไม่ยอมรับพรรคการเมืองในระยะเริม่ แรก แม้วา่ บทบาทของสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรซึ่งรวมกลุ่มกันในระยะแรกเริ่มอาศัยเหตุส่วนตัว เนื่องจากได้รับเลือก
หรือมาจากท้องถิน่ เดียวกัน หรือการรวมกลุม่ เนือ่ งจากมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน แต่การ
ไม่ยอมรับพรรคการเมืองที่เกิดจากการที่นักการเมืองฝรั่งเศสไม่ยอมรับการด�ำเนินการ
ทางการเมืองในสภาพข้อเท็จจริง จนกระทัง่ ในปี ค.ศ. 1958 ได้มบี ทบัญญัตใิ นรัฐธรรมนูญ
รับรองถึงความมีอยูข่ องพรรคการเมืองปรากฎขึน้ เป็นครัง้ แรกในประวัตศิ าสตร์การเมือง
การปกครองของประเทศฝรั่งเศส
					 โดยการศึกษาถึงวิวฒ
ั นาการและการก�ำเนิดของพรรคการเมืองในประเทศ
ฝรั่งเศสนั้น จะพิจารณาทั้งในส่วนของวิวัฒนาการและระบบของพรรคการเมือง รวมถึง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
				 1) วิวฒ
ั นาการของพรรคการเมืองในประเทศฝรัง่ เศสกับแนวคิดในการ
ปกป้องการปกครองในระบอบสาธารณรัฐ
				 พรรคการเมืองในประเทศฝรั่งเศสเป็นผลิตผลจากการพัฒนามาจาก
ความขัดแย้งระหว่างชนชนและอุดมการณ์ โดยเริ่มต้นด้วยความขัดแย้งระหว่างชนชั้น
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อภิชน (aristocrat) ซึ่งมีอ�ำนาจในทางทหารและเกียรติทางสังคมกับชนชั้นกระฎุมพี
(bourgeois) ซึ่งมีอิทธิพลทางการค้าและหัตถกรรมภายในประเทศ ต่อมาเมื่อความ
ก้าวหน้าทางเทคนิคได้พัฒนาการอุตสาหกรรมและการค้าใหม่ความเจริญมากขึ้น
จึงท�ำให้พวกกระฎุมพีมีโอกาสทางการศึกษาความสามารถของตนเองมากขึ้นไปด้วย
แต่ ใ นขณะที่ พ วกอภิ ช นกลั บ ไม่ ย อมรั บ โครงสร้ า งทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมที่ ก� ำ ลั ง
เปลี่ยนแปลงไปและไม่ยอมแม้แต่จะสละสิทธิพิเศษบางอย่างซึ่งติดตัวมาแต่ก�ำเนิด
จึงท�ำให้พวกกระฎุมพีซึ่งเริ่มเห็นถึงความส�ำคัญของบทบาทตนและไม่ยอมที่จะอยู่
ในฐานะเป็นรองอีกต่อไป การปฏิวัติในปี ค.ศ. 1789 จึงได้เกิดขึ้นและได้กลายมาเป็น
ตัวอย่างของการต่อสูร้ ะหว่างพวกอนุรกั ษ์นยิ มกับพวกเสรีนยิ มนับแต่นนั้ เป็นต้นมา และ
ได้มีวิวัฒนาการโดยสังเขป ดังนี358
้
				 ด้วยเหตุที่พวกกระฎุมพีได้รับการสนับสนุนจากเหล่าปัญญาชน ซึ่งมี
บทบาทส�ำคัญในการตั้งลัทธิเสรีนิยม ในขณะที่พวกอนุรักษ์นิยมจะเป็นตัวแทนของ
พวกอภิชนและได้รับการสนับสนุนจากชาวนา จึงนับได้ว่าการต่อสู้ระหว่างพวกอนุรักษ์
นิยมและเสรีนิยม เป็นลักษณะของการต่อสู้ระหว่างชนในเมืองกับชนบท แต่ต่อมาเมื่อ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจในด้านการผลิตได้เปลี่ยนแปลงไป การรวมตัวกันของชนชั้น
กรรมาชีพได้เพิม่ มากขึน้ การต่อสูร้ ะหว่างชนชัน้ จึงเริม่ แปรสภาพมาเป็นการต่อสูร้ ะหว่าง
กรรมกรกับนายทุนแทนที่
				 อย่างไรก็ดี การเมืองภายในประเทศฝรั่งเศสนั้นไม่ปรากฎภาพของการ
แบ่งกลุ่มเพื่อต่อสู้และเรียกร้องระหว่างพวกอนุรักษ์นิยม เสรีนิยม หรือสังคมนิยม
อย่างเด่นชัด ดังเช่นในหลายประเทศ ทัง้ นีส้ บื เนือ่ งมาจากภายในพรรคการเมืองในฝรัง่ เศส
แต่ละพรรคต่างได้มกี ารแบ่งแยกระหว่างพวกหัวรุนแรงกับไม่รนุ แรง อีกทัง้ ยังเกิดปัญหา
ความขัดแย้งในเรื่องรูปแบบของระบอบการปกครองของประเทศอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะ
เห็นตัวอย่างได้จากพวกอนุรักษ์นิยมซึ่งนิยมในระบอบกษัตริย์ได้มีการแบ่งกลุ่มเป็น
พวกหัวรุนแรง โดยเรียกตัวเองวา Legitmistes ซึ่งมีแนวความคิดเป็นพวกชาตินิยม
และต่อต้านการปกครองแบบสาธารณรัฐ ในขณะที่อีกกลุ่มจะเป็นพวกไม่รุนแรง
358

โปรดดู พงศ์เพ็ญ ศกุนตาภัย, “พรรคการเมืองในประเทศฝรัง่ เศส,” อ้างใน กระมล ทองธรรมชาติ (ผูร้ วบรวม),
พรรคการเมืองต่างประเทศ, พระนคร : แผนกวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2514, หน้า 215-221
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ซึง่ รูจ้ กั กันภายใต้ชอื่ Orléonistes โดยมีแนวความคิดในการยอมรับการจัดตัง้ สาธารณรัฐ
เป็นการชั่วคราวและมีแนวโน้มที่จะเข้ากับพวกเสรีนิยม และกลุ่มสุดท้ายเรียกตัวเองว่า
Bonapartistes ซึง่ มีแนวความคิดใกล้เคียงกับพวก Legitimistes โดยเป็นพรรคขวาจัด
ชาตินิยมและเป็นปฏิปักษ์ต่อสาธารณรัฐซึ่งให้ความส�ำคัญแก่รัฐบาลแบบเบ็ดเสร็จ
มากกว่ารัฐบาลแบบเผด็จการ
				 ในขณะที่ พ วกเสรี นิ ย ม ได้ มี ก ารแบ่ ง ออกเป็ น พวกรุ น แรงซึ่ ง ได้ แ ก่
พวก Jacobin และพวกไม่รนุ แรงซึง่ ได้แก่พวก Girondin และ Thermidoriens โดยได้มี
พวกการรวมตัวกันเป็นพรรคเดียวและภายหลังในปี ค.ศ. 1870 แนวโน้มทัง้ สองได้กอ่ ให้
เกิดพวก Progressistes กับพวก Radicaux ต่อมาในปี ค.ศ. 1900 ได้เกิดการแตกแยก
ภายในพรรค Progressistes โดยฝ่ายขวาเข้าไปร่วมกับพรรคอนุรักษ์นิยม หลังจากที่
ระบอบสาธารณรัฐได้วางรากฐานอย่างมั่นคงแล้ว ภายใต้ชื่อพรรคว่า La Fédération
républicaine ส่วนพวกฝั่งซ้ายยังคงตั้งตัวเป็นอิสระภายใต้ชื่อว่า Alliance démocratique และต่อมาได้มีการรวมตัวกันของ La Fédération républicaine และ Alliance
Democratique ภายใต้ชื่อ Independants ในปี ค.ศ. 1945 ส่วนพวก Radicaux นั้น
ยังคงแยกตัวเป็นพรรคเดียวและอยู่ในฐานะของการเลือกระหว่างการเข้าร่วมกับพรรค
สังคมนิยมในพรรค Fédération de la gauche démocrate et socialiste หรือเข้าร่วม
กับพวก Independence และ Mouvement Republicain Populaire (MRP) ในพรรค
ชื่อว่า Le Centre démocrate (CD)
				 ส่วนพวกสังคมนิยมหรือฝ่ายซ้ายนัน้ ได้มกี ารแบ่งออกเป็นพวกรุนแรงและ
พวกไม่รุนแรง ซึ่งพวกฝ่ายซ้ายเหล่านี้ได้มีการรวมตัวกันของกลุ่มต่าง ๆ ที่ยึดสังคมนิยม
เป็นอุดมการณ์ในปี ค.ศ. 1905 ภายใต้ชื่อพรรคว่า S.F.I.O. (Section française de
l’Internationale ouvrière) แต่อย่างไรก็ดีการรวมตัวกันของพวกสังคมนิยมก็อยู่ได้
ไม่นานนัก โดยในปี ค.ศ. 1920 พวกรุนแรงได้แยกตัวออกมาเพือ่ ตัง้ พรรค Communiste
ส่วนพรรคนิยมการปฏิรูปหรือพวกไม่รุนแรงยังคงอยู่ในพรรคเดิม
				 อย่างไรก็ตาม นอกจากปัญหาความแตกแยกทีเ่ กิดขึน้ ภายในพรรคเดียวกันแล้ว
ประเทศฝรั่งเศสยังได้ประสบกับปัญหาอันส�ำคัญที่เกิดจากการแตกแยกทางความคิด
เกีย่ วกับรูปแบบของระบอบการปกครอง มีความขัดแย้งระหว่างพวกอนุรกั ษ์นยิ ม เสรีนยิ ม
และสังคมนิยม โดยความขัดแย้งของปัญหาดังกล่าวได้ปรากฎในทุกกลุ่มแนวความคิด
เช่น พวกอนุรักษ์นิยมซึ่งมีความขัดแย้งในเรื่องตัวบุคคลที่จะขึ้นครองราชย์ และเมื่อเริ่ม
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ตระหนักได้แล้วว่าไม่สามารถจัดตั้งระบอบกษัตริย์ขึ้นใหม่ได้อย่างแน่นอน พวกอนุรักษ์
นิยมเหล่านี้จึงได้เริ่มยอมรับระบอบสาธารณรัฐมากขึ้นและได้เข้ามาอยู่ในพรรค La
Fédération républicaine ในช่วงปี ค.ศ. 1920 จนกระทั่งถึง ค.ศ. 1940
				 โดยแนวคิดทางเสรีนิยมก็เกิดปัญหาเกี่ยวกับระบอบการปกครองที่ท�ำให้
เกิดการแตกแยกนับตัง้ แต่มกี ารปฏิวตั ิ ซึง่ ได้แบ่งออกเป็นพวกสาธารณรัฐนิยม พวกนิยม
ระบอบจักรวรรดิ์ และพวกยึดมั่นในระบอบกษัตริย์และแม้ภายใต้สาธารณรัฐที่ 3
พวกเสรีนิยมจะมีความแตกแยกนั้นลดลง จนในที่สุดเหลือเพียงแนวคิดสาธารณรัฐนิยม
แต่ความขัดแย้งระหว่างพวกรุนแรง (Radicaux) และพวกไม่รุนแรง (Moderes) ก็ยังคง
ปรากฎอยูเ่ นือ่ งจากพวก Radicaux ต้องการให้มกี ารปฏิรปู รัฐธรรมนูญโดยให้มสี ภาเดียว
ในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งมิได้เห็นพ้องด้วย ซึ่งจากปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวจะเห็นได้ว่า
มิใช่เพียงความขัดแย้งในเรือ่ งรูปแบบของระบอบการปกครองเท่านัน้ แต่ในฝรัง่ เศสยังเกิด
ปัญหาเรือ่ งความคิดเห็นขององค์ประกอบโครงสร้างของรัฐบาลทีแ่ ตกต่างกัน แต่ในทีส่ ดุ
ช่วงปลายของสาธารณรัฐที่ 3 ถึงต้นสาธารณรัฐที่ 4 พวกเสรีนิยมก็ได้มีการรวมกันเพื่อ
ปกปองระบอบรัฐสภาของฝรั่งเศส
				 แต่อย่างไรก็ดีภายในเวลาไม่นานนักพวกเสรีนิยมได้เกิดความขัดแย้ง
ขึ้นใหม่อีกครั้ง ภายหลังปี ค.ศ. 1956 โดยในครั้งนี้ได้มีการแบ่งออกเป็นพวกเสรีนิยม
หัวเก่าซึ่งยังคงยึดมั่นในระบอบรัฐสภาแบบเก่า ในขณะที่พวกเสรีนิยมหัวใหม่กลับ
ต้องการให้มกี ารเปลีย่ นแปลงให้เป็นระบอบสาธารณรัฐเพือ่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ภายในประเทศ ซึ่งปัญหาในช่วงเวลานี้เองที่น�ำไปสู่แนวโน้มของความนิยมในระบอบ
ประธานาธิบดีหรือกึ่งประธานาธิบดี ในขณะที่พวกสังคมนิยมเกิดปัญหาความแตกแยก
เกี่ยวกับระบอบการปกครองไม่มากนัก เนื่องจากสังคมนิยมให้ความส�ำคัญต่อสถาบัน
การเมืองยิ่งกว่าเรื่องพื้นฐานทางเศรษฐกิจของสังคม
				 ทั้ ง นี้ ก ารแบ่ ง กลุ ่ ม เพื่ อ ต่ อ สู ้ ใ นทางการเมื อ งยั ง ปรากฎชั ด ขึ้ น ภายใต้
สาธารณรัฐที่ 5 เมื่อพรรคการเมืองต่าง ๆ มีแนวโน้มที่จะรวมกันเป็นพรรคฝ่ายขวาและ
พรรคฝ่ายซ้าย โดยต่างฝ่ายต่างมีโอกาสในการเข้ามาจัดตัง้ รัฐบาล ซึง่ วิวฒ
ั นาการดังกล่าว
เป็นผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองเป็นส�ำคัญ โดยได้เปลี่ยน
มาเป็นกึ่งระบอบรัฐสภากึ่งระบอบประธานาธิบดีซึ่งจากเดิมที่เป็นระบอบรัฐสภาและ
ด้วยระบอบการปกครองในรูปแบบนีเ้ องจึงท�ำให้ตอ้ งมีการผนึกก�ำลังของพรรคการเมือง
ทั้งฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวามากขึ้น เนื่องจากภายใต้สาธารณรัฐที่ 5 นั้น แกนของอ�ำนาจ
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ทางการเมืองได้เปลี่ยนไปอยู่ในอ�ำนาจของฝ่ายบริหารมิใช่ฝ่ายนิติบัญญัติ ดังเช่น
สาธารณรัฐที่ 3 และสาธารณรัฐที่ 4
				 นอกจากนี้ด้วยเหตุที่ระบอบการปกครองในประเทศฝรั่งเศสได้มีการ
เปลีย่ นอยูเ่ สมอนับตัง้ แต่ทไี่ ด้มกี ารปฏิวตั ใิ นปี ค.ศ. 1789 เป็นต้นมา ระหว่างระบอบกษัตริย์
ภายใต้รฐั ธรรมนูญ ระบอบสาธารณรัฐและระบอบจักรพรรดิ์ แต่เนือ่ งจากแต่ละระบอบ
การปกครองมีความแตกต่างและขัดแย้งกันอย่างรุนแรง จึงท�ำให้การเปลี่ยนแปลง
ระบอบการปกครองในแต่ละครั้งไม่อาจใช้วิธีการประนีประนอมกันได้ ดังจะเห็นได้จาก
ประวัตศิ าสตร์ทางการเมืองของประเทศฝรัง่ เศสทีผ่ า่ นมา กล่าวคือ ภายหลังจากทีม่ กี าร
ปฏิวัติโดยการใช้ก�ำลังล้มล้างระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์แล้ว
ได้มกี ารเปลีย่ นมาใช้ระบอบกษัตริยภ์ ายใต้รฐั ธรรมนูญสลับกับระบอบสาธารณรัฐ จนถึง
ปี ค.ศ. 1870 และต่อมาได้เกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองติดต่อกันในสาธารณรัฐที่ 3 และที่ 4
ซึ่งวิกฤตการณ์ดังกล่าวก็ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญยิ่งในการสถาปนา
สาธารณรัฐที่ 5 ภายใต้การน�ำของประธานาธิบดีเดอโกลด์
				 จากเหตุการณ์ดงั กล่าว จะเห็นได้วา่ ประเทศฝรัง่ เศสเป็นประเทศทีป่ ระสบ
กับวิกฤตการณ์ในเรื่องความชอบธรรมของอ�ำนาจอยู่ตลอดเวลา แม้ว่าระบอบการ
ปกครองในรูปแบบต่าง ๆ จะได้ถูกน�ำมาใช้ แต่ก็ไม่มีการปกครองแบบใดที่จะได้รับการ
พัฒนาและเคารพนับถืออ�ำนาจโดยชอบธรรมของรัฐบาล ซึง่ อย่างมากทีส่ ดุ ทีร่ ฐั บาลต่าง ๆ
ในประเทศฝรั่งเศสจะได้รับคือความเห็นชอบเกี่ยวกับ “ความชอบธรรมของอ�ำนาจ”
แต่อย่างไรก็ดีรัฐบาลของฝรั่งเศสหลายคณะก็ต้องถูกโค่นล้มลงไปด้วย การใช้ก�ำลังการ
ก่อการจลาจลหรือการปฏิวตั ิ และนับจากการปฏิวตั คิ รัง้ ส�ำคัญดังกล่าว การเปลีย่ นแปลง
ระบอบการปกครองหรือการเปลีย่ นแปลงรัฐธรรมนูญทุกครัง้ จะเป็นผลสืบเนือ่ งมาจาก
การเปลี่ยนแปลงดุลยภาพ ทางสังคม และจากการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่าง
กรรมกร เกษตรกร นักกฎหมาย และชนชัน้ กลาง กลุม่ นักธุรกิจ สหภาพกรรมกร ปัญญาชน
ซึง่ ในฝรัง่ เศสกลุม่ บุคคลดังกล่าวมักจะเปลีย่ นแปลงความโน้มเอียงทางการเมืองอยูเ่ สมอ
และมีสว่ นส�ำคัญทีเ่ ข้ามาต่อสูแ้ ย่งชิงอ�ำนาจทางการเมืองภายในประเทศ359 ดังนัน้ จึงอาจ
กล่าวได้ว่าสาเหตุที่ส�ำคัญที่สุดของการขาดเสถียรภาพทางการเมืองในฝรั่งเศสเป็นผล
359

เชาวน์วศั สุดลาภา, “โครงสร้างทางสังคม การพัฒนาพรรคการเมือง ไทย - ฝรัง่ เศส,” บทความทางการเมือง
และวิชาการ, กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด อักษรสาร, 2511, หน้า 4-7.
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สืบเนื่องมาจากสภาพทางสังคมภายในประเทศและด้วยวัฒนธรรมทางการเมืองที่
แตกแยกนี้ท�ำให้ชาวฝรั่งเศสมีความคิดเห็นในทางการเมืองที่แตกต่าง ซึ่งถือเป็นหัวใจ
ส�ำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพ
				 ส�ำหรับวิวฒ
ั นาการของระบบพรรคการเมืองในประเทศฝรัง่ เศสเป็นระบบ
หลายพรรค มีผลสืบเนือ่ งมาจากความแตกแยกภายในสังคมของประเทศฝรัง่ เศสดังทีไ่ ด้
กล่าวมาแล้ว จึงท�ำให้เกิดกลุ่มต่าง ๆ ที่มีความคิดเห็นขัดแย้งกันจนไม่สามารถรวมกัน
เป็นพรรคใหญ่ นอกจากนี้ ระบบมากพรรคของฝรัง่ เศสเป็นสาเหตุหนึง่ ทีท่ ำ� ให้เกิดความ
แยกแตกภายในพรรคการเมืองต่าง ๆ ขึ้นอีกด้วย จะเห็นได้จากในสมัยสาธารณรัฐที่ 4
สมาชิกรัฐสภาเพียง 14 คน ก็สามารถตั้ง “กลุ่มรัฐสภา” ขึ้นในสภาแห่งชาติได้ โดย
ผลสะท้อนจากความแตกแยกของประชาคมทางการเมืองดังกล่าวท�ำให้พื้นฐานของ
พรรคการเมืองมีสภาพไม่มั่นคงอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ นอกจากนี้ การที่ประเทศฝรั่งเศส
มีระบบพรรคการเมืองแบบหลายพรรค ท�ำให้เกิดความไม่มนั่ คงของระบบพรรคการเมือง
ภายในประเทศ ยังก่อให้เกิดช่องว่างของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลและประชาชน
เพิม่ มากขึน้ เนือ่ งจากคณะรัฐบาลซึง่ ได้รบั เสียงข้างมากจากประชาชนผูม้ สี ทิ ธิออกเสียง
เลือกตั้งโดยตรง เพราะเมื่อไม่มีพรรคการเมืองใดได้รับเสียงข้างมากในสภาเพื่อจัดตั้ง
รัฐบาลได้แล้ว จึงต้องมีการจัดตัง้ รัฐบาลแบบผสมซึง่ จะต้องมีผนู้ ำ� จากพรรคต่าง ๆ เข้าร่วม
ในการด�ำเนินการจัดตั้งรัฐบาล ทั้งนี้ เพื่อการอาศัยเสียงสนับสนุนเป็นฝ่ายข้างมากจาก
พรรคการเมื อ งดั ง กล่ า ว ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น การที่ ป ระชาชนไม่ มี โ อกาสในการเลื อ กตั้ ง
คณะรัฐมนตรีของตน เป็นสาเหตุหนึ่งซึ่งก่อให้เกิดความเอือมระอาต่อระบอบการเมือง
มากยิ่งขึ้น ซึ่งในสมัยสาธารณรัฐที่ 5 จึงได้มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยให้ประชาชน
เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งประธานาธิบดีซึ่งมีฐานะเป็นทั้งประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหาร
ได้โดยตรง360
				 อย่างไรก็ดีในประเทศฝรั่งเศสนั้นพรรคการเมืองอาจแบ่งออกได้เป็น
หลายประเภท อาทิ พรรคการเมืองฝ่ายที่เป็นกลาง พรรคคอมมิวนิสต์ พรรคสังคมนิยม
พรรคสาธารณรัฐอิสระ และกลุ่มพรรคการเมืองที่มีสมาชิกหัวรุนแรง ซึ่งแต่ละพรรค
อาจมีอดุ มการณ์บทบาททางการเมือง รวมไปถึงส่วนประกอบของการจัดองค์กรภายใน
360

โปรดดู โกสินทร์ วงศ์สุรวัฒน์ และนรนิติ เศรษฐบุตร, พรรคการเมือง, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์, 2521, หน้า 12-13.
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ของพรรคที่แตกต่างกันออกไปและพรรคการเมืองแต่ละพรรคอาจได้รับความนิยมจาก
ประชาชนชาวฝรั่งเศสในช่วงเวลาที่ต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบอบการปกครองที่เกิดขึ้น
ในแต่ละช่วงเวลานั้น ๆ เป็นส�ำคัญ
					 2) การยุบพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง กลุ่มบุคคล
				 การจัดตัง้ พรรคการเมืองและการยุบเลิกพรรคการเมืองในประเทศฝรัง่ เศส
ในระยะแรกได้มกี ารน�ำกฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้ สมาคมและยุบเลิกสมาคมมาใช้บงั คับ
ในการจัดตั้งหรือยุบเลิกพรรคการเมืองด้วย และด้วยเหตุที่พรรคการเมืองในประเทศ
ฝรั่ ง เศสมี ส ถานะทางกฎหมายเช่ น เดี ย วกั บ สมาคม ดั ง นั้ น การด� ำ เนิ น การจั ด ตั้ ง
พรรคการเมืองจึงต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ในการจัดตั้งสมาคม ซึ่งกฎหมาย
ฉบับดังกล่าว คือ รัฐบัญญัติ ลงวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1901 (Loi du 1er juillet 1901
relative au contrat d’association) และในกรณีที่จะพิจารณาว่า กลุ่มทางการเมือง
หรือพรรคการเมืองใด มีการกระท�ำที่มีลักษณะเป็นเหตุซึ่งอาจจะต้องถูกยุบเลิกสมาคม
หรือพรรคการเมืองดังกล่าวหรือไม่นั้น ก็โดยอาศัยอ�ำนาจตามรัฐบัญญัติ ลงวันที่ 10
มกราคม ค.ศ. 1936 (Loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et
milices privées) ซึง่ ปัจจุบนั ได้ยกเลิกรัฐบัญญัตดิ งั กล่าวแล้วแต่ได้นำ� ความในบทบัญญัติ
ดังกล่าวไว้ในมาตรา L.212-1 รัฐบัญญัติว่าด้วยความมั่นคงภายในรัฐ (Article L. 212-1
du code de la sécurité intérieure)
				 โดยรัฐบัญญัติ ลงวันที่ 10 มกราคม ค.ศ. 1936 นี้ได้มีการก�ำหนดถึง
พฤติการณ์และมูลเหตุที่อาจท�ำให้สมาคม กลุ่มทางการเมืองหรือพรรคการเมืองที่
กระท�ำการเช่นว่านั้นต้องถูกยุบเลิกไป รวมถึงได้ก�ำหนดถึงองค์กรผู้มีอ�ำนาจในการ
ยุบเลิกสมาคมหรือพรรคการเมือง ทัง้ นีโ้ ดยมีวตั ถุประสงค์ในการต่อต้านการการกระท�ำ
ที่เป็นการข่มขู่หรือคุกคามทุกรูปแบบที่อาจเกิดขึ้นในดินแดนของประเทศฝรั่งเศส โดย
ส่วนหนึ่งของที่มาของแนวความคิดในการยุบเลิกพรรคการเมืองในประเทศฝรั่งเศส คือ
การยอมรั บ ในการวางกฎเกณฑ์ เ พื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ มี ก ารด� ำ เนิ น การจั ด ตั้ ง
พรรคการเมืองทีม่ ลี กั ษณะเป็นพรรคคอมมิวนิสต์หรือพรรคนาซีขนึ้ ภายในประเทศ ดังที่
ประเทศเยอรมันได้เคยประสบกับปัญหาจากเหตุการณ์เช่นว่านั้นมาแล้ว
				 การควบคุมตรวจสอบการด�ำเนินงานของพรรคการเมืองโดยมาตรการ
ในการยุบเลิกพรรคการเมืองในประเทศฝรั่งเศสได้ปรากฎครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1936
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ซึง่ เป็นกรณีทปี่ ระธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐได้ลงนามในรัฐกฤษฎีกา ลงวันที่ 18 มิถนุ ายน
ค.ศ. 1936361 เพื่อยุบเลิกพรรคการเมืองชื่อว่าพรรคประชาชาติ “Parti national
populaire” เนื่องจากพรรคดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งการบริหารจัดการ
โครงสร้าง และการด�ำเนินการที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มที่ชื่อว่าเยาวชนผู้รักชาติ
“Jeunesses patriotes” ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีลักษณะของการรวมตัวกันเพื่อวัตถุประสงค์
ในการตระเตรียมกองก�ำลังไว้ด�ำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง และเป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อต้านการปฏิวัติ และต่อต้านการกระท�ำของกลุ่มกองก�ำลัง
คอมมิวนิสต์362
				 ต่อมาในปี ค.ศ. 1939 ประเทศฝรั่งเศสได้มีการตรารัฐกฤษฎีกา ลงวันที่
26 กันยายน ค.ศ. 1939363 เพือ่ ยุบเลิกพรรคคอมมิวนิสต์ โดยรัฐบาลได้มกี ารประกาศให้
มีการยุบเลิกสมาคมหรือพรรคการเมืองทีม่ ชี อื่ ว่า “Parti du peuple algérien” โดยให้
เหตุผลว่าพรรคการเมืองดังกล่าวก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะบั่นทอนหรือท�ำลาย
ระบบสาธารณรัฐ และยังมีวตั ถุประสงค์ทกี่ ำ� หนดให้มกี ารใช้กำ� ลังในการด�ำเนินการใด ๆ
ในกรณีฉกุ เฉินหรือจ�ำเป็นได้ ทัง้ นีต้ ามทีม่ าตรา 1 (3) แห่งรัฐบัญญัติ ลงวันที่ 10 มกราคม
ค.ศ. 1936 ได้ให้อ�ำนาจไว้
				 ในปี ค.ศ. 1987 ฝ่ายบริหารได้ตรารัฐกฤษฎีกา ลงวันที่ 22 มกราคม
ค.ศ. 1987 ให้ยบุ เลิกกลุม่ ทีม่ ชี อื่ ว่า Mouvement corse pour l’autodétermination
(MCA) หรือกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อปกครองตนเองของชาว Corse เนื่องจากกลุ่มดังกล่าว
มีวัตถุประสงค์ที่อาจส่งผลกระทบต่อบูรณภาพแห่งดินแดนของชาติ ซึ่งเข้าเงื่อนไขที่
ก�ำหนดไว้ในมาตรา 1 (3) แห่งรัฐบัญญัติ ลงวันที่10 มกราคม ค.ศ. 1936364
				 ในปี ค.ศ. 2005 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เสนอเรื่องการ
ยุบกลุม่ ทีม่ แี นวคิดนาซีแบบใหม่ (un groupe néo-nazi)365 โดยรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
361
362
363
364
365

Décret du 18 juin 1936 (JO du 19 juin 1936, p.6427)
CE, Ass., Association Parti national populaire, 27 novembre 1936, n°55.760, Rec. 1040
Décret du 26 septembre 1939, JORF no 237 du 2 octobre 1939, p.11897.
Décret du 22 janvier 1987 [archive], JORF no 20 du 24 janvier 1987, p.861, NOR
INTD8710007D.
Décret du 19 mai 2005, JORF no 116 du 20 mai 2005, p.8738, texte no 23, NOR INTD0500121D.
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มหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า การรวมกลุ่มดังกล่าวมีลักษณะเป็นการคุกคามและเป็น
อันตรายแก่ประเทศฝรัง่ เศส (une menace et danger) จึงได้เสนอเรือ่ งต่อคณะรัฐมนตรี
ตามรัฐบัญญัติ ค.ศ. 1936 เพือ่ ให้ยบุ กลุม่ ดังกล่าว โดยรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
ประกาศว่ามีความจ�ำเป็นที่จะต้องยุบกลุ่มที่มีการเคลื่อนไหวในลักษณะดังกล่าว โดย
เสนอเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรี ตามรัฐบัญญัติ ปี ค.ศ. 1936 พร้อมทั้งพยานหลักฐาน
นอกจากนี้ ยังประกาศว่าการรวมกลุ่มหรือการเคลื่อนไหวของกลุ่มที่มีแนวคิดนาซี
แบบใหม่ในฝรัง่ เศส ประมาณ 3,000 คนนัน้ สร้างความน่าอับอายต่อประวัตศิ าสตร์ของชาติ
และคุณค่าความเป็นสาธารณรัฐ โดยเสมือนกับเป็น “การคุกคามและอันตรายอาจเกิดจาก
การกระท�ำของกลุม่ ดังกล่าว” ดังนัน้ เมือ่ ต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ทไี่ ม่อาจยอมรับได้
เช่นนี้ จึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้องใช้มาตรการจ�ำเป็นในการแก้ปัญหา ซึ่งในเบื้องต้น
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเทศมนตรีได้สั่งห้ามมิให้มีการชุมนุมในที่สาธารณะ
(les réunions publiques) และรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยได้ใช้มาตรการต่อต้าน
การใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการเผยแพร่ข้อความของกลุ่ม néo-nazis โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการสร้างเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับกลุ่มดังกล่าวอีกด้วย
				 ในปี ค.ศ. 2006 กลุ่มที่มีชื่อว่า Tribu Ka ได้รวมตัวกันในการแสดงออก
ซึ่งมีลักษณะเป็นมให้มีการเลือกปฏิบัติ เกิดความเกลียดชัง และความรุนแรงต่อบุคคล
ด้วยเหตุผลในความแตกต่างด้านเชื้อชาติ ศาสนา อันเป็นข้อก�ำหนดตามเงื่อนไขมาตรา
1 (6) แห่งรัฐบัญญัติ ลงวันที่ 10 มกราคม ค.ศ. 1936 จึงได้มีการตรารัฐกฤษฎีกา
เพื่อยุบเลิกกลุ่มดังกล่าว366
				 ปัจจุบันการยุบองค์กรในฝรั่งเศสภายใต้รัฐบัญญัติ ลงวันที่ 10 มกราคม
ค.ศ. 1936 ว่าด้วยกลุม่ และกองก�ำลังติดอาวุธเอกชน (Loi du 10 janvier 1936 sur les
groupes de combat et milices privées) แม้ปัจจุบันได้ยกเลิกรัฐบัญญัติดังกล่าว
แล้ว แต่ได้น�ำความในบทบัญญัติดังกล่าวไว้ในมาตรา L.212-1 แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วย
ความมั่นคงภายในรัฐ (Article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure)

366

Décret du 28 juillet 2006, JORF no 174 du 29 juillet 2006, p.11299, texte no 2, NOR
INTX0609486D.
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ทีบ่ ัญญัติไว้ว่า367
					 “สมาคมหรือกลุ่มบุคคลจะถูกยุบเลิกโดยตราเป็นรัฐกฤษฎีกา
					 1) ที่มีการกระตุ้นให้เกิดการชุมนุมติดอาวุธบนถนน
					 2) หรือที่แสดงออก โดยมีลักษณะของกลุ่มต่อสู้หรือกองก�ำลังทหาร
อาสาสมัคร
					 3) หรือมีจดุ มุง่ หมายทีจ่ ะท�ำลายบูรณภาพแห่งดินแดนหรือการละเมิดต่อ
รัฐบาล
					 4) หรือกิจกรรมที่มีแนวโน้มที่จะต่อต้านมาตรการทางนิติบัญญัติของ
สาธารณรัฐ
					 5) หรือมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมบุคคลโดยร่วมมือกับศัตรูหรือเพื่อ
ยกระดับความร่วมมือนี้
Article L212- (Créé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.)
		 Sont dissous, par décret en conseil des ministres, toutes les associations ou
groupements de fait :
		 1° Qui provoquent à des manifestations armées dans la rue ;
		 2° Ou qui présentent, par leur forme et leur organisation militaires, le caractère de
groupes de combat ou de milices privées ;
		 3° Ou qui ont pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou
d’attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement ;
		 4° Ou dont l’activité tend à faire échec aux mesures concernant le rétablissement
de la légalité républicaine ;
		 5° Ou qui ont pour but soit de rassembler des individus ayant fait l’objet de
condamnation du chef de collaboration avec l’ennemi, soit d’exalter cette collaboration ;
		 6° Ou qui, soit provoquent à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une
personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance
ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion
déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager
cette discrimination, cette haine ou cette violence;
		 7° Ou qui se livrent, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des
agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l’étranger.
		 Le maintien ou la reconstitution d’une association ou d’un groupement dissous en
application du présent article, ou l’organisation de ce maintien ou de cette reconstitution,
ainsi que l’organisation d’un groupe de combat sont réprimées dans les conditions prévues
par la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal.
367
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					 6) หรือที่ท�ำให้เกิดการเลือกปฏิบัติ ความเกลียดชัง หรือความรุนแรงต่อ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลบนพื้นฐานกลุ่มชาติพันธุ์ ชาติ เผ่าพันธุ์ หรือศาสนา โดยเผยแพร่
ความคิดหรือสนับสนุนการเลือกปฏิบัติ ความเกลียดชัง หรือความรุนแรงดังกล่าว
					 7) หรือผูท้ มี่ สี ว่ นร่วมในดินแดนฝรัง่ เศสหรือจากดินแดนนี้ เพือ่ ด�ำเนินการ
เพื่อกระตุ้นการกระท�ำของการก่อการร้ายในฝรั่งเศสหรือในต่างประเทศ”
		 3.5.3 ปัญหาอุปสรรค และข้อจ�ำกัดในการใช้กลไกในการป้องกันตนเองหรือ
สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญในประเทศฝรั่งเศส
		 จากการศึกษาข้างต้นจะเห็นได้ว่าประเด็นหลักประชาธิปไตยปกป้องตนเอง
ของประเทศฝรัง่ เศสสะท้อนจากหลายประเด็น โดยในรัฐธรรมนูญได้กล่าวถึงกรอบอ�ำนาจ
หน้าทีใ่ นรัฐธรรมนูญของประธานาธิบดีในรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐที่ 5 ซึง่ มีววิ ฒ
ั นาการ
ตามสภาพสังคมและการเมืองการปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดขึ้นของรูปแบบ
ของรัฐบาลในระบอบกึงประธานาธิบดีกงึ่ รัฐสภาทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ ให้มคี วามสมดุลของอ�ำนาจ
ทางการเมืองในฝรั่งเศส รวมทั้งได้สร้างกลไกในการคุ้มครองบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
ให้มีความมั่นคง ถาวร แต่ยังคงให้บทบัญญัติบางมาตราสามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ภายใต้
ระบอบประชาธิปไตย
		 อาจกล่าวได้วา่ แม้ประเทศฝรัง่ เศสจะได้ชอื่ ว่าเป็นประเทศหนึง่ ทีไ่ ด้วางแนวความคิด
หรือทฤษฎีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นแบบอย่างของประเทศ
ต่าง ๆ ในยุโรป แต่อย่างไรก็ดกี ารปกครองระบอบประชาธิปไตยนับตัง้ แต่การปฏิวตั ใิ หญ่
เป็นต้นมา ก็ไม่ได้มีเสถียรภาพอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบพรรคการเมือง
ในประเทศฝรัง่ เศสนัน้ บางพรรคการเมืองได้จดั ตัง้ ขึน้ โดยไม่ได้มรี ากฐานทีม่ นั่ คง กลุม่ ทาง
การเมืองและพรรคการเมืองต่าง ๆ แตกเป็นพรรคเล็กและหลายพรรคจนไม่มพี รรคใดที่
สามารถครองเสียงข้างมากในสภาได้ ส่งผลให้รฐั บาลทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ต้องเป็นรัฐบาลผสมและ
การเปลีย่ นแปลงคณะรัฐบาลเกิดขึน้ อยูบ่ อ่ ยครัง้ และเป็นสาเหตุสำ� คัญทีท่ ำ� ให้รฐั บาลไม่มี
เสถียรภาพ จนท�ำให้การปกครองระบบรัฐสภาในฝรั่งเศสไม่อาจด�ำรงอยู่ได้อีกต่อไป
ซึ่งในท้ายที่สุดส่งผลให้ประเทศฝรั่งเศสต้องย้อมกลับไปสู่การปกครองแบบรวมอ�ำนาจ
ภายใต้การน�ำของประธานาธิบดีเดอโกล (Charles de Gaulle) เพือ่ ท�ำหน้าทีใ่ นการสร้าง
รากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพให้แก่ฝรั่งเศสต่อไป
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		 ส�ำหรับการคุม้ ครองหลักประชาธิปไตยปกป้องตนเองโดยกฎหมายพรรคการเมือง
ของประเทศฝรั่ ง เศสนั้ น จากการศึ ก ษาแนวคิ ด ในการน� ำ หลั ก ประชาธิ ป ไตยผ่ า น
กระบวนการในลงโทษ กรณีทอ่ี าจเกิดผลต่อบูรณภาพแห่งอาณาเขตหรือต่อความมัน่ คง
ต่อการปกครองในสาธารณรัฐนั้น จะเห็นได้ว่าการยุบเลิกพรรคการเมืองเกิดขึ้นอยู่
บ่อยครั้ง ซึ่งมีเหตุประการส�ำคัญที่ท�ำให้พรรคการเมืองหรือกลุ่มทางการเมืองต้องถูก
ยุบเลิกไปส่วนใหญ่จะเป็นเรือ่ งทีก่ ลุม่ หรือพรรคการเมืองมีวตั ถุประสงค์ทเี่ ป็นการบัน่ ทอน
หรือท�ำลายระบอบการปกครองในรูปแบบสาธารณรัฐ ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อบูรณภาพ
แห่งดินแดนของประเทศฝรั่งเศสหรือมีวัตถุประสงค์ในการรวมตัวกันอันเป็นการขัดต่อ
รูปแบบการปกครองของประเทศ
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บทที่ 4
“หลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้” ในประเทศไทย
		 ในบทนี้แบ่งหัวข้อการศึกษาออกเป็น 4 หัวข้อ ดังนี้ 4.1 แนวคิดเกี่ยวกับ “หลัก
ประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้” ในประเทศไทย 4.2 ข้อความคิดว่าด้วย “หลักการ
ปกครองในระบอบที่พระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ” และ “หลักการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” 4.3 การน�ำ “หลัก
ประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้” มาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 4.4 กลไกในประมวล
กฎหมายอาญา และ 4.5 “หลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้” กับการบังคับใช้จริง
ในประเทศไทย
4.1 แนวคิดเกี่ยวกับ “หลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้” ในประเทศไทย
ในการศึกษาแนวคิดเกีย่ วกับ “หลักประชาธิปไตยทีป่ กป้องตนเองได้” ในประเทศไทย
จะแยกพิจารณาออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงก่อนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(พุทธศักราช 2540) และช่วงหลังรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2540)
		 4.1.1 ช่วงก่อนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2540)
		 หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 การปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ของประเทศไทยจึงสิ้นสุดลง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ในวันที่ 27
มิถุนายน พ.ศ. 2475 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 ได้พระราชทาน
“พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475
หลังจากนัน้ สภาผูแ้ ทนราษฎรได้ลงมติแต่งตัง้ “คณะอนุกรรมการ” จ�ำนวน 7 นาย ขึน้ เพือ่
ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ใช้แทนรัฐธรรมนูญชั่วคราว368 รัฐธรรมนูญฉบับถาวรได้รับการ
ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม
พุทธศักราช 2475 มีเพียง 68 มาตรา รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้บัญญัติรับรองถึงหลัก
ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญไว้ในมาตรา 61 แต่รัฐธรรมนูญไม่มีบทบัญญัติ
368

ไพโรจน์ ชัยนาม, รัฐธรรมนูญ บทกฎหมายและเอกสารส�ำคัญในทางการเมืองของประเทศไทย, โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ 2519, หน้า 112
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ว่าด้วยข้อจ�ำกัดการใช้สิทธิและเสรีภาพมิให้เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ และขาดความ
ชัดเจนเกีย่ วกับองค์กรทีจ่ ะปกป้องคุม้ ครองหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
มีเพียงมาตรา 62 ซึ่งบัญญัติว่า “ท่านว่าสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งสิทธิเด็ดขาด
ในการตีความแห่งรัฐธรรมนูญนี้” จากปัญหาการขาดความชัดเจนดังกล่าวนี้เองที่ต่อมา
ศาลฎีกาได้พพิ ากษาว่าพระราชบัญญัตอิ าชญากรสงคราม พ.ศ. 2488 ขัดกับรัฐธรรมนูญ
เป็นอันใช้บังคับมิได้ ซึ่งน�ำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างองค์กรตุลาการกับรัฐสภา ประเด็น
ดังกล่าวเป็นเหตุผลประการหนึ่งที่น�ำไปสู่การใช้รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2489 ในเวลา
ต่อมา
		 ประเด็นปัญหาที่จะน�ำไปสู่ความขัดแย้งที่เกี่ยวกับการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ
สืบเนือ่ งมาจากคณะรัฐมนตรีภายใต้รฐั ธรรมนูญ พุทธศักราช 2475 โดยพระยามโนปกรณ์
นิตธิ าดา นายกรัฐมนตรี ซึง่ ในเวลาต่อมาได้เกิดความขัดแย้งในเรือ่ งนโยบายทางเศรษฐกิจ
ในคณะรัฐมนตรีและในสภาผู้แทนราษฎร และน�ำมาสู่การออกพระราชกฤษฎีกาให้
ปิดประชุมสภาผูแ้ ทนราษฎร และตัง้ คณะรัฐมนตรีชดุ ใหม่ เมือ่ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2476
โดยพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีข้อความส�ำคัญ ดังนี้369 (1) ให้ปิดประชุมสภาผู้แทน
ราษฎรนีเ้ สีย และห้ามไม่ให้เรียกประชุมจนกว่าจะได้มสี ภาผูแ้ ทนราษฎรใหม่ เมือ่ ได้มกี าร
เลือกตัง้ ผูแ้ ทนราษฎรตามความในรัฐธรรมนูญแล้ว (2) ให้ยบุ คณะรัฐมนตรีปจั จุบนั นีเ้ สีย
และให้มีคณะรัฐมนตรีขึ้นใหม่ กอบด้วยนายกรัฐมนตรีหนึ่งนาย กับรัฐมนตรีอื่น ๆ อีก
ไม่เกินยี่สิบนาย และให้นายกรัฐมนตรีคณะซึ่งยุบนี้เป็นนายกของคณะรัฐมนตรีใหม่
กับให้รฐั มนตรีผซู้ งึ่ ว่าการกระทรวงต่าง ๆ อยูใ่ นเวลานีเ้ ป็นสมาชิกของคณะรัฐมนตรีใหม่
โดยต�ำแหน่ง ส่วนรัฐมนตรีอนื่ ๆ จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตัง้ ขึน้ โดยค�ำแนะน�ำของ
นายกรัฐมนตรีอีกต่อไป เหตุการณ์ดังกล่าวน�ำไปสู่ความขัดแย้งอย่างรุนแรงในกลุ่ม
คณะราษฎร์ จนในทีส่ ดุ วันที่ 20 มิถนุ ายน พ.ศ. 2476 หลวงพิบลู สงครามน�ำคณะทหาร
เข้ายึดอ�ำนาจการปกครอง เชิญนายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา เป็นหัวหน้า
หลวงพิบูลสงคราม เป็นเลขาธิการ พระยามโนปกรณ์นิติธาดายอมก้าวลงจากต�ำแหน่ง
นายกรัฐมนตรี นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนาขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแทน
เมือ่ วันที่ 21 มิถนุ ายน พ.ศ. 2476 และมีการแต่งตัง้ คณะรัฐมนตรีชดุ ใหม่370 และได้มปี ระกาศ
369
370

เพิ่งอ้าง, หน้า 249
บัญชร ชวาลศิลป์, 2475 : เส้นทางคนแพ้, ส�ำนักพิมพ์แสงดาว, กรุงเทพฯ 2562, หน้า 58.
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ให้เปิดสภาผูแ้ ทนราษฎร เมือ่ วันที่ 21 มิถนุ ายน พ.ศ. 2476 ต่อมาเมือ่ วันที่ 24 มิถนุ ายน
พ.ศ. 2476 มีการออกพระราชบัญญัตนิ ริ โทษกรรมในการจัดการให้คณะรัฐมนตรีลาออก
เพือ่ ให้มกี ารเปิดสภาผูแ้ ทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2476 โดยในค�ำปรารภของ
พระราชบัญญัติบางตอนกล่าวว่า “... โดยที่สภาผู้แทนราษฎรถวายค�ำปรึกษาว่า การที่
คณะทหารบก ทหารเรือ และพลเรือน คณะหนึ่งซึ่งเห็นความจ�ำเป็นในอันจะแก้ไข
เหตุการณ์ทที่ ำ� ให้เสือ่ ทรามความศักดิส์ ทิ ธิแ์ ห่งรัฐธรรมนูญ เป็นเหตุให้กระทบกระเทือน
ต่อความปลอดภัยแห่งบ้านเมือง ...” จากความขัดแย้งดังกล่าวถือว่าเป็นมูลเหตุส�ำคัญ
ที่น�ำไปสู่การเกิด “กบฏบวรเดช” และได้มีการตราพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลพิเศษ
พุทธศักราช 2476371 เพือ่ ด�ำเนินการกับฝ่ายทีเ่ ป็นปรปักษ์ทางการเมือง และในเวลาต่อมา
ได้มีการตรา “พระราชบัญญัติจัดการป้องกันรักษารัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2476372
โดยพระราชบัญญัติดังกล่าวมีเพียง 6 มาตรา โดยมีสาระส�ำคัญ ดังนี้
		 ก. ผู้ใดกระท�ำด้วยประการใด ๆ เป็นปฏิปักษ์ต่อหรือเพื่อให้ประชาชนเสื่อม
ความนิยมหรือหวาดหวั่นต่อการปกครองระบอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม
แม้การกระท�ำดังกล่าวมาแล้วจะเป็นเพียงการคบคิดหรือท�ำความตกลง หรือจะเตรียมการ
ก็ตาม ท่านว่าผูน้ นั้ มีความผิดต้องระวางโทษจ�ำคุกตัง้ แต่สามปีจนถึงยีส่ บิ ปี หรือปรับตัง้ แต่
500 บาท จนถึง 5,000 บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ แต่หากความผิดที่กระท�ำลงนั้นต้อง
ด้วยบทกฎหมายอืน่ ท่านว่าบุคคลผูก้ ระท�ำผิดนัน้ จะต้องถูกลงโทษตามพระราชก�ำหนด
กฎหมายอื่นนั้นด้วย (มาตรา 3)
		 ข. เพื่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน เมื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทย
รายงานว่าบุคคลใดด�ำเนินการอันจะเป็นเหตุก่อให้เกิดความผิดตามมาตรา 3 ข้างต้น
ให้กระทรวงมหาดไทยส่งเรื่องให้คณะกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีจะได้แต่งตั้งขึ้นเพื่อ
ไต่สวนวินิจฉัย ถ้าเห็นว่ามีมูลก็ให้ท�ำความเห็นเพื่อให้บุคคลนั้นอยู่ภายในเขตต์ที่อันมี
ก�ำหนดได้เป็นเวลาไม่เกินสองปี และให้กระทรวงมหาดไทยมีอ�ำนาจสั่งการให้เป็นไป
ตามความเห็นนัน้ ถ้าผูต้ อ้ งหาเป็นคนต่างด้าว ท่านให้จดั การตามพระราชบัญญัตเิ นรเทศ
ร.ศ. 131 (มาตรา 4)
371
372

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 50 วันที่ 30 ตุลาคม 2476
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 50 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2476
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		 ค. คณะกรรมการตามมาตรา 4 นั้นจะต้องเป็นข้าราชการตุลาการ และให้มี
จ�ำนวน 3 นาย เป็นอย่างน้อย จึ่งจะนั่งเป็นองค์ประชุมได้ การวินิจฉัยให้ถือตาม
ความเห็นข้างมาก (มาตรา 5)
		 ง.		 บุคคลทีถ่ กู สัง่ ให้อยูภ่ ายในเขตต์อนั มีกำ� หนด และได้ไปอยูใ่ นเขตต์นนั้ ตามค�ำสัง่
แล้ว ภายหลังอาจร้องขอให้กระทรวงด�ำริทจี่ ะเพิกถอนค�ำสัง่ เช่นว่านัน้ มาแล้วนัน้ ได้ เมือ่
ยอมรับรองว่า (1) จะไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบรัฐธรรมนูญ (2) จะเผยแพร่
สนับสนุนด้วยความบริสทุ ธิใ์ จซึง่ การปกครองระบอบรัฐธรรมนูญ เมือ่ กระทรวงมหาดไทย
ได้เรียกประกันทัณฑ์บน และวินิจฉัยเห็นเป็นถ่องแท้ว่าผู้ต้องหาจะปฏิบัติการตามที่
ยอมรับรองได้ ก็ให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติให้เพิกถอนค�ำสั่งเดิมเสียก็ได้
(มาตรา 6)
		 แต่อย่างไรก็ตาม ต่อมาเมือ่ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2481 ได้มกี ารตราพระราชบัญญัติ
ยกเลิกพระราชบัญญัติจัดการป้องกันรักษารัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2481 ไม่ปรากฎ
เหตุผลแน่ชดั ว่าเพราะเหตุใด แต่ได้ปรากฎเหตุผลในค�ำแถลงการณ์ของรัฐบาล เมือ่ วันที่
11 กันยายน พ.ศ. 2481 เรื่อง การแก้ไขข้อบังคับการประชุมและการปรึกษาของสภา
ผูแ้ ทนราษฎร ข้อ 68 โดยมีขอ้ ความบางตอนกล่าวว่า “... รัฐบาลได้พยายามเสมอมาทีจ่ ะ
ร่วมมือกับสภาผู้แทนราษฎร และได้ยินยอมท�ำความพอใจแก่ผู้แทนราษฎรมาแล้ว
แม้ในเรือ่ งทีส่ ำ� คัญ เช่น การยกเลิกพระราชบัญญัตจิ ดั การป้องกันรักษารัฐธรรมนูญฯ...”373
จากเหตุผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการยกเลิกพระราชบัญญัติจัดการป้องกันรักษา
รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 24776 นั้น เป็นการประนีประนอมระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีความคิดเห็นแตกต่างไปจากฝ่ายรัฐบาล
		 ต่อมาในปี พ.ศ. 2489 มีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2475 เป็น
รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2489 รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวก็ไม่มีการบัญญัติเรื่องการ
กระท�ำที่เป็นการปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด รัฐธรรมนูญหลังจากนั้นก็ไม่มี
บทบัญญัตขิ อ้ ห้ามการกระท�ำทีเ่ ป็นปฏิปกั ษ์ตอ่ รัฐธรรมนูญแต่อย่างใด บทบัญญัตอิ นั เป็น
ข้อจ�ำกัดการใช้สิทธิเสรีภาพมิให้เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญมาปรากฎตามรัฐธรรมนูญ
2517 มาตรา 53 “บุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญให้เป็นปฏิปักษ์ต่อชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์และรัฐธรรมนูญมิได้”
373

ไพโรจน์ ชัยนาม, รัฐธรรมนูญ บทกฎหมายและเอกสารส�ำคัญในทางการเมืองของประเทศไทย, หน้า 296
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		 รัฐธรรมนูญ 2521 มาตรา 45 “บุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญให้
เป็นปฏิปักษ์ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรัฐธรรมนูญ มิได้” และรัฐธรรมนูญ
2534 มาตรา 49 “บุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญให้เป็นปฏิปักษ์ต่อชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรัฐธรรมนูญ มิได้” หลักดังกล่าวได้รับการพัฒนาต่อมา
ในภายหลังจากทีม่ กี ารปฏิรปู การเมือง ครัง้ ที่ 1 ภายหลังเหตุการณ์วกิ ฤตในเดือนพฤษภาคม
2535
		 กล่าวโดยสรุป พัฒนาการของแนวคิดของการปกป้องคุม้ ครองรัฐธรรมนูญของไทย
ในช่วงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 แท้จริงแล้วเป็นความขัดแย้งของกลุ่มชน
ชัน้ น�ำ 2 ฝ่าย ฝ่ายหนึง่ ได้แก่ฝา่ ยคณะราษฎรซึง่ มุง่ หมายทีจ่ ะปกป้องคุม้ ครองรัฐธรรมนูญ
ในขณะทีอ่ กี ฝ่ายหนึง่ คือ ฝ่ายอนุรกั ษ์นยิ มเห็นว่าฝ่ายคณะราษฎร์มงุ่ ทีจ่ ะเปลีย่ นแนวคิด
พืน้ ฐานส�ำคัญในทางเศรษฐกิจโดยอาศัยเสียงข้างมากในสภาผูแ้ ทนราษฎรเป็นฐานแห่ง
ความชอบธรรม ฝ่ายอนุรักษ์นิยมภายใต้การน�ำของพระยามโนปกรณ์นิติธาดา นายก
รัฐมนตรีในขณะนั้น จึงได้ออกพระราชกฤษฎีกาให้ปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร และตั้ง
คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ซึ่งน�ำมาสู่การยึดอ�ำนาจการปกครองโดยหลวงพิบูลสงคราม และ
ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติจัดการป้องกันรักษารัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2476
แต่เพือ่ ความปรองดองของทัง้ สองฝ่ายได้มกี ารตรากฎหมายยกเลิกในปี พ.ศ. 2481 ดังนัน้
แนวคิดดังกล่าวจึงมีพนื้ ฐานมาจากความขัดแย้งของแนวคิดทางการเมืองเป็นส�ำคัญ และ
เมื่อความคิดทางการเมืองเริ่มผ่อนคลายในระยะเวลาต่อมา จึงได้มีการยกเลิกกฎหมาย
ดังกล่าว พัฒนาการของแนวคิดดังกล่าวในช่วงแรก จึงยังไม่ได้พัฒนาในลักษณะของ
ข้อความคิดในทางกฎหมาย หากแต่เป็นข้อความคิดทางการเมือง แต่ต่อมาหลังจาก
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2517 เริ่มพัฒนาเป็นแนวคิดทางกฎหมายโดยถือว่าเป็นขอจ�ำกัดของ
การใช้สทิ ธิและเสรีภาพของบุคคลทีจ่ ะใช้ให้เป็นปฏิปกั ษ์ตอ่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และรัฐธรรมนูญมิได้ แนวคิดดังกล่าวได้รับการบัญญัติสืบต่อมาจนถึงรัฐธรรมนูญ
2534 ก่อนที่จะมีการปฏิรูปการเมือง ครั้งที่ 1 โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(พุทธศักราช 2540)
		 4.1.2 ช่วงหลังรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2540)
		 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2540) เป็นรัฐธรรมนูญทีก่ อ่ ให้เกิด
การปฏิรูปการเมืองขึ้น โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2540)
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ได้ปรับเปลีย่ นโครงสร้างของรัฐธรรมนูญให้แตกต่างไปจากรัฐธรรมนูญเดิม ๆ หลายประการ
หมวดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างส�ำคัญ คือ หมวดสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย
ได้มคี วามเปลีย่ นแปลงหลายประการ กล่าวเฉพาะในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการปกป้องคุม้ ครอง
รัฐธรรมนูญนั้น มีสาระส�ำคัญดังนี้
		 (1) บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้
เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไม่ปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขัดต่อ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน (มาตรา 28 วรรค 1)
		 (2) บุคคลย่อมมีสทิ ธิตอ่ ต้านโดยสันติวธิ ซี งึ่ การกระท�ำใด ๆ ทีเ่ ป็นไปเพือ่ ให้ได้มา
ซึ่งอ�ำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญ (มาตรา 65) และ (3) ก�ำหนดให้มีศาลรัฐธรรมนูญขึ้นเพื่อท�ำหน้าที่ในการ
ปกป้องคุม้ ครองหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ซึง่ จะได้กล่าวรายละเอียด
ในหัวข้อต่อไป
		 กล่ า วโดยสรุ ป พั ฒ นาการในช่ ว งหลั ง รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
(พุทธศักราช 2540) เป็นช่วงพัฒนาการของข้อความคิดในทางกฎหมายทีบ่ ญ
ั ญัตขิ อ้ ห้าม
การใช้สิทธิและเสรีภาพไม่ให้เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ และบัญญัติรับรองสิทธิในการ
ต่อต้านโดยสันติวิธีซึ่งการกระท�ำใด ๆ ที่เป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งอ�ำนาจในการปกครอง
ประเทศโดยวิธกี ารซึง่ มิได้เป็นไปตามวิถที างทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญ และมีการพัฒนา
องค์กรในการปกป้องคุม้ ครองรัฐธรรมนูญโดยมีการน�ำแนวความคิดเรือ่ งศาลรัฐธรรมนูญ
ตามแนวของประเทศเยอรมนีเข้ามาเป็นครั้งแรก
4.2 ข้อความคิดว่าด้วย “หลักการปกครองในระบอบทีพ่ ระมหากษัตริยอ์ ยูภ่ ายใต้
รัฐธรรมนูญ” และ “หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข”
		 ในหัวข้อนี้จะได้กล่าวถึงพัฒนาการของแนวคิดว่าด้วย “หลักการปกครองใน
ระบอบที่พระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ” และ “หลักการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” โดยมีรายละเอียดดังนี้
		 4.2.1 หลักการปกครองในระบอบที่พระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ
		 ภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 คณะ
ราษฎรได้มหี นังสือกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ซึง่ ขณะนัน้ ก�ำลัง
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ประทับอยู่ที่หัวหิน อัญเชิญเสด็จกลับคืนสู่พระนคร และทรงเป็นกษัตริย์ต่อไปโดยอยู่
ภายใต้รัฐธรรมนูญการปกครองแผ่นดิน หนังสือกราบบังคมทูลของคณะราษฎรนี้
มีใจความส�ำคัญดังนี้
		 “ด้วยคณะราษฎร ข้าราชการ พลเรือน ได้ยึดอ�ำนาจการปกครองแผ่นดินไว้
ได้แล้ว ... คณะราษฎรไม่พึงประสงค์ที่จะแย่งราชสมบัติแต่อย่างใด ความประสงค์อัน
ยิ่งใหญ่ก็เพื่อจะมีธรรมนูญการปกครองแผ่นดิน จึงขอเชิญใต้ฝ่าละอองทุลีพระบาท
กลับคืนสู่พระนครและทรงเป็นกษัตริย์ต่อไปโดยอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญการปกครอง
แผ่นดิน ซึ่งคณะราษฎรได้สร้างขึ้น ...”374
		 ซึง่ พระราชบัญญัตธิ รรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชัว่ คราว พุทธศักราช 2475
ซึ่งมี 39 มาตรา ได้บัญญัติหลักการพื้นฐานของการปกครองไว้ ดังนี้
		 (1) อ�ำนาจสูงสุดนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลาย (มาตรา 1)
		 (2) ให้มีบุคคลและคณะบุคคลดั่งจะกล่าวต่อไปนี้เป็นผู้ใช้อ�ำนาจแทนราษฎร
ตามทีจ่ ะได้กล่าวต่อไปในธรรมนูญ คือ 1. กษัตริย์ 2. สภาผูแ้ ทนราษฎร 3. คณะกรรมการ
ราษฎร 4. ศาล (มาตรา 2)
		 (3) กษัตริย์เป็นประมุขสูงสุดของประเทศ พระราชบัญญัติก็ดี ค�ำวินิจฉัยของ
ศาลก็ดี การอื่น ๆ ที่จะมีบทกฎหมายระบุไว้โดยเฉพาะก็ดี จะต้องกระท�ำในนามของ
กษัตริย์ (มาตรา 3)
		 (4) ผู้เป็นกษัตริย์ของประเทศ คือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว การสืบมรดกให้เป็นไปตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ. 2467 และด้วยความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎร (มาตรา 4)
		 (5) การกระท�ำใด ๆ ของกษัตริย์ต้องมีกรรมการราษฎรผู้หนึ่งผู้ใดลงนามด้วย
โดยได้รบั ความยินยอมของคณะกรรมการราษฎรจึง่ จะใช้ได้ มิฉะนัน้ เป็นโมฆะ (มาตรา 7)
		 ต่อมาเมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 ซึ่งเป็น
รัฐธรรมนูญฉบับถาวรใช้บังคับ หลักการส�ำคัญของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยังคงหลักการ
ส�ำคัญดังเดิมแต่มีการบัญญัติถ้อยค�ำที่มีความประนีประนอมมากขึ้น โดยมีสาระส�ำคัญ
ดังนี้
374

เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์, ปฏิวัติ 2475, ส�ำนักพิมพ์แสงดาว, กรุงเทพฯ 2560, หน้า 106
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		 (1) อ�ำนาจอธิปไตยย่อมมาจากปวงชนชาวสยาม พระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุข
ทรงใช้อ�ำนาจนั้นแต่โดยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญนี้ (มาตรา 2)
		 (2) การสืบราชสมบัติท่านว่าให้เป็นไปโดยนัยแห่งกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการ
สืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ. 2467 และประกอบด้วยความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎร
(มาตรา 9)
		 (3) พระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปโดยก�ำเนิด หรือโดยแต่งตั้ง
ก็ตาม ย่อมด�ำรงอยู่ในฐานะเหนือการเมือง (มาตรา 11)
		 ตามทัศนะของสมชาย ปรีชาศิลปกุล เห็นว่า ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมาในห้วงเวลา
75 ปี สังคมไทยอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเพียง 3 ฉบับเท่านั้น คือ รัฐธรรมนูญฉบับรัฐสภา
นิยม รัฐธรรมนูญฉบับอ�ำนาจนิยม และรัฐธรรมนูญฉบับกึง่ รัฐสภากึง่ อมาตยาธิปไตย โดย
สมชาย ปรีชาศิลปกุล เห็นว่า พระราชบัญญัตธิ รรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชัว่ คราว
พุทธศักราช 2475 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 อยูใ่ นกลุม่
ของรัฐธรรมนูญฉบับรัฐสภานิยม ซึ่งหมายถึง การสถาปนาอ�ำนาจของรัฐสภาให้อยู่
เหนือกว่าองค์กรการเมืองอืน่ แนวคิดนีเ้ ป็นหลักการส�ำคัญในประเทศอังกฤษอันเป็นผล
มาจากการต่อสู้แย่งชิงอ�ำนาจระหว่างสถาบันกษัตริย์กับรัฐสภามาอย่างยาวนานก่อน
จบลงด้วยชัยชนะของฝ่ายรัฐสภา375 ในประเทศไทย ความพยายามทีจ่ ะสถาปนาอ�ำนาจ
สูงสุดของระบบรัฐสภาผ่านบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญสะท้อนออกในประเด็นส�ำคัญ
ดังต่อไปนี376
้
		 ประการแรก ก�ำหนดให้รฐั สภาเป็นสถาบันทีม่ อี ำ� นาจเหนือกว่าสถาบันการเมือง
อื่น ๆ ด้วยการสถาปนาให้ระบบรัฐสภาเป็นจุดศูนย์กลางของการใช้อ�ำนาจ ทั้งในด้าน
ของอ�ำนาจบริหารและอ�ำนาจนิติบัญญัติ โดยในด้านของฝ่ายบริหารรัฐธรรมนูญฉบับ
รัฐสภานิยมจะก�ำหนดให้ฝ่ายบริหารต้องอยู่ภายใต้การก�ำกับและตรวจสอบของรัฐสภา
ในด้ า นนิ ติ บั ญ ญั ติ รั ฐ สภาจะเป็ น องค์ ก รหลั ก ที่ ท� ำ หน้ า ที่ ใ นการบั ญ ญั ติ ก ฎหมาย
ฝ่ายบริหารไม่มีอ�ำนาจในการบัญญัติกฎหมายหากไม่ได้รับอ�ำนาจจากรัฐสภา นอกจาก
ความสัมพันธ์ของรัฐสภาแล้วก็จะต้องพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของรัฐสภาและสถาบัน
375
376

สมชาย ปรีชาศิลปกุล, อภิรัฐธรรมนูญ, ปาฐกถาปรีดี พนมยงค์ ประจ�ำปี พ.ศ. 2550 “ครบรอบ 75 ปี
การอภิวัฒน์ไทย 24 มิถุนายน 2475”, สถาบันปรีดี พนมยงค์, กรุงเทพฯ 2550, หน้า 9
เพิ่งอ้าง, หน้า 10
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พระมหากษัตริย์ประกอบด้วย ในรัฐธรรมนูญฉบับรัฐสภานิยมจะจัดวางสถานะและ
บทบาทของสถาบันกษัตริย์ให้อยู่นอกเหนือไปจากการเมือง เพื่อต้องการให้การเมือง
เป็นสิ่งที่อยู่นอกขอบเขตและภารกิจของสถาบันกษัตริย์ การเมืองจึงเป็นเรื่องที่ด�ำเนิน
ไปในหมู่ประชาชนโดยที่สถาบันกษัตริย์จะไม่มีบทบาทเกี่ยวข้องหรือเป็นส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
		 ประการทีส่ อง การสถาปนาอ�ำนาจสูงสุดของรัฐสภาต้องมาจากเงือ่ นไขพืน้ ฐานว่า
ระบบรัฐสภานั้นมาจากการคัดเลือกของประชาชนเป็นส�ำคัญ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นระบบ
สภาเดีย่ วหรือสภาคู่ โดยหากเป็นระบบสภาคูม่ ที งั้ สภาผูแ้ ทนราษฎรและวุฒสิ ภา การยืนยัน
ถึงความส�ำคัญจากการคัดเลือกของประชาชนก็ด้วยกระบวนการเลือกตั้งซึ่งจะเป็น
กรณีที่ชัดเจนหากที่มาของทั้งสองสภามาจากการเลือกตั้งของประชาชน อย่างไรก็ตาม
แม้กรณีที่วุฒิสภาไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรง แต่มาจากกระบวนการอื่น ๆ ไม่ว่า
การเลือกตั้งโดยอ้อมหรือการแต่งตั้ง ก็อาจนับเป็นส่วนหนึ่งของการสถาปนาระบบ
รัฐสภานิยมได้ ถ้าวุฒสิ ภามีอำ� นาจทีน่ อ้ ยกว่าสภาผูแ้ ทนราษฎร แต่หากวุฒสิ ภามีอำ� นาจ
ทัดเทียมหรือมากกว่าสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งก็ไม่อาจนับเป็นการสร้าง
อ�ำนาจสูงสุดให้กับรัฐสภา
		 ประการที่สาม สถาปนาอ�ำนาจของรัฐสภาก็เพื่อให้สถาบันนี้เป็นองค์กรที่มี
บทบาทหลักในการบริหารประเทศและมีจดุ เชือ่ มโยงกับประชาชนได้อย่างชัดเจน ระบบ
ราชการและข้าราชการประจ�ำจึงต้องมีบทบาทในฐานะของผู้ปฏิบัติงานอันเป็นเสมือน
กลไกหนึ่งของระบบการเมือง บุคคลที่จะเข้ามาท�ำหน้าที่ในระบบรัฐสภาจึงต้องมิใช่ผู้ที่
ด�ำรงต�ำแหน่งในระบบราชการ บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
		 แต่อย่างไรก็ตาม แม้วา่ ประเทศอังกฤษจะใช้หลักการปกครองทีเ่ รียกว่า “หลักความ
มีอ�ำนาจสูงสุดของรัฐสภา” (The supremacy of parliament) แต่พระมหากษัตริย์
อังกฤษก็ยงั คงมีพระราชอ�ำนาจของพระมหากษัตริยอ์ ยูห่ ลายด้าน แต่อาจจ�ำแนกออกเป็น
เรือ่ งส�ำคัญได้ 3 ประการ377 ได้แก่ พระราชอ�ำนาจทัว่ ไป 1 พระราชอ�ำนาจในฐานะประมุข 1
และพระราชอ�ำนาจในฐานะที่ทรงเป็นที่มาแห่งเกียรติยศและความยุติธรรม 1 ในกรณี
377

ธงทอง จันทรางศุ, ต่างดอกไม้เงินทองฉลองพระคุณ, รวมบทความ บทสนทนาและอภิปรายทางวิชาการ
เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
กรุงเทพฯ 2542.
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ของ “พระราชอ�ำนาจทั่วไป” เป็นพระราชอ�ำนาจตามความเห็นทางต�ำรามีที่มาจาก
กฎหมายรัฐธรรมนูญของอังกฤษ ซึ่งนายวอลเตอร์ แบจจ็อท (Walter Bagehot) ผู้ทรง
คุณวุฒทิ างรัฐศาสตร์ ได้กล่าวว่า “พระมหากษัตริยแ์ ห่งกรุงอังกฤษ ทรงมีพระราชอ�ำนาจ
3 ประการ คือ ประการแรก ทรงมีพระราชอ�ำนาจทีจ่ ะทรงรับการปรึกษาหารือจากรัฐบาล
(The Right to be consulted) ประการที่สอง ทรงมีพระราชอ�ำนาจที่จะสนับสนุน
หรือให้ก�ำลังใจรัฐบาล (The Right to encourage) และประการสุดท้าย ทรงมี
พระราชอ�ำนาจที่จะทรงตักเตือน (The Right to warn)
		 แม้ว่าพระราชอ�ำนาจของพระมหากษัตริย์ท่ีมีอยู่ตามรูปแบบการปกครอง
ในปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นพระราชอ�ำนาจในรูปแบบพิธีก็ตาม แต่ถึงกระนั้นสถาบัน
พระมหากษัตริยอ์ งั กฤษก็ยงั คงมีความมัน่ คง และเป็นสถาบันหลักทีส่ ำ� คัญทางการเมือง
ของอังกฤษโดยไม่เสือ่ มคลาย ทัง้ นีเ้ พราะพระราชอ�ำนาจของพระมหากษัตริยท์ ที่ รงมีอยู่
ในปัจจุบัน ได้วิวัฒนาการมาจนสอดคล้องกับอธิปไตยทางการเมืองของประชาชนอย่าง
แท้จริง การที่จะทรงกีดขวางเจตนารมณ์ของประชาชนจึงไม่เกิดขึ้นและจะไม่เกิดขึ้น
ในระบอบการปกครองของอังกฤษเป็นอันขาด ยิง่ ไปกว่านัน้ พระมหากษัตริยย์ งั ทรงเป็น
สัญลักษณ์ของชาติ ทรงวางพระองค์อยูเ่ หนือการเมือง ทรงเชือ่ มความสามัคคีระหว่างรัฐ
และประชาชน ทรงเป็นศรีสง่าของประเทศ ประเพณีและพิธกี ารต่าง ๆ ทีส่ บื ทอดมาจาก
ประวัติศาสตร์อันยาวนานช่วยให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์และสง่างาม ท�ำให้ประชาชนเกิด
ความมั่นใจในสถาบัน และสนใจกระตือรือร้นที่จะติดตามความเป็นไปของบ้านเมือง
และข้อส�ำคัญทีส่ ดุ คือ ทรงได้รบั ความไว้วางใจจากประชาชนว่าทรงเป็นอิสระจากความ
แปดเปื้อนของความล�ำเอียงทางการเมือง การใช้พระราชอ�ำนาจของพระมหากษัตริย์
ในระบอบประชาธิปไตยมีเป้าหมายสูงสุด คือ คอยระวังรักษาประโยชน์สขุ ของประชาชน
ทั้งประเทศไว้เสมอ378
		 ส�ำหรับการปกครองในระบอบที่พระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญของไทย
พระมหากษัตริยจ์ ะมีพระราชอ�ำนาจหรือไม่เพียงใดนัน้ ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม
ได้อธิบายอ�ำนาจหน้าที่ของประมุขของรัฐและพระราชอ�ำนาจของพระมหากษัตริย์
ตามบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญไว้ดงั นี้ “อ�ำนาจหน้าทีข่ องประมุขในแต่ละรัฐย่อมแตกต่าง
378
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กันไปตามการปกครองของแต่ละรัฐ ซึง่ รัฐธรรมนูญจะก�ำหนดขึน้ แต่ประมุขของรัฐไม่วา่
แบบประธานาธิบดีหรือพระมหากษัตริย์ มักจะมีอำ� นาจต่อไปนีค้ ล้ายคลึงกัน เช่น อ�ำนาจ
ในการลงชื่อเพื่อตรากฎหมาย อ�ำนาจในการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญ
ทางการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจ�ำ อ�ำนาจในการสถาปนาและถอดถอนยศถา
บรรดาศักดิแ์ ละเกียรติยศต่าง ๆ อ�ำนาจในการอภัยโทษ ประกาศกฎอัยการศึก ประกาศ
สงคราม และแต่งตั้งทูตและรับรองทูต เป็นต้น379
		 ในส่วนที่ว่าพระมหากษัตริย์ต้องทรงวางพระองค์อยู่เหนือการเมืองนั้น ตาม
ธรรมเนียมนานาประเทศน่าจะหมายความเพียงว่า ก. จะต้องทรงปฏิบตั หิ รือใช้พระราชอ�ำนาจ
ทางการเมืองเกินไปกว่าทีร่ ฐั ธรรมนูญจะอนุญาตไม่ได้ และ ข. จะต้องวางพระองค์เป็นกลาง
ไม่ฝกั ใฝ่พรรคการเมืองหรือนักการเมืองผูใ้ ดทีย่ งั อยูใ่ นอ�ำนาจ (The King cannot show
his political favor or disfavor.) แต่ทงั้ นีไ้ ม่ได้หมายความว่าจะต้องไม่ทรงเกีย่ วข้องใด ๆ
ทางการเมืองเลย ซึ่งเป็นไปไม่ได้ เพราะในเบื้องต้นสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบัน
ทางการเมืองอยู่แล้ว ในฐานะประมุขย่อมต้องทรงตรากฎหมาย ทรงแต่งตั้งนายก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรี ทรงแต่งตั้งสมาชิกสภาสูง ทรงยับยั้งร่างพระราชบัญญัติ ทรง
ประกาศสงคราม เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีพระราชอ�ำนาจโดยโบราณราชประเพณี
(Conventions) ได้แก่ “ทรงมีพระราชอ�ำนาจ 3 ประการ คือ ประการแรก ทรงมี
พระราชอ�ำนาจทีจ่ ะทรงรับการปรึกษาหารือจากรัฐบาล (The Right to be consulted)
ประการที่สอง ทรงมีพระราชอ�ำนาจที่สนับสนุนรัฐบาล (The Right to encourage)
และประการสุดท้าย ทรงมีพระราชอ�ำนาจที่จะทรงตักเตือน (The Right to warn)380
จากข้อพิจารณาเกี่ยวกับหลักการปกครองในระบอบที่พระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้
รัฐธรรมนูญดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นได้วา่ การพิจารณาสถาบันพระมหากษัตริยน์ อกจากจะ
พิจารณาอ�ำนาจหน้าทีต่ ามรัฐธรรมนูญแล้วยังต้องพิจารณาถึงพระราชอ�ำนาจโดยโบราณ
ราชประเพณี (Conventions) ด้วย เพราะถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญ
ในฐานะที่เป็นประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
379
380
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		 4.2.2 หลั ก การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ์
ทรงเป็นประมุข
		 “หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข”
มีความหมายอย่างไร ซึ่งโดยแท้จริงแล้ว “หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข” ก็คอื “หลักการปกครองในระบอบทีพ่ ระมหากษัตริย์
อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ” แต่โดยที่มีแนวความคิดที่มองว่า “หลักการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข” เป็นอีกระบอบหนึง่ ทีไ่ ม่สอดคล้อง
กับหลักประชาธิปไตย ในที่นี้จะขอพิจารณาถึงความหมายและขอบเขตของ “หลักการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”
		 ในเรือ่ ง “หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็น
ประมุข” ในประเด็นดังกล่าว สมชาย ปรีชาศิลปกุล เห็นว่า ประเด็นเกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์จะพบว่ามีความเปลี่ยนแปลงเป็น 4 จังหวะส�ำคัญด้วยกัน ดังนี381
้
		 (1) จังหวะทีห่ นึง่ การรอมชอมและแตกหักในการสร้างระบอบ “พระมหากษัตริย์
ภายใต้รัฐธรรมนูญ” ในระยะเริ่มต้นของระบอบประชาธิปไตยที่เริ่มด้วยการรอมชอม
ของแต่ละฝ่ายกลับจบลงด้วยการแตกหัก โดยฝ่ายที่สนับสนุนระบอบใหม่ซึ่งก�ำหนดให้
พระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญสามารถรักษาอ�ำนาจและรักษาความชอบธรรม
สืบเนื่องมา ดังในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2489 ก็ไม่ปรากฎการโต้แย้งต่อ
หลักดังกล่าวอย่างมีนัยส�ำคัญเกิดขึ้น
		 (2) จังหวะที่สอง การโต้กลับของ “ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข” ในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2492 ฝ่ายอนุรักษ์นิยมได้ตอบโต้กับ
เหตุผลซึง่ ถูกพิจารณาว่าเป็นหลักการส�ำคัญของระบอบประชาธิปไตยใน 2 รูปแบบส�ำคัญ
คือ ประการแรก การให้เหตุผลถึงลักษณะเฉพาะของสถาบันพระมหากษัตริยอ์ นั มีความ
แตกต่างไปจากที่เกิดขึ้นในประเทศอื่น ๆ เฉพาะอย่างยิ่งในประเทศตะวันตก รวมทั้ง
การอธิบายว่าพระมหากษัตริย์ได้สร้างความเจริญให้กับประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น
จึงจ�ำเป็นต้องมีการเทิดทูนไว้ให้เหมาะสมแก่สถานะของพระองค์ซึ่งมีความแตกต่างไป
จากคนธรรมดา ประการทีส่ อง โดยการอ้างอิงถึงรูปแบบการปกครองตะวันตกโดยเฉพาะ
381

สมชาย ปรีชาศิลปกุล, รายงานวิจยั ข้อถกเถียงว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริยใ์ นองค์กรจัดท�ำรัฐธรรมนูญ
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อย่ า งยิ่ ง ประเทศอั ง กฤษ ด้ ว ยการชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า การปรั บ เปลี่ ย นแก้ ไขสถานะของ
พระมหากษัตริยท์ เี่ กิดขึน้ นัน้ ก็เป็นสิง่ ทีด่ ำ� เนินไปในลักษณะเช่นเดียวกับประเทศอังกฤษ
เพราะฉะนัน้ การนิยามความหมายและการจัดวางสถาบันพระมหากษัตริยโ์ ดยฝ่ายอนุรกั ษ์นยิ ม
จึงไม่ใช่การอ้างอิงถึงลักษณะเฉพาะของพระมหากษัตริย์ไทยแต่เพียงอย่างเดียวไม่
		 (3) จังหวะที่สาม การแผ่ขยายและสถาปนาระบอบอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข หลังจากการพิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2492
เป็นต้นมา ก็จะพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมเนื้อหาในหมวดพระมหากษัตริย์
เกิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง การแผ่ขยายความชอบธรรมของสถาบันพระมหากษัตริยไ์ ด้ปรากฎ
ให้เห็นนับตัง้ แต่การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2511 โดยการปรับเปลีย่ นสถานะของ
สถาบันให้ปรากฎในประเด็นการด�ำรงอยูเ่ หนือการเมืองซึง่ พระมหากษัตริยไ์ ด้ถกู ยกให้มี
ความสูงกว่ากลุ่มการเมืองอื่น รวมทั้งอ�ำนาจที่เป็นอิสระของพระมหากษัตริย์จากระบบ
รัฐสภา ดังนั้น การขึ้นด�ำรงต�ำแหน่งของพระมหากษัตริย์ซึ่งไม่จ�ำเป็นต้องได้รับความ
เห็นชอบจากรัฐสภาแต่กลับกลายเป็นเพียงการแจ้งเพื่อทราบต่อรัฐสภาตามที่บัญญัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญ 2534 อันเป็นประเด็นที่สะท้อนความเป็นอิสระเชิงสัมพัทธ์ที่ขยายตัว
มากขึ้นของสถาบันพระมหากษัตริย382
์
		 (4) จังหวะที่สี่ การลงหลักปักฐานของระบอบอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
หากจัดว่ารัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2534 เป็นจังหวะของการเปลี่ยนแปลงของบทบัญญัติ
ในรัฐธรรมนูญที่ส�ำคัญครั้งหนึ่ง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2540)
ฉบับประชาชน ก็เดินตามรอยของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2534 รวมทัง้ ได้มกี ารประกอบสร้าง
ในหมวดสถาบันพระมหากษัตริย์ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและกลายเป็นแบบอย่าง
แก่ รั ฐ ธรรมนู ญ ในภายหลั ง ดั ง จะเห็ น ได้ ว ่ า บทบั ญ ญั ติ ใ นหมวดที่ เ กี่ ย วกั บ สถาบั น
พระมหากษัตริยใ์ นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2540) และรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) มีบทบัญญัติที่เหมือนกันจนกล่าวได้ว่าเป็น
ครั้งแรกที่บทบัญญัติในหมวดพระมหากษัตริย์ในรัฐธรรมนูญซึ่งเกิดขึ้นในภายหลัง
มีบทบัญญัติที่เหมือนกับรัฐธรรมนูญที่ได้เคยมีผลใช้บังคับมาก่อนหน้าทุกประการ383
382
383
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		 จากงานศึกษาดังกล่าว จึงได้มกี ารสรุปความหมายและสถานะของ “ระบอบอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข” ที่ได้แผ่ขยายและลงหลักปักฐานในรัฐธรรมนูญของไทย
จะพบว่ามีลกั ษณะส�ำคัญ ดังต่อไปนี384
้ (1) การสร้างความหมาย “เหนือการเมือง” ในระบบ
รัฐสภา (2) การเพิ่มพื้นที่ของความเป็นอิสระโดยสัมพันธ์จากระบบรัฐสภา และ (3) การ
ขยายตัวของความศักดิ์สิทธิ์
		 บทบรรณาธิการของ “ฟ้าเดียวกัน” ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
ให้ชื่อบทบรรณาธิการว่า “ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้างของ “ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ซึ่งในบทบรรณาธิการได้กล่าวว่า “... แท้จริงแล้ว
“ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” คือประวัติศาสตร์ที่เพิ่ง
สร้างของการเมืองไทยอย่างแท้จริง กล่าวคือ เมื่อมีการปฏิวัติสยาม 2475 เรามี
พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองสยามชั่วคราว 27 มิถุนายน 2475 ที่ก�ำหนดให้
“อ�ำนาจสูงสุดเป็นของราษฎรทัง้ หลาย” มาแทนทีร่ ะบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ทอี่ ำ� นาจ
รวมศูนย์อยูท่ กี่ ษัตริย์ ในรัฐธรรมนูญดังกล่าวไม่มแี ม้จะเอ่ยถึงค�ำว่าประชาธิปไตยด้วยซ�ำ้
เพราะค�ำว่าประชาธิปไตยในห้วงเวลานั้นหมายถึงระบอบสาธารณรัฐ ดังประกาศของ
คณะราษฎร ... แม้ว่าจะมีรัฐธรรมนูญฉบับ “ถาวร” ที่ผ่านการปรองดองกันระหว่าง
คณะราษฎรกับคณะเจ้า คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม 10 ธันวาคม 2475
ที่ศาลรัฐธรรมนูญกล่าวอ้างนั้น ก็ไม่ปรากฎร่องรอยการปกครองการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขแต่อย่างใด”385 และในตอนท้ายของ
บทบรรณาธิการนี้ได้น�ำข้อสรุปของสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ที่สรุปไว้อย่างตรงประเด็น
เมื่อ 23 ปีที่แล้วว่า386 “ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”
ไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตย (เฉย ๆ) ที่ประมุขแห่งรัฐบังเอิญเป็นกษัตริย์ แต่เป็นระบอบ
ประชาธิปไตยหรือระบอบการปกครองอีกรูปแบบหนึ่งที่แตกต่างออกไป เป็นค�ำที่
สะท้อนให้เห็นการด�ำรงอยูร่ ะหว่างสองวัฒนธรรมการเมืองในลักษณะเดียวกับ Guided
384
385
386
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Democracy (ประชาธิปไตยแบบมีการน�ำทาง) ของอินโดนีเซียในอดีตหรือ Socialism
with Chinese Characteristics (สังคมนิยมที่มีลักษณะแบบจีน) ของจีนในปัจจุบัน”
		 ในขณะที่มุมมองในทางวิชาการที่แตกต่างไปจากทัศนะดังกล่าวข้างต้น มาจาก
ทัศนะของ เอนก เหล่าธรรมทัศน์ เห็นว่า เรามีค�ำศัพท์ที่ลงตัวได้แล้ว เรียกระบอบของ
เราเองไว้วา่ “ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข” ค�ำนีแ้ ปลมาจากค�ำว่า
Constitutional Monarchy แต่ทอี่ ยากจะชี้ คือ ในภาษาอังกฤษนัน้ ค�ำว่า Monarchy หรือ
ราชาธิปไตย นัน้ เป็นค�ำนาม ส่วนค�ำว่า Constitutional เป็นเพียงค�ำคุณศัพท์ ตามทฤษฎี
ของอังกฤษนั้น สหราชอาณาจักรทุกวันนี้ก็ยังเป็นราชาธิปไตย เพียงแต่อยู่ในก�ำกับของ
รัฐธรรมนูญ แต่ในบ้านเราถือเอาประชาธิปไตยเป็นค�ำนาม ส่วน “ทีม่ พี ระมหากษัตริยท์ รง
เป็นประมุขนั้น เป็นเพียงค�ำขยายของประชาธิปไตย ความจริงระบอบประชาธิปไตย
ในทุกวันนีข้ องไทยเราก็เป็น “ราชาธิปไตย” ด้วยอย่างชัดเจน เพียงแต่วา่ อยูใ่ ต้รฐั ธรรมนูญ
เท่านัน้ รัฐบาลก็เป็นของพระเจ้าอยูห่ วั เพราะทรงโปรดเกล้าฯ ก่อนถึงจะเป็นนายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรี อีกทัง้ ในระยะหลังนี้ ยังถือเคร่งครัดกันว่ารัฐมนตรีจะต้องเข้าเฝ้าถวายสัตย์ฯ
ก่อน จึงจะท�ำงาน อนึง่ เมือ่ รัฐบาลหรือรัฐมนตรีจะลาออกนัน้ ก็ตอ้ งถวายบังคมฯ ลาออก
และยังต้องมีพระบรมราชโองการให้ลาออกด้วย... ก็เมื่อเป็นเช่นนี้ เราจะเรียกระบอบ
ของไทยว่า “ประชาธิปไตยทีม่ พี ระมหากษัตริยเ์ ป็นประมุข” นัน้ จะถูกหรือ ทีแ่ จ่มชัดนัน้
เรียกว่า ระบอบราชาธิปไตย ได้มากกว่า และเป็นราชาธิปไตยทีอ่ ยูก่ บั เลือกตัง้ -ประชาธิปไตย
ก็ได้ หรือต้องอยูก่ บั การยึดอ�ำนาจ-เผด็จการก็ได้387 โดยค�ำว่า “ราชาธิปไตย” มิได้หมาย
จะให้อ�ำนาจและสิทธิ์ขาดในการปกครองและบริหารหรือพัฒนาบ้านเมืองแก่สถาบัน
พระมหากษัตริย์ โดยไม่ต้องให้ปากเสียง สิทธิและอ�ำนาจแก่ประชาชนโดยไม่ต้องมีการ
เลือกตัง้ หรือพระมหากษัตริยจ์ ะตรารัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอืน่ ใดโดยทัว่ ไปโดยล�ำพัง
ย่อมไม่ได้ หรือจะทรงใช้งบประมาณโดยล�ำพังเองตามพระทัยเองไม่ได้ หรือจะทรง
แต่งตั้งใครให้ไปท�ำอะไรก็ได้ โดยไม่มีผู้รับสนองพระบรมราชโองการย่อมไม่ได้ พระเจ้า
อยู่หัวรัชกาลที่ 9 ผู้เป็นเอกกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ ก็มิได้ทรงเป็นหรือท�ำเช่นนั้น และ
รั ฐ ธรรมนู ญ ปั จ จุ บั น เองก็ ต ราไว้ ชั ด เจนว่ า ประเทศไทยมี ก ารปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยทีม่ พี ระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข และการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพือ่ ยกเลิก
387

เอนก เหล่าธรรมทัศน์, ราชาธิปไตย ว่าด้วยพระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์และสังคมการเมือง
ไทย, มูลนิธิสถาบันสร้างสรรค์ปัญญา, โรงพิมพ์วัชรินทร์ พี.พี., นนทบุรี, 2561, หน้า 64
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พระมหากษัตริย์เป็นประมุขนั้น ท�ำไม่ได้388 นอกจากนี้ อเนก เหล่าธรรมทัศน์ มองว่า
ช่วงเวลา 85 ปี หลัง พ.ศ. 2475 ระบอบการปกครองของไทยอยูใ่ นระบอบ “ทวิอำ� นาจ”389
คือ ใช้สองระบอบ ใช้สลับกันเป็นประชาธิปไตยก็ได้ หรือเป็นเผด็จการทหารก็ได้
ความชอบธรรมส�ำหรับคนไทยทั่วไปแล้ว สองระบบนี้เกือบจะดีเลวเทา ๆ กัน พอ ๆ กัน
ใช้สลับกันได้ เกือบเหมือนรถยนต์ที่ใช้ก๊าซก็ได้ ใช้น�้ำมันก็ได้ หรือรถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้าก็ได้
ใช้น�้ำมันก็ได้ ย้อนหลังมองราชาธิปไตยในสมัยรัชกาลที่ 9 นั้น จะเรียกพระองค์ท่านเป็น
“เอกกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ” จะได้ไหม เอนก เหล่าธรรมทัศน์ เห็นว่าน่าจะได้ หาก
รัฐธรรมนูญนั้นหมายถึงข้อตกลงร่วมส�ำคัญยิ่งยวดที่คนไทยทั้งปวงยอมรับว่า390
		 ประการแรก ประเทศไทยต้องเป็นราชาธิปไตยด้วยเสมอ จะต้องมีพระมหากษัตริย์
และสถาบันพระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริยน์ นั้ คือ ความชอบธรรมสูงสุด คือ ทีม่ าของ
เกียรติยศที่สุด คือ สถาบันที่ช่วยประคับประคองระบอบการเมืองทุกชนิด ที่สลับ
ปรับเปลี่ยนไปมา และระบอบการเมืองใดก็ต้องอยู่กับราชาธิปไตยและย่อมต้องได้รับ
ความเห็นชอบหรือรับรองก่อนจากราชาธิปไตยด้วยจึงจะชอบธรรม
		 ประการทีส่ อง รัฐธรรมนูญฉบับทีไ่ ม่ได้เขียนนี้ เห็นว่าผูถ้ อื อธิปไตยในสังคมไทยนัน้
ไม่ได้มเี พียงหนึง่ เดียว คือ มีแต่ประชาชน แต่มรี วมสามฝ่ายด้วยกัน หนึง่ พระมหากษัตริย์
สอง ประชาชน สาม ผู้แทน ผู้น�ำจากการเลือกตั้ง หรือจากการยึดอ�ำนาจได้ส�ำเร็จ
		 ประการที่ ส าม รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ที่ ไ ม่ ไ ด้ เขี ย นนี้ ยั ง บอกดั ง กล่ า วมาแล้ ว ว่ า
ประเทศเราที่จริงนั้นใช้ประชาธิปไตยสลับกับเผด็จการทหารก็ได้ เรานั้นเหมือนกับ
มีระบอบการเมืองสองแบบสลับกันไปมา ระบอบใดจะคาดหวังว่าอ�ำนาจและความ
ชอบธรรมจะต้องเป็นของตนเท่านั้น ย่อมไม่ได้ ดังที่เรียกมาแล้วในเบื้องต้นว่าเราอยู่ใน
ระบอบ “ทวิอำ� นาจ” เรามีราชาธิปไตยเคียงกับระบอบ “ทวิอำ� นาจ” แต่ไม่ชา้ ก็เร็วเราต้อง
ท�ำให้ระบอบ “ทวิอำ� นาจ” นัน้ หมดไปเหลือแต่ประชาธิปไตย เป็นระบอบทีใ่ คร ๆ รวมทัง้
ในต่างประเทศได้ยอมรับและเข้าใจง่ายขึ้นและลดความเสี่ยงอันเกิดจากการเข้ายึด
อ�ำนาจและความเสี่ยงอันเกิดจากการขับไล่ทหารออกจากการเมือง แต่ประชาธิปไตยนี้
ไม่จำ� เป็นต้องเหมือนแบบ “ตะวันตก” เท่านัน้ ควรค�ำนึงถึงลักษณะพิเศษของสังคมไทยด้วย
388
389
390
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โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริยร์ ชั กาลที่ 9 ทรงพระราชทานไว้ให้นนั้ และไม่ปล่อยให้
พระมหากษัตริย์ทรงอยู่ในภาวะที่ “เสี่ยงภัย” ทางการเมืองโดยไม่จ�ำเป็น
		 ปราโมทย์ นาครทรรพ เป็ น นั ก วิ ช าการอิ ส ระอี ก ท่ า นหนึ่ ง ที่ ไ ด้ อ ธิ บ ายถึ ง
พระราชอ�ำนาจของพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญว่ามาจาก 2 หลักการ คือ391
		 (1) มาจากระบบการปกครองแบบประชาธิ ป ไตยที่ มี พ ระมหากษั ต ริ ย ์ เ ป็ น
ประมุข ที่เอาแบบอย่างมาจากประเทศอังกฤษ พระราชอ�ำนาจของพระมหากษัตริย์
ในลัทธิรัฐธรรมนูญหรือระบอบประชาธิปไตยมี 3 ประเภท คือ ก. พระราชอ�ำนาจทั่วไป
(Usual Powers) ได้แก่ อ�ำนาจแนะน�ำ ตักเตือน และให้ก�ำลังใจ (Advise, Warn,
Encourage) ข. พระราชอ�ำนาจพิเศษ (Royal Prerogatives) และ ค. พระราชอ�ำนาจ
สงวนหรือส�ำรอง (Reserve Powers) คือ อ�ำนาจทีต่ อ้ งลงพระปรมาภิไธย เช่น เรือ่ งแต่งตัง้
ปลด ยุบ หรือตั้งรัฐบาล ฯลฯ
		 (2) มาจากสถาบันพระมหากษัตริยข์ องไทยทีม่ ที ศพิธราชธรรม นิตริ าชประเพณี
อ�ำนาจเช่นนี้เป็นวัฒนธรรมอ�ำนาจของไทยที่มีมาแต่โบราณ ซึ่งยึดหลักการใช้อ�ำนาจ
ด้วยธรรมะ ความเมตตาและด้วยความสัมพันธ์ที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน วัฒนธรรมอ�ำนาจ
รูปแบบนี้สามารถเข้าใจร่วมกันได้จากนิติราชประเพณีที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
พระมหากษัตริย์และคนไทย คือ392
		 ประการแรก ส�ำนึกร่วมของคนไทยในเรื่องพระมหากษัตริย์เป็นประดุจบิดาที่
คอยปกป้องคุ้มครองชีวิตของตนเอง
		 ประการที่สอง นิติราชประเพณีที่พระมหากษัตริย์ทรงใช้พระราชอ�ำนาจอย่าง
จ�ำกัดต่อคนไทยทั้งชาติ
		 ประการที่สาม นิติราชประเพณีที่ถือเอาธรรมะเป็นเครื่องมือในการปกครอง
ราษฎร
		 ประการทีห่ า้ นิตริ าชประเพณีทพี่ ระมหากษัตริยท์ รงท�ำนุบำ� รุงประเทศชาติและ
ประชาชนยิ่งกว่าพระองค์เอง
391
392
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		 ประการที่หก นิติราชประเพณีที่พระมหากษัตริย์จะต้องเป็นกลางทางการเมือง
ปลอดจากการเมือง ปราศจากฝักฝ่าย ซึง่ เกิดขึน้ ภายหลังเปลีย่ นแปลงระบบการปกครอง
เมื่อง พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา
		 นิตริ าชประเพณีทงั้ หกประการนี้ จะเห็นว่าไม่มขี อ้ ใดขัดหรือแย้งกับแนวความคิด
อุดมการณ์ในการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
แต่กลับสนับสนุนวัฒนธรรมการปกครองแบบไทย ๆ
		 ท่านอดีตนายกรัฐมนตรี นายอานันท์ ปันยารชุน ได้แสดงความคิดเห็นว่า อ�ำนาจ
ภายใต้รัฐธรรมนูญนั้น เป็นอ�ำนาจที่รัฐบาลเป็นผู้จัดสรรให้ อ�ำนาจของกษัตริย์ภายใต้
รัฐธรรมนูญโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญไทย อังกฤษ หรือสวีเดน กษัตริย์ไม่มี
อ�ำนาจทั้งนั้น แต่ส�ำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น นายอานันท์ฯ เห็นว่า
“ท่านไม่ได้เป็นพระมหากษัตริย์อย่างเดียว ... แต่ท่านเป็นศูนย์กลางของความถูกต้อง
เพราะฉะนั้นในอีกบริบทหนึ่ง ... อันนี้ไม่ได้หมายถึงภายใต้รัฐธรรมนูญแต่เป็นส่วน
พระองค์ด้วยความเคารพนับถือของคนไทยที่มีต่อท่านและพระบารมี พระบารมีก็ไม่ได้
เกิดขึ้นมาอย่างไม่มีที่มาที่ไป แต่เกิดจากการที่ท่านสั่งสมคุณงามความดี เพราะฉะนั้น
คนไทยก็มองท่านว่าทรงเป็น ...ภาษาอังกฤษเรียกว่า Moral Authority เป็นศูนย์กลาง
ของความยุตธิ รรม ศีลธรรม ความดีงาม ... เป็นศูนย์กลางของการรวมพลังของประชาชน
ชาวไทย นี่เป็นอ�ำนาจ ... แต่เป็นอ�ำนาจที่คนถวายให้ด้วยความยินดี ซึ่งอันนี้ในลักษณะ
การปกครองแบบพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญของอังกฤษ ของสวีเดน เขาไม่มี
ฝรั่งไม่มีทางเข้าใจ”393
		 กล่าวโดยสรุป แนวคิดว่าด้วย “หลักการปกครองในระบอบที่พระมหากษัตริย์
อยู ่ ภ ายใต้ รั ฐ ธรรมนู ญ ” และ “หลั ก การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” มีแนวความคิดอยู่ 2 ฝ่าย ฝ่ายแรก เห็นว่า “หลักการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญไทยในช่วงหลัง ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 นั้นไม่สอดคล้องกับแนวคิดการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย เพราะมีลักษณะ ก. การสร้างความหมาย “เหนือการเมือง”
ในระบบรัฐสภา ข. การเพิ่มพื้นที่ของความเป็นอิสระโดยสัมพัทธ์จากระบบรัฐสภา และ
393

เพิ่งอ้าง, หน้า 223
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ค. การขยายตัวของความศักดิ์สิทธิ์ ในขณะที่ฝ่ายที่สอง เห็นว่า “หลักการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” นั้นมีลักษณะเป็น
รัฐธรรมนูญของไทยทีไ่ ม่เป็นลายลักษณ์อกั ษร มีลกั ษณะทีม่ าจากสถาบันพระมหากษัตริย์
ของไทยทีม่ ที ศพิธราชธรรม นิตริ าชประเพณี อ�ำนาจเช่นนีเ้ ป็นวัฒนธรรมอ�ำนาจของไทย
ที่มีมาแต่โบราณ ประการสุดท้าย คือ เป็น Moral Authority เป็นศูนย์กลางของความ
ยุติธรรม ศีลธรรม ความดีงาม เป็นศูนย์กลางของการรวมพลังของประชาชนชาวไทย
4.3 การน�ำ “หลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้” มาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
		 4.3.1 การน�ำ “ประชาธิปไตยทีป่ กป้องตนเองได้” มาบัญญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2540)
		 แนวคิ ด ประชาธิ ป ไตยที่ ป กป้ อ งตนเองได้ แ ละสิ ท ธิ พิ ทั ก ษ์ รั ฐ ธรรมนู ญ
ได้ รั บ การบั ญ ญั ติ ขึ้ น ในระบบกฎหมายไทยเป็ น ทางการครั้ ง แรกในรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2540) โดยปรากฎอยูใ่ น มาตรา 63394 ซึง่ เป็นมาตรการ
และกลไกในการ “จ�ำกัด” การใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนเพื่อล้มล้างการปกครอง
หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอ�ำนาจในการปกครองโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่ก�ำหนด
ไว้ในรัฐธรรมนูญและมาตรา 65395 ซึ่งบัญญัติถึงสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญของประชาชน
จากการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
หรือใช้ก�ำลังเพื่อให้ได้มาซึ่งอ�ำนาจในการปกครองโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทาง
ที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญยังได้วางกรอบในการแก้ไขเพิ่มเติม

394

395

มาตรา 63 บุคคลจะใช้สทิ ธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพือ่ ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอ�ำนาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธกี ารซึง่ มิได้เป็นไปตามวิถที างทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญนี้ มิได้ ในกรณีทบี่ คุ คลหรือพรรคการเมืองใด
กระท�ำการตามวรรคหนึ่ง ผู้รู้เห็นการกระท�ำดังกล่าวย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและยืน่ ค�ำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยสัง่ การให้เลิกการกระท�ำดังกล่าว แต่ทงั้ นี้ ไม่กระทบ
กระเทือนการด�ำเนินคดีอาญาต่อผู้กระท�ำการดังกล่าว ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้พรรค
การเมืองใดเลิกกระท�ำการตามวรรคสอง ศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบพรรคการเมืองดังกล่าวได้
มาตรา 65 บุคคลย่อมมีสิทธิต่อต้านโดยสันติวิธีซึ่งการกระท�ำใด ๆ ที่เป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งอ�ำนาจในการ
ปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้
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รัฐธรรมนูญไว้ในมาตรา 313 (1) วรรคสอง396 ห้ามเสนอญัตติขอแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ
ที่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ
		 ในหัวข้อแรกนีผ้ วู้ จิ ยั จะแบ่งการน�ำเสนอแนวคิดประชาธิปไตยทีป่ กป้องตนเองได้
และสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 ออกเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่
บทบัญญัติมาตรา 63 มาตรา 65 และมาตรา 313 (1) วรรคสองของรัฐธรรมนูญตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2540) (4.3.1.1) จากนั้นจะน�ำเสนอ
แนวค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในระหว่างใช้บงั คับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(พุทธศักราช 2540) (4.3.1.2) และหัวข้อสุดท้ายจะน�ำเสนอบทสังเคราะห์เชิงวิเคราะห์
ถึงกลไกการปกป้องตนเองของระบอบประชาธิปไตยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(พุทธศักราช 2540) (4.3.1.3)
4.3.1.1 บทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2540)
			 ก่อนจะศึกษามาตรการ กลไกของแนวคิดประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้
และสิทธิพทิ กั ษ์รฐั ธรรมนูญซึง่ บัญญัตขิ นึ้ ครัง้ แรกในรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2540 ควรจะ
ได้ศึกษาถึงความเป็นมาและเจตนารมณ์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2540 โดย
ขอแยกอธิบายเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ความเป็นมาและเจตนารมณ์ของบทบัญญัตมิ าตรา 63
มาตรา 65 และมาตรา 313 ของรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2540 และ 2) มาตรการ กลไก
ของแนวคิดประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้และสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญในรัฐธรรมนูญ
ฉบับปี พ.ศ. 2540
			 จากการศึกษารายงานการประชุมซึ่งบันทึกเจตนารมณ์ขององค์กรผู้ยกร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 พอจะสรุปสาระส�ำคัญของความเป็นมาและเจตนารมณ์
มาตรา 313 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะกระท�ำได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
		 (1) ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องมาจากคณะรัฐมนตรี หรือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีจ�ำนวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร หรือจากสมาชิกสภา
ผูแ้ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒสิ ภามีจำ� นวนไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในห้า ของจ�ำนวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ อง
ทั้งสองสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเสนอหรือร่วมเสนอญัตติดังกล่าวได้เมื่อพรรคการเมืองที่สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรนั้นสังกัดมีมติให้เสนอได้
		 ญัตติขอแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ ทีม่ ผี ลเป็นการเปลีย่ นแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ จะเสนอมิได้ ...
396
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ของแนวคิดประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้และสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญที่ปรากฎ
ในมาตรา 63 มาตรา 65 และมาตรา 313 ของรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2540 ได้ดังนี้
			 1) มาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2540)
			 เมื่อค้นหาความเป็นมาของบทบัญญัติมาตรา 63 ปรากฎถ้อยค�ำต้นร่างซึ่ง
คณะท�ำงานของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเสนอต่อคณะกรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญ และต่อมาทีป่ ระชุมของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้เห็นชอบตาม
ร่างดังกล่าวโดยไม่มีการแก้ไข397 ดังนี้
			 “มาตรา 3/3/30 บุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้าง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญนี้
มิได้
			 ในกรณีทบี่ คุ คลหรือพรรคการเมืองกระท�ำการตามวรรคหนึง่ ผูพ้ บเห็นการกระท�ำ
ดังกล่าวย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องต่ออัยการสูงสุดเพื่อให้ยื่นค�ำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระท�ำดังกล่าว แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงการด�ำเนินคดี
อาญาต่อผู้กระท�ำการดังกล่าว
			 ในกรณีทศี่ าลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยสัง่ การให้พรรคการเมืองใดเลิกกระท�ำการตาม
วรรคสอง ให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมืองดังกล่าวด้วย”
			 โดยในชัน้ การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ ศาสตราจารย์
กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาร่าง
รัฐธรรมนูญ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับมาตราดังกล่าวว่า กระบวนการดังที่บัญญัติไว้นี้มุ่งใช้กับ
“เรื่องคอขาดบาดตายจริง ๆ” เท่านั้น กล่าวคือ ต้องมีการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้าง
การปกครองหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอ�ำนาจโดยวิถีทางที่ไม่ได้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ อันมี
ลักษณะที่ “ร้ายแรง” และ “จ�ำกัด” กว่ากรณีการใช้สทิ ธิเสรีภาพในลักษณะทีเ่ ป็นปรปักษ์
ต่อรัฐธรรมนูญ โดยจะต้องพิจารณามาตรานี้ประกอบไปกับมาตรา 65 ด้วย398
			 อย่างไรก็ตาม ต่อมาในชั้นคณะกรรมการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญได้เห็นชอบ
ให้แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
397
398

มนตรี รูปสุวรรณ และคณะ, เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ, กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2542, หน้า 146.
บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ ครัง้ ที่ 13 วันพุธที่ 13 มิถนุ ายน 2540 อ้างถึง
ใน ปูนเทพ ศิรนิ พุ งศ์, รายงานวิจยั “สิทธิพทิ กั ษ์รฐั ธรรมนูญ” ในกฎหมายรัฐธรรมนูญไทย : การกลายพันธุ์
ของความคิดทางรัฐธรรมนูญที่รับเข้าจากต่างประเทศ, หน้า 7.
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			 “มาตรา 63 บุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้างการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้
หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอ�ำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทาง
ที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ มิได้
			 ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระท�ำการตามวรรคหนึ่ง ผู้รู้เห็นการ
กระท�ำดังกล่าว ย่อมมีสทิ ธิเสนอเรือ่ งให้อยั การสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงและยืน่ ค�ำร้อง
ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระท�ำดังกล่าว แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบ
กระเทือนการด�ำเนินคดีอาญาต่อผู้กระท�ำการดังกล่าว
			 ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญสั่งการให้พรรคการเมืองใดเลิกกระท�ำการตาม
วรรคสอง ศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบพรรคการเมืองดังกล่าวได้”
			 นอกจากนี้ ได้มกี ารอภิปรายในคณะกรรมการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญเกีย่ วกับ
ประเด็น “ผูร้ เู้ ห็น” ว่ามีความหมายถึงผูร้ เู้ หตุการณ์ ไม่ได้หมายถึงกรณีการ “รูเ้ ห็นเป็นใจ”
อันจะต้องเป็นผู้มีส่วนร่วมด้วย โดยผู้รู้เห็นมีสิทธิเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและใช้ “ดุลพินิจ” วินิจฉัยสั่งการที่จะฟ้องหรือไม่ฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ทั้งนี้ ได้มีการตั้งข้อสังเกตในที่ประชุมว่าอาจจ�ำเป็นต้องมีการก�ำกับการใช้ดุลพินิจของ
อัยการสูงสุดเอาไว้ในระดับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญต่อไป เช่น การก�ำหนดระยะ
เวลาในการมีคำ� วินจิ ฉัยของอัยการสูงสุด และการบังคับให้อยั การสูงสุดแสดงเหตุผลของ
ค�ำวินิจฉัย เป็นต้น399
			 แม้ในชัน้ การยกร่างรัฐธรรมนูญ จะไม่ได้มกี ารอภิปรายในประเด็นกรณีการเสนอ
เรือ่ งของประชาชนโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 63 นีว้ า่ อาจเป็นไปได้หรือไม่
แต่จากการศึกษาบันทึกรายงานการประชุมโดยละเอียดแล้ว อาจสรุปได้ว่า ที่ประชุม
มีแนวโน้มทีจ่ ะสงวนอ�ำนาจยืน่ ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตามกระบวนการนีไ้ ว้แก่อยั การ
สูงสุดเท่านัน้ โดยมีเหตุผลสนับสนุนจากค�ำอธิบายของศาสตราจารย์กติ ติคณ
ุ ดร.บวรศักดิ์
อุวรรณโณ เกีย่ วกับเขตอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญทีไ่ ด้อธิบายว่า ตามรัฐธรรมนูญนีไ้ ม่มี
กรณีใดเลยที่บุคคลจะสามารถเสนอคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรง มีแต่จะต้องเสนอ
ผ่านทางองค์กรตามรัฐธรรมนูญทั้งสิ้น ส�ำหรับกรณีที่มีการละเมิดรัฐธรรมนูญตาม
399

บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ ครัง้ ที่ 13 วันพุธที่ 13 มิถนุ ายน 2540 อ้างถึง
ใน ปูนเทพ ศิรินุพงศ์, เพิ่งอ้าง, หน้า 7.
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มาตรา 63 ก็ต้องให้อัยการสูงสุดเป็น “คนกรองเรื่อง” เสียก่อน400
			 ส่วนประเด็นเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมืองนั้น แม้เลขานุการคณะกรรมการ
พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญจะเสนอว่า เมือ่ ศาลรัฐธรรมนูญมีการวินจิ ฉัยว่าพรรคการเมืองใด
ได้ด�ำเนินการอันเป็นการล้มล้างการปกครองแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องมีค�ำสั่งยุบ
พรรคการเมืองดังกล่าวด้วยต่อไปเสมอ โดยเห็นว่าผลทางกฎหมายดังกล่าวสอดคล้อง
กับการทีร่ ฐั ธรรมนูญก�ำหนดเอาไว้เป็นหน้าทีเ่ บือ้ งต้นของพรรคการเมืองทีจ่ ะต้องด�ำเนิน
กิจการให้เป็นไปตามหลักการพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและเห็นชอบ
ให้แก้ไขเป็นว่า การยุบพรรคการเมืองกรณีนี้เป็นดุลพินิจของศาลรัฐธรรมนูญที่ “อาจ”
สั่งยุบพรรคการเมืองหรือไม่ก็ได้ แม้จะได้มีค�ำวินิจฉัยให้มีการยุติการกระท�ำอันเข้า
หลักเกณฑ์องค์ประกอบดังที่ก�ำหนดเอาไว้ตามวรรคหนึ่งและสองแล้วก็ตาม401
			
ต่อมา ที่ประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบตามร่าง
ที่คณะกรรมาธิการเสนอ โดยไม่มีการอภิปรายอีกแต่อย่างใด402
			 2) มาตรา 65 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2540)
			 เมื่อค้นหาความเป็นมาของบทบัญญัติมาตรา 65 ปรากฎถ้อยค�ำต้นร่างของ
คณะท�ำงานของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญที่เสนอต่อคณะกรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญ ซึ่งต่อมาที่ประชุมของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้เห็นชอบตาม
ร่างดังกล่าว ได้บัญญัติไว้ว่า
			 “มาตรา 3/3/32 บุคคลย่อมมีสิทธิต่อต้านการใช้ก�ำลังท�ำรัฐประหารล้มล้าง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้
เมื่อไม่สามารถใช้วิธีการอื่นตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายแล้ว”
			 โดยคณะท�ำงานของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้แถลงเพิ่มเติมว่า
“มาตรานี้เป็นการน�ำหลักเรื่องสิทธิการต่อต้านการใช้ก�ำลังท�ำรัฐประหารล้มล้าง
400
401
402

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, “ค�ำบรรยาย เรื่อง เขตอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญ,” วารสารศาลรัฐธรรมนูญ 1, 1
(มกราคม-เมษายน 2542) หน้า 41.
บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ ครัง้ ที่ 13 วันพุธที่ 13 มิถนุ ายน 2540 อ้างถึง
ใน ปูนเทพ ศิรินุพงศ์, เพิ่งอ้าง, หน้า 7.
รายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 17 (เป็นกรณีพิเศษ) วันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2540 อ้างถึง
ใน ปูนเทพ ศิรินุพงศ์, เพิ่งอ้าง, หน้า 7.

_20-0283(001-536)P5.indd 286

14/7/2563 BE 10:22

ศาลรัฐธรรมนูญกับแนวคิดประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ (Sustainable Democracy) | 287

การปกครองระบอบประชาธิปไตย ตามที่ปรากฎในรัฐธรรมนูญเยอรมัน มาตรา 20
รัฐธรรมนูญโปรตุเกส มาตรา 21 และรัฐธรรมนูญเกาหลีมาประกอบการยกร่าง”403
			 ต่อมา ในร่างที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง
รัฐธรรมนูญ ได้มีการเพิ่มเติมเนื้อหาของบทบัญญัติบางประเด็น404 โดยบัญญัติว่า
			 “มาตรา 65 บุคคลย่อมมีสิทธิต่อต้านการใช้ก�ำลังท�ำรัฐประหารล้มล้างการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้
หรือการใช้กำ� ลังเพือ่ ให้ได้มาซึง่ อ�ำนาจในการปกครองประเทศ โดยวิธกี ารซึง่ มิได้เป็นไป
ตามวิถที างทีก่ ำ� หนดไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ ทัง้ นี้ โดยสันติวธิ ี และเมือ่ ไม่สามารถใช้วธิ กี ารอืน่
ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายแล้ว”
			 ในชั้นของการประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญได้มีการ
อภิปรายเกี่ยวกับความหมายของค�ำว่า “ต่อต้าน” ว่าหมายความเพียงใด ซึ่งได้มีผู้ตั้ง
ประเด็นว่าการต่อต้านนี้จะแตกต่างไปอย่างไรกับการกล่าวอ้างเสรีภาพต่าง ๆ ตามที่
รัฐธรรมนูญได้รบั รองไว้ ไม่วา่ จะเป็นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นหรือเสรีภาพในการ
ชุมนุม และได้มีผู้ตั้งข้อสังเกตจากการอ้างอิงค�ำว่า “ต่อต้าน” เข้ากับค�ำว่า “Resist” ใน
ภาษาอังกฤษ อันเป็นการแปลจากตัวบทกฎหมายพืน้ ฐานแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
มาอีกต่อหนึ่งว่ามุ่งต้องการหมายความในเชิงของการ “ขัดขวางไม่ยอมท�ำ” หรือไม่
ในประเด็นนีเ้ ลขานุการคณะกรรมการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญได้อธิบายว่า สิทธิในการ
ต่อต้านโดยสันติวิธีไม่ใช่การใช้เสรีภาพตามปกติ แต่เป็นการให้สิทธิโดยเฉพาะในการ
ด�ำเนินการอันเป็นการ “ไม่ยอมรับอ�ำนาจ ทั้ง ๆ ที่อ�ำนาจนั้นอาจจะได้มาแล้ว”405
			 เมื่อพิจารณาถึงเจตนารมณ์ของการบัญญัติเรื่อง “สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ”
จะพบว่ามีขึ้นเพื่อ “ต่อต้านการยึดอ�ำนาจ” ทั้งนี้ ได้มีการแสดงความคิดเห็นโดย
กรรมาธิ การยกร่างรัฐธรรมนูญ หลายท่าน เห็นว่าควรก�ำหนดกรอบของสิทธินี้ไว้
เฉพาะกรณีการต่อต้านการปฏิวตั ริ ฐั ประหารเท่านัน้ โดยไม่ปรากฎเจตนารมณ์ของผูร้ า่ งให้มี
ความหมายเกินไปจากนี้ แม้ว่าจะมีความพยายามในการบัญญัติถ้อยค�ำไว้แตกต่างกัน
403
404
405

มนตรี รูปสุวรรณ และคณะ, เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ, หน้า 146.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 147.
บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ ครัง้ ที่ 13 วันพุธที่ 13 มิถนุ ายน 2540 อ้างถึง
ใน ปูนเทพ ศิรินุพงศ์, เพิ่งอ้าง, หน้า 8.
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ก็ตาม แต่โดยสาระส�ำคัญแล้ว ผู้ร่างมีเจตนารมณ์ในจุดร่วมเดียวกัน คือ เพื่อการต่อต้าน
การปฏิวัติรัฐประหารและการก่อกบฏเท่านั้น ตัวอย่างการใช้ถ้อยค�ำที่เห็นแตกต่างกัน
ในกรรมาธิการฯ เช่น
			 - กรรมาธิการท่านหนึ่งเห็นว่าควรใช้ถ้อยค�ำในบทบัญญัติ ดังนี้ “บุคคลย่อม
มีสิทธิต่อต้านการใช้ก�ำลังท�ำรัฐประหาร ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือการใช้ก�ำลังเพื่อให้ได้มาซึ่ง
อ�ำนาจในการปกครองประเทศ โดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่ก�ำหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญนี้ ทั้งนี้ โดยสันติวิธีและเมื่อไม่สามารถใช้วิธีการอื่นตามรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายแล้ว”406
			 - กรรมาธิการอีกท่านหนึ่งเห็นว่าควรใช้ถ้อยค�ำในบทบัญญัติ ดังนี้ “ชาวไทย
ย่อมมีสิทธิต่อต้านการใช้ก�ำลังท�ำการยึดอ�ำนาจเพื่อล้มล้างรัฐบาล รัฐธรรมนูญ หรือ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย”407
			 - ศาสตราจารย์อมร รักษาสัตย์ นายเปลี่ยน เกตุทอง นายโกศล ศรีสังข์ และ
นายประวิทย์ ทองศรีนุ่น แสดงความคิดเห็นว่า ควรบัญญัติถ้อยค�ำของตัวบทในเรื่อง
สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญไว้ว่า “ชาวไทยย่อมมีสิทธิต่อต้านการใช้กำ� ลังท�ำการยึดอ�ำนาจ
เพือ่ ล้มล้างรัฐบาล รัฐธรรมนูญ หรือการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ เมื่อไม่สามารถใช้วิธีการอื่นตามรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายแล้ว”408
			 - นายเสรี สุวรรณภานนท์ แสดงความเห็นว่าควรใช้ถ้อยค�ำในบทบัญญัติไว้
ดังนี้ “บุคคลย่อมมีสิทธิต่อต้านการใช้การใช้ก�ำลังท�ำรัฐประหารยึดอ�ำนาจรัฐหรือ
ล้มล้างระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญนี้
เมื่อไม่สามารถใช้วิธีการอื่นตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายแล้ว”409
406

407
408
409

คณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ สภาร่างรัฐธรรมนูญ, รายงานชวเลข คณะกรรมาธิการพิจารณา
ร่างรัฐธรรมนูญฯ สภาร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 13 วันที่ 11 มิถุนายน 2540 อ้างถึงใน เกรียงไกร รอบรู้,
ความเหมาะสมของการก�ำหนดบทบัญญัติสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(พุทธศักราช 2550) วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553,
หน้า 64.
เพิ่งอ้าง
นันทวัฒน์ บรมานันท์, ถกรัฐธรรมนูญ 2540, กรุงเทพฯ: สุขุมและบุตร, 2540, หน้า 90.
เพิ่งอ้าง
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			 3) มาตรา 313 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2540)
			 เมื่อค้นหาความเป็นมาของบทบัญญัติมาตรา 313 (1) วรรคสองซึ่งเป็นกรอบ
เชิงเนื้อหาของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ปรากฎถ้อยค�ำต้นร่างของคณะท�ำงานของ
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญที่เสนอต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
ได้บัญญัติไว้ว่า
			 “มาตรา 12/1 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะกระท�ำได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์
และวิธีการ ดังต่อไปนี้
			 (1) ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องมาจากคณะรัฐมนตรี หรือจากสมาชิกวุฒิสภา
หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าทีม่ อี ยูข่ องแต่ละสภาหรือจากสมาชิกวุฒสิ ภาและสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรมีจำ� นวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองจะเสนอหรือร่วมเสนอญัตติดังกล่าวได้เมื่อ
พรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นสังกัดมีมติให้เสนอได้
			 ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ
จะเสนอมิได้ ...”
			 คณะกรรมการพิจารณามีมติให้ก�ำหนดเป็นหลักการ ดังนี้
			 (1) ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้เสนอญัตติขอแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
			 (2) ก�ำหนดเป็นเงื่อนไขให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมือง
จะเสนอญัตติดังกล่าวได้ต่อเมื่อพรรคการเมืองที่ตนสังกัดมีมติให้เสนอได้410
			 ต่อมาทั้งการพิจารณาของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญและ
สภาร่างรัฐธรรมนูญก็มิได้มีการอภิปรายและแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยค�ำในมาตรา 117 (1)
วรรคสอง คือ ในส่วนซึ่งเป็น “กรอบเชิงเนื้อหา” ที่ห้ามแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มีผล
เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุ ข หรื อ เปลี่ ย นแปลงรู ป ของรั ฐ จึ ง ถื อ ได้ ว ่ า ทั้ ง ระบอบการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและรูปของรัฐต่างก็เป็นหลักการ
410

มนตรี รูปสุวรรณ และคณะ, เพิ่งอ้าง, หน้า 500.
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พื้นฐานส�ำคัญที่รัฐธรรมนูญให้การรับรองและปกป้องมิให้การใช้อ�ำนาจแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญมากระทบหลักการดังกล่าวได้
			 กล่าวโดยสรุป ทั้งมาตรา 63 และมาตรา 65 เป็นบทบัญญัติในหมวด 3 สิทธิ
และเสรีภาพของชนชาวไทย โดยมาตรา 63 มีเจตนารมณ์ให้ความคุ้มครองการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ โดยก�ำหนด
“กรอบ” หรือ “ขอบเขต” การใช้สทิ ธิเสรีภาพของบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิง่ ทีร่ วมกลุม่ กัน
เป็นพรรคการเมืองมิให้ใช้สิทธิเสรีภาพนั้นเพื่อล้มล้างการปกครองหรือเพื่อให้ได้มาซึ่ง
อ�ำนาจโดยไม่เป็นไปตามวิถีทางที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ หากมีการฝ่าฝืนผู้ที่รู้เห็น
การกระท�ำมีสทิ ธิเสนอเรือ่ งให้อยั การสูงสุดขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสัง่ การให้เลิกการกระท�ำ
ดังกล่าว จนกระทัง้ ถึงอาจสัง่ ยุบพรรคการเมืองดังกล่าวได้ ส่วนมาตรา 65 เป็นบทบัญญัติ
ทีม่ เี จตนารมณ์คมุ้ ครองสิทธิของประชาชนให้สามารถต่อต้านการปฏิวตั ิ รัฐประหารและ
การก่อกบฏเพือ่ ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ ส่วนมาตรา 313 (1) วรรคสองก็เป็นกรอบหรือขอบเขตของ
การเสนอญัตติแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญของคณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภา กล่าวคือ ไม่สามารถเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มีผลเป็นการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
หรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ
4.3.1.2 ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในระหว่างใช้บังคับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2540)
			 ตลอดระยะเวลาการบังคับใช้ของรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 เคยปรากฎ
ข้อเท็จจริงที่เป็นกรณีการด�ำเนินการโดยยกมาตรา 63 ขึ้นมาปรับใช้อย่างน้อย 2 กรณี
ได้แก่
			 กรณีแรก เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549 ภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2549 เป็นกรณีที่สมาชิกวุฒิสภา 9 คน ยื่นหนังสือ
ถึงอัยการสูงสุดผ่านรองอัยการสูงสุดให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกล่าวหาว่าพรรค
ไทยรักไทยได้ว่าจ้างพรรคการเมืองขนาดเล็กให้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรเพื่อให้อัยการสูงสุดยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยยุบพรรคไทยรักไทย
ตามมาตรา 63 วรรคสาม อย่างไรก็ตาม อัยการสูงสุดได้เสนอค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
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โดยมิได้อาศัยฐานของรัฐธรรมนูญ มาตรา 63 แต่อย่างใด แต่เป็นกลไกเสนอเรื่องให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา 67 วรรคหนึง่ 411 ซึง่ ต่อมาได้เกิดการรัฐประหาร
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 โดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) ประกาศให้รัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2540
สิน้ สุดลง และภายหลังมีการประกาศใช้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว)
พุทธศักราช 2549 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2549 โดยมาตรา 35 บัญญัติให้บรรดาการใดที่มี
กฎหมายก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญหรือเมื่อมีปัญหาว่ากฎหมายใดขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ให้เป็นอ�ำนาจของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ และให้บรรดา
อรรถคดีหรือการใดที่อยู่ในระหว่างการด�ำเนินการของศาลรัฐธรรมนูญ ก่อนวันที่ 19
กันยายน 2549 โอนมาอยู่ในอ�ำนาจและความรับผิดชอบของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
จึ ง น� ำ มาสู ่ ค� ำ สั่ ง ยุ บ พรรคไทยรั ก ไทยโดยคณะตุ ล าการรั ฐ ธรรมนู ญ ในค� ำ วิ นิ จ ฉั ย
ศาลรัฐธรรมนูญที่ 3-5/2550
			 ในค�ำวินิจฉัยนี้ได้ปรากฎแนวการตีความถ้อยค�ำและกลไกตามมาตรา 63
ที่สมควรยกมากล่าวถึง ดังนี้
			 “(...) ประเด็นต้องวินจิ ฉัยข้อ 6 มีวา่ พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา 67 เป็นบทบัญญัติที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2540) มาตรา 63 หรือไม่ ในข้อนีผ้ ถู้ กู ร้องที่ 1 (พรรค
ไทยรักไทย) กล่าวอ้างว่า ในกรณีที่พรรคการเมืองใช้สิทธิและเสรีภาพเพื่อล้มล้างการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข หรือเพือ่ ให้ได้มาซึง่
อ�ำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2540) มาตรา 63 วรรคหนึ่ง ผู้ร้อง
411

มาตรา 67 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียน หรือเมื่อนายทะเบียนได้รับแจ้งจาก
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองว่าพรรคการเมืองใดกระท�ำการตามมาตรา 66 ให้นายทะเบียนแจ้ง
ต่ออัยการสูงสุดพร้อมด้วยหลักฐาน ถ้าอัยการสูงสุดเห็นสมควรก็ให้ยนื่ ค�ำร้องเพือ่ ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ� สัง่
ยุบพรรคการเมืองดังกล่าว ถ้าอัยการสูงสุดไม่ยนื่ ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ให้นายทะเบียนตัง้ คณะท�ำงาน
ขึ้นคณะหนึ่งโดยมีผู้แทนจากนายทะเบียน และผู้แทนจากอัยการสูงสุด เพื่อด�ำเนินการรวบรวมพยาน
หลักฐานแล้วส่งให้อัยการสูงสุดเพื่อยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไป ในกรณีที่คณะท�ำงานดังกล่าว
ไม่อาจหาข้อยุติเกี่ยวกับการด�ำเนินการยื่นค�ำร้องได้ ให้นายทะเบียนมีอ�ำนาจยื่นค�ำร้องเอง”
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(มีอำ� นาจเพียงยืน่ ค�ำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยสัง่ การ “ให้เลิกการกระท�ำดังกล่าว”
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2540) มาตรา 63 วรรคสอง
ต่อเมื่อศาลรัฐธรรมนูญสั่งการให้พรรคการเมืองใดเลิกกระท�ำการตามวรรคสองแล้ว
ศาลรัฐธรรมนูญจึงอาจสั่งยุบพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(พุทธศักราช 2540) มาตรา 63 วรรคสาม แต่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา 67 กลับให้ผู้ร้องมีอ�ำนาจยื่นค�ำร้องขอให้
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ สั่ ง ยุ บ พรรคการเมื อ งได้ ทั น ที ซึ่ ง ไม่ เ ป็ น ไปตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2540) มาตรา 63 วรรคสอง หลักเกณฑ์การด�ำเนินการ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา 67
จึงขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2540) มาตรา 63
			 จะเห็นได้ว่า ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2540)
มาตรา 63 วรรคสองและวรรคสาม เมือ่ ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยสัง่ การให้พรรคการเมือง
เลิกกระท�ำการตามวรรคสอง กล่าวคือ การใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
เพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพือ่ ให้ได้มาซึง่ อ�ำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธกี ารซึง่ มิได้เป็นไป
ตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้แล้ว ศาลรัฐธรรมนูญย่อมมีอ�ำนาจใช้ดุลพินิจ
สั่งยุบพรรคการเมืองตามมาตรา 63 วรรคสาม ได้ทันที มิใช่ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะต้องมี
ค�ำสั่งให้พรรคการเมืองเลิกกระท�ำการตามวรรคสองก่อน ต่อเมื่อพรรคการเมืองไม่เลิก
กระท�ำการศาลรัฐธรรมนูญจึงจะสัง่ ให้ยบุ พรรคการเมืองได้ตามทีผ่ ถู้ กู ร้องที่ 1 กล่าวอ้าง
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา 67 วรรคหนึง่
จึงมิได้ขดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2540) มาตรา 63
ข้อกล่าวอ้างของผู้ถูกร้องที่ 1 ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น …”
			 ส่วนอีกกรณีหนึง่ นายสุรพงษ์ โตวิจกั ษณ์ชยั กุล ได้เสนอค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ให้วินิจฉัยตามมาตรา 63 วรรคสามให้ยุบพรรคประชาธิปัตย์ เนื่องจากเห็นว่า การที่
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้ปราศรัยหาเสียงและออก
แถลงการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์เสนอให้มีการขอนายกรัฐมนตรีพระราชทานตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 7 ไม่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยอันถือได้วา่ เป็นการกระท�ำการ
เพื่อให้ได้มาซึ่งอ�ำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่
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บัญญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ� สัง่ ไม่รบั ค�ำร้องดังกล่าว โดย
เห็นว่า “รัฐธรรมนูญ มาตรา 63 มิได้บญ
ั ญัตใิ ห้ผรู้ อ้ งมีสทิ ธิยนื่ ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
เพือ่ ขอให้ยบุ พรรคการเมืองได้โดยตรง แต่จะต้องด�ำเนินการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 63
วรรคสอง โดยเสนอเรื่ อ งให้ อั ย การสู ง สุ ด ตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง และยื่ น ค� ำ ร้ อ งต่ อ
ศาลรัฐธรรมนูญ”412
			 จากกรณี ท่ี มี ก ารน� ำ คดี เข้ า สู ่ ก ารพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
ทัง้ 2 กรณีนนั้ ผูว้ จิ ยั มีขอ้ สังเกตเบือ้ งต้นว่า ศาลรัฐธรรมนูญมิได้วนิ จิ ฉัยลงไปในความหมาย
เนือ้ หาหรือขอบเขตของการกระท�ำทีเ่ ป็นการใช้สทิ ธิและเสรีภาพเพือ่ ล้มล้างการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่อย่างใด หากเป็นเพียง
การวินิจฉัยในเชิง “กระบวนการ” ของการยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญและที่เกี่ยวข้อง
กับอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการสัง่ ยุบพรรคการเมืองทีม่ กี ารกระท�ำดังกล่าวเท่านัน้
			 จากการศึกษาค้นคว้าเจตนารมณ์ขององค์การยกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(พุทธศักราช 2540) ตลอดจนแนวทางการตีความของศาลรัฐธรรมนูญกลับไม่พบ
ที่ ม านิ ย ามความหมายตลอดจนขอบเขตของกลไกการปกป้ อ งตนเองของระบอบ
ประชาธิปไตยตามมาตรา 63 และมาตรา 65 อย่างชัดเจนเท่าใดนัก จึงจ�ำเป็นต้อง
วิเคราะห์กลไกดังกล่าวโดยอาศัยแนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับประชาธิปไตยทีป่ กป้องตนเองได้
ตลอดจนโครงสร้างของรัฐธรรมนูญ เป็นเครื่องมือ และเมื่อส�ำรวจโครงสร้างของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2540) พบว่ารัฐธรรมนูญได้วางกลไก
การปกป้องตนเองของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไว้
อย่างน้อยที่สุด 3 มาตรา ได้แก่ มาตรา 63 มาตรา 65 และมาตรา 313
			 มาตรา 63 เป็นการวางกรอบหรือขอบเขตในการใช้สทิ ธิเสรีภาพของประชาชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสรีภาพทางการเมืองของพรรคการเมืองที่จะไม่สามารถใช้เสรีภาพ
เพื่อไปล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอ�ำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทาง
ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ หากบุคคลใดฝ่าฝืนผู้รู้เห็นการกระท�ำดังกล่าวย่อมมีสิทธิ
เสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงและยื่นค�ำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
412

ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ 12/2549.
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วินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระท�ำดังกล่าว และยังถูกด�ำเนินคดีอาญาในฐานความผิด
เป็นกบฏในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 313 ได้อีก นอกจากนี้ หากเป็นกรณีของ
พรรคการเมืองยังอาจถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคได้อีก ซึ่งเหตุแห่งการยุบพรรคนี้
ได้มกี ารบัญญัตริ ายละเอียดในพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. 2541 มาตรา 66413 โดยมีการบัญญัติกระบวนการเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อสั่งยุบพรรคการเมืองไว้ในมาตรา 67414 ซึ่งในกระบวนการยุบพรรคการเมืองนี้
มีองค์กรที่เกี่ยวข้อง 3 องค์กรด้วยกัน ได้แก่ ผู้ที่ริเริ่มเสนอเรื่อง ได้แก่ นายทะเบียน
พรรคการเมืองซึ่งหมายถึงประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อัยการสูงสุดในฐานะ
ผู้กลั่นกรองและผู้ยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมีอ�ำนาจในการ
สั่งยุบพรรคการเมืองที่ปรากฎการกระท�ำตามมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 จะเห็นได้วา่ รัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2540
เลือกใช้มาตรการขั้นรุนแรงสูงสุดส�ำหรับการยับยั้งการกระท�ำของพรรคการเมืองที่ใช้
มาตรา 66 เมื่อพรรคการเมืองกระท�ำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ อาจถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่ง
ยุบพรรคการเมือง
		 (1) กระท�ำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอ�ำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการ ซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
		 (2) กระท�ำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ
		 (3) กระท�ำการอันเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ หรือขัดต่อกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ
		 (4) กระท�ำการฝ่าฝืนมาตรา 23 วรรคหนึ่ง มาตรา 52 หรือมาตรา 53
414
มาตรา 67 เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียน หรือเมื่อนายทะเบียนได้รับแจ้งจากคณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองว่า พรรคการเมืองใดกระท�ำการตามมาตรา 66 ให้นายทะเบียนแจ้งต่ออัยการสูงสุด
พร้อมด้วยหลักฐาน ถ้าอัยการสูงสุดเห็นสมควรก็ให้ยื่นค�ำร้องเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งยุบพรรค
การเมืองดังกล่าว ถ้าอัยการสูงสุดไม่ยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ให้นายทะเบียนตั้งคณะท�ำงานขึ้น
คณะหนึง่ โดยมีผแู้ ทนจากนายทะเบียนและผูแ้ ทนจากอัยการสูงสุด เพือ่ ด�ำเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วส่งให้อัยการสูงสุด เพื่อยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไป
		 ในกรณีที่คณะท�ำงานดังกล่าวไม่อาจหาข้อยุติเกี่ยวกับการด�ำเนินการยื่นค�ำร้องได้ให้นายทะเบียน
มีอ�ำนาจยื่นค�ำร้องเอง ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งให้ยุบพรรคการเมืองใดแล้ว ให้นายทะเบียน
ประกาศค�ำสั่งยุบพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา หากนายทะเบียนเห็นสมควรจะให้ระงับการ
ด�ำเนินการของพรรคการเมืองซึ่งกระท�ำการตามมาตรา 66 ให้นายทะเบียนแจ้งต่ออัยการสูงสุดขอให้
ศาลรัฐธรรมนูญสั่งระงับการกระท�ำดังกล่าวของพรรคการเมืองไว้เป็นการชั่วคราว
413
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เสรีภาพไปในทางที่จะเป็นการล้มล้างหรืออาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนที่เป็นภัยต่อความมั่นคง
ของรัฐ หรือขัดต่อกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
จึงถือได้ว่ารัฐธรรมนูญให้ความส�ำคัญกับการป้องกันตัวเองเป็นอย่างมาก
			 ในขณะที่มาตรา 65 เป็นการรับรองสิทธิในการพิทักษ์รักษารัฐธรรมนูญและ
คุณค่าของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมิให้
ผูใ้ ดกระท�ำใด ๆ ทีเ่ ป็นไป เพือ่ ให้ได้มาซึง่ อ�ำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธกี ารซึง่ มิได้
เป็นไปตามวิถที างทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญ บทบัญญัตมิ าตรานีก้ เ็ ป็นการเน้นย�ำ้ ถึงความ
ส�ำคัญของการธ�ำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
		 ส่วนมาตรา 313 (1) วรรคสอง เป็นกรอบหรือขอบเขตของการแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ กล่าวคือ โดยหลักรัฐธรรมนูญสามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ โดยด�ำเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการในมาตรา 313 ของรัฐธรรมนูญ แต่ในขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญ
มาตรา 313 ก็ก�ำหนดไว้ใน (1) วรรคสองว่ามีบทบัญญัติบางเรื่องที่รัฐธรรมนูญจ�ำเป็น
ต้องสงวนไว้มิให้แก้ไขเพิ่มเติมกล่าวคือ การแก้ไขเพิ่มเติมที่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข หรือเปลีย่ นแปลง
รูปแบบของรัฐ จึงเป็นการแสดงถึงการสร้างกลไกในการปกป้องตนเองของระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขของไทย เช่น การแก้ไขเพิม่ เติมบทบัญญัติ
ในหมวด 1 บททัว่ ไป ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งรูปแบบของรัฐซึง่ ต้องเป็นรัฐเดีย่ ว หรือเรือ่ งระบอบ
การปกครองทีต่ อ้ งเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขเท่านัน้
ซึ่งมีองค์ประกอบ 2 ส่วนคือมีการก�ำหนดทั้งระบอบการปกครองที่ต้องเป็นระบอบ
ประชาธิปไตยเท่านั้น จะเป็นระบอบเผด็จการ หรือสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ หรือระบอบ
อื่นใดมิได้ รวมทั้งรูปแบบประมุขของรัฐที่ต้องเป็นพระมหากษัตริย์เท่านั้น จะแก้ไข
เพิ่มเติมเพื่อให้มีประมุขของรัฐในรูปแบบอื่นมิได้
		 4.3.2 หลั ก ประชาธิ ป ไตยที่ ป กป้ อ งตนเองได้ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550)
		 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญทีเ่ กีย่ วข้องได้บรรจุหลักการส�ำคัญบางประการในการพิทกั ษ์คณ
ุ ค่า
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ตามรัฐธรรมนูญที่อาจเทียบเคียงกับหลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ (Militant
Democracy) ซึ่ ง หลั ก การที่ ป รากฎอยู ่ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
(พุทธศักราช 2550) และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องนี้เองที่จะเป็นวัตถุ
แห่งการศึกษาเปรียบเทียบที่มีความส�ำคัญส่วนหนึ่งกับหลักประชาธิปไตยที่ปกป้อง
ตนเองได้ตามระบบกฎหมายต่างประเทศ ว่ามีที่มา สาระส�ำคัญ รวมถึงกลไกที่เป็น
รายละเอียดเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ท้ายทีส่ ดุ ผูศ้ กึ ษาจะได้ยกแนวค�ำวินจิ ฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญที่เคยตัดสินในเรื่องดังกล่าวในระหว่างที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย (พุทธศักราช 2550) ยังมีผลใช้บังคับด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นตัวอย่างเปรียบเทียบเรื่อง
บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตยด้วย
4.3.2.1 “หลั ก การพื้ น ฐานการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข” ในฐานะคุณค่าสูงสุดในทางรัฐธรรมนูญ
			 สังคมไทยเป็นอีกสังคมหนึง่ ทีป่ ระชาชนทัง้ หลายอันเป็นองค์ประกอบนัน้ มีความ
แตกต่างหลากหลาย ทั้งในทางเชื้อชาติ ศาสนา รวมถึงทัศนคติทางการเมือง และความ
แตกต่างหลากหลายของประชาชนอันเป็นองค์ประกอบของสังคมนั้นอาจน�ำไปสู่
“การปะทะกันแห่งคุณค่า” ทีบ่ คุ คลหรือภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมให้ความยึดถือ ทัง้ นีเ้ ราอาจ
กล่าวได้ว่า “คุณค่า” (Values) ที่คนส่วนใหญ่ในสังคมไทยถูกพร�่ำสอนมาตั้งแต่ในอดีต
จนถึงปัจจุบนั และใช้เป็นสิง่ ทีก่ ำ� หนดแนวทางในการด�ำเนินชีวติ ของตน ได้แก่ การยึดมัน่
ในความสามัคคี ความภาคภูมใิ จในบรรพบุรษุ การนับถือในพระพุทธศาสนา รวมถึงการ
ส�ำนึกในบุญคุณของพระมหากษัตริย์ เป็นต้น415 คุณค่าทัง้ หลายเหล่านีแ้ ม้ดเู หมือนจะเป็น
เรื่องที่อยู่ภายในจิตใจ รวมถึงเป็นทัศนคติพื้นฐานของปัจเจกบุคคลทั้งหลายที่อาจมี
ความแตกต่างกันได้ แต่คุณค่าพื้นฐานเหล่านี้ในหลายกรณีก็ได้ถูกน�ำไปบัญญัติให้เป็น
“คุณค่าพื้นฐานในทางรัฐธรรมนูญ” ด้วย ดังนั้นคุณค่าพื้นฐานในทางสังคมที่ถูกบัญญัติ
ไว้ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญจึงมีลักษณะที่กลายมาเป็นคุณค่าสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
ยกตัวอย่างเช่น การรับรอง “หลักการพื้นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ย่อมเป็นการสะท้อนทัศนคติในเชิงคุณค่าของ
ประชาชนภายในรัฐและของผูร้ า่ งรัฐธรรมนูญ ทีต่ อ้ งการยกให้คณ
ุ ค่าดังกล่าวเป็นคุณค่า
415

ธงชัย วินจิ จะกุล, โฉมหน้าราชาชาตินยิ ม : ว่าด้วยประวัตศิ าสตร์ไทย, พิมพ์ครัง้ ที่ 1, ส�ำนักพิมพ์ฟา้ เดียวกัน,
พ.ศ. 2559, หน้า 19.
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สูงสุดและผูกพันการใช้อำ� นาจรัฐทัง้ หลายด้วย ทัง้ นีเ้ ป็นทีน่ า่ สังเกตว่า คุณค่าหรือทัศนคติ
พืน้ ฐานในสังคมการเมืองนีเ้ องทีเ่ ป็นเงือ่ นไขส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อการด�ำรงอยูข่ องรัฐธรรมนูญ
และระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้เพราะหากคุณค่าที่คนส่วนใหญ่รวมถึงผู้ใช้อ�ำนาจรัฐ
ทัง้ หลายยึดถือเป็นคุณค่าทีส่ วนทางกับระบอบประชาธิปไตย ผูค้ นส่วนใหญ่ในสังคมย่อม
ไม่มีความยินดียินร้าย และไม่เห็นความส�ำคัญของรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตย ดังนั้น
การพิจารณาว่าอะไรคือคุณค่าสูงสุดในทางรัฐธรรมนูญจึงเป็นเรื่องที่มีความส�ำคัญ
มากทีส่ ดุ 416 เพราะเป็นสิง่ ทีก่ ำ� หนดเป้าหมายของรัฐ เป้าหมายในการมีรฐั ธรรมนูญ รวมถึง
เป็นสิ่งที่คอยก�ำกับการใช้และการตีความกฎหมายทั้งปวงด้วย
			 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้นเป็นตัวอย่างอันดีของกรณีที่เรียกว่า
“การปะทะกันแห่งคุณค่า” (Collision of values) เพราะเป็นรัฐธรรมนูญในสังคม
การเมืองทีม่ กี ารปะทะกันระหว่างฐานคติทสี่ ำ� คัญ 2 ประการ ได้แก่ ความพยายามในการ
น�ำสังคมก้าวไปข้างหน้าตามแนวทางของประเทศตะวันตกที่มีความคิดพื้นฐานในเรื่อง
ความมีเหตุมผี ลของมนุษย์ รวมถึงความเชือ่ ในความสามารถ เสรีภาพ และความยุตธิ รรม
กับความพยายามในการรักษาไว้ซงึ่ จารีตประเพณีในสังคม วัฒนธรรม และความเป็นไทย417
ในปัญหาดังกล่าว หากจะกล่าวให้แคบเข้า การที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ก�ำหนดให้ “การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันเป็นพระมหากษัตริย์เป็นประมุข”
เป็นคุณค่าสูงสุดหรือหลักการทีเ่ ปลีย่ นแปลงไม่ได้ในรัฐธรรมนูญนัน้ ย่อมเท่ากับเป็นการที่
รัฐธรรมนูญก�ำหนดให้มีคุณค่าสองประการที่อยู่ในระดับที่เสมอกันได้แก่ “ระบอบ
ประชาธิปไตย” และ “สถาบันพระมหากษัตริยใ์ นฐานะประมุขแห่งรัฐ” ซึง่ ย่อมท�ำให้เกิด
ปัญหาพืน้ ฐานในทางรัฐธรรมนูญขึน้ ทันทีวา่ ในกรณีทตี่ อ้ งมีการชีข้ าดว่ามีการกระท�ำใด
ทีก่ ระทบต่อหลักการพืน้ ฐานของรัฐนัน้ จะหมายถึงการกระท�ำทีเ่ ป็นการท�ำลายระบอบ
ประชาธิปไตย หรือเป็นการกระท�ำที่กระทบสถานะของสถาบันพระมหากษัตริย์
ซึง่ ค�ำถามดังกล่าวนัน้ เป็นการตัง้ ค�ำถามถึงคุณค่าสูงสุดในทางรัฐธรรมนูญนัน่ เอง ทัง้ นี้ ศาล
และองค์กรที่ใช้อ�ำนาจรัฐทั้งหลายนั้นจะต้องท�ำการชี้ขาดคุณค่า (Werturteil) ในกรณี
เฉพาะเรือ่ งเฉพาะราวเสียก่อนว่า การใช้และการตีความกฎหมายของตนนัน้ เป็นไปเพือ่
416
417

นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, ความคิด ความรู้ และอ�ำนาจการเมืองในการปฏิวัติสยาม 2475, พิมพ์ครั้งที่ 3,
นนทบุรี, ฟ้าเดียวกัน 2560, หน้า 24.
นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, ความคิด ความรู้ และอ�ำนาจการเมืองในการปฏิวัติสยาม 2475, หน้า 81.
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พิทักษ์คุณค่าใดว่าเป็นคุณค่าสูงสุดในทางรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตามปัญหาดังกล่าวนั้น
ยังคงเป็นปัญหาที่ยังไม่สามารถหาค�ำตอบที่ชัดเจนได้ในสังคมการเมืองไทย
			 อย่างไรก็ตามเมือ่ พิจารณาจากบทบัญญัตใิ นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
โดยเฉพาะจากรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 จะพบได้อย่างชัดแจ้งว่า สิ่งที่ถูกถือว่า
เป็นคุณพื้นฐานในทางรัฐธรรมนูญย่อมได้แก่ “หลักการพื้นฐานการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเ์ ป็นประมุข” ซึง่ ปรากฎอยูใ่ นบทบัญญัตหิ ลายมาตรา
ของรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว418 อย่างไรก็ตามมีขอ้ สังเกตเป็นประการเบือ้ งต้นว่า ในขณะที่
ในบางประเทศอย่างเช่นในระบบกฎหมายเยอรมัน เมือ่ เรากล่าวถึงหลักการพืน้ ฐานในทาง
รั ฐ ธรรมนู ญ ที่ เรี ย กว่ า “หลั ก การพื้ น ฐานการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตย”
ศาลรัฐธรรมนูญและบรรดาผูใ้ ช้และตีความกฎหมายทัง้ หลายย่อมมีความเข้าใจตรงกันว่า
หมายถึง “หลักอ�ำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน หลักการแบ่งแยกอ�ำนาจ หลักการ
บริหารงานโดยรับผิดชอบของรัฐบาล หลักความเป็นอิสระขององค์กรตุลาการ หลักการ
มีพรรคการเมืองหลายพรรค หลักความเสมอภาคในโอกาสของพรรคการเมือง และ
หลักการคุ้มครองฝ่ายข้างน้อย เป็นต้น419 แต่ในระบบกฎหมายไทยนั้น เมื่อเรากล่าวถึง
“หลักการพืน้ ฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเ์ ป็นประมุข”
นั้นจะพบว่า ถ้อยค�ำเช่นว่านั้นยังมีความหมายไม่ชัดเจนแน่นอนว่ามีลักษณะส�ำคัญและ
องค์ประกอบทีส่ ำ� คัญอย่างไรบ้าง ซึง่ ปัญหาความไม่ชดั เจนเช่นว่านีเ้ องทีจ่ ะส่งผลกระทบ
ต่อแนวทางการใช้การตีความกฎหมายของศาลในเรือ่ งการพิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญและระบอบ
ประชาธิปไตยด้วย ส่วนปัญหาที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่ง ได้แก่ ปัญหาการปะทะกันเอง
ระหว่างคุณค่าสองประการที่เป็นหลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญ ซึ่งได้แก่ หลักการ
พื้นฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และหลักการคุ้มครองสถานะขององค์
พระมหากษัตริย์ในฐานะคุณค่าสูงสุดในทางรัฐธรรมนูญ ซึ่งย่อมส่งผลต่อการใช้การ
ตีความกฎหมายของศาลเช่นเดียวกัน และในทางปฏิบัติย่อมส่งผลโดยตรงต่อขอบเขต
ของศาลในการชี้ขาดว่าการกระท�ำของบุคคลใดหรือพรรคการเมืองใดเป็นการกระท�ำที่
ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญด้วย
418
419

ยกตัวอย่างเช่น มาตรา 291 (1), มาตรา 68, มาตรา 65, มาตรา 69, มาตรา 70 และ มาตรา 77 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
ดู Michaelis, Lars Oliver, KritV 85, No. 2 (2002), 188, 194.
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		 4.3.2.2 กลไกของหลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550)
			 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) ได้บัญญัติรับรอง
หลักการพื้นฐานในทางรัฐธรรมนูญและกลไกในการพิทักษ์หลักการพื้นฐานดังกล่าวไว้
ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหลายมาตราด้วยกัน ซึ่งผู้เขียนจะแยกอธิบายไปตามเรื่อง
และความส�ำคัญของกลไกดังกล่าวนั้น ดังต่อไปนี้
		 		 1) การก� ำ หนดหลั ก การพื้ น ฐานในทางรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ห ้ า มแก้ ไขโดย
กระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
				 หลักการพิทกั ษ์หลักการพืน้ ฐานในทางรัฐธรรมนูญประการแรกนัน้ ได้รบั การ
บัญญัติไว้ในมาตรา 291 (1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550)
ความว่า “ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
ของรัฐ จะเสนอไม่ได้” ซึ่งจากบทบัญญัติดังกล่าวย่อมแสดงให้เห็นว่าคุณค่าพื้นฐาน
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยย่อมได้แก่ การเป็นประชาธิปไตย การเป็น
ราชอาณาจักร และการเป็นรัฐเดี่ยว ซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยกระบวนการ
แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ นั้ น จะยกเลิ ก หรื อ เปลี่ ย นแปลงหลั ก การดั ง กล่ า วไม่ ไ ด้
อย่างไรก็ตามมีขอ้ สังเกตส�ำคัญว่า บทบัญญัตมิ าตราดังกล่าวก�ำหนดแต่เพียงว่าการแก้ไข
เพิม่ เติมรัฐธรรมนูญจะกระทบต่อหลักการเป็นประชาธิปไตย การเป็นราชอาณาจักร และ
การเป็นรัฐเดี่ยวไม่ได้ แต่บทบัญญัติดังกล่าวก็ยังคงไม่ได้ให้ภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
“หลักการพืน้ ฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข”
ว่ามีความหมายว่าอย่างไร หรือมีองค์ประกอบอันเป็นหลักการย่อย ๆ อย่างไรบ้าง ซึง่ เป็น
หน้าที่ของศาลโดยเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญที่จะต้องให้ความหมายและองค์ประกอบที่มี
ความชัดเจนของหลักการดังกล่าวต่อไป
		 		 2) มาตรการยุบพรรคการเมืองอันเป็นผลมาจากการใช้สทิ ธิในการพิทกั ษ์
รัฐธรรมนูญของประชาชน
				 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) ได้ก�ำหนดให้
ประชาชนสามารถใช้สทิ ธิในการพิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญได้ และโดยผลของการใช้สทิ ธิดงั กล่าว
ศาลรัฐธรรมนูญอาจพิจารณาให้มีการยุบพรรคการเมืองที่ถูกร้องได้ ซึ่งเนื้อหาของสิทธิ
ดังกล่าวปรากฎอยู่ในมาตรา 68 และมาตรา 65 ของรัฐธรรมนูญดังต่อไปนี้
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				 มาตรา 68 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) บัญญัตวิ า่
“บุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อให้ได้มา
ซึ่งอ�ำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งไม่ได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญนี้มิได้
				 ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระท�ำการตามวรรคหนึ่ง ผู้ทราบการ
กระท�ำดังกล่าวมีสิทธิเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นค�ำร้อง
ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระท�ำดังกล่าว แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบ
กระเทือนการด�ำเนินคดีอาญาต่อผู้กระท�ำการดังกล่าว
				 ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้พรรคการเมืองใดเลิกกระท�ำการ
ตามวรรคสอง ศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบพรรคการเมืองดังกล่าวได้
				 ในกรณีทศี่ าลรัฐธรรมนูญมีคำ� สัง่ ยุบพรรคการเมืองตามวรรคสาม ให้เพิกถอน
สิทธิเลือกตัง้ ของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารของพรรคการเมืองทีถ่ กู ยุบ
ในขณะที่กระท�ำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญ
มีค�ำสั่งดังกล่าว”
				 มาตรา 65 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) บัญญัตวิ า่
“บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมตัวกันจัดตั้งพรรคการเมืองเพื่อสร้างเจตนารมณ์ทาง
การเมืองของประชาชนและเพือ่ ด�ำเนินกิจกรรมในทางการเมืองให้เป็นไปตามเจตนารมณ์
นั้นตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้
				 การจัดองค์กรภายใน การด�ำเนินกิจการ และข้อบังคับของพรรคการเมือง
ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ หลั ก การพื้ น ฐานแห่ ง การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
				 สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรซึง่ เป็นสมาชิกของพรรคการเมือง กรรมการบริหาร
พรรคการเมือง หรือสมาชิกพรรคการเมืองตามจ�ำนวนที่ก�ำหนดในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ซึ่งเห็นว่ามติหรือข้อบังคับในเรื่องใดของ
พรรคการเมืองทีต่ นเป็นสมาชิกอยูน่ นั้ จะขัดต่อสถานะและการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องสมาชิก
สภาผูแ้ ทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนีห้ รือขัดหรือแย้งกับหลักการพืน้ ฐานแห่งการปกครอง
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ในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ์ ท รงเป็ น ประมุ ข มี สิ ท ธิ ร ้ อ งขอให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
				 ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่ามติหรือข้อบังคับดังกล่าวขัดหรือแย้งกับ
หลักการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ให้มติหรือข้อบังคับนั้นเป็นอันยกเลิกไป”
		 		 3) สิทธิในการต่อต้านการกระท�ำที่เป็นการล้มล้างหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อ
รัฐธรรมนูญ
		 		 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) ได้บัญญัติเรื่องสิทธิ
ในการต่อต้านการกระท�ำทีเ่ ป็นปฏิปกั ษ์หรือเป็นการล้มล้างรัฐธรรมนูญเอาไว้ในบทบัญญัติ
มาตรา 69 ซึง่ มีเนือ้ หาว่า “บุคคลย่อมมีสทิ ธิตอ่ ต้านโดยสันติวธิ ซี งึ่ การกระท�ำใด ๆ ทีเ่ ป็นไป
เพือ่ ให้ได้มาซึง่ อ�ำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธกี ารซึง่ ไม่เป็นไปตามวิถที างทีบ่ ญ
ั ญัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญนี้”
		 		 4) การก�ำหนดหน้าที่ในการให้ความภักดีต่อรัฐธรรมนูญในการใช้สิทธิ
ขั้นพื้นฐาน
		 		 เป็นทีน่ า่ สังเกตว่า ในท�ำนองเดียวกับกฎหมายพืน้ ฐานหรือรัฐธรรมนูญเยอรมัน
ที่ได้ก�ำหนดหน้าที่ในการให้ความภักดีต่อรัฐธรรมนูญในการใช้สิทธิขั้นพื้นฐานไว้นั้น420
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) ก็ได้บัญญัติหน้าที่ในประการ
ดังกล่าวไว้เป็นการชัดแจ้งด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งหากจะกล่าวให้ชัดเจนที่สุด ย่อมสามารถ
สรุปได้ว่าบทบัญญัติดังกล่าวในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยย่อมถูกใช้เป็นกลไก
หนึง่ ในการพิทกั ษ์คณ
ุ ค่าพืน้ ฐานในทางรัฐธรรมนูญหรือเป็นกลไกตามหลักประชาธิปไตย
ที่ปกป้องตนเองได้นั่นเอง ทั้งนี้ มีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(พุทธศักราช 2550) อย่างน้อย 2 มาตราที่ก�ำหนดเนื้อหาดังกล่าว ได้แก่
		 		 มาตรา 28 วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติว่า “บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
หรือใช้สทิ ธิและเสรีภาพของตนได้เท่าทีไ่ ม่เป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอืน่
ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน”
420

ดูมาตรา 5 วรรค 3 กฎหมายพื้นฐาน ซึ่งบัญญัติว่า “ศิลปะและวิชาการ การวิจัยและการสอนย่อมเป็น
อิสระ เสรีภาพในการสอนย่อมไม่หลุดพ้นต่อหน้าที่ในการให้ความภักดีต่อรัฐธรรมนูญ
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		 		 มาตรา 70 บัญ ญัติว่า “บุคคลมีหน้าที่พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้”
				 5) สิทธิในการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับรัฐ
		 		 กลไกในการพิ ทั ก ษ์ รั ฐ และรั ฐ ธรรมนู ญ อี ก ประการหนึ่ ง ที่ ป รากฎอยู ่ ใ น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) ได้แก่ การก�ำหนดหน้าที่ให้แก่
“รัฐ” ในการพิทักษ์และคุ้มครองคุณค่าพื้นฐานหลายประการของรัฐและรัฐธรรมนูญ
ซึง่ หน้าทีด่ งั กล่าวถูกก�ำหนดเอาไว้ในบทบัญญัตมิ าตรา 77 ความว่า “รัฐต้องพิทกั ษ์รกั ษา
ไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ�ำนาจรัฐ และ
ต้องจัดให้มีก�ำลังทหาร อาวุธยุทโธปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย จ�ำเป็นและเพียงพอ
เพือ่ พิทกั ษ์รกั ษาเอกราช อธิปไตย ความมัน่ คงของรัฐ สถาบันพระมหากษัตริย์ ผลประโยชน์
ของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และเพื่อการพัฒนาประเทศ”
		 		 อนึง่ ผูว้ จิ ยั มีขอ้ สังเกตบางประการต่อกลไกตามหลักประชาธิปไตยทีป่ กป้อง
ตนเองได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) ดังนี้
		 		 แม้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) จะได้รบั รองกลไก
ในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญและคุณค่าพื้นฐานของรัฐเอาไว้หลายประการด้วยกันก็ตาม
แต่เมือ่ พิจารณาเปรียบเทียบกับระบบรัฐธรรมนูญของบางประเทศ โดยเฉพาะกับกฎหมาย
พื้นฐานของประเทศเยอรมนีแล้วจะพบว่า ยังมีกลไกในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญและ
ประชาธิปไตยหลายประการทีไ่ ม่มอี ยูใ่ นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช
2550) ได้แก่ กลไกเรื่องการยึดหรือการท�ำให้เสียสิทธิขั้นพื้นฐาน (Grundrechtsverwirkung)421 ซึง่ ถือเป็นกลไกทีเ่ ป็นลักษณะเฉพาะของรัฐธรรมนูญเยอรมัน422 นอกจากนี้
ข้อแตกต่างในประการส�ำคัญของรัฐธรรมนูญในทั้งสองประเทศ ได้แก่ บทบัญญัติเรื่อง
การยุบพรรคการเมือง (Parteienverbot) ทัง้ นี้ มาตรา 21 วรรคสอง ของกฎหมายพืน้ ฐาน
ซึ่งเป็นมาตราหลักในเรื่องอ�ำนาจในการยุบพรรคการเมืองของศาลรัฐธรรมนูญนั้น
421
422

ดูมาตรา 18 ของกฎหมายพื้นฐาน
Sodan, in: Helge Sodan, Grundgesetz, Beck´scher Kompack-Kommentar, Art. 18 Rn. 1;
BVerfGE 25, 44, 60; Isensee, Josef, FG Karin Graßhof (1998), 289, 289.
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ได้กำ� หนดเงือ่ นไขในการยุบพรรคการเมืองเอาไว้วา่ จะต้องเป็นกรณีที่ “พรรคการเมืองนัน้ ๆ
เมื่อพิจารณาจากเป้าหมายของพรรคหรือจากพฤติกรรมของสมาชิกพรรคการเมืองนั้น
เป็นพรรคการเมืองทีม่ งุ่ หมายในการท�ำลายหลักการปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตย
หรือเป็นอันตรายต่อสถานภาพของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ถือเป็นพรรคการเมือง
ที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ในเรื่องความไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพรรคการเมืองที่มี
ลักษณะดังกล่าวให้เป็นอ�ำนาจในการชี้ขาดของศาลรัฐธรรมนูญ” ทั้งนี้มีข้อสังเกตว่า
“เหตุหรือเงื่อนไข” ในการออกค�ำสั่งยุบพรรคการเมืองของศาลรัฐธรรมนูญเยอรมัน
ทั้งหมดนั้นได้ถูกก�ำหนดเอาไว้ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายพื้นฐานมาตรา 21 วรรคสอง
โดยตรง ในขณะที่เหตุหรือเงื่อนไขในการยุบพรรคการเมืองตามระบบกฎหมายไทย
โดยส่วนใหญ่นั้นจะถูกบัญญัติไว้ในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ423 ซึ่งเหตุในการ
ยุบพรรคการเมืองตามมาตรา 68 นั้น เป็นแต่เพียงเหตุหรือเงื่อนไขหนึ่งในการที่
ศาลรัฐธรรมนูญจะออกค�ำสัง่ ยุบพรรคการเมืองเท่านัน้ ซึง่ เป็นทีน่ า่ สังเกตว่า ผูท้ ใี่ ช้อำ� นาจ
ในการก�ำ หนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยุบพรรคการเมืองนั้นกลับกลายเป็น
ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ แทนทีจ่ ะเป็นอ�ำนาจของผูร้ า่ งรัฐธรรมนูญ ซึง่ ในเรือ่ งดังกล่าวท้ายทีส่ ดุ แล้ว
ย่อมก่อให้เกิดค�ำถามส�ำคัญที่ว่า เงื่อนไขเรื่องการยุบพรรคการเมืองที่ถูกก�ำหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น ถูกก�ำหนดไว้เกินกว่าหลักการหรือเป้าหมายที่
ถูกก�ำหนดเอาไว้ในรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึง่ ในเรือ่ งดังกล่าวยังไม่มผี หู้ ยิบยกขึน้ มาอภิปราย
ให้เกิดความชัดเจน อย่างไรก็ตามเราอาจตั้งข้อสังเกตในเชิงทฤษฎีเอาไว้เป็นประการ
เบื้องต้นได้ว่า “หากฝ่ายนิติบัญญัติก�ำหนดเหตุหรือเงื่อนไขในการยุบพรรคการเมือง
เอาไว้กว้างเกินไป โดยทีไ่ ม่ได้พจิ ารณาให้ละเอียดว่าการกระท�ำผิดของพรรคการเมืองนัน้
มี ลั กษณะหรือเป้าหมายในการล้มล้างการปกครอง หรือท�ำลายหลักการพื้นฐาน
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างแท้จริง
หรือไม่ ย่อมเป็นการท�ำลายเสรีภาพทางการเมืองของพรรคการเมืองลงอย่างง่ายดาย
และท้ายที่สุดกลไกดังกล่าวอาจเป็นการท�ำลายระบอบประชาธิปไตยลงเองก็เป็นได้”

423

ซึ่งในที่นี้ได้แก่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ในมาตรา 93 และ
มาตรา 94.

_20-0283(001-536)P5.indd 303

14/7/2563 BE 10:22

304 | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

		 4.3.2.3 กลไกพิทักษ์รัฐธรรมนูญในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550
			นอกเหนือจากบทบัญญัตใิ นรัฐธรรมนูญทีก่ ำ� หนดกลไกในการพิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญ
และหลักการพื้นฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแล้ว กลไกในท�ำนองดังกล่าว
นั้นยังได้รับการบัญญัติและก�ำหนดรายละเอียดเอาไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550
			 1) การก�ำหนดหน้าที่ให้แก่พรรคการเมือง
			 พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ได้กำ� หนด
หน้ า ที่ ใ ห้ แ ก่ พ รรคการเมื อ งหลายประการในการที่ จ ะต้ อ งพิ ทั ก ษ์ คุ ณ ค่ า พื้ น ฐาน
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยหน้าที่
เช่นว่านั้นปรากฎขึ้นอย่างน้อยที่สุดในบทบัญญัติ 4 มาตรา ได้แก่ มาตรา 9 มาตรา 10
มาตรา 13 และมาตรา 33 ซึ่งมีเนื้อหาดังต่อไปนี้
			 ก. หน้าที่ในการใช้ชื่อพรรค หรือเครื่องหมายของพรรคและหน้าที่ในการ
ก�ำหนดข้อบังคับพรรคที่สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานในทางรัฐธรรมนูญ
			 ทั้งนี้มาตรา 9 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. 2550 บัญญัติว่า “พรรคการเมืองต้องมีชื่อ ชื่อย่อ ภาพเครื่องหมาย นโยบาย และ
ข้อบังคับพรรคการเมือง ซึ่งมีลักษณะที่ไม่ก่อให้เกิดความแตกแยกในเรื่องเชื้อชาติหรือ
ศาสนาระหว่างชนในชาติ ไม่เป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ ทั้งภายในและภายนอก
ราชอาณาจักร และไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน หรือการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
			 ชื่อ ชื่อย่อ หรือภาพเครื่องหมายพรรคการเมืองตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่ซ�้ำ
หรือพ้อง หรือมีลักษณะคล้ายคลึงกับ ชื่อย่อ หรือภาพเครื่องหมายของผู้จดแจ้งการ
จัดตั้งพรรคการเมืองอื่น หรือของพรรคการเมืองที่ได้จดแจ้งไว้ก่อนตามมาตรา 12 หรือ
ของพรรคการเมืองที่ถูกยุบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้”
			 ข. หน้าที่ในก�ำหนดข้อบังคับหรือการมีมติของพรรคการเมืองให้สอดคล้อง
กับหลักการพื้นฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
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			 มาตรา 10 พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550
บัญญัตวิ า่ “ข้อบังคับพรรคการเมืองต้องสอดคล้องกับหลักการพืน้ ฐานแห่งการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข และอย่างน้อยต้องมีรายการ
ดังต่อไปนี้
		 (1) ชื่อและชื่อย่อของพรรคการเมือง
			 (2) ภาพเครื่องหมายพรรคการเมือง
			 (3) ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่พรรคการเมืองซึ่งต้องตั้งอยู่ในราชอาณาจักร
			 (4) การเลือกตัง้ การด�ำรงต�ำแหน่ง และการพ้นจากต�ำแหน่งของคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง และอ�ำนาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง
			 (5) แผนและก�ำหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง อ�ำนาจหน้าที่ของ
สาขาพรรคการเมือง การเลือกตั้ง การด�ำรงต�ำแหน่ง และการพ้นจากต�ำแหน่งของ
กรรมการสาขาพรรคการเมือง และอ�ำนาจหน้าที่ของกรรมการสาขาพรรคการเมือง
			 (6) การประชุ ม ใหญ่ ข องพรรคการเมื อ งและการประชุ ม ใหญ่ ข องสาขา
พรรคการเมือง
			 (7) การรับเข้าเป็นสมาชิกและการให้ออกจากการเป็นสมาชิก
			 (8) สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
			 (9) ความรับผิดชอบของพรรคการเมืองต่อสมาชิก
			 (10) วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิก กรรมการบริหารพรรคการเมือง และ
กรรมการสาขาพรรคการเมือง
			 (11) หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบสัดส่วน
			 (12) การบริหารการเงิน ทรัพย์สิน และการจัดท�ำบัญชีของพรรคการเมือง
และสาขาพรรคการเมือง
			 (13) รายได้ของพรรคการเมือง การก�ำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบ�ำรุง
พรรคการเมือง และการบริจาคแก่พรรคการเมือง
			 (14) การให้ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป
			 (15) การเลิกพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
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			 ข้อบังคับพรรคการเมืองต้องไม่มีลักษณะหรือความมุ่งหมายดังต่อไปนี้
			 (1) ขัดหรือแย้งต่อหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
			 (2) ขัดต่อสถานะและการปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยอิสระของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
ตามรัฐธรรมนูญ
			 (3) มีขอ้ ก�ำหนดให้ดำ� เนินการทางวินยั หรือจรรยาบรรณ โดยมิได้เปิดโอกาสให้
ผู้ถูกด�ำเนินการทางวินัยหรือจรรยาบรรณ มีโอกาสรู้ข้อกล่าวหาและแก้ข้อกล่าวหา
ได้ตามสมควร
			 (4) มีขอ้ ก�ำหนดให้มกี ารด�ำเนินการเพือ่ ให้สมาชิกทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรพ้นจากสมาชิกภาพของพรรคการเมือง เพราะเหตุที่สมาชิกนั้นลงมติหรือ
ไม่ลงมติในสภาผู้แทนราษฎรหรือในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา
			 (5) การอืน่ ตามทีค่ ณะกรรมการการเลือกตัง้ ก�ำหนด ซึง่ ต้องเป็นไปตามหลักการ
พื้นฐานแห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
			 การจัดให้มกี ารประชุมของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรทีส่ งั กัดพรรคการเมืองนัน้
เพือ่ พิจารณาให้ขอ้ เสนอแนะในการด�ำเนินการทางการเมือง หรือการลงมติในสภาผูแ้ ทน
ราษฎรมิให้ถือว่าเป็นการต้องห้ามตามวรรคสอง”
			 มาตรา 13 บัญญัติว่า “เมื่อได้รับการยื่นจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง
ให้นายทะเบียนพิจารณาตรวจสอบในเรื่องดังต่อไปนี้
			 (1) ผู้จดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา 8 วรรคหนึ่ง และมีจ�ำนวนตั้งแต่สิบห้าคนขึ้นไป
			 (2) ชื่อ ชื่อย่อ และภาพเครื่องหมายพรรคการเมือง นโยบายและข้อบังคับ
พรรคการเมืองมีลักษณะและความมุ่งหมายที่ไม่ขัดต่อมาตรา 9424
			 (3) เอกสารการจดแจ้งการจัดตัง้ พรรคการเมืองมีรายการครบถ้วนและถูกต้อง
ตามมาตรา 10 และมาตรา 12
424

ทัง้ นีต้ อ้ งไม่ลมื ว่า มาตรา 9 พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ก�ำหนดให้
“พรรคการเมืองต้องมีชื่อ ชื่อย่อ ภาพเครื่องหมาย นโยบาย และข้อบังคับพรรคการเมือง ซึ่งมีลักษณะที่
ไม่ก่อให้เกิดความแตกแยกในเรื่องเชื้อชาติหรือศาสนาระหว่างชนในชาติ ไม่เป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ
ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร และไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน หรือการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”
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			 (4) คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองเป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ในมาตรา 11
			 ในกรณีทนี่ ายทะเบียนตรวจสอบแล้วเห็นว่ารายการใดไม่เป็นไปตามวรรคหนึง่
ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งไม่รับการจดแจ้ง
การจัดตั้งพรรคการเมือง และแจ้งเป็นหนังสือพร้อมเหตุผลให้ผู้ยื่นจดแจ้งการจัดตั้ง
พรรคการเมืองทราบภายในสิบวันนับแต่วนั ทีน่ ายทะเบียนได้รบั การยืน่ จดแจ้งการจัดตัง้
พรรคการเมือง
			 ผู้ยื่นจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองซึ่งไม่เห็นด้วยกับค�ำสั่งไม่รับจดแจ้ง
การจัดตัง้ พรรคการเมืองของนายทะเบียน อาจยืน่ ค�ำร้องคัดค้านค�ำสัง่ ตามวรรคสามต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งค�ำสั่งดังกล่าว”
			 มาตรา 33 บัญญัติว่า “ในกรณีที่สมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในสีข่ องจ�ำนวนสมาชิกซึง่ เป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร กรรมการ
บริหารพรรคการเมืองจ�ำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ�ำนวนกรรมการบริหาร
พรรคการเมือง หรือสมาชิกจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ร้อยคนเห็นว่ามติหรือข้อบังคับเรือ่ งใด
ของพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกอยู่นั้นจะขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ หรือขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่ง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข มีสทิ ธิรอ้ งขอให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
			 ให้ถือว่ามติหรือข้อบังคับของพรรคการเมืองซึ่งมีลักษณะและความมุ่งหมาย
ตามมาตรา 10 วรรคสอง (3) (4) หรือ (5) ขัดหรือแย้งต่อหลักการพื้นฐานการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
			 ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติหรือข้อบังคับพรรคการเมืองดังกล่าว
ขัดต่อสถานะและการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ หรือขัด
หรือแย้งกับหลักการพืน้ ฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยมันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ให้มติหรือข้อบังคับดังกล่าวนั้นเป็นอันยกเลิกไป”
			2) การยุบพรรคการเมือง
			 ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตทิ ตี่ ราพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. 2550 ได้ก�ำหนดแจกแจงเหตุหรือเงื่อนไขในการที่ศาลรัฐธรรมนูญจะออกค�ำสั่งยุบ
พรรคการเมืองไว้อย่างละเอียด โดยเฉพาะที่ปรากฎอยู่ในมาตรา 93 และมาตรา 94
ของบทบัญญัติดังกล่าว ดังต่อไปนี้
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			 มาตรา 93 บัญญัติว่า “ในกรณีที่พรรคการเมืองใดมีเหตุต้องเลิกตามข้อบังคับ
พรรคการเมือง แต่พรรคการเมืองนั้นยังมีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ หรือ
ในกรณีที่พรรคการเมืองใดไม่ด�ำเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 42 วรรคสอง หรือ
มาตรา 82 ให้ยุบพรรคการเมืองนั้น
			 เมื่ อ ปรากฎต่ อ นายทะเบี ย นว่ า พรรคการเมื อ งใดมี เ หตุ ต ามวรรคหนึ่ ง
ให้ น ายทะเบี ย นโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ยื่ น ค� ำ ร้ อ งต่ อ
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ภายในสิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น ที่ ค วามปรากฎต่ อ นายทะเบี ย น
เมื่ อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า มี เ หตุ ดั ง กล่ า วเกิ ด ขึ้ น กั บ พรรคการเมื อ ง
ตามค�ำร้องของนายทะเบียน ให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้ยุบพรรคการเมืองนั้น
			 ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งให้ยุบพรรคการเมืองใดแล้ว ให้นายทะเบียน
ประกาศค�ำสั่งยุบพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา”
			 มาตรา 94 บัญญัตวิ า่ “เมือ่ พรรคการเมืองกระท�ำการอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี้
อาจถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมือง
			 (1) กระท�ำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอ�ำนาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งไม่ได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ หรือกระท�ำการตามที่
รัฐธรรมนูญให้ถือว่าเป็นการกระท�ำเพื่อให้ได้มาซึ่งอ�ำนาจโดยวิธีการดังกล่าว
			 (2) กระท�ำการอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภา หรือระเบียบหรือ
ประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งมีผลท�ำให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม
			 (3) กระท�ำการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ
			 (4) การกระท� ำ อั น เป็ น ภั ย ต่ อ ความมั่ น คงของรั ฐ ทั้ ง ภายในและภายนอก
ราชอาณาจักร หรือขัดต่อกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน
			 (5) กระท�ำการฝ่าฝืนมาตรา 21 วรรคหนึ่ง มาตรา 43 มาตรา 65 มาตรา 66
มาตรา 69 หรือมาตรา 104
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			 มีขอ้ น่าสังเกตว่า “เหตุในการยุบพรรคการเมือง” ตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา 94
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 นัน้ เมือ่ พิจารณา
เปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญบางประเทศ โดยเฉพาะกับกฎหมายพื้นฐานของประเทศ
เยอรมนีแล้วจะพบว่า “เหตุในการยุบพรรคการเมือง”ตามระบบกฎหมายไทยนั้นถูก
ก�ำหนดไว้ค่อนข้างกว้างกว่าเหตุในการยุบพรรคการเมืองตามระบบกฎหมายเยอรมัน
ทั้งนี้ตามมาตรา 21 วรรคสอง ของกฎหมายพื้นฐานก�ำหนดว่า “พรรคการเมืองจะเป็น
พรรคการเมืองทีไ่ ม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและต้องถูกยุบ425 ก็ตอ่ เมือ่ พิจารณาจากเป้าหมาย
ของพรรคหรือจากพฤติกรรมของสมาชิกพรรคการเมืองนัน้ เป็นพรรคการเมืองทีม่ งุ่ หมาย
ในการท�ำลายหลักการพืน้ ฐานการปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตยหรือเป็นอันตราย
ต่อสถานภาพของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ทั้งนี้ให้ถือว่าพรรคการเมืองดังกล่าวเป็น
พรรคการเมืองที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และให้อ�ำนาจในการชี้ขาดความไม่ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของพรรคการเมืองเป็นอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์” นอกจากนี้
ศาลรัฐธรรมนูญยังได้วางหลักจ�ำกัดเงื่อนไขในการยุบพรรคการเมืองให้แคบลงไปอีกว่า
พรรคการเมืองจะถูกลงโทษตามบทบัญญัตนิ ไี้ ด้ เฉพาะกรณีทไี่ ด้ความว่า พรรคการเมือง
หรือสมาชิกพรรคการเมืองทีล่ ะเมิดหลักการพืน้ ฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
นัน้ ได้กระท�ำไปในลักษณะทีร่ นุ แรง ก้าวร้าว และมุง่ หมายอย่างแท้จริงทีจ่ ะท�ำลายบรรดา
หลักการพื้นฐานทั้งหลายของระบอบประชาธิปไตยที่ได้ถูกสถาปนาขึ้นไว้แล้วในรัฐ426
ดังนั้นการยุบพรรคการเมืองโดยศาลรัฐธรรมนูญนั้นจึงเป็นเรื่องที่ไม่สามารถกระท�ำได้
โดยง่าย ทั้งนี้เพราะจะต้องไม่เป็นแต่เพียงเพราะการด�ำเนินการของพรรคการเมืองที่
ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญเท่านัน้ แต่จะต้องปรากฎข้อเท็จจริงทีว่ า่ พรรคการเมืองนัน้
มีเป้าหมายอย่างแท้จริงในการเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตย หรือ
ต้องการที่จะล้มล้างหรือท�ำลายหลักการพื้นฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ด้วย ในขณะทีต่ ามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550
นั้นเราอาจแยกเหตุในการยุบพรรคการเมืองออกได้โดยละเอียดดังต่อไปนี้
425

426

มาตรา 21 วรรคสอง ของกฎหมายพื้นฐานไม่ได้ก�ำหนดเอาไว้โดยตรงว่าศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจในการ
ยุบพรรคการเมือง อย่างไรก็ตามศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันได้เคยวางแนวค�ำพิพากษาว่า เมือ่ พรรคการเมือง
ได้กระท�ำการที่เป็นปฏิปักษ์ต่อหลักการพื้นฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และถูกพิพากษา
ว่าเป็นพรรคการเมืองที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแล้ว โทษในการยุบพรรคการเมืองจึงเป็นโทษที่เหมาะสม
และได้สัดส่วนกับพรรคการเมืองที่มีลักษณะดังกล่าว
Schmidt-Bleibtreu/Klein Franz, Kommentar zum Grundgesetz, 9. Aufl., Art. 21 Rn. 21.
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			 - การกระท�ำการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา
กษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ
			 - กระท�ำการให้ได้มาซึง่ อ�ำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธกี ารซึง่ มิได้เป็นไป
ตามวิถที างทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญ หรือกระท�ำการตามทีร่ ฐั ธรรมนูญให้ถอื ว่าเป็นการ
กระท�ำเพื่อให้ได้มาซึ่งอ�ำนาจโดยวิธีการดังกล่าว427
			 - กระท�ำการอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภา หรือระเบียบหรือ
ประกาศของคณะกรรมการการเลือกตัง้ ซึง่ มีผลท�ำให้การเลือกตัง้ ไม่ได้เป็นไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม428
			 - การกระท� ำ ที่ เ ป็ น ปฏิ ป ั ก ษ์ ต ่ อ การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ
			 - การกระท�ำการอันเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐทั้งภายในและภายนอก
ราชอาณาจั กรหรื อ ขัดต่อกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อยและศีล ธรรมอันดีของ
ประชาชน429
			 - กระท�ำการทีฝ่ า่ ฝืนมาตรา 21 วรรคหนึง่ ซึง่ ได้แก่การรับบุคคลผูไ้ ม่มสี ญ
ั ชาติไทย
เข้าเป็นสมาชิกหรือด�ำรงต�ำแหน่งใด ๆ ในพรรคการเมือง ฝ่าฝืนมาตรา 43 ซึง่ ได้แก่ การห้าม
427

428

429

เป็นทีน่ า่ สังเกตว่าคดียบุ พรรคการเมืองหลายกรณีทขี่ นึ้ มาสูก่ ารพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญไทยนัน้ เป็นคดี
เกีย่ วกับการทุจริตการเลือกตัง้ ซึง่ ศาลรัฐธรรมนูญมักวินจิ ฉัยว่า การทุจริตการเลือกตัง้ ถือเป็นการกระท�ำให้
ได้มาซึง่ อ�ำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธกี ารซึง่ มิได้เป็นไปตามวิถที างทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญ หรือ
การกระท�ำที่ถือว่าเป็นการกระท�ำให้ได้มาซึ่งอ�ำนาจโดยวิธีการดังกล่าว ตามมาตรา 94 พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ซึ่งยิ่งเป็นการตีความที่เป็นการขยายเหตุในการ
ยุบพรรคการเมืองให้ขยายกว้างออกไปกว่าเรื่องการกระท�ำที่เป็นปฏิปักษ์หรือเป็นการล้มล้างหลักการ
พื้นฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (ดูค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 19/2551 และ 20/2551)
ข้อนีเ้ ป็นบทบัญญัตอิ กี มาตราหนึง่ ทีท่ ำ� ให้เหตุในการยุบพรรคการเมืองขยายตัวกว้างออกไป ทัง้ นีถ้ อ้ ยค�ำทีว่ า่
“การกระท�ำที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และการได้มาซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภา หรือระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตัง้ เป็นถ้อยค�ำทีม่ ี
ความหมายกว้าง อีกทัง้ ถ้อยค�ำทีว่ า่ “ซึง่ มีผลท�ำให้การเลือกตัง้ มิได้เป็นไปโดยสุจริตและเทีย่ งธรรม” ก็เป็น
ถ้อยค�ำที่มีลักษณะกว้าง และท�ำให้เกิดเป็นเงื่อนไขที่ไม่มีความแน่นอนในการยุบพรรคการเมือง”
ข้อนี้เป็นบทบัญญัติอีกมาตราหนึ่งที่ท�ำให้เหตุในการยุบพรรคการเมืองขยายตัวกว้างออกไปเช่นกัน และ
ย่อมให้อำ� นาจศาลรัฐธรรมนูญในการตีความอย่างกว้างว่าการกระท�ำใดบ้างของพรรคการเมืองทีต่ อ้ งด้วย
ถ้อยค�ำดังกล่าว ซึ่งหากศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจในการปรับข้อเท็จจริงอยากหลากหลายเข้าข้อกฎหมาย
ดังกล่าว ย่อมเป็นอันตรายต่อเสรีภาพทางการเมืองของพรรคการเมืองอย่างยิ่ง
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พรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง ช่วยเหลือหรือสนับสนุนผู้รับสมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิก
วุฒิสภาหรือเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้ได้รับเลือกตั้งหรือได้รับการ
สรรหาเป็นสมาชิกวุฒสิ ภา ไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม ฝ่าฝืนมาตรา 65 ได้แก่ การห้าม
มิให้พรรคการเมืองและผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค�ำนวณเป็นเงินได้ โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย หรือมีเหตุอนั ควรสงสัยว่ามีแหล่งทีม่ าโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ฝ่าฝืนมาตรา 66
ได้แก่ การห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ดำ� รงต�ำแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคจาก
ผูใ้ ดเพือ่ กระท�ำการหรือสนับสนุนการกระท�ำการอันเป็นการบ่อนท�ำลายความมัน่ คงของ
ราชอาณาจักร ราชบัลลังก์ เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผ่นดิน หรือกระท�ำการ
อันเป็นการก่อกวนหรือคุกคามความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ
กระท�ำการอันเป็นการท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ฝ่าฝืนมาตรา 69 ซึง่ ห้าม
พรรคการเมืองรับบริจาคเงินจากบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย นิติบุคคลตามกฎหมาย
ต่างประเทศ นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศแต่มีชาวต่างชาติเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
องค์การหรือนิตบิ คุ คลทีไ่ ด้รบั ทุนหรือเงินอุดหนุนจากต่างประเทศ เป็นต้น ฝ่าฝืนมาตรา
104 ได้ แ ก่ การสมคบหรื อ รู ้ เ ห็ น เป็ น ใจหรื อ สนั บ สนุ น บุ ค คลใด เพื่ อ ให้ ผู ้ อื่ น หรื อ
คณะกรรมการการเลือกตัง้ หลงเชือ่ หรือเข้าใจว่าพรรคการเมืองอืน่ หรือบุคคลใดกระท�ำ
ความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้โดยปราศจากมูลความจริง
			 ผู ้ วิจัยขอสรุป อีก ครั้ง ว่า เหตุใ นการยุบพรรคการเมืองตามที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา 94 พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ถูกก�ำหนด
เอาไว้อย่างกว้างขวาง และหลายเรื่องเป็นเรื่องทางเทคนิคที่หลุดลอยหรือไม่มีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพิทักษ์รัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตย ดังนั้นจึงเป็นการ
เพิ่มโอกาสของพรรคการเมืองที่จะถูกยุบโดยค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมากยิ่งขึ้น
ซึ่งย่อมไม่เป็นผลดีต่อกระบวนการสร้างเจตจ�ำนงทางการเมืองของพรรคการเมือง ทั้งนี้
อาจกล่าวได้ว่า ฝ่ายนิติบัญญัติที่ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2550 นั้นยังไม่ได้วางหลักการที่มีความชัดเจนในเรื่อง “การชั่ง
น�ำ้ หนัก” ระหว่างความพยายามในการพิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตยกับ
การคุ้มครองเสรีภาพของพรรคการเมืองให้มีน�้ำหนักเสมอกัน โดยผลของการก�ำหนด
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เงื่อนไขหรือเหตุในการยุบพรรคการเมืองแบบกว้างๆ ดังกล่าวย่อมส่งผลให้เกิดผล
ทางการเมืองจากค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
		 4.3.2.4 ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในระหว่างใช้บังคับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550)
			 ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นองค์กรที่มีอ�ำนาจหน้าที่โดยตรงในการชี้ขาดเรื่องการ
ยุบพรรคการเมือง ได้เคยวินจิ ฉัยวางหลักการในการให้ความหมายของการกระท�ำทีเ่ ป็น
ปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตย รวมถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาในการยุบ
พรรคการเมืองไว้ในหลายค�ำวินิจฉัยด้วยกัน ซึ่งการศึกษาในส่วนนี้จะท�ำให้เราเข้าใจ
บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญในกระบวนการปกป้องหลักการพื้นฐานของการปกครอง
มากยิ่งขึ้น และที่ส�ำคัญไปกว่านั้น จะท�ำให้เราทราบว่าศาลรัฐธรรมนูญเองมีความเข้าใจ
ในบทบาทและขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของตนในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญและระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างไรด้วย ซึ่งในเรื่องดังกล่าวผู้วิจัยจะพิจารณาจากรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) และพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2550 เป็นส�ำคัญ ทั้งนี้ในประการเบื้องต้นนั้น เราอาจแยก
แนวค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในการยุบพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) ประกอบกับพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ได้เป็นสามกลุ่มด้วยกัน430 ได้แก่ 1) กรณีหัวหน้า
พรรคการเมืองไม่จัดท�ำรายงานการด�ำเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบปีปฏิทิน
ที่ผ่านมาให้ถูกต้องตามความเป็นจริงตามวิธีการที่นายทะเบียนก�ำหนด และแจ้งให้
นายทะเบียนทราบภายในเดือนมีนาคมของทุกปี (ตามมาตรา 42 พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550)
			 2) กรณี พ รรคการเมื อ งไม่ จั ด ท� ำ รายงานการใช้ จ ่ า ยเงิ น สนั บ สนุ น ของ
พรรคการเมืองในรอบปีปฏิทนิ ให้ถกู ต้องตามความเป็นจริงและยืน่ ต่อคณะกรรมการการ
เลือกตัง้ ภายในเดือนมีนาคมของปีถดั ไป (มาตรา 42 ประกอบมาตรา 82 พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550) และ
430

โปรดดู ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง การยุบพรรคการเมืองโดยองค์กรวินิจฉัย
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ, กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2558, หน้า 150-157
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			 3) กรณีพรรคการเมืองกระท�ำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ หรือให้ได้มาซึ่งอ�ำนาจในการ
ปกครองประเทศโดยวิธีการ ซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ หรือ
กระท�ำการตามที่รัฐธรรมนูญให้ถือว่าเป็นการกระท�ำเพื่อให้ได้มาซึ่งอ�ำนาจโดยวิธีการ
ดังกล่าว (มาตรา 94 พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550)
หรือกระท�ำการอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภา หรือระเบียบหรือประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตัง้ ซึง่ มีผลท�ำให้การเลือกตัง้ มิได้เป็นไปโดยสุจริตและเทีย่ งธรรม
(มาตรา 237 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 ประกอบกับมาตรา 94 (2)
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550
			 1) แนวค�ำวินจิ ฉัยกรณีหวั หน้าพรรคการเมืองไม่จดั ท�ำรายงานการด�ำเนินกิจการ
ของพรรคการเมืองในรอบปีปฏิทินที่ผ่านมาให้ถูกต้องตามความเป็นจริงตามวิธีการที่
นายทะเบียนก�ำหนด และแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในเดือนมีนาคมของทุกปี (ตาม
มาตรา 42 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550)
				 (1) ค�ำวินิจฉัยที่ 3/2553 (กรณีพรรคกฤษไทยมั่นคง)
				 กรณีตามค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 3/2553431 เป็นประเด็นตาม
มาตรา 42 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550
ซึ่งตามวรรคหนึ่งก�ำหนด “ให้พรรคการเมืองจัดท�ำรายงานการด�ำเนินกิจการของ
พรรคการเมืองในรอบปีปฏิทินที่ผ่านมาให้ถูกต้องตามความเป็นจริงตามวิธีการที่
นายทะเบียนก�ำหนด และแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในเดือนมีนาคมของทุกปี
เพือ่ ประกาศให้สาธารณชนทราบ เว้นแต่พรรคการเมืองทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ยังไม่ถงึ เก้าสิบวันนับ
จนถึงวันสิ้นปีปฏิทิน” และในวรรคสองบัญญัติว่า “เมื่อครบระยะเวลาการรายงานตาม
วรรคหนึ่งแล้ว หากพรรคการเมืองใดยังไม่ได้รายงาน ให้นายทะเบียนมีอ�ำนาจสั่งให้
หัวหน้าพรรคการเมืองรายงานภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด ถ้าพ้นก�ำหนดระยะเวลาแล้ว
ยังมิได้รายงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งด�ำเนินการให้มีการยุบพรรคการเมืองนั้น”
431

ค�ำวินิจฉัยที่ 3/2553 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
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				 นายทะเบียนพรรคการเมือง ผู้ร้อง ยื่นค�ำร้องลงวันที่ 13 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2551 ขอให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ มี ค� ำ สั่ ง ยุ บ พรรคกฤษไทยมั่ น คง ผู ้ ถู ก ร้ อ ง
ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 93432
และขอให้ศาลมีค�ำสั่งให้ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ถูกยุบไป
จะจดแจ้งการจัดตัง้ พรรคการเมืองขึน้ ใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือ
มีส่วนร่วมในการจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีกไม่ได้ภายในก�ำหนดห้าปี
นับแต่วันที่พรรคการเมืองนั้นถูกยุบ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 97 ทั้งนี้ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในคดีดังกล่าวมีอยู่ว่า
ผู้ร้องได้รับรายงานการด�ำเนินกิจการของพรรคการเมืองผู้ถูกร้องในรอบปี พ.ศ. 2550
แต่ตรวจสอบแล้วพบว่า รายงานดังกล่าวไม่ได้ท�ำโดยที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง
ผู้ถูกร้อง ซึ่งไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. 2550 มาตรา 28 วรรคสอง (5) ผูร้ อ้ งจึงแจ้งให้ผถู้ กู ร้องด�ำเนินการให้ถกู ต้อง แต่หวั หน้า
พรรคการเมืองผู้ถูกร้องไม่ได้ด�ำเนินการอย่างใด ๆ กรณีที่ผู้ถูกร้องกล่าวอ้างว่า ได้มีการ
แจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคต่อผู้ร้องแล้ว อีกทั้งการลาออกจากสมาชิกของ
กรรมการบริหารพรรคท�ำให้ไม่มีกรรมการบริหารพรรคที่จะด�ำเนินการนั้น เห็นว่า
การเปลีย่ นแปลงกรรมการบริหารพรรคของผูถ้ กู ร้องถือเป็นการเปลีย่ นแปลงรายการตาม
มาตรา 12 วรรคสอง (5) ซึ่งต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นหนังสือต่อนายทะเบียน
พรรคการเมืองภายในสามสิบวัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้มกี ารเปลีย่ นแปลง และการเปลีย่ นแปลง
ดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการแจ้งตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียน
พรรคการเมืองตามมาตรา 41 วรรคสอง ดังนัน้ เมือ่ ข้อเท็จจริงไม่ปรากฎว่า ผูร้ อ้ งได้ตอบรับ
มาตรา 93 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 บัญญัติว่า “ในกรณีที่
พรรคการเมืองใดมีเหตุตอ้ งเลิกตามข้อบังคับพรรคการเมือง แต่พรรคการเมืองนัน้ ยังมีสมาชิกเป็นสมาชิก
สภาผูแ้ ทนราษฎรอยู่ หรือในกรณีทพี่ รรคการเมืองใดไม่ดำ� เนินการให้เป็นไปตามมาตรา 42 วรรคสอง หรือ
มาตรา 82 ให้ยุบพรรคการเมืองนั้น
		
เมือ่ ปรากฏต่อนายทะเบียนว่าพรรคการเมืองใดมีเหตุตามวรรคหนึง่ ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ความปรากฏต่อ
นายทะเบียน เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองตามค�ำร้อง
ของนายทะเบียน ให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้ยุบพรรคการเมืองนั้น
		 ในกรณี ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ มี ค� ำ สั่ ง ให้ ยุ บ พรรคการเมื อ งใดแล้ ว ให้ น ายทะเบี ย นประกาศค� ำ สั่ ง
ยุบพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา”
432
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การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ถูกร้อง จึงต้องถือว่าผู้ถูกร้องยังคงมี
หัวหน้าพรรคการเมืองที่สามารถด�ำเนินการและเสนอต่อผู้ร้องได้ ข้ออ้างของผู้ถูกร้อง
ยังไม่มเี หตุผลอันสมควร ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่ามีเหตุทจี่ ะยุบพรรคการเมืองผูถ้ กู ร้องได้
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 93
ประกอบกับมาตรา 42 และให้ผดู้ ำ� รงต�ำแหน่งกรรมการบริหารพรรคการเมืองดังกล่าวจะ
จดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือ
มีส่วนร่วมในการจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีกไม่ได้ ภายในก�ำหนดห้าปี
นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งให้ยุบพรรคการเมืองผู้ถูกร้อง ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 97433
				 ในค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ยุ บ พรรคการเมื อ งของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ในคดี ดั ง กล่ า วมี
ข้อสังเกตว่า การยุบพรรคการเมืองในกรณีนี้นั้นไม่ได้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
กลไกของหลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ (Streitbare Demokratie; Militant
Democracy) แต่อย่างใด แต่การยุบพรรคการเมืองตามข้อเท็จจริงนีน้ นั้ เป็นเรือ่ งเทคนิค
ในทางกฎหมายเกีย่ วกับการด�ำเนินการของพรรคการเมืองมากกว่า กล่าวให้ชดั เจนยิง่ ขึน้
การที่พรรคการเมืองไม่ได้ท�ำหน้าที่ในการรายงานต่อนายทะเบียนให้ถูกต้องตามที่
กฎหมายก�ำหนดนัน้ ยังไม่มลี กั ษณะเป็นการกระท�ำทีเ่ ป็นการล้มล้างหรือท�ำลายหลักการ
พื้นฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตย หรือไม่มีลักษณะที่เป็นปฏิปักษ์ต่อ
รัฐธรรมนูญโดยตรง ดังนั้น อาจสรุปได้อีกครั้งหนึ่งว่าการยุบพรรคการเมืองตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 เพราะเหตุที่
หัวหน้าพรรคการเมืองไม่จัดท�ำรายงานการด�ำเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบ
ปีปฏิทินที่ผ่านมาให้ถูกต้องตามความเป็นจริงตามวิธีการที่นายทะเบียนก�ำหนดนั้น
ยังไม่ใช่กลไกหรือเครื่องมือของหลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้แต่อย่างใด เพราะ
วัตถุประสงค์ของการยุบพรรคการเมืองในกรณีดังกล่าวนั้น มิได้เป็นเรื่องการพิทักษ์
รัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตยแต่อย่างใด
433

ดูสรุปข้อเท็จจริงและค�ำพิพากษาได้ใน ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง การยุบ
พรรคการเมืองโดยองค์กรวินจิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ, กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2558,
หน้า 150
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				 (2) ค�ำวินิจฉัยที่ 10-11/2555 (กรณีพรรคสยาม)
				 ในท�ำนองเดียวกับค�ำวินิจฉัยที่ 3/2553 ศาลรัฐธรรมนูญในค�ำวินิจฉัยที่
10-11/2555 มีความเห็นว่า รายงานการด�ำเนินกิจการของพรรคผู้ถูกร้องในรอบปี
พ.ศ. 2552 ไม่ได้กระท�ำโดยทีป่ ระชุมใหญ่ของพรรคการเมืองผูถ้ กู ร้อง จึงเป็นการด�ำเนินการ
ที่ไม่ถูกต้องตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ผู้ร้องจึงได้แจ้งให้หัวหน้าพรรคการเมืองผู้ถูกร้องด�ำเนินการ
ให้ถูกต้อง แต่หัวหน้าพรรคการเมืองดังกล่าวไม่ได้ด�ำเนินการอย่างใด ๆ ให้ถูกต้อง
ศาลรัฐธรรมนูญจึงเห็นว่า กรณีมเี หตุทจี่ ะยุบพรรคการเมืองดังกล่าวได้ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 93 ประกอบกับมาตรา 42
วรรคสอง และให้ผดู้ ำ� รงต�ำแหน่งกรรมการบริหารพรรคการเมืองดังกล่าวจะจดแจ้งการ
จัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีส่วนร่วม
ในการจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีกไม่ได้ ภายในก�ำหนดห้าปีนับแต่วันที่
ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งให้ยุบพรรคการเมืองผู้ถูกร้อง ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 97
				 เช่นเดียวกันกับค�ำวินิจฉัยที่ 3/2553 ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การที่พรรค
การเมืองไม่ได้ทำ� หน้าทีใ่ นการรายงานต่อนายทะเบียนให้ถกู ต้องตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด
นั้น ยังไม่มีลักษณะเป็นการกระท�ำที่เป็นการล้มล้างหรือท�ำลายหลักการพื้นฐานการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย หรือไม่มลี กั ษณะทีเ่ ป็นปฏิปกั ษ์ตอ่ รัฐธรรมนูญโดยตรง
ดังนั้นอาจสรุปได้อีกครั้งหนึ่งว่า การยุบพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 เพราะเหตุที่หัวหน้าพรรคการเมือง
ไม่จดั ท�ำรายงานการด�ำเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบปีปฏิทนิ ทีผ่ า่ นมาให้ถกู ต้อง
ตามความเป็นจริงตามวิธีการที่นายทะเบียนก�ำหนดนั้น ยังไม่ใช่กลไกหรือเครื่องมือ
ของหลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้แต่อย่างใด เพราะวัตถุประสงค์ของการยุบ
พรรคการเมืองในกรณีดังกล่าวนั้น มิได้เป็นเรื่องการพิทักษ์รัฐธรรมนูญและระบอบ
ประชาธิปไตยแต่อย่างใด แต่การยุบพรรคการเมืองเพราะเหตุดังกล่าวนั้นเป็นแต่เพียง
เหตุผลทางเทคนิคของกฎหมายพรรคการเมืองในการควบคุมการด�ำเนินกิจการของ
พรรคการเมืองเท่านั้น
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			 2) กรณี พ รรคการเมื อ งไม่ จั ด ท� ำ รายงานการใช้ จ ่ า ยเงิ น สนั บ สนุ น ของ
พรรคการเมืองในรอบปีปฏิทินให้ถูกต้องตามความเป็นจริงและยื่นต่อคณะกรรมการ
การเลือกตัง้ ภายในเดือนมีนาคมของปีถดั ไป (มาตรา 42 ประกอบมาตรา 82 พระราช
บัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550)
				 (1) ค�ำวินิจฉัยที่ 4/2553 (กรณีพรรคเกษตรกร)
				 กรณี ต ามค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ 4-5/2553 434 เป็ น ประเด็ น ที่
ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาค�ำร้องขอให้ยบุ พรรคการเมืองตามมาตรา 93 พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 และให้มคี ำ� สัง่ เพิกถอนสิทธิเลือกตัง้
ของหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคพลังเกษตรกร มีก�ำหนดห้าปีนับแต่วันที่มี
ค�ำสั่งยุบพรรคพลังเกษตรกร ตามมาตรา 98 โดยอ้างว่าพรรคการเมืองดังกล่าวได้ฝ่าฝืน
บทบัญญัตมิ าตรา 42 ประกอบกับมาตรา 82435 พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ทั้งนี้ข้อเท็จจริงที่ผู้ร้องกล่าวอ้างได้แก่การที่หัวหน้าพรรค
พลังเกษตรกรไม่ได้จัดท�ำรายงานการด�ำเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบปีปฏิทิน
ที่ผ่านมาให้ถูกต้องตามความเป็นจริงตามวิธีการที่นายทะเบียนก�ำหนดและแจ้งให้
นายทะเบียนทราบภายในเดือนมีนาคมของทุกปี เพือ่ ประกาศให้สาธารณชนทราบ และ
อ้างว่าพรรคการเมืองดังกล่าวซึ่งได้รับเงินสนับสนุนพรรคการเมืองไม่ได้จัดท�ำรายงาน
การใช้จ่ายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปีปฏิทินให้ถูกต้องตามความเป็นจริง
และยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป
				 ศาลรัฐธรรมนูญมีความเห็นว่า ผู้ร้องได้รับรายงานการด�ำเนินกิจการของ
พรรคการเมืองผู้ถูกร้อง (พรรคเกษตรกร) ในรอบปี พ.ศ. 2550 พบว่ารายงานดังกล่าว
ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550
มาตรา 28 วรรคสอง (5) ทั้งนี้เพราะรายงานดังกล่าวไม่ได้ท�ำโดยที่ประชุมใหญ่ของ
พรรคผู้ถูกร้อง ผู้ร้องได้แจ้งให้ผู้ถูกร้องด�ำเนินการให้ถูกต้อง แต่ปรากฎว่าผู้ถูกร้องไม่ได้
434
435

ค�ำวินิจฉัยที่ 4-5/2553 ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553
มาตรา 82 พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. 2550 บั ญ ญั ติ ว ่ า
“พรรคการเมืองทีไ่ ด้รบั เงินสนับสนุนต้องใช้จา่ ยเงินสนับสนุนให้เป็นไปตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในส่วนนี้ และส่วนที่ 5
การใช้จ่ายของพรรคการเมือง และจะต้องจัดท�ำรายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนของพรรคการเมือง
ในรอบปีปฏิทินให้ถูกต้องตามความเป็นจริง และยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคม
ของปีถัดไป และให้น�ำความในมาตรา 42 วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม”
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ด�ำเนินการแต่อย่างใด ทั้งนี้ผู้ถูกร้องอ้างว่ารู้เท่าไม่ถึงการณ์เนื่องจากเป็นกฎหมายใหม่
ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าเป็นข้ออ้างที่ไม่มีเหตุผลอันสมควร โดยให้ถือว่าผู้ถูกร้องไม่ได้
ด�ำเนินการให้ถกู ต้องตามมาตรา 42 วรรคสอง ของพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 กรณีจึงมีเหตุที่จะออกค�ำสั่งยุบพรรคการเมือง
จากกรณีดังกล่าว อย่างไรก็ตามมีประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาต่อไปด้วยว่า
ผู้ถูกร้องได้ด�ำเนินการฝ่าฝืนมาตรา 82 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ด้วยหรือไม่ ซึง่ ในประเด็นดังกล่าว ศาลรัฐธรรมนูญมีความเห็นว่า
ผู้ถูกร้องได้รายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปี พ.ศ. 2550 ต่อ
คณะกรรมการการเลือกตัง้ แต่พบว่าเอกสารและหลักฐานประกอบการใช้จา่ ยเงินดังกล่าว
ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ร้องจึงได้แจ้งให้ผู้ถูกร้องชี้แจงและจัดส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
แต่ผู้ถูกร้องไม่ด�ำเนินการอย่างใด ๆ ในชั้นไต่สวนของศาล ผู้ถูกร้องไม่ได้ยื่นค�ำชี้แจง
แก้ข้อกล่าวหา และแสดงเอกสารหลักฐานเพื่อโต้แย้งข้อกล่าวหาแต่อย่างใด จึงฟังได้ว่า
ผูถ้ กู ร้องไม่ได้ดำ� เนินการรายงานการใช้จา่ ยเงินสนับสนุนพรรคการเมืองในรอบปี พ.ศ. 2550
ตามมาตรา 82 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550
โดยถือว่าเป็นการกระท�ำทีไ่ ม่มเี หตุผลอันสมควรตามมาตรา 42 วรรค 2 ศาลรัฐธรรมนูญ
จึ ง เห็ น ว่ า มี เ หตุ ที่ จ ะสั่ ง ยุ บ พรรคการเมื อ งดั ง กล่ า วตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ในมาตรา 93436
				 เช่นเดียวกับกรณีการยุบพรรคการเมืองเพราะเหตุการณ์ไม่จัดท�ำรายงาน
การด�ำเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบปีปฏิทินที่ผ่านมาให้ถูกต้องตามความ
เป็นจริงตามวิธีการที่นายทะเบียนก�ำหนด ผู้วิจัยเห็นว่า การยุบพรรคการเมืองเพราะ
เหตุที่ไม่จัดท�ำรายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปีปฏิทินให้
ถูกต้องตามความเป็นจริงนั้น เป็นการยุบพรรคการเมืองที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกลไกของ
หลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ หากแต่เป็นเพียงการยุบพรรคที่มาจากเหตุผล
ทางเทคนิคของกฎหมายพรรคการเมืองเท่านัน้ ค�ำวินจิ ฉัยในกรณีดงั กล่าวนีจ้ งึ ยังไม่อาจ
ใช้เป็นตัวอย่างของการใช้อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญเพื่อปกป้องรัฐธรรมนูญและ
หลักการพื้นฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยได้
436

ดูสรุปข้อเท็จจริงและค�ำพิพากษาได้ใน ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, เพิ่งอ้าง, หน้า 151-152.
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					 (4) ค�ำวินิจฉัยที่ 7-9/2556 (กรณีพรรคพลังแผ่นดินไท)
					 กรณีตามค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 4-5/2553 437 เป็นประเด็นที่
นายทะเบียนพรรคการเมือง ผู้ร้อง ยื่นค�ำร้องรวม 3 ค�ำร้องเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญมี
ค�ำสัง่ ยุบพรรคพลังแผ่นดินไท (พรรคอาสามาตุภมู )ิ ผูถ้ กู ร้อง ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 93 ประกอบกับมาตรา 42 วรรคสอง
และมาตรา 82 และขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งให้ผู้ซึ่งเคยด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
บริหารพรรคผู้ถูกร้องที่ถูกยุบไปจะจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็น
กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีสว่ นร่วมในการจดแจ้งการจัดตัง้ พรรคการเมืองขึน้
ใหม่อีกไม่ได้ภายในก�ำหนดห้าปีนับแต่วันที่พรรคผู้ถูกร้องถูกยุบไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 97 และมีค�ำสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้องในขณะกระท�ำ
ความผิดมีก�ำหนดเวลาห้าปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งให้ยุบพรรคผู้ถูกร้อง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 98
					 ในคดีดงั กล่าวศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่า ผูถ้ กู ร้องได้ยนื่ รายงานการใช้จา่ ย
เงินสนับสนุนของพรรคผูถ้ กู ร้องในรอบปี พ.ศ. 2553 แต่ผรู้ อ้ งตรวจสอบพบว่า เอกสารและ
หลักฐานประกอบการใช้จา่ ยเงินดังกล่าวไม่ครบถ้วน ผูร้ อ้ งจึงแจ้งให้ผถู้ กู ร้องด�ำเนินการ
ให้ถกู ต้อง แต่เมือ่ ครบก�ำหนดระยะเวลา ผูถ้ กู ร้องไม่ดำ� เนินการอย่างใด ๆ ดังนี้ เมือ่ ข้อเท็จจริง
ปรากฎว่า ผู้ถูกร้องรายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนพรรคการเมืองของพรรคผู้ถูกร้อง
ในรอบปี พ.ศ. 2553 ไม่ครบถ้วน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรตามมาตรา 82 ประกอบกับ
มาตรา 42 วรรคสอง พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550
กรณีจึงถือได้ว่า หัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้องมีส่วนร่วม รู้เห็น หรือ
ปล่อยปละละเลย หรือทราบถึงการกระท�ำดังกล่าวแล้ว มิได้ยบั ยัง้ หรือแก้ไขการกระท�ำ
ทีเ่ กีย่ วกับการไม่รายงานดังกล่าว ศาลรัฐธรรมนูญจึงเห็นสมควรให้เพิกถอนสิทธิเลือกตัง้
ของหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้องมีก�ำหนดเวลาห้าปีนับแต่วันที่มี
ค�ำสั่งให้ยุบพรรคผู้ถูกร้อง438
437
438

ค�ำวินิจฉัยที่ 7-9/2556 ลงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556
สรุปข้อเท็จจริงและค�ำพิพากษาได้ใน ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, เพิ่งอ้าง, หน้า 152.
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					 ในกรณีนี้เป็นอีกกรณีหนึ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่า การยุบพรรคการเมือง
ที่ศาลรัฐธรรมนูญใช้นั้นมิได้เป็นกลไกหรือเครื่องมือตามหลักประชาธิปไตยที่ปกป้อง
ตนเองได้ หากแต่เป็นเพียงเหตุผลในทางเทคนิคของกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง
เท่านั้น
				 3) กรณีพรรคการเมืองกระท�ำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ หรือให้ได้มาซึ่งอ�ำนาจในการ
ปกครองประเทศโดยวิธีการ ซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ หรือ
กระท�ำการตามที่รัฐธรรมนูญให้ถือว่าเป็นการกระท�ำเพื่อให้ได้มาซึ่งอ�ำนาจโดยวิธีการ
ดังกล่าว (มาตรา 94 พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550)
หรือกระท�ำการอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภา หรือระเบียบหรือประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตัง้ ซึง่ มีผลท�ำให้การเลือกตัง้ มิได้เป็นไปโดยสุจริตและเทีย่ งธรรม
(มาตรา 237 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 ประกอบกับมาตรา 94 (2)
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550
				 การยุบพรรคการเมืองของศาลรัฐธรรมนูญเพราะเหตุผลในข้อนี้เป็นเรือ่ งทีม่ ี
ความเกี่ยวข้องโดยตรงกับค�ำถามที่ว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช
2550) นัน้ มีกลไกหรือเครือ่ งมือใดบ้างหรือไม่ในการทีจ่ ะพิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญหรือปกป้อง
ระบอบประชาธิปไตย และเป็นเรือ่ งทีน่ า่ ศึกษาว่าความพยายามในการปกป้องหรือพิทกั ษ์
ระบอบประชาธิปไตยตามความหมายที่เกิดขึ้นในค�ำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญนั้น
เป็นความหมายเดียวกับแนวคิดในเรื่องหลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ (Militant
Democracy) ทีเ่ กิดขึน้ ในต่างประเทศหรือไม่ โดยในเรือ่ งดังกล่าวมีบรรทัดฐาน (Norm)
ทีใ่ ช้ในการชีข้ าดว่าการกระท�ำใดทีเ่ ป็นปฏิปกั ษ์ตอ่ รัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตย
ปรากฎอยู่ทั้งในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550)
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550
				 ทั้งนี้บรรทัดฐาน (Norm) เกี่ยวกับการพิทักษ์รัฐธรรมนูญและระบอบ
ประชาธิปไตยประการแรกทีป่ รากฎอยูใ่ นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช
2560) ได้แก่ กรณีของบทบัญญัติมาตรา 68 ซึ่งได้ก�ำหนดหน้าที่ให้กับบุคคลเป็นการ
ทั่วไปว่า “บุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้างการปกครองใน
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ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อ
ให้ได้มาซึง่ อ�ำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธกี ารซึง่ มิได้เป็นไปตามวิถที างในระบอบ
ประชาธิปไตยไม่ได้”
				 บรรทัดฐาน (Norm) เกีย่ วกับการพิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตย
ในประการที่สองนั้นปรากฎอยู่ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง พ.ศ. 2550 ซึ่งได้ก�ำหนดเหตุในการยุบพรรคการเมืองไว้ในมาตรา 94
ซึ่งมีเนื้อความว่า “เมื่อพรรคการเมืองกระท�ำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ อาจถูก
ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้ยุบพรรคการเมือง
				 (1) กระท�ำการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอ�ำนาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งไม่ได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ หรือกระท�ำการตาม
รัฐธรรมนูญให้ถือว่าเป็นการกระท�ำเพื่อให้ได้มาซึ่งอ�ำนาจโดยวิธีการดังกล่าว
				 (2) กระท�ำการอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภา หรือระเบียบหรือ
ประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งมีผลท�ำให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม
				 (3) กระท�ำการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ
				 (4) การกระท�ำอันเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐทั้งภายในและภายนอก
ราชอาณาจักร หรือขัดต่อกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน
				 (5) กระท�ำการฝ่าฝืนมาตรา 21 วรรคหนึ่ง มาตรา 43 มาตรา 65 มาตรา 66
มาตรา 69 หรือมาตรา 104
				 ผู้วิจัยขอตั้งเป็นข้อสังเกตว่า หากพิจารณาจากบทบัญญัติของมาตรา 68
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) ประกอบกับเหตุในการยุบ
พรรคการเมืองตามมาตรา 94 พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. 2550 แล้ว เราสามารถแบ่งบรรทัดฐานที่ศาลรัฐธรรมนูญจะใช้เป็นเหตุในการยุบ
พรรคการเมืองได้เป็น 2 กรณีด้วยกัน ได้แก่
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				 1) เหตุ ใ นการยุ บ พรรคการเมื อ งที่ เ ป็ น ผลมาจากการกระท� ำ ของพรรค
การเมืองที่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตย ซึ่งได้แก่ การกระท�ำ
การล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอ�ำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งไม่ได้เป็นไปตามวิถีทาง
ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ หรือการกระท�ำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ กรณีหนึ่ง และ
				 2) เหตุในการยุบพรรคการเมืองกรณีอนื่ ๆ ทีถ่ กู ขยายความออกไปนอกเหนือ
จากเรื่องการพิทักษ์รัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตย ซึ่งได้แก่ กระท�ำการอันเป็น
การฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หรือระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการ
การเลือกตัง้ ซึง่ มีผลท�ำให้การเลือกตัง้ ไม่เป็นไปโดยสุจริตและเทีย่ งธรรม และการกระท�ำ
อันเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร หรือขัดต่อ
กฎหมายหรือความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมถึงการฝ่าฝืน
เรือ่ งในทางเทคนิคของกฎหมายในกรณีอนื่ ๆ เช่น การรับบุคคลผูไ้ ม่มสี ญ
ั ชาติไทยเข้าเป็น
439
สมาชิกหรือด�ำรงต�ำแหน่งใด ๆ ในพรรคการเมือง การห้ามพรรคการเมือง กรรมการ
บริหารพรรคการเมือง ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าทีข่ องพรรคการเมือง
ช่วยเหลือหรือสนับสนุนผู้รับสมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเข้ารับการสรรหา
เป็นสมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้ได้รับเลือกตั้งหรือได้รับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา ไม่ว่า
โดยทางตรงหรื อทางอ้อม 440 การห้ามมิใ ห้พรรคการเมืองและผู้ด�ำรงต�ำแหน่งใน
พรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค�ำนวณเป็นเงินได้
โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่ง
ที่มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย441 การห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ด�ำรงต�ำแหน่งใน
พรรคการเมืองรับบริจาคจากผู้ใดเพื่อกระท�ำการหรือสนับสนุนการกระท�ำการอันเป็น
การบ่อนท�ำลายความมั่นคงของราชอาณาจักร ราชบัลลังก์ เศรษฐกิจของประเทศ หรือ
ราชการแผ่นดิน หรือกระท�ำการอันเป็นการก่อกวนหรือคุกคามความสงบเรียบร้อยหรือ
439
440
441

มาตรา 21 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550
มาตรา 43 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550
มาตรา 65 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550
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ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือกระท�ำการอันเป็นการท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติของ
ประเทศ442 การห้ามพรรคการเมืองรับบริจาคเงินจากบุคคลผูไ้ ม่มสี ญ
ั ชาติไทย นิตบิ คุ คล
ตามกฎหมายต่างประเทศ นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศแต่มีชาวต่างชาติเป็น
ผู้ถือหุ้นใหญ่ องค์การหรือนิติบุคคลที่ได้รับทุนหรือเงินอุดหนุนจากต่างประเทศ 443
การสมคบหรือรูเ้ ห็นเป็นใจหรือสนับสนุนบุคคลใด เพือ่ ให้ผอู้ นื่ หรือคณะกรรมการการเลือกตัง้
หลงเชือ่ หรือเข้าใจว่าพรรคการเมืองอืน่ หรือบุคคลใดกระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้โดยปราศจากมูลความจริง444
				 ซึ่งในเรื่องเหตุในการยุบพรรคการเมืองในทั้งสองกรณีนั้นผู้วิจัยได้เคยสรุป
ไปแล้วว่า กรณีหนึง่ นัน้ เป็นเหตุในการยุบพรรคการเมืองทีส่ อดคล้องกับหลักประชาธิปไตย
ที่ปกป้องตนเองได้ กล่าวคือเป็นความพยายามในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญและหลักการ
พื้นฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข แต่เหตุ
ในการยุบพรรคการเมืองอีกกรณีหนึง่ นัน้ กลับเป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับเทคนิคในทางกฎหมาย
โดยเฉพาะในกฎหมายเลือกตั้ง ทั้งนี้ท�ำให้เหตุในการยุบพรรคการเมืองขยายกว้าง
ออกไปจากแนวคิดในเรื่องการพิทักษ์รัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตยโดยตรง
ซึ่งย่อมส่งผลให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจมากยิ่งขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็อาจมีความ
สุ่มเสี่ยงที่จะกระทบต่อกระบวนการก่อตั้งเจตจ�ำนงทางการเมืองหรือเสรีภาพทาง
การเมืองของพรรคการเมืองทั้งหลายได้ด้วย
				 ในส่ ว นต่ อ ไปนี้ ผู ้ วิ จั ย จะได้ น� ำ เสนอแนวค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
เกีย่ วกับการยุบพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550)
ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550
ว่าศาลรัฐธรรมนูญมีความเข้าใจเรือ่ งความเชือ่ มโยงระหว่างมาตรการยุบพรรคการเมือง
กับหลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ รวมถึงการรักษาเสรีภาพของพรรคการเมือง
ทั้งหลายอย่างไร

442
443
444

มาตรา 66 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550
มาตรา 69 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550
มาตรา 104 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550
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324 | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

					 (5) ค�ำวินิจฉัยที่ 19/2551 (กรณีพรรคชาติไทย)
					 ในคดีตามค�ำวินิจฉัยที่ 19/2551445 อัยการสูงสุด ผู้ร้อง ยื่นค�ำร้องลงวันที่
1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ� สัง่ ยุบพรรคชาติไทย ผูถ้ กู ร้อง เนือ่ งจาก
ปรากฎต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่า ผู้ร้องกระท�ำการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) มาตรา 237 พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 94 และมาตรา 95 และพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภา
พ.ศ. 2550 มาตรา 103 ซึ่งเนื้อหาหลักของข้อกล่าวหาเป็นเรื่องการกระท�ำที่เป็นการ
ทุจริตและฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
					 ศาลรัฐธรรมนูญกล่าวถึงอ�ำนาจในการพิจารณาของศาลเป็นเบื้องต้นว่า
การกระท�ำผิดของนายมณเฑียร สงฆ์ประชา รองเลขาธิการพรรคและกรรมการบริหาร
พรรคผู้ถูกร้องนั้น ได้ผ่านกระบวนการสืบสวนสอบสวนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มาแล้ว อันเป็นการด�ำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช
2550) มาตรา 239 ประกอบกับพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 มาตรา 103
โดยมาตรา 239 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 บัญญัติให้ค�ำวินิจฉัยของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นที่สุด ศาลรัฐธรรมนูญจึงไม่มีอ�ำนาจที่จะเปลี่ยนแปลง
ค�ำวินจิ ฉัยของคณะกรรมการการเลือกตัง้ ในกรณีดงั กล่าวได้ ซึง่ คณะกรรมการการเลือกตัง้
ได้มีค�ำวินิจฉัยไว้แล้วว่า นายมณเฑียร สงฆ์ประชา รองเลขาธิการพรรคและกรรมการ
บริหารพรรคผู้ถูกร้อง ก่อให้ผู้อื่นกระท�ำการสนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลอื่น
กระท�ำการดังกล่าว อันเป็นการกระท�ำที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภา พ.ศ. 2550
มาตรา 53 ซึ่งมีประเด็นหลักที่ศาลต้องพิจารณาว่ามีเหตุสมควรยุบพรรคผู้ถูกร้อง
หรือไม่446

445
446

ค�ำวินิจฉัยลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
สรุปข้อเท็จจริงและค�ำพิพากษาได้ใน ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, เพิ่งอ้าง, หน้า 153.
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					 ในค�ำวินิจฉัยดังกล่าวมีประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องการให้เหตุผลของศาล
เกีย่ วกับการกระท�ำทีเ่ ป็นปฏิปกั ษ์กบั รัฐธรรมนูญและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ไว้ในหลายส่วนด้วยกัน ซึง่ เป็นตัวอย่างอันดีของการแสดงความเข้าใจของศาลทีเ่ กีย่ วข้อง
กับหลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ ทั้งนี้ในค�ำวินิจฉัยดังกล่าว ศาลรัฐธรรมนูญ
ได้กล่าวถ้อยค�ำในประเด็นดังกล่าวเอาไว้วา่ “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช
2550) มีเจตนารมณ์ที่จะให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งมีบทบัญญัติป้องกันการทุจริตการเลือกตั้งด้วยการใช้เงินหรือทรัพย์สินอื่นใด
ซื้อสิทธิขายเสียงของประชาชนเพื่อให้ได้รับการเลือกตั้งอันเป็นวิธีการที่นักการเมือง
ส่วนหนึ่งใช้กันมานานจนเป็นความเคยชิน แล้วกลายเป็นจุดเปราะบางทางการเมืองที่
นักการเมืองผู้กระท�ำไม่รู้ส�ำนึกว่าเป็นการกระท�ำความผิดที่ร้ายแรง ท�ำให้การเมืองและ
ประชาธิปไตยของประเทศไทยไม่พัฒนาไปสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริง และก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ประเทศเป็นอย่างมาก เนือ่ งจากนักการเมืองเหล่านี้ เมือ่ เข้าสูอ่ ำ� นาจแล้ว
ย่อมใช้อ�ำนาจหน้าที่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง
โดยไม่มีความละอาย เพื่อเตรียมไว้ส�ำหรับใช้ในการเลือกตั้งครั้งต่อไป เพื่อให้ได้อ�ำนาจ
ส�ำหรับแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบต่อไป เป็นวัฏจักรที่เลวร้ายอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) จึงได้ก�ำหนดมาตรการป้องกัน
และก�ำหนดวิธกี ารลงโทษไว้อย่างชัดเจนและเข้มงวด เพือ่ ป้องกันนักการเมืองทีไ่ ม่สจุ ริต
เหล่านี้ ไม่ให้มีโอกาสเข้ามาก่อให้เกิดความเสื่อมเสียทางการเมือง และเพื่อส่งเสริม
นักการเมืองที่ตั้งมั่นอยู่ในสุจริตธรรม ให้ได้มีโอกาสในการท�ำภารกิจอันเป็นประโยชน์
แก่ประเทศชาติและประชาชนมากยิ่งขึ้น” และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญได้วางหลักดังกล่าว
แล้ว ศาลรัฐธรรมนูญได้กล่าวว่า กรณีการพิจารณาข้อเท็จจริงว่ามีการกระท�ำทุจริต
เกิดขึน้ จริงหรือไม่นนั้ ศาลรัฐธรรมนูญชีข้ าดว่า “ค�ำวินจิ ฉัยของคณะกรรมการการเลือกตัง้
เป็นที่สุด และศาลรัฐธรรมนูญย่อมไม่มีอ�ำนาจเข้าไปตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหา
และดุลพินิจในค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งดังกล่าวได้”
					 ในประเด็นการชีข้ าดว่ามีเหตุสมควรยุบพรรคการเมืองเพราะมีการกระท�ำ
ที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 หรือไม่
ซึง่ เป็นประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับการอธิบายเรือ่ งการพิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญและระบอบ
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ประชาธิปไตย ศาลรัฐธรรมนูญได้วางหลักการในเรือ่ งดังกล่าวเอาไว้วา่ “ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 237 วรรคสอง บัญญัติไว้เป็นการเด็ดขาดว่า ถ้ามีการกระท�ำผิดของผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง และปรากฎหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า หัวหน้าพรรคการเมืองหรือกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองผูใ้ ด มีสว่ นรูเ้ ห็น หรือปล่อยปละละเลย หรือทราบถึงการกระท�ำนัน้
แล้ว มิได้ยับยั้งหรือแก้ไขเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้ถือว่า
พรรคการเมืองนั้นกระท�ำการเพื่อให้ได้มาซึ่งอ�ำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการ
ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามวิถีทางตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ตามมาตรา 68 และในกรณีที่
ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งให้ยุบพรรคการเมืองนั้น ก็ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้า
พรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองดังกล่าวมีก�ำหนดเวลาห้าปี นับแต่
วันที่มีค�ำสั่งยุบพรรคการเมือง”447 ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญเน้นย�้ำว่า “เนื่องจากความผิด
ในการทุจริตซื้อสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้ง เป็นความผิดลักษณะพิเศษที่ผู้กระท�ำจะ
ใช้วิธีการอันแยบยลยากที่จะจับได้ กฎหมายจึงก�ำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารพรรค
จะต้องคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าร่วมท�ำงานกับพรรค และคอยควบคุมดูแล สอดส่องไม่ให้
คนของพรรคการท�ำความผิด โดยมีบทบัญญัติให้พรรคการเมืองและกรรมการบริหาร
พรรคจะต้องรับผิดในการกระท�ำของกรรมการบริหารพรรคคนทีไ่ ปกระท�ำความผิดด้วย
ในท�ำนองเดียวกันกับหลักความรับผิดของนิติบุคคลทั่วไปที่ว่า ถ้าผู้แทนของนิติบุคคล
หรือผู้มีอ�ำนาจกระท�ำการแทนนิติบุคคลไปกระท�ำการใดที่อยู่ในขอบวัตถุประสงค์ของ
นิติบุคคลนั้น แล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น นิติบุคคลจักต้องรับผิดชอบต่อ
การกระท�ำของผู้แทนหรือผู้มีอำ� นาจกระท�ำการแทนนิติบุคคลนั้นด้วย จะปฏิเสธความ
447

มาตรา 237 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) บัญญัติว่า “ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใด
กระท�ำการ ก่อ หรือสนับสนุนให้ผู้อื่นกระท�ำการอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภา หรือระเบียบหรือประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตัง้ ซึง่ มีผลท�ำให้การเลือกตัง้ มิได้เป็นไปโดยสุจริตและเทีย่ งธรรม ให้เพิกถอนสิทธิ
เลือกตัง้ ของบุคคลดังกล่าวตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ถ้าการกระท�ำของบุคคลตามวรรคหนึ่ง ปรากฏหลักฐานอันควร
เชื่อได้ว่าหัวหน้าพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารของพรรคการเมืองผู้ใด มีส่วนรู้เห็น หรือปล่อยปละ
ละเลย หรือทราบถึงการกระท�ำนั้นแล้ว มิได้ยับยั้งหรือแก้ไขเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและ
เที่ยงธรรม ให้ถือว่าพรรคการเมืองนั้นกระท�ำการเพื่อให้ได้มาซึ่งอ�ำนาจในการปกครองประเทศโดย
วิธีการซึ่งไม่ได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญตามมาตรา 68 และในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ค�ำสั่งให้ยุบพรรคการเมืองนั้น ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองดังกล่าวมีก�ำหนดเวลาห้าปีนับแต่วันที่มีค�ำสั่งให้ยุบพรรคการเมือง”
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รับผิดชอบไม่ได้ คดีนี้จึงถือว่ามีเหตุตามสมควรที่ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องวินิจฉัยว่า
สมควรยุบพรรคการเมืองผู้ถูกร้องหรือไม่”
					 ในความสัมพันธ์ของพรรคการเมืองกับระบอบประชาธิปไตยและหน้าที่
ของพรรคการเมืองต่อระบอบประชาธิปไตย ศาลรัฐธรรมนูญวางหลักไว้อย่างน่าสนใจ
ว่า “ผู้ถูกร้องเป็นพรรคการเมืองอันเป็นองค์กรที่มีความส�ำคัญยิ่งของการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ต้องเป็นแบบอย่างที่ถูกต้อง ชอบธรรม และสุจริต การได้มาซึ่ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ร้อง ควรได้มาด้วยความบริสุทธิ์ ด้วยความนิยมในตัว
ผูส้ มัครรับเลือกตัง้ และพรรคการเมืองผูถ้ กู ร้องเป็นหลัก มิใช่ได้มาเพราะผลประโยชน์หรือ
อามิสสินจ้างที่เป็นเหตุจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้ กรรมการบริหาร
พรรคทุกคนก็ควรต้องช่วยกันท�ำหน้าทีค่ วบคุมดูแลผูส้ มัครรับเลือกตัง้ ทีพ่ รรคส่ง ตลอดจน
กรรมการบริหารพรรคด้วยกันเอง มิให้กระท�ำการอย่างหนึ่งอย่างใดฝ่าฝืนกฎหมาย
แต่นายมณเฑียร สงฆ์ประชา รองเลขาธิการพรรคและกรรมการบริหารพรรคผูถ้ กู ร้อง กลับใช้
วิธกี ารอันผิดกฎหมายเพือ่ ให้ตนเองได้รบั การเลือกตัง้ ท�ำให้ผถู้ กู ร้องได้สมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎรเพิ่มขึ้น ซึ่งต้องถือว่า ผู้ถูกร้องได้รับประโยชน์แล้ว กรณีจึงเป็นเรื่องร้ายแรง”
ศาลรัฐธรรมนูญสรุปในเรื่องนี้ว่า “การที่นายมณเฑียร สงฆ์ประชา รองเลขาธิการพรรค
และกรรมการบริหารพรรคผูถ้ กู ร้องมีบทบาทส�ำคัญในพรรค จึงมีหน้าทีต่ อ้ งควบคุมและ
สอดส่องดูแลให้สมาชิกพรรคการเมืองทีต่ นบริหารอยูก่ ระท�ำการเลือกตัง้ โดยสุจริตและ
เทีย่ งธรรม แต่กลับเป็นผูม้ ากระท�ำความผิดเสียเอง อันเป็นความผิดทีร่ า้ ยแรงและเป็นภัย
คุกคามต่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประเทศ กรณีจงึ มีเหตุอนั สมควรทีจ่ ะต้อง
ยุบพรรคผู้ถูกร้อง เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานพฤติกรรมทางการเมืองที่ดีงาม และเพื่อก่อให้
เกิดผลในทางยังยั้งป้องปรามมิให้เกิดการกระท�ำผิดซ�้ำอีก”
					 (6) ค�ำวินิจฉัยที่ 20/2551 (กรณีพรรคพลังประชาชน)
					 ในคดีตามค�ำวินิจฉัยที่ 20/2551 อัยการสูงสุด ผู้ร้อง ได้ยื่นค�ำร้องต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญ ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งยุบพรรค
พลังประชาชน ผู้ถูกร้อง เนื่องจากปรากฎต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่า ผู้ถูกร้อง
กระท�ำการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) มาตรา 94 (1)
(2) และมาตรา 95 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภา พ.ศ. 2550 มาตรา 111 โดยมีขอ้ กล่าวหา

_20-0283(001-536)P5.indd 327

14/7/2563 BE 10:22

328 | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ส�ำคัญว่า พรรคการเมืองผู้ถูกร้องได้กระท�ำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง อันเป็นผล
ให้การเลือกตั้งไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และถือว่าการกระท�ำดังกล่าวนั้น
เป็นการกระท�ำของพรรคการเมืองเพื่อให้ได้มาซึ่งอ�ำนาจในการปกครองประเทศโดย
วิธีการซึ่งไม่ได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้รับ
ค�ำร้องดังกล่าวไว้พิจารณา
					 ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับค�ำต่อสูค้ ดีของพรรคการเมืองผูถ้ กู ร้องนัน้ นอกเหนือจาก
การต่อสู้ว่าพรรคการเมืองผู้ถูกร้องมิได้กระท�ำความผิดตามที่มีการกล่าวหาแล้ว ยังมี
เนื้อหาบางส่วนของค�ำต่อสู้คดีที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับอ�ำนาจหน้าที่ของ
ศาลรัฐธรรมนูญในการชั่งน�้ำหนักระหว่างการปกป้องรัฐธรรมนูญโดยการลงโทษพรรค
การเมืองที่ละเมิดกฎหมายพรรคการเมืองกับการคุ้มครองเสรีภาพของพรรคการเมือง
ซึ่งค�ำต่อสู้ดังกล่าวมีเนื้อหาโดยสรุปว่า “ผู้ถูกร้องไม่ได้กระท�ำการใดที่ถือได้ว่าเป็นการ
กระท�ำเพื่อให้ได้มาซึ่งอ�ำนาจในการปกครองประเทศ โดยวิธีการซึ่งไม่ได้เป็นไปตาม
วิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ อันจะเป็นเหตุให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งยุบพรรค
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 237 และพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. 2550 มาตรา 94 (1) และ (2) ด้วยเหตุผลทีว่ า่ พรรคการเมือง และการเลือกตัง้ เป็น
องค์ประกอบพื้นฐานที่ส�ำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย พรรคการเมือง
ย่อมเป็นองค์กรทางการเมืองทีม่ บี ทบาทส�ำคัญต่อประชาชน และถือเป็นองค์กรตัวแทน
ทางการเมืองของประชาชนและมีบทบาทต่อประเทศชาติ” โดยในค�ำต่อสู้คดีของ
พรรคการเมืองดังกล่าวนัน้ ได้กล่าวถึงหน้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญในการชัง่ น�ำ้ หนักระหว่าง
การยุบพรรคการเมืองกับการคุ้มครองเสรีภาพของพรรคการเมืองไว้อย่างน่าสนใจว่า
“ภายหลังทีป่ ระกาศใช้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) สิง่ ส�ำคัญ
ที่ท�ำให้เกิดปัญหาต่อระบบการเมืองและพรรคการเมือง คือ การยุบพรรคการเมืองที่
สามารถท�ำได้งา่ ย โดยรัฐธรรมนูญ มาตรา 237 และพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 94 แม้เสรีภาพดังกล่าวจะไม่ใช่เสรีภาพที่
ไม่อาจจ�ำกัดได้กต็ าม แต่การยุบพรรคการเมืองซึง่ ถือเป็นการจ�ำกัดเสรีภาพในการจัดตัง้
พรรคการเมืองอย่างหนึ่ง ก็ควรเป็นเรื่องส�ำคัญที่หากพรรคการเมืองนั้นกระท�ำการ
ฝ่าฝืนแล้วย่อมท�ำให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเสียหาย มิฉะนั้นจะท�ำให้
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการให้เสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมืองไร้ผล การยุบ
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พรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 237 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 94 (1) นั้น บัญญัติให้เป็นดุลพินิจของ
ศาลรัฐธรรมนูญที่จะยุบพรรคการเมืองหรือไม่ก็ได้ มิใช่อ�ำนาจผูกพันที่เป็นการบังคับให้
ศาลรัฐธรรมนูญต้องยุบพรรคแต่อย่างใด กรณีจึงเป็นเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญจะต้อง
พิจารณาถึงความสมดุลในการให้เสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมืองกับการควบคุม
การใช้เสรีภาพของพรรคการเมือง โดยการบังคับใช้รฐั ธรรมนูญให้อยูใ่ นขอบเขตทีจ่ ะก่อ
ให้เกิดการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย และระบบพรรคการเมืองด้วย ซึง่ ศาลรัฐธรรมนูญ
อาจลดขอบเขตการใช้บังคับรัฐธรรมนูญ มาตรา 237 ลงได้ โดยพิจารณายุบพรรค
การเมืองเฉพาะในกรณีที่เห็นว่าการกระท�ำของผู้สมัครนั้น มีลักษณะและพฤติการณ์ที่
ร้ายแรง และการกระท�ำนั้นมีหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่อาจถือได้ว่าหัวหน้าพรรคหรือ
กรรมการบริหารพรรคทีม่ จี ำ� นวนมากพอทีร่ บั รูถ้ งึ การกระท�ำดังกล่าว อันจะถือเป็นการ
กระท�ำของพรรค ทัง้ นีเ้ พราะความรับผิดของพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 237
วรรคสอง เป็นความผิดของพรรคจากผลของการกระท�ำของผูอ้ นื่ มิใช่การกระท�ำของพรรค
โดยตรง ดังนัน้ การยุบพรรคการเมืองเพราะเหตุวา่ สมาชิกพรรคซึง่ เป็นผูส้ มัครรับเลือกตัง้
คนใดกระท�ำการฝ่าฝืนกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 237 วรรคสอง ศาลรัฐธรรมนูญ
ควรพิจารณาถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงของการกระท�ำนั้นกับผลกระทบที่พรรค
และสมาชิกจะได้รับ รวมถึงประโยชน์มหาชนด้วยว่า มีความสมดุลตามหลักแห่งความ
ได้สัดส่วนหรือหลักความพอสมควรแก่เหตุหรือไม่”
					 ในค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 20/2551 นี้ มีเนื้อหาของค�ำวินิจฉัย
หลายประการทีม่ คี วามน่าสนใจและเกีย่ วข้องกับภารกิจหน้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญในการ
พิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตย ซึง่ น่าจะก่อให้เกิดการอภิปรายต่อว่าได้วา่
เป็นความเข้าใจที่มีความถูกต้องตามหลักในทางวิชาการหรือไม่ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้
วางหลักว่า “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) มีเจตนารมณ์ที่จะ
ให้การเลือกตั้งของประเทศเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งมี
บทบัญญัติป้องกันการทุจริตการเลือกตั้งด้วยการให้เงินหรือทรัพย์สินอื่นใดซื้อสิทธิ
ซื้อเสียงของประชาชนเพื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง อันเป็นวิธีการที่นักการเมืองส่วนหนึ่ง
ใช้กนั มานานจนเป็นความเคยชินแล้วกลายเป็นจุดเปราะบางทางการเมืองทีน่ กั การเมือง
ผู้กระท�ำไม่รู้สึกส�ำนึกว่าเป็นการกระท�ำผิดร้ายแรง ท�ำให้การเมืองและประชาธิปไตย
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ของประเทศไทยไม่พัฒนาไปสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริง และก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ประเทศเป็นอย่างมาก เนือ่ งจากนักการเมืองเหล่านี้ เมือ่ เข้าสูอ่ ำ� นาจแล้ว ย่อมใช้อำ� นาจ
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวงโดยไม่มีความละอาย
เพื่อเตรียมไว้ใช้ส�ำหรับการเลือกตั้งครั้งต่อไปเพื่อให้ได้อ�ำนาจส�ำหรับแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบต่อไป เป็นวัฏจักรที่เลวร้ายอย่างไม่มีที่สิ้นสุด รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย (พุทธศักราช 2550) จึงได้กำ� หนดมาตรการป้องกันและก�ำหนดวิธกี ารลงโทษไว้อย่าง
ชัดเจนและเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้นักการเมืองที่ไม่สุจริตเหล่านี้ ไม่ให้มีโอกาสเข้ามา
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียทางการเมือง และเพื่อส่งเสริมนักการเมืองที่ตั้งมั่นอยู่ใน
สุจริตธรรมให้ได้มโี อกาสท�ำภารกิจอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนมาก
ยิ่งขึ้น”448
					 ในประเด็นที่ว่า ศาลรัฐธรรมนูญจะมีค�ำสั่งยุบพรรคการเมืองผู้ถูกร้อง
หรือไม่นั้น ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่า “เนื่องจากศาลฎีกามีค�ำวินิจฉัยแล้วว่า มีเหตุ
อันควรเชื่อได้ว่านายยงยุทธ ติยะไพรัช รองหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรค
ผูถ้ กู ร้อง กระท�ำการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิก
สภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภา พ.ศ. 2550 มาตรา 53 และการกระท�ำ
ดังกล่าวมีผลท�ำให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดเชียงรายไม่ได้เป็นไป
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม จึงถือเป็นที่ยุติตามค�ำสั่งของศาลฎีกาแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญ
ย่อมไม่มีอ�ำนาจเข้าไปตรวจสอบค�ำวินิจฉัยในปัญหาที่เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของศาลฎีกา
ดังกล่าวได้ ในประเด็นทีว่ า่ มีเหตุสมควรยุบพรรคการเมืองผูถ้ กู ร้องหรือไม่ ศาลรัฐธรรมนูญ
เห็นว่า มาตรา 237 วรรคสองของรัฐธรรมนูญเป็นข้อสันนิษฐานเด็ดขาดของกฎหมายที่
บัญญัตไิ ว้วา่ หากมีหลักฐานอันควรเชือ่ ได้วา่ หัวหน้าพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองผู้ใดมีส่วนรู้เห็นหรือปล่อยปละละเลย หรือทราบถึงการกระท�ำผิดของ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งนั้นแล้ว มิได้ยับยั้งหรือแก้ไขเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและ
เทีย่ งธรรม กฎหมายให้ถอื ว่าพรรคการเมืองนัน้ กระท�ำการให้ได้มาซึง่ อ�ำนาจในการปกครอง
ประเทศโดยวิธีการซึ่งไม่ได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ แม้ข้อเท็จจริง
พรรคการเมือง หัวหน้าพรรคการเมือง หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองจะไม่ได้เป็น
448

เป็นที่น่าสังเกตว่าเนื้อหาของค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องดังกล่าว มีถ้อยค�ำลักษณะเดียวกับ
ที่เคยได้วินิจฉัยไว้แล้วในค�ำวินิจฉัยที่ 19/2551
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ผู้กระท�ำก็ตาม กฎหมายยังถือว่าเป็นผู้กระท�ำ จึงเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่อาจโต้แย้งได้
แม้ศาลรัฐธรรมนูญเองก็ไม่อาจวินจิ ฉัยเป็นอย่างอืน่ ได้ ทัง้ นี้ เนือ่ งจากความผิดในการทุจริต
ซือ้ เสียงในการเลือกตัง้ เป็นความผิดทีม่ ีลกั ษณะพิเศษทีผ่ ้กู ระท�ำจะใช้วธิ กี ารอันแยบยล
ยากทีจ่ ะรับได้ กฎหมายจึงก�ำหนดให้เป็นหน้าทีข่ องผูบ้ ริหารพรรค จะต้องคัดเลือกบุคคล
ที่จะเข้าร่วมท�ำงานกับพรรค และคอยควบคุม ดูแล สอดส่องไม่ให้คนของพรรคกระท�ำ
ความผิด โดยมีบทบัญญัตใิ ห้พรรคการเมืองและผูบ้ ริหารพรรคจะต้องรับผิดในการกระท�ำ
ของกรรมการบริหารพรรคคนทีไ่ ปกระท�ำความผิดด้วย ในท�ำนองเดียวกันกับหลักความ
รับผิดของนิตบิ คุ คลทัว่ ไปทีว่ า่ ถ้าผูแ้ ทนนิตบิ คุ คลหรือผูม้ อี ำ� นาจกระท�ำการแทนนิตบิ คุ คล
ไปกระท�ำการใดทีอ่ ยู่ในขอบวัตถุประสงค์ของนิตบิ ุคคลนั้น แล้วก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่บุคคลอื่น นิติบุคคลจักต้องรับผิดในการกระท�ำของผู้แทนหรือผู้มีอ�ำนาจกระท�ำการ
แทนนิติบุคคลนั้นด้วย จะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ ในคดีนี้จึงถือได้ว่า มีเหตุตาม
กฎหมายในการที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยให้ยุบพรรคการเมืองผู้ถูกร้อง449
					 ศาลรัฐธรรมนูญในคดีนี้ได้กล่าวถึงเสรีภาพของพรรคการเมืองไว้ว่า
“ประเด็นที่ผู้ถูกร้องอ้างว่า พรรคการเมืองเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่ส�ำคัญของการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย จึงควรมีความเข้มแข็ง ไม่สามารถถูกยุบได้โดยง่ายนัน้
เห็นว่า การเป็นองค์กรทีเ่ ข้มแข็ง จะต้องเป็นการเข้มแข็งทีม่ คี ณ
ุ ภาพมาตรฐานโดยด�ำเนิน
กิจกรรมทางการเมืองด้วยความสุจริต แต่หากเป็นพรรคการเมืองทีเ่ ข้มแข็งในทางทุจริต
แล้ว ย่อมเป็นการท�ำลายพรรคการเมืองที่สุจริตและท�ำลายการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย แม้พรรคที่หย่อนคุณภาพมาตรฐานจะถูกยุบ แต่บุคคลที่มีอุดมการณ์
บริสุทธิ์ทางการเมืองตรงกันย่อมมีสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาใหม่
เมื่อใดก็ได้ การยุบพรรคการเมืองที่กระท�ำผิด จึงเป็นการปลูกฝังการด�ำเนินกิจกรรม
ทางการเมืองให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม อันเป็นประโยชน์แก่การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง” ในประเด็นดังกล่าว ผู้วิจัยมีข้อสังเกตส�ำคัญว่า
ข้อต่อสู้ของพรรคการเมืองผู้ถูกร้องนั้น เป็นการเรียกร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญพยายาม
ชั่งน�้ำหนักระหว่างการรักษาเสรีภาพของพรรคการเมือง กับการลงโทษพรรคการเมือง
ทีท่ ำ� ผิดกฎหมาย โดยเรียกร้องว่าพรรคการเมืองทีจ่ ะถูกพิพากษาให้ยบุ พรรคการเมืองนัน้
449

สรุปข้อเท็จจริงและค�ำพิพากษาได้ใน ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, เพิ่งอ้าง, หน้า 156.
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จะต้องเป็นเฉพาะกรณีที่พรรคการเมืองดังกล่าวนั้น มีลักษณะและเป็นพฤติกรรมที่
ร้ายแรงเท่านั้น โดยเป็นการเรียกร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญจ�ำกัดบทบาทและอ�ำนาจ
ของตน โดยพยายามคุม้ ครองเสรีภาพของพรรคการเมือง โดยการลงโทษพรรคการเมือง
ในลักษณะที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้เสรีภาพของพรรคการเมืองนั้นจะต้องมีความสมดุล
ตามหลักแห่งความได้สัดส่วนหรือหลักความพอสมควรแก่เหตุด้วย ทั้งนี้ ข้อเรียกร้อง
ของพรรคการเมืองผู้ถูกร้องได้กล่าวมีความใกล้เคียงต่อข้อเรียกร้องต่อบทบาทหน้าที่
ของศาลรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศเยอรมนี อย่างไร
ก็ตาม ศาลรัฐธรรมนูญในค�ำวินิจฉัยที่ 20/2550 กลับให้เหตุผลส�ำคัญในการวินิจฉัย
ยุบพรรคการเมืองผู้ถูกร้องว่า การลงโทษพรรคการเมืองที่ละเมิดกฎหมายโดยการยุบ
พรรคการเมืองนั้น เป็นมาตรการหนึ่งในการสร้างประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง รวมถึงเป็น
แนวทางในการคุ้มครองระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ดังนั้น เป็นที่เห็นได้ชัดว่า
ความเข้าใจเรื่องบทบาทหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญในการปกป้องประชาธิปไตย และ
การรักษาเสรีภาพของพรรคการเมืองนัน้ ยังมีความเข้าใจทีไ่ ม่ตรงกันเป็นอันหนึง่ อันเดียว
ซึ่งปัญหาเช่นว่านี้ย่อมท�ำให้เกิดปัญหาต่อไปเรื่องความไม่ชัดเจนเรื่องขอบเขตอ�ำนาจ
หน้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญในการพิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตยต่อไปด้วย
ซึ่งย่อมยังผลให้ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นดังกล่าวนั้น จะถูกน�ำไปขยาย
ความให้เป็นประเด็นทางการเมืองต่อไป
4.3.3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2560) กับหลัก
ประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้
		 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2560) ได้มีวิวัฒนาการหลัก
ประชาธิปไตยทีป่ กป้องตนเองได้มาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช
2540) และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) โดยได้วางหลักการ
ในการคุ้มครองรัฐธรรมนูญไว้โดยอธิบายได้ดังนี้
4.3.3.1 บทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
			 1) การห้ามการกระท�ำที่มีเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
			 มาตรา 49 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2560) ได้
บัญญัตถิ งึ กลไกในการการพิทกั ษ์การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รง
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เป็นประมุขไว้ โดยมีวิวัฒนาการมาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช
2540) และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) โดยอยู่บนฐานของ
ความคิดประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ที่สร้างหรือก�ำหนดกลไกจ�ำกัดเสรีภาพขึ้นมา
เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่มุ่งหวังจะล้มล้างประชาธิปไตยด้วยกลไกประชาธิปไตยเองท�ำลาย
ระบอบประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงได้ก�ำหนดให้มีกลไกในการ
ยุบพรรคการเมืองที่เป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบการปกครองรวมอยู่เป็นหนึ่งในกลไกส�ำคัญ
โดยมาตรา 49 ได้บัญญัติไว้ว่า
			 “บุคคลจะใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมิได้
			 ผู้ใดทราบว่ามีการกระท�ำตามวรรคหนึ่ง ย่อมมีสิทธิร้องต่ออัยการสูงสุดเพื่อ
ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระท�ำดังกล่าวได้
			 ในกรณีที่อัยการสูงสุดมีค�ำสั่งไม่รับด�ำเนินการตามที่ร้องขอ หรือไม่ด�ำเนินการ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค�ำร้องขอ ผู้ร้องขอจะยื่นค�ำร้องโดยตรงต่อศาล
รัฐธรรมนูญก็ได้
			 การด�ำเนินการตามมาตรานี้ไม่กระทบต่อการด�ำเนินคดีอาญาต่อผู้กระท�ำการ
ตามวรรคหนึ่ง”
			 2) หน้าที่ของปวงชนชาวไทยในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
			 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2560) ได้บัญญัติถึงหน้าที่
ของปวงชนชาวไทยในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญไว้ ดังนี้
			 มาตรา 31 บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนาและย่อมมีเสรีภาพ
ในการปฏิบัติหรือประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาของตน แต่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อ
หน้าที่ของปวงชนชาวไทยไม่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของรัฐ และไม่ขัดต่อความ
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
			 มาตรา 63 บุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้างการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้
หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอ�ำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทาง
ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ มิได้
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			 ในกรณีทบี่ คุ คลหรือพรรคการเมืองใดกระท�ำการตามวรรคหนึง่ ผูร้ เู้ ห็นการกระท�ำ
ดังกล่าวย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นค�ำร้องขอให้
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระท�ำดังกล่าว แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือน
การด�ำเนินคดีอาญาต่อผู้กระท�ำการดังกล่าว
			 ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้พรรคการเมืองใดเลิกกระท�ำการ
ตามวรรคสอง ศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบพรรคการเมืองดังกล่าวได้
			 มาตรา 65 บุคคลย่อมมีสทิ ธิตอ่ ต้านโดยสันติวธิ ซี งึ่ การกระท�ำใด ๆ ทีเ่ ป็นไปเพือ่
ให้ได้มาซึ่งอ�ำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญนี้
4.3.3.2 การพิทักษ์รัฐธรรมนูญโดยการคุ้มครองบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
			 1) การห้ า มเปลี่ ย นแปลงการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
			 มาตรา 255 การแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญทีเ่ ป็นการเปลีย่ นแปลงการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
ของรัฐ จะกระท�ำมิได้
				 2) การคุ้มครองรัฐธรรมนูญโดยกระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
			 มาตรา 256
			 ภายใต้บังคับมาตรา 255 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ให้กระท�ำได้ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
					 (1) ญัตติขอแก้ไขเพิม่ เติมต้องมาจากคณะรัฐมนตรี หรือจากสมาชิกสภา
ผูแ้ ทนราษฎรจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในห้าของจ�ำนวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องสภา
ผู้แทนราษฎร หรือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาจ�ำนวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในห้าของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาหรือจากประชาชนผู้มี
สิทธิเลือกตัง้ จ�ำนวนไม่นอ้ ยกวาห้าหมืน่ คนตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชือ่ เสนอกฎหมาย
					 (2) ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องเสนอเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม
ต่อรัฐสภาและให้รัฐสภาพิจารณาเป็นสามวาระ
					 (3) การออกเสียงลงคะแนนในวาระทีห่ นึง่ ขัน้ รับหลักการ ให้ใช้วธิ เี รียกชือ่
และลงคะแนนโดยเปิดเผยและต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น
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ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา ซึ่งในจ�ำนวนนี้
ต้องมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา
					 (4) การพิจารณาในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงล�ำดับมาตรา โดยการ
ออกเสี ย งในวาระที่ ส องนี้ ใ ห้ ถื อ เสี ย งข้ า งมากเป็ น ประมาณ แต่ ใ นกรณี ที่ เ ป็ น ร่ า ง
รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิม่ เติมทีป่ ระชาชนเป็นผูเ้ สนอต้องเปิดโอกาสให้ผแู้ ทนของประชาชน
ที่เข้าชื่อกันได้แสดงความคิดเห็นด้วย
					 (5) เมื่อการพิจารณาวาระที่สองเสร็จสิ้นแล้ว ให้รอไว้สิบห้าวัน เมื่อพ้น
ก�ำหนดนี้แล้วให้รัฐสภาพิจารณาในวาระที่สามต่อไป
					 (6) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามขั้นสุดท้าย ให้ใช้วิธีเรียกชื่อ
และลงคะแนนโดยเปิดเผยและต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการทีจ่ ะให้ออกใช้เป็น
รัฐธรรมนูญมากกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องทัง้ สองสภา โดยใน
จ�ำนวนนี้ต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคการเมืองที่สมาชิกมิได้ด�ำรงต�ำแหน่ง
รัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เห็นชอบด้วย
ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของทุกพรรคการเมืองดังกล่าวรวมกัน และมีสมาชิกวุฒิสภา
เห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา
					 (7) เมื่อมีการลงมติเห็นชอบตาม (6) แล้ว ให้รอไว้สิบห้าวัน แล้วจึงน�ำ
ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิม่ เติมขึน้ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย และให้นำ� ความในมาตรา 81
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
					 (8) ในกรณีร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหมวด 1
บททั่วไป หมวด 2 พระมหากษัตริย์ หรือหมวด 15 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หรือ
เรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับคุณสมบัตหิ รือลักษณะต้องห้ามของผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ
หรือเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับหน้าทีห่ รืออ�ำนาจของศาลหรือองค์กรอิสระ หรือเรือ่ งทีท่ ำ� ให้ศาลหรือ
องค์กรอิสระไม่อาจปฏิบัติตามหน้าที่หรืออ�ำนาจได้ ก่อนด�ำเนินการตาม (7) ให้จัดให้มี
การออกเสียงประชามติตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ถ้าผลการออกเสียง
ประชามติเห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม จึงให้ด�ำเนินการตาม (7) ต่อไป
					 (9) ก่อนนายกรัฐมนตรีนำ� ความกราบบังคมทูลเพือ่ ทรงลงพระปรมาภิไธย
ตาม (7) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกทั้งสองสภารวมกัน
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มีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา หรือของ
ทั้งสองสภารวมกัน แล้วแต่กรณี มีสิทธิเข้าชื่อกันเสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภา
ที่ตนเป็นสมาชิกหรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี ว่าร่างรัฐธรรมนูญตาม (7) ขัดต่อ
มาตรา 255 หรือมีลักษณะตาม (8) และให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับเรื่องดังกล่าวส่ง
ความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ และให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง ในระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
นายกรัฐมนตรีจะน�ำร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยมิได้
4.3.3.3 ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในระหว่างใช้บังคับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2560)
			 คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอ่านค�ำวินจิ ฉัยในคดีทคี่ ณะกรรมการการเลือกตัง้
(กกต.) ยืน่ ค�ำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยเพือ่ มีคำ� สัง่ ยุบพรรค ไทยรักษาชาติ
กรณีนเี้ ป็นผลสืบเนือ่ งจากการทีพ่ รรคไทยรักษาชาติ น�ำเสนอพระนามทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นนายกรัฐมนตรีในบัญชีของพรรค เมื่อวันที่
8 กุมภาพันธ์ 2562 โดยศาลรัฐธรรมนูญได้แบ่งประเด็นพิจารณาออกเป็น 3 ประเด็น
แล้วมีมติ ดังนี้
			 1. มติเอกฉันท์ 9 ต่อ 0 ให้ยุบพรรค ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
(พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2560 มาตรา 92 วรรค
หนึ่ง (2)
			 2. มติ 6 ต่อ 3 ให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหาร
พรรคทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งอยูใ่ นวันที่ 8 ก.พ. 2562 ซึง่ เป็นวันทีม่ กี ารกระท�ำความผิด ตาม พ.ร.ป.
พรรคการเมือง มาตรา 92 วรรคสอง แต่ก�ำหนดระยะเวลาไว้ 10 ปีนับจากวันที่ศาล
มีค�ำสั่งยุบพรรค เนื่องจากเห็นว่า “เป็นการกระท�ำอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยังไม่ถึงขนาดมีเจตนา
จะล้มล้างการปกครอง” เพราะเป็นขั้นตอนหนึ่งในการได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรี ไม่ได้
ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อระบอบการปกครอง อีกทั้งพิจารณาความส�ำนึก
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคที่น้อมรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าฯ
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ทันทีที่ทราบ เห็นว่า ไทยรักษาชาติ ยังมีความเคารพต่อสถาบันพระมหากษัตริย450
์
			 3. มติเอกฉันท์ 9 ต่อ 0 ให้ผู้ซึ่งเคยด�ำรงต�ำแหน่งคณะกรรมการบริหารพรรค
และผูถ้ กู เพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ ห้ามจดทะเบียนพรรคใหม่ หรือเป็นคณะกรรมการบริหาร
พรรคพรรคอื่น หรือมีส่วนร่วมจัดตั้งพรรคการเมืองอื่น ภายในก�ำหนด 10 ปี
			 โดยศาลรัฐธรรมนูญได้วางหลักส�ำคัญดังนี้
			 ประการแรก ศาลรัฐธรรมนูญได้เน้นย�ำ้ หลักการ “สถาบันพระมหากษัตริยแ์ ละ
พระบรมวงศ์ทรงด�ำรงอยูเ่ หนือการเมือง” พร้อมยกบรรทัดฐานในอดีตและข้อกฎหมาย
ขึ้นมาประกอบการพิจารณา ดังนี้
			 1. อ้างถึงพระราชหัตถเลขาในหลวงรัชกาลที่ 7 มาอธิบายสาระส�ำคัญซึ่งเป็น
หลักการขั้นพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยของไทย กล่าวคือ พระบรมวงศานุวงศ์
ย่อมด�ำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพเหนือความที่จะพึงถูกติเตียน ไม่ควรแก่การด�ำรง
ต�ำแหน่งทางการเมืองซึง่ เป็นการงานทีจ่ ะน�ำมาทัง้ ในทางพระเดชและพระคุณ อีกเหตุหนึง่
“จะน�ำมาซึ่งความขมขื่นในเมื่อเวลาท�ำการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ต่างฝ่ายต่างโจมตี
ให้รา้ ยซึง่ กันและกัน” เพือ่ ความสงบเรียบร้อยสมัครสมานเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันระหว่าง
เจ้านายกับราษฎร ควรถือเสียว่าพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปย่อม
ด�ำรงอยู่เหนือการเมืองทั้งหลาย
			 โดยหลักการพืน้ ฐานดังกล่าวถือเป็นเจตนารมณ์รว่ มกันในการสถาปนาระบอบ
การปกครองของไทยซึ่งถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ และเป็นฉันทามติของสภาผู้แทนฯ
ได้ให้การยอมรับปฏิบตั สิ บื ต่อมาว่าพระมหากษัตริยแ์ ละพระบรมวงศ์ชนั้ สูงควรด�ำรงอยู่
ในฐานะเหนือการเมือง “โดยเฉพาะการไม่เข้าไปเป็นฝักฝ่ายต่อสู้แข่งขัน รณรงค์ทาง
การเมือง อันอาจจะน�ำมาซึ่งการโจมตี ติเตียน และกระทบต่อความสงบเรียบร้อย
สมัครสมานเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันในระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ กับราษฎรทีเ่ ป็น
หลักการพื้นฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข”
450

นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรมนูญ ชีแ้ จงเพิม่ เติมว่า เสียงฝ่ายข้างมาก 6 เสียงวินจิ ฉัย
ให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคมีก�ำหนดเวลา 10 ปี ส่วนเสียงข้างน้อย
3 เสียง วินิจฉัยให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคมีก�ำหนดเวลาตลอดชีพ
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			 2. อ้างถึงค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 6/2543 กรณี กกต. ออกระเบียบ
เกีย่ วกับการเลือกตัง้ ส.ว. ว่าพระบรมวงศานุวงศ์ตงั้ แต่ชนั้ พระองค์เจ้าขึน้ ไปเป็นผูม้ สี ทิ ธิ
เลือกตั้ง ต่อมา กกต. เห็นว่ามีปัญหาในทางปฏิบัติ จึงยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ว่ามีบคุ คลใดบ้างไม่อยูใ่ นข่ายหรือได้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ งไปแจ้งเหตุไม่ไปใช้สทิ ธิเลือกตัง้
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ารัฐธรรมนูญของไทยทุกฉบับ
			 มีหมวดพระมหากษัตริย์เป็นการเฉพาะ ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่รับรอง “สถานะ
พิเศษของสถาบันพระมหากษัตริย์” ประกอบกับที่ผ่านมา พระมหากษัตริย์ พระราชินี
พระราชโอรส พระราชธิดา ไม่เคยทรงใช้สทิ ธิเลือกตัง้ แต่อย่างใด หากก�ำหนดให้พระองค์
มีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งย่อมก่อให้เกิดความขัดแย้งและไม่สอดคล้องกับหลักการการ
ด�ำรงอยู่เหนือการเมืองและความเป็นกลางของสถาบันพระมหากษัตริย์ หลักการนี้
สอดคล้องกับหลักการทีถ่ อื ว่า “พระมหากษัตริยท์ รงราชย์ แต่มไิ ด้ทรงปกครอง” อันเป็น
หลักการตามรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยในระบบบรัฐสภาซึง่ นานาอารยประเทศ
ที่พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
			 การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ของไทยมีความแตกต่างจากระบอบทีพ่ ระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขของรัฐในลักษณะ
อืน่ ซึง่ มีบทบาททางการเมืองโดยตรงในการใช้อำ� นาจทางการเมือง ดังปรากฎในระบอบ
ราชาธิปไตยอ�ำนาจสมบูรณ์ หรือระบอบราชาธิปไตยภายใต้รฐั ธรรมนูญของบางประเทศ
			 ดังนั้น การกระท�ำของ ไทยรักษาชาติ ในการเสนอชื่อทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนฯ เพื่อแข่งขันกับพรรคการเมื่องอื่น ๆ ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง และ
ในกระบวนการให้ความเห็นชอบแต่งตั้งบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรี จึงเป็นการกระท�ำที่
ย่อมเล็งเห็นได้วา่ จะส่งผลให้ระบอบการเมืองการปกครองของประเทศไทย แปรเปลีย่ น
ไปสูส่ ภาพการณ์เดียวกับทีพ่ ระมหากษัตริยเ์ ป็นประมุขของรัฐ และมีพระบรมวงศานุวงศ์
ท�ำหน้าที่ใช้อ�ำนาจทางการเมือง
			 “สภาพการณ์เช่นนี้ย่อมมีผลให้หลักการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของไทยที่ถือว่าพระมหากษัตริย์ทรงราชย์ แต่มิได้
ทรงปกครอง ย่อมถูกเซาะกร่อนบ่อนท�ำลายให้เสื่อมทรามไปโดยปริยาย”
			 3. อ้างถึงรัฐธรรมนญฉบับปี 2560 ทีม่ งุ่ ลดเงือ่ นไขความขัดแย้งเพือ่ ให้ประเทศ
มีความสงบสุขรู้รักสามัคคีปรองดองภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยและ
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ประเพณีการปกครองที่เหมาะสมของไทย อีกทั้งรัฐธรรมนูญได้รับรองบัญญัติคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพของปวงชนอย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตามการใช้สิทธิเสรีภาพต้อง
ไม่บั่นทอนรัฐธรรมนูญ หรือท�ำลายคติรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้เสื่อมโทรมไป
			 แม้พรรคไทยรักษาชาติ จะมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามที่รัฐธรรมนูญ
และกฎหมายบัญญัติไว้โดยสมบูรณ์ แต่การใช้สิทธิและเสรีภาพในการกระท�ำการใด ๆ
ของพรรคการเมืองย่อมต้องอยู่บนความตระหนักว่า “การกระท�ำนั้นจะไม่ใช่การอาศัย
สิทธิเสรีภาพที่ได้มาจากรัฐธรรมนูญ ให้มีผลย้อนกลับมาท�ำลายหลักการพื้นฐาน
บรรทัดฐาน คุณค่า และเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเสียเอง” และต้องระมัดระวังมิให้
สถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยต้องถูกน�ำไปเป็นคู่แข่งหรือฝักฝ่ายทางการเมืองไม่ว่า
จะเป็นฝ่ายใดอย่างเคร่งครัด เพราะถ้าเป็นเช่นนั้น สภาวะความเป็นกลางทางการเมือง
ย่อมสูญเสียไป เมือ่ เสียความเป็นกลางทางการเมือง ก็ยอ่ มไม่สามารถด�ำรงพระองค์และ
สถาบันให้ด�ำรงอยู่เหนือการเมืองได้
			 “ถ้าปล่อยให้เป็นเช่นนั้น สถาบันพระมหากษัตริย์ก็จะไม่อยู่ในฐานะเป็นศูนย์
ของประชาชนชาวไทยอีกต่อไป นัน่ ย่อมท�ำให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของประเทศไทย กลับต้อง
เสื่อมโทรม หยุดลง หรือถึงกับสูญสิ้นไป ซึ่งหาควรปล่อยให้เป็นเช่นนั้นไม่”
			 ประการทีส่ อง พิจารณาถึงการกระท�ำตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2562
			 มาตรา 92 เมื่อคณะกรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใด
กระท�ำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคการเมือง
นั้น
		 (1) กระท�ำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขหรือเพือ่ ให้ได้มาซึง่ อ�ำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธกี ารซึง่ มิได้เป็น
ไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
			 (2) กระท�ำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
			 (...)
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			 เมื่ อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ด� ำ เนิ น การไต่ ส วนแล้ ว มี ห ลั ก ฐานอั น ควรเชื่ อ ได้ ว ่ า
พรรคการเมืองกระท�ำการตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมือง และ
เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น
			 มาตรา 93 เมื่อปรากฎต่อนายทะเบียนว่าพรรคการเมืองใดกระท�ำการตาม
มาตรา 92 ให้นายทะเบียนรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน พร้อมทัง้ เสนอความเห็น
ต่อคณะกรรมการเพือ่ พิจารณา ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการก�ำหนด
			 ในการยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 92 คณะกรรมการจะยื่น
ค�ำร้องเองหรือจะมอบหมายให้นายทะเบียนเป็นผูย้ นื่ ค�ำร้องและด�ำเนินคดีแทนก็ได้ และ
เพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินคดี นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
จะขอให้อยั การสูงสุดช่วยเหลือด�ำเนินการในชัน้ การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญจนกว่า
จะเสร็จสิ้นก็ได้
			 ในกรณีทเี่ ห็นสมควร ศาลรัฐธรรมนูญจะสัง่ ให้พรรคการเมืองระงับการกระท�ำใด
ไว้เป็นการชั่วคราวตามค�ำร้องขอของคณะกรรมการ นายทะเบียน หรืออัยการสูงสุด
แล้วแต่กรณี ก็ได้
			 อนึ่ง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ให้ค�ำจ�ำกัดความค�ำต่าง ๆ ไว้ดังนี้
			 1. พรรคการเมือง เป็นสถาบันการเมืองที่ส�ำคัญอย่างยิ่งต่อระบอบปกครอง
และความผาสุกของประเทศ ในฐานที่ต้องก�ำหนดตัวบุคคลไปด�ำรงต�ำแหน่งในฝ่าย
นิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร
			 2. กรรมการบริหารพรรคการเมือง เป็นเสมือนมันสมองและระบบจิตใจ เพราะ
เป็นผู้ดุลพินิจ “จะอ้างความไม่รู้ ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือความเห็นความเชื่อของตน
มาเป็นข้อแก้ตัวให้หลุดพ้นจากความรับผิดชอบไม่ได้”
			 3. “ล้มล้าง” หมายถึงการกระท�ำที่มีเจตนาเพื่อท�ำลาย หรือล้างผลาญให้
สูญสิ้นสลายหมดไป ไม่ให้ธ�ำรงอยู่หรือมีอยู่ต่อไปอีก
		 “ปฏิปักษ์” ไม่จ�ำเป็นต้องรุนแรงถึงขนาดมีเจตนาจะล้มล้างท�ำลายให้สิ้นไป
ไม่จำ� เป็นถึงขนาดต้องตัง้ ตนเป็นศัตรูเป็นฝ่ายตรงกันข้ามเท่านัน้ เพียงแค่เป็นการกระท�ำ
ที่มีลักษณะขัดขวางสกัดกั้นมิให้เจริญก้าวหน้า หรือเป็นการกระท�ำที่ก่อให้เกิดผลเป็น
การเซาะกร่อน บ่อนท�ำลายจนเกิดความช�ำรุดทรุดโทรมอ่อนแอลง
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			 ดั ง นั้ น การที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยพรรคการเมื อ ง
พ.ศ. 2560 มาตรา 92 วรรคหนึ่ง (2) บัญญัติชัดเจนในเรื่อง “เจตนา” เพียงแค่อาจเป็น
ปฏิปกั ษ์กต็ อ้ งห้ามแล้ว หาต้องมีเจตนาประสงค์ตอ่ ผล หรือรอให้เกิดผลเสียหายร้ายแรง
ขึ้นเสียก่อนไม่ เพื่อให้เป็นมาตรการป้องกันการเสียหายแก่สถาบันหลักของประเทศ
เป็นหลักการส�ำคัญในการคุ้มครองหลักประชาธิปไตยปกป้องตนเองโดยมุ่งเน้นที่การ
คุ้มครองระบอบสถาบันกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ
			 ประการที่สาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 กรณีหมิ่นประมาท
มาเทียบเคียงกับกรณี “อาจเป็นปฏิปักษ์”
			 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 กรณีหมิน่ ประมาท มาเทียบเคียงกับกรณี
“อาจเป็นปฏิปักษ์” ซึ่งศาลฎีกาวางบรรทัดฐานไว้มั่นคงว่าการพิจารณาถ้อยค�ำใส่ความ
จนถูกดูหมิ่นเกลียดชัง ต้องพิจารณาความรับรู้ในถ้อยค�ำของวิญญูชนทั่วไปเป็นเกณฑ์
และข้อความใดท�ำให้เสียหายแก่ชอื่ เสียง ถูกดูหมิน่ ต้องถือเอาความคิดของบุคคลธรรมดา
พูดให้คนอื่นฟัง ไม่เกี่ยวกับเจตนา ผลของการใส่ความผู้อื่นท�ำให้เสียชื่อเสียง ดูหมิ่น
หรือไม่นั้น ศาลวินิจฉัยเองได้ ไม่ต้องอาศัยค�ำเบิกความของพยาน
			 ดังนั้นเมื่อการกระท�ำของพรรคไทยรักษาชาติ มีหลักฐานชัดเจนโดยรู้ส�ำนึก
คณะกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติ ย่อมทราบดีว่าทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ
เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและพระเชษฐภคีนีในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว แม้ทรงกราบถวายบังคม
ลาจากสถาบันพระมหากษัตริยไ์ ปแล้ว แต่ยงั ทรงเป็นสมาชิกราชจักรีวงศ์ การกระท�ำของ
ผู้ถูกร้องเป็นการน�ำสมาชิกชั้นสูงในพระบรมราชวงศ์มาเป็นฝักฝ่ายการเมือง ทั้งยังเป็น
การกระท�ำทีค่ นไทยทัว่ ไปย่อมรูส้ กึ ได้วา่ สามารถท�ำให้ “สถาบันพระมหากษัตริยข์ องไทย
ซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติ ต้องถูกน�ำมาใช้เพื่อความได้เปรียบทางการเมือง
อย่างแยบยล มุ่งหวังให้เกิดผลทางการเมืองโดยไม่ค�ำนึงต่อการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข เป็นการสุม่ เสีย่ งต่อการสูญเสียสถานะ
ที่จะต้องอยู่เหนือการเมือง และธ�ำรงความเป็นกลางทางการเมือง อันเป็นจุดประสงค์
เบือ้ งต้นของการเซาะกร่อนบ่อนท�ำลาย ให้เกิดความช�ำรุดทรุดโทรมเสือ่ มทราม เข้าข่าย
ลักษณะของการกระท�ำที่อาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
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อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามมาตรา 92 วรรคสอง (2) อย่างชัดแจ้งแล้ว
จึงมีค�ำสั่งให้ยุบพรรค”
4.4 กลไกตามประมวลกฎหมายอาญา
		 เมื่อพิจารณาเนื้อหาของประมวลกฎหมายอาญาจะพบว่ามีบทบัญญัติหลาย
มาตราที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือตามหลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ ทั้งนี้เพื่อใช้
ในการพิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตย ทัง้ นีก้ ลไกเช่นว่านัน้ ถูกบัญญัตไิ ว้ใน
เรือ่ งการกระท�ำอันเป็นกบฏ (มาตรา 113 - 118 ในหมวด 2 ความผิดต่อความมัน่ คงของ
รัฐภายในราชอาณาจักร) ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวนั้นมีเนื้อความดังต่อไปนี้
		 มาตรา 113 บัญญัติว่า “ผู้ใดใช้ก�ำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้ก�ำลัง
ประทุษร้ายเพื่อ
		 (1) ล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ
		 (2) ล้มล้างอ�ำนาจนิตบิ ญ
ั ญัติ อ�ำนาจบริหาร หรืออ�ำนาจตุลาการแห่งรัฐธรรมนูญ
หรือให้ใช้อ�ำนาจดังกล่าวแล้วไม่ได้ หรือ
		 (3) แบ่งแยกราชอาณาจักรหรือยึดอ�ำนาจปกครองในส่วนหนึ่งส่วนใดแห่ง
ราชอาณาจักร
			 ผู้นั้นกระท�ำผิดฐานกบฏ ต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจ�ำคุกตลอดชีวิต”
			 มาตรา 114 บัญญัตวิ า่ “ผูใ้ ดสะสมก�ำลังพลหรืออาวุธ ตระเตรียมการอืน่ ใดหรือ
สมคบกัน เพือ่ เป็นกบฏ หรือกระท�ำความผิดใด ๆ อันเป็นส่วนของ แผนการ เพือ่ เป็นกบฏ
หรือยุยงราษฎรให้เป็นกบฏหรือรู้ว่ามีผู้จะเป็นกบฏแล้วกระท�ำการใดอันเป็นการช่วย
ปกปิดไว้ ต้องระวางโทษจ�ำคุก ตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี”
			 มาตรา 115 บัญญัติว่า “ผู้ใดยุยงทหารหรือต�ำรวจให้หนีราชการ ให้ละเลย
ไม่กระท�ำการตามหน้าที่ หรือให้ก่อการก�ำเริบ ต้องระวางโทษจ�ำคุก ไม่เกินห้าปี
			 ถ้าความผิดนั้นได้กระท�ำลงโดยมุ่งหมายจะบ่อนให้วินัยและสมรรถภาพของ
กรมกองทหารหรือต�ำรวจเสื่อมทรามลง ผู้กระท�ำ ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสิบปี”
			 มาตรา 116 บัญญัติว่า “ผู้ใดกระท�ำให้ปรากฎแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือ
หรือวิธีอื่นใดอันมิใช่เป็นการกระท�ำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ หรือมิใช่เพื่อ
แสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริต
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		 (1) เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดินหรือรัฐบาล โดยใช้ก�ำลัง
ข่มขืนใจหรือใช้ก�ำลังประทุษร้าย
		 (2) เพื่อให้เกิดความปั่นป่วน หรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชน ถึงขนาดที่
จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร หรือ
		 (3) เพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน
เจ็ดปี”
		 มาตรา 117 บัญญัติว่า “ผู้ใดยุยงหรือจัดให้เกิดการร่วมกันหยุดงาน การร่วมกัน
ปิดงานงดจ้าง หรือการร่วมกันไม่ยอมค้าขายหรือติดต่อทางธุรกิจ กับบุคคลใด ๆ
เพือ่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในกฎหมายแผ่นดิน เพือ่ บังคับรัฐบาลหรือเพือ่ ข่มขูป่ ระชาชน
ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
		 ผูใ้ ดทราบความมุง่ หมายดังกล่าวและเข้ามีสว่ นหรือเข้าช่วยในการร่วมกันหยุดงาน
การร่วมกันปิดงานงดจ้างหรือการร่วมกันไม่ยอมค้าขายหรือติดต่อทางธุรกิจกับบุคคล
ใด ๆ นัน้ ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ
		 ผู้ใดทราบความมุ่งหมายดังกล่าว และใช้ก�ำลังประทุษร้าย ขู่เข็ญว่าจะใช้ก�ำลัง
ประทุษร้ายหรือท�ำให้หวาดกลัวด้วยประการใด ๆ เพื่อให้บุคคลเข้ามีส่วนหรือเข้าช่วย
ในการร่วมกันหยุดงาน การร่วมกันปิด งานงดจ้างหรือการร่วมกันไม่ยอมค้าขายหรือ
ติดต่อทางธุรกิจกับบุคคลใด ๆ นั้น ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ”
		 มาตรา 118 บัญญัติว่า “ผู้ใดกระท�ำการใด ๆ ต่อธงหรือเครื่องหมายอื่นใดอันมี
ความหมายถึงรัฐ เพือ่ เหยียดหยามประเทศชาติ ต้องระวางโทษ จ�ำคุกไม่เกินสองปี หรือ
ปรับไม่เกินสี่พันบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ”
4.5 “หลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้” กับการบังคับใช้จริงในประเทศไทย
		 “หลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้” กับการบังคับใช้จริงในประเทศไทย
เนื่องจากในห้วงที่ผ่านมาหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ถึงปัจจุบัน
ประมาณ 87 ปี ได้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองและน�ำไปสู่การปฏิวัติ กบฏและ
รัฐประหารทั้งสิ้นรวม 25 ครั้ง โดยแบ่งเป็นการปฏิวัติ 1 ครั้ง การกบฏ 11 ครั้ง และการ
รัฐประหาร 13 ครัง้ 451 โดยในทีน่ ้ี ผูว้ จิ ยั จึงแบ่งช่วงออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วง 2475 - 2499
451
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ช่วง 2500 - 2540 และ ช่วง 2540 - ปัจจุบัน เหตุผลที่แบ่งออกเป็น 3 ช่วง นั้น เพราะ
ช่วงแรก 2475 - 2499 เป็นช่วงหลักเปลี่ยนแปลงการปกครองความขัดแย้งในช่วงแรก
จึงเป็นเรือ่ งความขัดแย้งระหว่างฝ่ายคณะราษฎรกับฝ่ายอนุรกั ษ์นยิ ม และระหว่างคณะ
ราษฎรสายพลเรือนกับสายทหาร ช่วง 2500 - 2540 เป็นช่วงที่ทหารมีบทบาทหลัก
ในการปกครองความขัดแย้งจึงเป็นเรือ่ งของบุคคลในกองทัพขัดแย้งกัน กับกองทัพขัดแย้ง
กับประชาชน และช่วงหลัง 2540 - ปัจจุบัน เป็นความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอ�ำนาจใหม่
ขัดแย้งกับอ�ำนาจอนุรักษ์นิยม ความขัดแย้งที่น�ำมาสู่การปฏิวัติ กบฏและรัฐประหาร
ไม่ว่าจะช่วงใดล้วนมีสิ่งที่เหมือนกันคือการให้มีพระราชบัญญัติหรือพระราชก�ำหนด
นิรโทษกรรมการกระท�ำในการยึดอ�ำนาจการปกครองบ้านเมืองหรือการกระท�ำใด ๆ
ทีก่ ระทบต่อบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญ ด�ำเนินมาเป็นเช่นนีจ้ นเป็นจารีตของการปฏิวตั ิ กบฏ
และรัฐประหารในสังคมการเมืองของไทยไปแล้ว
		 4.5.1 ช่วงปี พ.ศ. 2475 - 2499
		 ภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จนถึง พ.ศ. 2499 นั้น ถือว่าเป็น
ช่วงการปกครองที่สืบเนื่องต่อมาของฝ่ายคณะราษฎร โดยในช่วง 25 ปีแรกของการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทยมีคู่ความขัดแย้งที่ส�ำคัญ 2 ช่วง คือ ช่วงแรก
เป็นความขัดแย้งระหว่างฝ่ายอนุรกั ษ์นยิ มกับคณะราษฎรน�ำมาสูค่ วามขัดแย้งครัง้ ส�ำคัญ
ในกบฏบวรเดช หลังจากนัน้ ความขัดแย้งกลับมาอยูใ่ นกลุม่ ของคณะราษฎรเองระหว่าง
คณะราษฎรสายทหารที่น�ำโดยจอมพล ป. พิบูลสงคราม กับคณะราษฎรสายพลเรือน
ที่มีนายปรีดี พนมยงค์เป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญ ในช่วงเวลาดังกล่าวมีการปฏิวัติ กบฏและ
รัฐประหาร ดังนี452
้ (1) ปฏิวัติ 24 มิถุนายน 2475 (2) รัฐประหาร 20 มิถุนายน 2476
พระยาพหลพลพยุหเสนาเป็นหัวหน้าคณะยึดอ�ำนาจพระยามโนปกรณ์นติ ธิ าดา (3) กบฏ
บวรเดช 11 ตุลาคม 2476 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช เป็นหัวหน้าคณะ
(4) กบฏนายสิบ 3 สิงหาคม 2478 นายทหารชั้นประทวนในกองทัพ (5) กบฏพระยา
ทรงสุรเดช 29 มกราคม 2484 พระยาทรงสุรเดช 1 ใน 4 ทหารเสือ เป็นหัวหน้าคณะ
(6) รัฐประหาร 8 พฤศจิกายน 2490 และรัฐประหาร 6 เมษายน 2491 พล.ท.ผิน ชุณหะวัณ
เป็นหัวหน้าคณะ (7) กบฏเสนาธิการ 1 ตุลาคม 2491 กบฏนายพล (8) กบฏแบ่งแยก
ดินแดน พฤศจิกายน 2491 กลุม่ ส.ส. เสรีไทยสายอีสาน (9) กบฏวังหลวง 26 กุมภาพันธ์
452
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2492 ปรีดี พนมยงค์ เป็นหัวหน้าคณะ (10) กบฏแมนฮัตตัน 29 มิถุนายน 2494
กบฏทหารเรือ (11) รัฐประหาร 29 พฤศจิกายน 2494 “คณะบริหารประเทศชั่วคราว”
(12) กบฏสันติภาพ 10 พฤศจิกายน 2495 ปราบผีคอมมิวนิสต์
		 ในช่วงนี้เนื่องจากเป็นความขัดแย้งของกลุ่มอ�ำนาจจึงได้มีการด�ำเนินการกับ
ฝ่ายกบฏโดยการจัดตั้งศาลพิเศษ ดังนี้
		 (1) กบฏบวรเดช มีการจัดตัง้ ศาลพิเศษ มีการคุมขังทหารและพลเรือนผูเ้ กีย่ วข้อง
กับการกบฏครั้งนี้นับร้อยคนที่เรือนจ�ำบางขวาง แต่ที่ไม่มีการประหารชีวิต เพราะ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้สละราชสมบัติ ท�ำให้รัฐบาลต้องอภัยโทษให้
บรรดาผู ้ รั บ โทษประหารชี วิ ต เป็ น จ� ำ คุ ก ตลอดชี วิ ต และผู ้ ไ ด้ รั บ โทษจ� ำ คุ ก ก็ ไ ด้ รั บ
การลดโทษตามล�ำดับขั้น453
		 (2) กบฏนายสิบ 3 สิงหาคม 2478 มีการจัดตั้งศาลพิเศษ โดยมีคณะกรรมการ
7 คน มีค�ำพิพากษาตัดสินคดีในวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2478 ให้จ�ำคุกตลอดชีวิต 8 คน
ยกเว้น สิบเอกสวัสดิ์ มหะหมัด ที่ปฏิเสธตลอดข้อหา ศาลจึงให้ตัดสินประหารชีวิต454
		 ในช่วง 25 ปีแรกมีการปฏิวัติ กบฏและรัฐประหาร 12 ครั้ง ภายหลังเหตุการณ์
ต่างดังกล่าวข้างต้นน�ำมาสูก่ ารตรากฎหมายนิรโทษกรรมก็ดี ล้างมลทินก็ดี หรือคุม้ ครอง
ผู้กระท�ำตามหน้าที่ ดังนี้
		 (1) พระราชก�ำหนดนิรโทษกรรมในคราวเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดิน
พุทธศักราช 2475
		 (2) พระราชบัญญัติล้างมลทินผู้กระท�ำผิดทางการเมือง ร.ศ. 130 พุทธศักราช
2475
		 (3) พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในการจัดการให้คณะรัฐมนตรีลาออกเพื่อให้
มีการเปิดสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2476
		 (4) พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้กระท�ำการโดยสุจริตตามหน้าที่ในการปราบกบฏ
พุทธศักราช 2476
		 (5) พระราชก� ำ หนดนิ ร โทษกรรมผู ้ ก ระท� ำ ความผิ ด ฐานกบฏและจลาจล
พุทธศักราช 2488
453
454
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		 (6) พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระท�ำการรัฐประหาร พ.ศ. 2490
		 (7) พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ที่ได้น�ำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2475 กลับมาใช้ พ.ศ. 2495
		 (8) พระราชบัญญัตนิ ริ โทษกรรมในโอกาสครบรอบ 25 พุทธศตวรรษ พ.ศ. 2498
		 (9) พระราชบัญญัติล้างมลทินในโอกาสครบรอบ 25 พุทธศตวรรษ พ.ศ. 2499
		 4.5.2 ช่วงปี พ.ศ. 2500 - 2540
		 ช่วงที่สองเริ่มจากการที่จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ รัฐประหารรัฐบาลภายใต้
การน�ำของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ถือว่าเป็นการปิดฉากช่วงอ�ำนาจการปกครองของ
คณะราษฎร หลังจากนี้ไปถือว่าเป็นช่วงการปกครองของฝ่ายทหารที่มิได้มีบทบาท
ในคณะการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ พ.ศ. 2475 การปกครองโดยทหารในช่วงนี้
มีการปฏิวัติ กบฏและรัฐประหาร 10 ครั้ง ดังนี้455 (1) รัฐประหาร 16 กันยายน 2500
จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นหัวหน้าคณะ (2) รัฐประหาร 20 ตุลาคม 2501 จอมพล สฤษดิ์
ธนะรัชต์ เป็นหัวหน้าคณะ (3) รัฐประหาร 17 พฤศจิกายน 2514 จอมพลถนอม กิตติขจร
เป็นหัวหน้าคณะ (4) การเรียกร้องของนักศึกษาประชาชน 14 ตุลาคม 2514 (5) ปฏิรูป
การปกครองแผ่นดิน 6 ตุลาคม 2519 พลเรือเอกสงัด ชลออยู่ เป็นหัวหน้าคณะ (6) กบฏ
26 มีนาคม 2520 พลเอกฉลาด หิรญ
ั ศิริ เป็นหัวหน้าคณะ กบฏครัง้ นีม้ ผี ลให้พลเอกฉลาด
หิรัญศิริ ถูกประหารชีวิตตามค�ำสั่งของนายกรัฐมนตรี ซึ่งอาศัยอ�ำนาจตามมาตรา 21
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2520 (7) รัฐประหาร 20 ตุลาคม 2520
พลเรือเอกสงัด ชลออยู่ เป็นหัวหน้าคณะ (8) กบฏ 1 เมษายน 2524 พลเอกสัณห์
จิตรปฏิมา เป็นหัวหน้าคณะ (9) กบฏ 9 กันยายน 2528 พันเอกมนูญ รูปขจร นายทหาร
นอกประจ�ำการ และ (10) รัฐประหาร 23 กุมภาพันธ์ 2534 พลเอกสุนทร คงสมพงษ์
เป็นหัวหน้าคณะ
		 ภายหลังการกบฏและการรัฐประหารทัง้ 10 ครัง้ ได้มกี ารตรากฎหมายนิรโทษกรรม
เกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว ดังนี้
		 (1) พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระท�ำการยึดอ�ำนาจการบริหารราชการ
แผ่นดินเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2500 พ.ศ. 2500
455
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		 (2) พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระท�ำการปฏิวัติ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม
พ.ศ. 2501 พ.ศ. 2502
		 (3) พระราชบัญญัติให้ความคุ้มครองและห้ามฟ้องบุคคลผู้ปฏิบัติการเกี่ยวกับ
มาตรา 17 แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2508
		 (4) พระราชบัญญัตนิ ริ โทษกรรมแก่ผกู้ ระท�ำการปฏิวตั ิ เมือ่ วันที่ 17 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2514 พ.ศ. 2515
		 (5) พระราชบัญญัตนิ ริ โทษกรรมแก่นกั เรียน นิสติ นักศึกษาและประชาชนซึง่ กระท�ำ
ความผิดเกี่ยวเนื่องกับการเดินขบวน เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2516 พ.ศ. 2516
		 (6) พระราชบัญญัตนิ ริ โทษกรรมแก่ผกู้ ระท�ำการยึดอ�ำนาจการปกครองประเทศ
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 พ.ศ. 2519
		 (7) พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระท�ำความผิดเนื่องในการชุมนุมใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระหว่างวันที่ 4 ถึงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 พ.ศ. 2521
		 (8) พระราชก�ำหนดนิรโทษกรรมแก่ผกู้ อ่ ความไม่สงบเพือ่ ยึดอ�ำนาจการปกครอง
แผ่นดินระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2524 พ.ศ. 2524
		 (9) พระราชบัญญัตนิ ริ โทษกรรมแก่ผกู้ อ่ ความไม่สงบเพือ่ ยึดอ�ำนาจการปกครอง
แผ่นดินระหว่างวันที่ 8 และวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2528 พ.ศ. 2531
		 (10) พระราชบัญญัตนิ ริ โทษกรรมแก่ผกู้ ระท�ำการอันเป็นความผิดต่อความมัน่ คง
ของรัฐภายในราชอาณาจักร ตามประมวลกฎหมายอาญาและความผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันการกระท�ำอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. 2532
		 (11) พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระท�ำการยึดและควบคุมอ�ำนาจการ
ปกครองแผ่นดินเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 พ.ศ. 2534
		 (12) พระราชก�ำหนดนิรโทษกรรมแก่ผู้กระท�ำความผิดเนื่องในการชุมนุมกัน
ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2535
		 กบฏเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2520 โดยที่มีการเสียชีวิตเมื่อมีการใช้อาวุธปืนสังหาร
พลตรีอรุณ ทวาทศิน ซึ่งถูกควบคุมตัวอยู่โดยอ้างว่าพลตรีอรุณฯเข้าแย่งปืน หลังจาก
ฝ่ายกบฏถูกจับกุมและถูกด�ำเนินคดีในข้อหากบฏ โดยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 83, 113, 114, 115, 116, 139, 364, และ 365 เฉพาะนายฉลาด หิรัญศิริ
ยังมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 289 อันเป็นความผิดฐานฆ่าเจ้าพนักงาน
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ซึ่งกระท�ำการตามหน้าที่และโดยกระท�ำทารุณโหดร้ายอีกกระทงหนึ่งด้วย รัฐบาลได้ใช้
อ�ำนาจตามมาตรา 21 ตัดสินลงโทษโดยไม่ผ่านกระบวนการยุติธรรม มีค�ำสั่งให้ถอดยศ
และประหารชีวิตนายฉลาด หิรัญศิริ และจ�ำคุกตลอดชีวิตผู้ก่อการที่เหลือ 4 คน (ค�ำสั่ง
ลงวันที่ 21 เมษายน 2520) ซึ่งต่อมาได้ลงโทษจ�ำคุกตลอดชีวิตเพิ่มอีก 8 คน รวมเป็น
12 คน ภายหลังทัง้ หมดได้รบั การนิรโทษกรรม เมือ่ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2520456 กบฏครัง้ นี้
น�ำไปสูก่ ารลงโทษประหารชีวติ นายฉลาด หิรญ
ั ศิรเิ หตุผลส�ำคัญคงเนือ่ งมาจากความผิด
ฐานฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระท�ำการตามหน้าที่และโดยกระท�ำทารุณโหดร้ายในกรณีของ
พลตรี อรุณ ทวาทศิน
		 4.5.3 ช่วงปี พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน
		 ซึง่ มีการรัฐประหาร 2 ครัง้ คือการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 และรัฐประหาร
เมื่อ 22 พฤษภาคม 2557
		 (1) กรณีรฐั ประหารเมือ่ 19 กันยายน 2549 รัฐธรรมนูญฉบับชัว่ คราว พ.ศ. 2549
บัญญัติไว้ในมาตรา 37 “บรรดาการกระท�ำทั้งหลายซึ่งได้กระท�ำเนื่องในการยึดและ
ควบคุมอ�ำนาจการปกครองแผ่นดินเมือ่ วันที่ 19 กันยายน พุทธศักราช 2549 ของหัวหน้า
และคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข รวมตลอดทัง้ การกระท�ำของบุคคลทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการกระท�ำดังกล่าว หรือของ
ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหรือคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือของผู้ซึ่งได้รับค�ำสั่งจากผู้ท่ีได้รับมอบหมาย
จากหัวหน้าหรือคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข อันได้กระท�ำไปเพื่อการดังกล่าวข้างต้นนั้น การกระท�ำดังกล่าวมา
ทั้งหมดนี้ ไม่ว่าเป็นการกระท�ำเพื่อให้มีผลบังคับในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือ
ในทางตุลาการ รวมทั้งการลงโทษ และการกระท�ำอันเป็นการบริหารราชการอย่างอื่น
ไม่ว่ากระท�ำในฐานะตัวการ ผู้สนับสนุน ผู้ใช้ให้กระท�ำ หรือผู้ถูกใช้ให้กระท�ำ และไม่ว่า
กระท�ำในวันที่กล่าวนั้น หรือก่อนหรือหลังวันที่กล่าวนั้น หากการกระท�ำนั้นผิดต่อ
กฎหมาย ก็ให้ผู้กระท�ำพ้นจากความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิง”
456
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		 ต่อมาเมือ่ มีการบังคับใช้รฐั ธรรมนูญฉบับถาวรคือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย (พุทธศักราช 2550) มาตรา 309 บัญญัติว่า “บรรดาการใด ๆ ที่ได้รับรองไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช 2549 ว่าเป็นการชอบด้วย
กฎหมายและรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการกระท�ำที่เกี่ยวเนื่องกับกรณีดังกล่าวไม่ว่าก่อน
หรือหลังวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ให้ถือว่าการนั้นและ การกระท�ำนั้นชอบด้วย
รัฐธรรมนูญนี้”
		 (2) กรณีของการรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พ.ศ. 2557 มาตรา 48 บัญญัตวิ า่ “บรรดาการกระท�ำ
ทัง้ หลายซึง่ ได้กระท�ำเนือ่ งในการยึดและควบคุมอ�ำนาจการปกครองแผ่นดิน เมือ่ วันที่ 22
พฤษภาคม 2557 ของหัวหน้าและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวมทัง้ การกระท�ำของ
บุคคลทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการกระท�ำดังกล่าวหรือของผูซ้ งึ่ ได้รบั มอบหมายจากหัวหน้า หรือ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือของผูซ้ งึ่ ได้รบั ค�ำสัง่ จากผูไ้ ด้รบั มอบหมายจากหัวหน้า
หรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อันได้กระท�ำไปเพือ่ การดังกล่าวข้างต้นนัน้ การกระท�ำ
ดังกล่าวมาทัง้ หมดนี้ ไม่วา่ จะเป็นการกระท�ำเพือ่ ให้มผี ลบังคับในทางรัฐธรรมนูญ ในทาง
นิตบิ ญ
ั ญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ รวมทัง้ การลงโทษและการกระท�ำอันเป็น
การบริหารราชการอย่างอืน่ ไม่วา่ กระท�ำในฐานะตัวการ ผูส้ นับสนุน ผูใ้ ช้ให้กระท�ำ หรือ
ผู้ถูกใช้ให้กระท�ำ และไม่ว่ากระท�ำในวันที่กล่าวนั้นหรือก่อนหรือหลังวันที่กล่าวนั้น
หากการกระท�ำนัน้ ผิดต่อกฎหมาย ให้ผกู้ ระท�ำพ้นจากความผิดและความรับผิดโดยสิน้ เชิง”
		 ต่ อ มาเมื่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ถาวร คื อ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
(พุทธศักราช 2560) ใช้บงั คับ มาตรา 279 บัญญัตวิ า่ “บรรดาประกาศ ค�ำสัง่ และการกระท�ำ
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ใช้
บังคับอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ หรือที่จะออกใช้บังคับต่อไปตามมาตรา
265 วรรคสอง ไม่วา่ เป็นประกาศ ค�ำสัง่ หรือการกระท�ำทีม่ ผี ลใช้บงั คับในทางรัฐธรรมนูญ
ทางนิตบิ ญ
ั ญัติ ทางบริหาร หรือทางตุลาการ ให้ประกาศ ค�ำสัง่ การกระท�ำ ตลอดจนการ
ปฏิบัติตามประกาศ ค�ำสั่ง หรือการกระท�ำนั้น เป็นประกาศ ค�ำสั่ง การกระท�ำหรือ
การปฏิบัติที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมาย และมีผลใช้บังคับโดยชอบด้วย
รัฐธรรมนูญนี้ต่อไป การยกเลิก หรือแก้ไขเพิ่มเติมประกาศหรือค�ำสั่งดังกล่าว ให้กระท�ำ
เป็นพระราชบัญญัติ เว้นแต่ประกาศหรือค�ำสั่งที่มีลักษณะเป็นการใช้อ�ำนาจทางบริหาร
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การยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมให้กระท�ำโดยค�ำสั่งนายกรัฐมนตรี หรือมติคณะรัฐมนตรี
แล้วแต่กรณี
		 บรรดาการใด ๆ ทีไ่ ด้รบั รองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว)
พุทธศักราช 2557 ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว)
พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2558 และรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช
2559 ว่าเป็นการชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย รวมทั้ง การกระท�ำที่เกี่ยวเนื่องกับ
กรณีดังกล่าว ให้ถือว่าการนั้นและการกระท�ำนั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมาย”
		 การตรากฎหมายนิรโทษกรรมก็ดี ล้างมลทินก็ดี ย่อมเป็นเครื่องป้องกันในการ
เอาผิดกับผูก้ ระท�ำการรัฐประหารก็ดี หรือผูก้ ระท�ำการกบฏก็ดี ไม่วา่ จะเป็นความรับผิด
ทางอาญา ทางแพ่ง หรือในทางใด ๆ ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย
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บทที่ 5
บทวิเคราะห์
		 การวิเคราะห์สภาพการณ์ของการใช้ “หลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้”
ในประเทศไทยนั้นจะได้พิจารณาจากข้อพิจารณาดังต่อไปนี้
5.1 บทวิเคราะห์เปรียบเทียบกับต่างประเทศ
		 จากการศึกษาบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญทัง้ ตามระบบกฎหมายไทย (รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2560)) และรัฐธรรมนูญของต่างประเทศแล้วพบว่า
แต่ละประเทศได้สร้างกลไกในทางรัฐธรรมนูญและกฎหมายเป็นเครื่องมือในการพิทักษ์
รัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตย อย่างไรก็ตามหากพิจารณาให้ละเอียดแล้ว
กลับพบว่าหลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองในแต่ละระบบกฎหมายนั้นมีที่มาทาง
ความคิด เป้าหมายที่เป็นรายละเอียด รวมถึงการตีความกฎหมายแตกต่างกันใน
รายละเอียดอยู่บ้าง ซึ่งท้ายที่สุดแล้วอาจท�ำให้เกิดผลทางกฎหมายและทางการเมือง
แตกต่างกันออกไปด้วย ทั้งนี้ผู้วิจัยจะอธิบาย รวมถึงวิเคราะห์เปรียบเทียบหลักการ
ดังกล่าวในแต่ละกลไกดังต่อไปนี้
		 5.1.1 กลไกในระดับรัฐธรรมนูญ
		 หัวใจส�ำคัญหรือแกนกลางของหลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ตามระบบ
กฎหมายเยอรมัน ได้แก่ “การพิทักษ์ระเบียบพื้นฐานการปกครองในระบอบเสรี
ประชาธิปไตย” (Die freiheitliche demokratische Grundordnung) ดังนั้นกลไก
ต่าง ๆ ทีถ่ กู ก�ำหนดขึน้ ทัง้ ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายจึงเป็นไปเพือ่ การพิทกั ษ์สงิ่ ทีเ่ รียกว่า
“ระเบียบพืน้ ฐานการปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตย” ทัง้ สิน้ ทัง้ นีเ้ มือ่ กล่าวถึงค�ำว่า
“ระเบียบพืน้ ฐานการปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตย” ในระบบกฎหมายเยอรมันนัน้
ศาลรัฐธรรมนูญและค�ำอธิบายในทางวิชาการต่างให้ความหมายไปในทิศทางเดียวกันว่า
ได้แก่ “หลักการพืน้ ฐานที่มีคณ
ุ ค่าสูงสุดของรัฐธรรมนูญ” (Oberste Grundwerte der
Verfassung) ซึง่ ประกอบไปด้วย หลักอ�ำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน หลักการแบ่งแยก
อ�ำนาจ หลักการบริหารงานโดยรับผิดชอบของรัฐบาล หลักความชอบด้วยกฎหมายของ
ฝ่ายปกครอง หลักการประกันความเป็นอิสระของศาล หลักการมีพรรคการเมืองหลาย
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พรรค หลักความเสมอภาคในโอกาสของพรรคการเมือง รวมถึง หลักการคุ้มครองฝ่าย
ข้างน้อย ดังนั้นการกระท�ำที่เป็นการท�ำลายหรือกระทบต่อหลักการพื้นฐานทั้งหลาย
ดังกล่าว จึงเป็นการกระท�ำที่กระทบต่อระเบียบพื้นฐานการปกครองในระบอบเสรี
ประชาธิปไตย ซึ่งรัฐย่อมถูกเรียกร้องให้ใช้กลไกทั้งหลายที่มีเพื่อต่อต้านการกระท�ำ
ในลักษณะดังกล่าว
		 ทั้งนี้ กลไกของหลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ตามกฎหมายพื้นฐานหรือ
รัฐธรรมนูญเยอรมันได้แก่
		 1) การก�ำหนดหลักการพื้นฐานในทางรัฐธรรมนูญที่ห้ามแก้ไขโดยการแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ457
		 2) การยึดหรือการท�ำให้เสียสิทธิขนั้ พืน้ ฐานในกรณีทบี่ คุ คลใช้เสรีภาพบางประการ
ในลักษณะที่ต่อสู้ขัดขวางระเบียบพื้นฐานการปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตย458
		 3) การก�ำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำ� นาจในการสัง่ ยุบพรรคการเมืองทีพ่ จิ ารณา
จากเป้ า หมายของพรรคหรื อ จากพฤติ ก รรมของสมาชิ ก พรรคการเมื อ งนั้ น แล้ ว
เป็นพรรคการเมืองทีม่ งุ่ หมายในการท�ำลายหลักการปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตย
หรื อ เป็ น อั น ตรายต่ อ สถานภาพของสหพั น ธ์ ส าธารณรั ฐ เยอรมนี โดยให้ ถื อ ว่ า
พรรคการเมืองเช่นว่านั้นเป็นพรรคการเมืองที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ459
		 4) การห้ามรวมกลุ่มหรือสมาคมที่มีลักษณะเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ460
		 5) การก�ำหนดให้ประชาชนชาวเยอรมันมีสิทธิในการต่อต้านการกระท�ำที่เป็น
การล้มล้างหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ461
		 6) การก�ำหนดหน้าที่ในการภักดีต่อรัฐธรรมนูญในการใช้สิทธิขั้นพื้นฐาน462
		 7) การจ�ำกัดสิทธิในการรักษาความลับของจดหมาย ไปรษณีย์ รวมถึงการติดต่อ
ทางไกล เพื่อรักษาไว้ซึ่งระเบียบพื้นฐานการปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตย463
457
458
459
460
461
462
463

ดูมาตรา 79 วรรค 3 กฎหมายพื้นฐาน
ดูมาตรา 18 กฎหมายพื้นฐาน
ดูมาตรา 21 วรรค 2 กฎหมายพื้นฐาน
ดูมาตรา 9 วรรค 2 กฎหมายพื้นฐาน
มาตรา 20 (4) กฎหมายพื้นฐาน
ดูมาตรา 5 วรรค 3 กฎหมายพื้นฐาน
ดูมาตรา 10 วรรค 2 กฎหมายพื้นฐาน
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		 8) การจ�ำกัดเสรีภาพในการเดินทางในกรณีทจี่ ำ� เป็น เพือ่ ปกป้องระเบียบพืน้ ฐาน
การปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตย464
		 9) การให้สทิ ธิมลรัฐในการป้องกันอันตรายทีม่ มี าในลักษณะข่มขูต่ อ่ สถานภาพ
ของรัฐหรือต่อระเบียบพื้นฐานการปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตย465 รวมถึง
		 10) การให้สทิ ธิในการยืน่ ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญว่าตุลาการด�ำเนินการทีข่ ดั ต่อ
ระเบียบพื้นฐานในทางรัฐธรรมนูญ466
		 ส�ำหรับกลไกการปกป้องตนเองของระบอบประชาธิปไตยในประเทศชิลีนั้น
ถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1980 อย่างละเอียดชัดเจนถึงการกระท�ำของ
บุคคล กลุม่ บุคคลหรือพรรคการเมืองทีข่ ดั ต่อหลักการของสาธารณรัฐ โดยระบุถงึ รูปแบบ
ของการกระท�ำในลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ เจตนาจะเผยแพร่หลักค�ำสอนทีพ่ ยายามต่อต้าน
ครอบครัวหรือที่สนับสนุนความรุนแรงหรือแนวคิดเกี่ยวกับสังคม รัฐหรือค�ำสั่งของศาล
อันมีลักษณะเป็นเผด็จการหรือหรือให้น�ำไปสู่สงคราม เช่นเดียวกับกลไกการปกป้อง
ตนเองของระบอบประชาธิปไตยในประเทศตุรกีถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปี
ค.ศ. 1982 (แก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 2010) ใน 2 เรื่อง คือ การก�ำหนดขอบเขตของการแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ในมาตรา 4 และอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการตรวจสอบ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา 148 เรื่องหนึ่ง
และมาตรการยุบพรรคการเมืองตามมาตรา 69 ประกอบมาตรา 68 อีกเรื่องหนึ่ง กรอบ
เชิงเนือ้ หาของการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญนัน้ รัฐธรรมนูญตุรกีมกี ารบัญญัตไิ ว้คอ่ นข้าง
ละเอียด กล่าวคือ มาตรา 4 ได้เชือ่ มโยงไปยังหลักการทีร่ บั รองไว้ในมาตรา 1 ถึงมาตรา 3
ได้แก่ ความเป็นสาธารณรัฐในมาตรา 1 คุณลักษณะของสาธารณรัฐในบทบัญญัตมิ าตรา 2
ได้แก่ หลักประชาธิปไตย ความเป็นรัฐฆราวาส ความเป็นรัฐสังคม ปกครองโดยยึดหลัก
นิติธรรม ภายใต้แนวคิดความสงบสุขสาธารณะ ความเป็นปึกแผ่นของชาติและความ
ยุตธิ รรม การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ภักดีตอ่ ลัทธิชาตินยิ มของอาตาเติรก์ และตัง้ อยูบ่ น
พื้นฐานความเชื่อในค�ำปรารภของรัฐธรรมนูญ ส่วนมาตรา 3 ได้กล่าวถึง หลักความเป็น
รัฐเดี่ยวที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้
464
465
466

ดูมาตรา 11 วรรค 2 กฎหมายพื้นฐาน
ดูมาตรา 91 กฎหมายพื้นฐาน
ดูมาตรา 98 (2) กฎหมายพื้นฐาน
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		 ส�ำหรับรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ฉบับวันที่ 4 ตุลาคม ค.ศ. 1958
จัดท�ำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้ประเทศฝรั่งเศสซึ่งปกครองภายใต้ระบอบสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศสที่ 4 หลุดพ้นจากความไม่มีเสถียรภาพของรัฐบาลและวิกฤตสงครามแอลจีเรีย
โดยมีหลักการส�ำคัญคือสร้างความแข็งแกร่งให้กับฝ่ายบริหาร และในขณะเดียวกัน
ก็ได้บัญญัติถึงบทบัญญัติที่ก�ำหนดกลไกปกป้องประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญไว้ใน
สองระดับคือรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐที่ 5 (ค.ศ. 1958) และในกฎหมายพรรคการเมือง
โดยหลักการคุ้มครองรัฐธรรมนูญนี้ได้ส่งผ่านไปยังองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ประธานาธิบดีในการก�ำหนดหน้าที่ในการดูแลให้มีการเคารพในบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ และจะต้องใช้อำ� นาจทีม่ อี ยูด่ แู ลการด�ำเนินการของสถาบันการเมืองแห่งรัฐ
ให้เป็นไปโดยปกติและให้มคี วามต่อเนือ่ งของรัฐ และผูป้ ระกันความเป็นเอกราชของชาติ
บูรณภาพแห่งดินแดนและการเคารพต่อสนธิสญ
ั ญาต่าง ๆ หากประธานาธิบดีปฏิบตั หิ น้าที่
โดยทรยศต่อประเทศชาติอย่างร้ายแรง ก็ก�ำหนดให้ศาลอาญาชั้นสูงเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
การกระท�ำนั้น นอกจากนี้ในกรณีที่ประธานาธิบดีใช้อ�ำนาจในการยุบสภาหรือกรณีใช้
อ�ำนาจพิเศษภายใต้รฐั ธรรมนูญ รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐที่ 5 (ค.ศ. 1958) ก็ได้กำ� หนด
กลไกในการคุ้มครองความเป็นสถาบันแห่งรัฐและรัฐธรรมนูญโดยให้มีการถ่วงดุล
ตรวจสอบตามทีร่ ฐั ธรรมนูญก�ำหนด ประการส�ำคัญอีกประการหนึง่ ของหลักการคุม้ ครอง
		 จะเห็นได้ว่าประเทศเยอรมนี ประเทศฝรั่งเศส ประเทศชิลีและประเทศตุรกี
มีการบัญญัติถึงการกระท�ำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญที่มีลักษณะเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ
แต่ในขณะที่ประเทศแคนาดามุ่งเน้นการคุ้มครองบทบัญญัติรัฐธรรมนูญผ่านกลไก
ในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและการใช้อ�ำนาจของฝ่ายบริหารที่ต้อง
ไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ แต่ได้ให้ความส�ำคัญกับหลักเกณฑ์ในการแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ อันสืบเนือ่ งมาจากกการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐแคนาดา ค.ศ. 1867
ถึง ค.ศ. 1982 การแก้ไขเพิม่ เติมส่วนใหญ่ทำ� โดยรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักร แต่อย่างไรก็ดี
รัฐสภาแคนาดาได้ร้องขอให้รัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักรแก้ไขกระบวนการในส่วนนี้
เพื่อให้รัฐธรรมนูญของแคนาดาเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์จากสหราชอาณาจักร โดยได้
บัญญัตไิ ว้ในภาคที่ 5 ของรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐแคนาดา 1982 ให้การแก้ไขเพิม่ เติม
รัฐธรรมนูญเป็นอ�ำนาจเด็ดขาดของแคนาดา โดยได้กระบวนการในการแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญไว้ 5 รูปแบบขึน้ กับสาระส�ำคัญและลักษณะของการแก้ไขเพิม่ เติม โดยก�ำหนด

_20-0283(001-536)P5.indd 354

14/7/2563 BE 10:22

ศาลรัฐธรรมนูญกับแนวคิดประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ (Sustainable Democracy) | 355

ให้รัฐธรรมนูญของแคนาดาอาจแก้ไขได้โดยการประกาศของนายกรัฐมนตรีภายใต้การ
ยินยอมตามมติของวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร
		 ในขณะที่เมื่อพิจารณาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
ซึ่งได้แก่รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2560 จะพบว่า แกนกลางหรือหัวใจส�ำคัญของ
รัฐธรรมนูญ หรือสิ่งที่เป็นหลักการพื้นฐานที่สุดของรัฐธรรมนูญได้แก่ “หลักการพื้นฐาน
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเ์ ป็นประมุข” ทัง้ นีร้ ฐั ธรรมนูญ
ฉบับปี พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 2 ว่า “ประเทศไทยมีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข” เหมือนกับรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้า
นี้แทบทุกฉบับ ดังนั้น หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข จึงเป็นคุณค่าพื้นฐานในทางรัฐธรรมนูญที่ผูกพันอ�ำนาจในการใช้และการ
ตีความกฎหมายทั้งปวงให้ค�ำนึงถึงการรักษาคุณค่าดังกล่าว และรัฐธรรมนูญจะต้องมี
กลไกหรือเครือ่ งมือในการรักษาคุณค่าดังกล่าวเอาไว้ให้ได้ดว้ ย อย่างไรก็ตาม ดังทีไ่ ด้เคย
กล่าวไปแล้วว่า การที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก�ำหนดให้ “หลักการพื้นฐาน
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข” เป็นหลักการ
หรือคุณค่าพืน้ ฐานของรัฐและรัฐธรรมนูญ เท่ากับเป็นการรับรองคุณค่าในทางรัฐธรรมนูญ
สองประการให้อยู่ในระดับเดียวกัน คือระบอบประชาธิปไตยและการคุ้มครองสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ซึ่งการรับรองคุณค่าทั้งสองประการให้อยู่ในระดับเดียวกันนั้นอาจน�ำ
ไปสูส่ งิ่ ทีเ่ รียกว่า “การปะทะกันระหว่างคุณค่าในทางรัฐธรรมนูญ” ซึง่ อาจส่งผลต่อการใช้
การตีความรัฐธรรมนูญและกฎหมายต่อไปได้
		 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(พุทธศักราช 2560) จะพบว่า มีการก�ำหนดกลไกในทางรัฐธรรมนูญหลายประการ
เพื่อเป็นการรักษาคุณค่าพื้นฐานที่เรียกว่า “หลักการพื้นฐานการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข” ด้วย ดังต่อไปนี้
		 1) การก�ำหนดหลักการห้ามแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญทีก่ ระทบหลักการพืน้ ฐาน
ของรัฐและรัฐธรรมนูญเอาไว้ในมาตรา 255 ความว่า “การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ จะกระท�ำมิได้”
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		 2) การก�ำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำ� นาจสัง่ ให้บคุ คลเลิกกระท�ำการทีม่ ลี กั ษณะ
เป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ในมาตรา 49 ความว่า “บุคคลจะใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่ได้” และวรรคสองของ
มาตราดังกล่าวบัญญัติต่อไปว่า “ผู้ใดทราบว่ามีการกระท�ำตามวรรคหนึ่ง ย่อมมีสิทธิ
ร้องต่ออัยการสูงสุดเพื่อร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระท�ำ
ดังกล่าวได้” วรรคสามของมาตราดังกล่าวก�ำหนดต่อไปว่า “ในกรณีที่อัยการสูงสุดมี
ค�ำสั่งไม่รับด�ำเนินการตามที่ร้องขอหรือไม่ด�ำเนินการภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ
ค�ำร้องขอ ผู้ร้องขอจะยื่นค�ำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ได้” ทั้งนี้ “การด�ำเนินการ
ตามมาตรานี้ไม่กระทบต่อการด�ำเนินคดีอาญาต่อผู้กระท�ำตามวรรคหนึ่ง”467

มาตรา 49 ของรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2560 มีเนื้อหาใกล้เคียงกับมาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญฉบับปี
พ.ศ. 2550 แต่ได้มกี ารตัดเนือ้ หาหรือถ้อยค�ำส�ำคัญบางประการออกไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ เป็นทีน่ า่ สังเกตว่า
มาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 บัญญัติถึง “การใช้เสรีภาพของบุคคลหรือพรรคการเมือง
เพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” และให้อ�ำนาจ
ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจในการยุบพรรคการเมืองที่กระท�ำการดังกล่าวด้วย
		 แต่ในรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2560 มาตรา 49 นัน้ กลับบัญญัตถิ งึ การใช้เสรีภาพของบุคคลทีเ่ ป็นการ
ล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเท่านั้น และไม่ได้กล่าวถึง
อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการยุบพรรคการเมืองเอาไว้ในมาตรานีด้ ว้ ย ทัง้ นีม้ าตรา 68 ของรัฐธรรมนูญ
ฉบับปี พ.ศ. 2550 บัญญัติว่า “บุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้างการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอ�ำนาจ
ในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ มิได้ ในกรณีที่
บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระท�ำการตามวรรคหนึง่ ผูท้ ราบการกระท�ำดังกล่าวย่อมมีสทิ ธิเสนอเรือ่ งให้
อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นค�ำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระท�ำ
ดังกล่าว แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบการะเทือนการด�ำเนินคดีอาญาต่อผู้กระท�ำการดังกล่าว
		
ในกรณี ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การให้ พ รรคการเมื อ งใดเลิ ก กระท� ำ การตามวรรคสอง
ศาลรัฐธรรมนูญอาจสัง่ ยุบพรรคการเมืองดังกล่าวได้ ในกรณีทศี่ าลรัฐธรรมนูญมีคำ� สัง่ ยุบพรรคการเมืองตาม
วรรคสาม ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ ของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารของพรรคการเมืองทีถ่ กู
ยุบในขณะทีก่ ระท�ำความผิดตามวรรคหนึง่ เป็นระยะเวลาห้าปีนบั แต่วนั ทีศ่ าลรัฐธรรมนูญมีคำ� สัง่ ดังกล่าว”
		 ในกรณีทศี่ าลรัฐธรรมนูญมีคำ� สัง่ ยุบพรรคการเมืองตามวรรคสาม ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ ของหัวหน้า
พรรคการเมืองและกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบในขณะที่กระท�ำความผิดตามวรรคหนึ่ง
เป็นระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งดังกล่าว”
467
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		 3) การก�ำหนดให้การจัดตั้งพรรคการเมืองจะต้องเป็นไปตามวิถีทางของการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขในมาตรา 45 ความว่า
“บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมตัวกันจัดตัง้ พรรคการเมืองตามวิถที างทางการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามที่กฎหมายบัญญัติ”
และในวรรคสองบัญญัติต่อไปว่า “กฎหมายตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติ
เกีย่ วกับการบริหารพรรคการเมือง ซึง่ ต้องก�ำหนดให้เป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้
เปิดโอกาสให้สมาชิกมีสว่ นร่วมอย่างกว้างขวางในการก�ำหนดนโยบายและการส่งผูส้ มัคร
รับเลือกตั้ง และก�ำหนดมาตรการให้สามารถด�ำเนินการโดยอิสระไม่ถูกครอบง�ำหรือ
ชีน้ ำ� โดยบุคคลซึง่ มิได้เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองนัน้ รวมทัง้ มาตรการก�ำกับดูแลมิให้
สมาชิกของพรรคการเมืองกระท�ำการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง”468

มาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2560 มีเนื้อหาท�ำนองเดียวกับมาตรา 65 ของรัฐธรรมนูญฉบับปี
พ.ศ. 2550 แต่อย่างไรก็ตามมีขอ้ สังเกตว่า แม้มาตรา มาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2560 จะมีการ
กล่าวถึงหน้าทีใ่ นการจัดตัง้ พรรคการเมืองให้เป็นไปตามวิถที างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แต่ในแง่เนื้อหาแล้ว ต้องนับว่า มาตรา 65 ของรัฐธรรมนูญฉบับปี
พ.ศ. 2550 ได้กล่าวถึงหน้าที่ของพรรคการเมืองต่อหลักการพื้นฐานการปกครองของรัฐไว้ได้ชัดเจนกว่า
รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2560 อย่างมาก ทั้งนี้ มาตรา 65 ของรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 มีเนื้อหาว่า
“บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมตัวกันจัดตั้งพรรคการเมืองเพื่อสร้างเจตนารมณ์ทางการเมืองของ
ประชาชนและเพื่อด�ำเนินกิจกรรมในทางการเมืองให้เป็นไปตามเจตนารมณ์นั้นตามวิถีทางการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้
		 การจัดองค์กรภายใน การด�ำเนินกิจการ และข้อบังคับของพรรคการเมืองต้องสอดคล้องกับหลักการ
พื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
		 สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรซึง่ เป็นสมาชิกของพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือสมาชิก
พรรคการเมืองตามจ�ำนวนทีก่ ำ� หนดในพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ซึง่ เห็นว่า
มติหรือข้อบังคับในเรือ่ งใดของพรรคการเมืองทีต่ นเป็นสมาชิกอยูน่ นั้ จะขัดต่อสถานะและการปฏิบตั หิ น้าที่
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้หรือขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีสิทธิร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัย
		 ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่ามติหรือข้อบังคับดังกล่าวขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่ง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้มติหรือข้อบังคับนั้นเป็นอัน
ยกเลิกไป
468
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		 4) การก�ำหนดหน้าที่ในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญและประชาธิปไตยเอาไว้ใน
มาตรา 50 (1) ความว่า “บุคคลมีหน้าทีใ่ นการพิทกั ษ์รกั ษาไว้ซงึ่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ์ ท รงเป็ น ประมุ ข ” 469
นอกจากนีม้ าตรา 52 รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2560 ยังก�ำหนดหน้าทีข่ องรัฐไว้เป็นการเฉพาะ
อีกว่า “รัฐต้องพิทกั ษ์รกั ษาไว้ซง่ึ สถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่ง
อาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ
ความมัน่ คงของรัฐและความสงบเรียบร้อยของประชาชน เพือ่ ประโยชน์แห่งการนี้ รัฐต้อง
จัดให้มีการทหาร การทูต และการข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ก�ำลังทหารให้ใช้เพื่อ
การพัฒนาประเทศด้วย”
		 มีข้อน่าสังเกตเป็นประการเบื้องต้นว่า กฎหมายพื้นฐานของประเทศเยอรมนี
ได้รับรองกลไกในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญและประชาธิปไตยไว้กว้างกว่าและหลากหลาย
กว่าในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2560) หรือแม้กระทั่งเมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2560) กับ พ.ศ. 2550
กลับพบอีกว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) ได้รับรองกลไก
ของหลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ไว้กว้างกว่าและชัดเจนกว่าที่ปรากฎอยู่ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2560) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในการร่าง
รัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2560)
ผู้ร่างรัฐธรรมนูญยังไม่ได้ค�ำนึงถึงหรือยังไม่ได้น�ำแนวคิดในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญและ
ประชาธิปไตยที่ถูกพัฒนาขึ้นในต่างประเทศมาใช้ประกอบการร่างรัฐธรรมนูญมากนัก
		 5.1.2 กลไกระดับพระราชบัญญัติ
		 ในระบบกฎหมายเยอรมันนั้นนอกเหนือจากการก�ำหนดกลไกในการพิทักษ์
รัฐธรรมนูญและประชาธิปไตยไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างละเอียดแล้ว ยังมีความพยายาม
ท�ำให้แนวคิดดังกล่าวเป็นจริงได้ในทางปฏิบัติด้วยการก�ำหนดไว้ในกฎหมายระดับ
469

เป็นที่น่าสังเกตว่าเนื้อหาท�ำนองดังกล่าวนั้นได้เคยถูกก�ำหนดไว้เป็นสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญในมาตรา 69
ของรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 ซึ่งมาตราดังกล่าวได้กล่าวถึงการคุ้มครองระบอบประชาธิปไตยและ
รัฐธรรมนูญไว้ค่อนข้างชัดเจนกว่ามาตรา 50 (1) ของรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2560 ทั้งนี้มาตรา 69
รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 มีเนื้อหาว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิต่อต้านโดยสันติวิธีซึ่งการกระท�ำใดๆ ที่
เป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งอ�ำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งไม่ได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญนี้”
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รัฐบัญญัติเพื่อให้อ�ำนาจแก่ฝ่ายบริหารใช้กลไกทางกฎหมายในการบังคับให้เป็นไปตาม
แนวคิดในการปกป้องตนเองของระบอบประชาธิปไตยด้วย โดยกฎหมายทีก่ ำ� หนดกลไก
และเครือ่ งมือเช่นว่านัน้ ให้แก่ฝา่ ยบริหารได้แก่ “รัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยการพิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญ”
โดยกฎหมายดังกล่าวมีเนื้อหาในประการส�ำคัญเกี่ยวกับการพิทักษ์รัฐธรรมนูญและ
ระบอบประชาธิปไตยดังต่อไปนี้
		 1) ให้มีการจัดตั้งองค์กรฝ่ายบริหารที่เรียกว่า “องค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญ” ขึ้น
โดยให้มีสถานะเป็นองค์กรของรัฐฝ่ายปกครองของสหพันธ์และของมลรัฐต่าง ๆ เพื่อ
ท�ำหน้าที่ในการร่วมมือกันในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตย
		 2) หลักการส�ำคัญของการพิทักษ์รัฐธรรมนูญในความหมายของรัฐบัญญัติ
ฉบับนี้ได้แก่ “การพิทักษ์ระเบียบพื้นฐานการปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตย”
(Die freiheitliche demokratische Grundordnung)
		 3) หน้ า ที่ ข ององค์ ก รพิ ทั ก ษ์ รั ฐ ธรรมนู ญ ตามรั ฐ บั ญ ญั ติ ว ่ า ด้ ว ยการพิ ทั ก ษ์
รัฐธรรมนูญ ได้แก่
			 - การด�ำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกระท�ำทั้งหลาย
ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อระเบียบพื้นฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
			 - การวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลข่าวสารที่ได้มานั้น รวมถึง
			 - การส่งต่อข้อมูลและข่าวสารนัน้ ไปยังหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ให้ดำ� เนินการ
ต่อไป
		 4) องค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามรัฐบัญญัติฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้
อ�ำนาจบังคับบัญชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และถูกควบคุมตรวจสอบ
การปฏิบัติหน้าที่โดยรัฐสภา
		 ส�ำหรับประเทศฝรั่งเศสนั้นนอกจากก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว ยังมีกฎหมาย
เกี่ยวกับการรวมกลุ่ม และกฎหมายพรรคการเมืองที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการป้องกัน
มิให้การปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญถูกล่วงละเมิด ทัง้ นีภ้ ายใต้
พื้นฐานทางวิวัฒนาการของระบบพรรคการเมืองในประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นระบบ
หลายพรรค สืบเนือ่ งมาจากความแตกแยกภายในสังคมของประเทศฝรัง่ เศสทีท่ ำ� ให้เกิด
กลุ่มต่าง ๆ ที่มีความคิดเห็นขัดแย้งกันจนไม่สามารถรวมกันเป็นพรรคใหญ่ได้ ทั้งนี้เพื่อ
ป้องกันมิให้มีการรวมกลุ่มทางการเมืองที่อาจมีวัตถุประสงค์และมีการด�ำเนินงานที่มี
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ลักษณะเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองและรัฐธรรมนูญ จากที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ามีการ
ยุบเลิกพรรคการเมืองเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งมีเหตุประการส�ำคัญที่ท�ำให้พรรคการเมือง
หรือกลุ่มทางการเมืองต้องถูกยุบเลิกไปส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่กลุ่มหรือพรรคการเมือง
มีวัตถุประสงค์ที่เป็นการบั่นทอนหรือท�ำลายระบอบการปกครองในรูปแบบสาธารณรัฐ
ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อบูรณภาพแห่งดินแดนของประเทศฝรัง่ เศสหรือมีวตั ถุประสงค์ใน
การรวมตัวกันอันเป็นการขัดต่อรูปแบบการปกครองของประเทศ
		 ส�ำหรับกฎหมายไทยนัน้ อาจกล่าวได้วา่ แนวคิดของหลักประชาธิปไตยทีป่ กป้อง
ตนเองได้นั้นยังไม่ได้รับการน�ำมาบัญญัติในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติโดยตรง
รวมถึงยังไม่มีการสร้างเครื่องมือทางกฎหมายขึ้นโดยตรงเพื่อให้อ�ำนาจฝ่ายบริหารและ
ฝ่ายปกครองใช้ในการปกป้องรัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตย อย่างไรก็ตาม
มีขอ้ สังเกตว่า มีการให้อำ� นาจขององค์กรของรัฐบางองค์กร โดยเฉพาะต่อศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อท�ำหน้าที่ในการลงโทษบุคคลและพรรคการเมืองที่กระท�ำการเป็นปฏิปักษ์ต่อ
หลักการพืน้ ฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. 2560 ซึ่งในกฎหมายดังกล่าวมีเนื้อหาในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญและระบอบ
ประชาธิปไตยดังต่อไปนี้
		 1) การก�ำหนดให้ข้อบังคับของพรรคการเมืองต้องไม่มีลักษณะเป็นปฏิปักษ์
ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และต้อง
ไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ470
		 2) การก�ำหนดไว้ในมาตรา 23 ว่า “ในการด�ำเนินกิจกรรมทางการเมืองตาม
หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข อย่างน้อย
แต่ละปี พรรคการเมืองต้องมีกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(1) ส่งเสริมให้สมาชิกและประชาชนมีความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข การใช้สทิ ธิและเสรีภาพอย่าง
มีเหตุผลและความรับผิดชอบต่อสังคม และความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของปวงชนชาวไทย”
		 3) ก�ำหนดไว้ในมาตรา 44 ว่า “ห้ามมิให้พรรคการเมือง ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งใน
พรรคการเมือง และสมาชิกรับบริจาคจากผู้ใดเพื่อกระท�ำการหรือสนับสนุนการกระท�ำ
470

มาตรา 14 (1) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2561
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อันเป็นการบ่อนท�ำลายความมัน่ คงของราชอาณาจักร ราชบัลลังก์ เศรษฐกิจของประเทศ
หรือราชการแผ่นดิน”
		 4) ก�ำหนดเหตุในการยุบพรรคการเมืองโดยศาลรัฐธรรมนูญไว้ในมาตรา 92 ว่า
“เมือ่ คณะกรรมการมีเหตุอนั ควรเชือ่ ได้วา่ พรรคการเมืองใดกระท�ำการอย่างหนึง่ อย่างใด
ดังต่อไปนี้ ให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคการเมืองนั้น
				 1. กระท�ำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอ�ำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งไม่ได้
เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
				 2. กระท�ำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
				 3. กระท�ำการฝ่าฝืนมาตรา 20 วรรคสอง มาตรา 28 มาตรา 30 มาตรา 36
มาตรา 44 มาตรา 45 มาตรา 46 มาตรา 72 หรือมาตรา 74
				 4. มีเหตุอันจะต้องยุบพรรคการเมืองตามที่กฎหมายก�ำหนด
		 เมื่ อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ด� ำ เนิ น การไต่ ส วนแล้ ว มี ห ลั ก ฐานอั น ควรเชื่ อ ได้ ว ่ า
พรรคการเมืองกระท�ำการตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมือง
และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น
		 นอกจากนีเ้ มือ่ พิจารณาเปรียบเทียบกลไกของหลักประชาธิปไตยทีป่ กป้องตนเอง
ได้ซึ่งถูกก�ำหนดไว้ในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติตามระบบกฎหมายเยอรมันและ
ระบบกฎหมายไทย อาจสรุปข้อแตกต่างในประการดังกล่าวได้ดังต่อไปนี้
		 1. ระบบกฎหมายเยอรมันมีการก�ำหนดไว้ในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติให้
องค์กรของรัฐฝ่ายบริหารร่วมท�ำหน้าที่เชิงรุกในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญและระบอบ
ประชาธิปไตย ด้วยการจัดตั้งองค์กรหรือหน่วยงานพิทักษ์รัฐธรรมนูญท�ำหน้าที่ในการ
สืบหาข่าวสารเกีย่ วกับการกระท�ำทีเ่ ป็นปฏิปกั ษ์ตอ่ รัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตย
ท�ำให้หลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ ซึ่งเป็นหลักการที่ถูกก�ำหนดเอาไว้ใน
รัฐธรรมนูญนั้นสามารถบรรลุผลได้ในทางปฏิบัติ ในขณะที่ในระบบกฎหมายไทยนั้น
ยังไม่มกี ารมอบอ�ำนาจโดยกฎหมายให้แก่องค์กรของรัฐฝ่ายบริหารในการปฏิบตั ภิ ารกิจ
ในลักษณะดังกล่าว ทั้งนี้เราอาจกล่าวได้ว่า ความเข้าใจเรื่องการพิทักษ์รัฐธรรมนูญและ
ระบอบประชาธิปไตย รวมถึงขอบเขตของการท�ำหน้าทีด่ งั กล่าว ในทัง้ สองระบบกฎหมาย
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ยังมีความแตกต่างกัน ท�ำให้การก�ำหนดกลไกพิทักษ์รัฐธรรมนูญและประชาธิปไตยใน
ทั้งสองระบบกฎหมายมีความแตกต่างกันในรายละเอียด
		 2. มีขอ้ สังเกตในประการส�ำคัญอีกว่า กลไกพิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญและประชาธิปไตย
ในทั้งสองระบบกฎหมาย โดยเฉพาะมาตรการยุบพรรคการเมืองนั้นมีความแตกต่าง
ในประการส�ำคัญหลายประการ ในประการแรกนั้น มาตรการยุบพรรคการเมืองและ
ขอบเขตในการใช้อ�ำนาจยุบพรรคการเมืองตามระบบกฎหมายเยอรมันนั้น ถูกก�ำหนด
เอาไว้โดยตรงในรัฐธรรมนูญจากการใช้อ�ำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ ในขณะที่กลไกการ
ยุบพรรคการเมือง รวบถึงขอบเขตและเงือ่ นไขในการยุบพรรคการเมืองในระบบกฎหมาย
ไทยนัน้ โดยส่วนใหญ่ถกู ก�ำหนดเอาไว้ในกฎหมายระดับพระราชบัญญัตโิ ดยการใช้อำ� นาจ
ของฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาเรื่องความชอบธรรมทางกฎหมาย
ของรัฐธรรมนูญของมาตรการยุบพรรคการเมืองที่ถูกก�ำหนดไว้ในกฎหมาย ว่ามีระดับ
ความชอบธรรมเพียงพอหรือไม่ในการยุบพรรคการเมือง ซึ่งเป็นการกระทบเสรีภาพ
ของพรรคการเมือง ซึ่งเป็นคุณค่าในระดับรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกัน ในประการที่สองนั้น
เราอาจตั้งข้อสังเกตต่อไปด้วยว่า ขอบเขตในการใช้อ�ำนาจในการยุบพรรคการเมืองของ
ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมัน ซึง่ ถูกก�ำหนดไว้ในกฎหมายพืน้ ฐานนัน้ ถูกก�ำหนดเอาไว้คอ่ นข้าง
แคบกว่าในระบบกฎหมายไทย ทั้งนี้ในระบบรัฐธรรมนูญเยอรมัน พรรคการเมืองซึ่งมี
เสรีภาพทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญนั้น จะถูกยุบได้เฉพาะกรณีที่ได้ด�ำเนินการที่
เป็นการท�ำลายหลักการพื้นฐานการปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตยอย่างชัดแจ้ง
เท่านั้น ซึ่งหมายถึงเป็นการกระท�ำที่มีความตั้งใจและความมุ่งหมายอย่างแท้จริงที่จะ
ท�ำลายหลักการพื้นฐานของรัฐและรัฐธรรมนูญ โดยมีลักษณะที่เป็นการกระท�ำที่รุนแรง
และก้าวร้าวเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไปในทิศทางอื่นที่ไม่ใช่การปกครองในระบอบ
เสรี ป ระชาธิ ป ไตย ในขณะที่ ใ นระบบกฎหมายไทยนั้ น จะก� ำ หนดเหตุ ใ นการยุ บ
พรรคการเมืองไว้ค่อนข้างกว้าง กล่าวคือนอกเหนือจากการกระท�ำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขแล้ว การกระท�ำ
ผิดกฎหมายของพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง โดยเฉพาะการกระท�ำ
ผิดกฎหมายเลือกตั้ง ย่อมเป็นเหตุในการยุบพรรคการเมืองด้วย ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า
การยุบพรรคการเมืองในระบบกฎหมายไทยนัน้ สามารถท�ำได้งา่ ยกว่าในระบบกฎหมาย
เยอรมัน ซึ่งการที่พรรคการเมืองถูกยุบลงได้โดยง่ายนั้น ย่อมกระทบต่อเสรีภาพของ
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พรรคการเมืองในการเข้าร่วมก่อตั้งเจตจ�ำนงทางการเมืองของประชาชน และการยุบ
พรรคการเมืองที่เกิดขึ้นประเทศไทยนั้นย่อมมีแนวโน้มที่จะน�ำไปสู่ปัญหาและข้อพิพาท
ทางการเมืองซึ่งเป็นผลจากค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต่อไปด้วย
5.2 การใช้ “หลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้” ในประเทศไทย
		 หลังจากที่ได้ศึกษาถึงที่มาของข้อความคิดว่าด้วยหลักประชาธิปไตยที่ปกป้อง
ตนเองได้ (Streitbare Demokratie; Militant Democracy) ทั้งในต่างประเทศและใน
ประเทศไทย รวมถึงปัญหาและอุปสรรคของการปรับใช้หลักการดังกล่าวในทัง้ สองระบบ
กฎหมายแล้วนั้น จากการศึกษาพบปัญหาที่ส�ำคัญรวม 6 ประการ ดังนี้
5.2.1 ปัญหาความไม่ชดั เจนของหลักการพืน้ ฐานหรือคุณค่าพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญ
ที่สุดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย”
		 จากการศึกษาวิเคราะห์ปญ
ั หาการบังคับใช้หลักประชาธิปไตยทีป่ กป้องตนเองได้
ในระบบกฎหมายไทยเปรียบเทียบกับในกฎหมายต่างประเทศ จะพบว่าในระบบกฎหมายไทย
รวมถึงในระบบรัฐธรรมนูญไทยนั้นมีปัญหาประการส�ำคัญที่สุด ได้แก่ ปัญหาเรื่อง
ความไม่ชัดเจนว่า “อะไรคือสิ่งที่เป็นหลักการพื้นฐานหรือเป็นคุณค่าพื้นฐานที่ส�ำคัญ
ที่สุดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย” ซึ่งปัญหานี้เองเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อการใช้
การตีความรัฐธรรมนูญ รวมถึงส่งผลต่อการก�ำหนดหน้าที่ในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญให้
ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรของรัฐทั้งหลายด้วย กล่าวให้แคบที่สุด ทั้งในทางวิชาการ
และในค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะต้องให้ความหมายและขอบเขตที่ชัดเจนของ
ค�ำว่า “หลักการพื้นฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข” และการตรากฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการพิพากษาคดี
ตามกฎหมายจะต้องมีเป้าหมายเพื่อการพิทักษ์หลักการพื้นฐานดังกล่าว หรือจะต้อง
สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานดังกล่าวด้วย และในกรณีที่มีคุณค่าอื่นใดที่มาปะทะหรือ
ขัดแย้งกับหลักการพิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตย องค์กรของรัฐทัง้ หลาย
โดยเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญจะต้องท�ำการชั่งน�้ำหนักว่าหลักการใดที่มีคุณค่าสูงสุด และ
ตีความรัฐธรรมนูญและกฎหมายให้สอดคล้องกับคุณค่าสูงสุดดังกล่าวนั้น
		 ทัง้ นี้ ผลของการตีความรัฐธรรมนูญในกรณีเฉพาะเรือ่ งเฉพาะราวนัน้ ควรจะต้อง
ถือว่า คุณค่าในทางประชาธิปไตยหรือการพิทกั ษ์หลักการพืน้ ฐานของระบอบประชาธิปไตย
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เป็นเป้าหมายสูงสุดของการใช้และตีความกฎหมาย ซึ่งคุณค่าพื้นฐานเช่นว่านั้น ได้แก่
หลักอ�ำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน หลักการแบ่งแยกอ�ำนาจ หลักความเป็นกฎหมาย
สูงสุดของรัฐธรรมนูญ หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท�ำทางปกครอง หลักการ
ปกครองโดยเสียงข้างมากที่เคารพฝ่ายข้างน้อย หลักการบริหารงานโดยรับผิดชอบของ
รัฐบาล หลักการมีพรรคการเมืองหลายพรรคและการรักษาความเสมอภาคในโอกาสของ
พรรคการเมือง เป็นต้น
		 5.2.2 ปัญหาความไม่ชัดเจนของกลไกในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญและระบอบ
ประชาธิปไตย
		 สืบเนื่องจากปัญหาความไม่ชัดเจนว่าอะไรคือคุณค่าสูงสุดในทางรัฐธรรมนูญ
และคุณค่าสูงสุดของระบอบประชาธิปไตย ย่อมท�ำให้กลไกในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
และระบอบประชาธิปไตยเกิดความพร่าเลือนตามไปด้วย ทั้งนี้จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า
กลไกในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตยที่ปรากฎในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยและในกฎหมายฉบับต่าง ๆ นั้นยังมีความไม่ชัดเจนว่า เป็นกลไก
ที่มุ่งพิทักษ์หลักการปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตยหรือไม่ ทั้งนี้กลไกตามหลัก
ประชาธิปไตยทีป่ กป้องตนเองได้นนั้ จะต้องรักษาไว้ซงึ่ คุณค่าทัง้ สองด้านให้ได้ดลุ ยภาพกัน
ซึ่งได้แก่ การพิทักษ์รัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตยและการคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนและพรรคการเมืองทัง้ หลาย ดังนัน้ กลไกเช่นว่านัน้ ไม่ควรก�ำหนด
ให้องค์กรของรัฐโดยเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญมีดุลพินิจมากเกินไป จนท�ำให้การใช้อ�ำนาจ
เพื่อการพิทักษ์รัฐธรรมนูญและรอบประชาธิปไตยนั้น มีผลเป็นการท�ำลายสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนและของพรรคการเมืองทั้งหลายลงโดยสิ้นเชิง
		 ในประเด็นดังกล่าว ผู้วิจัยมีข้อเสนอว่า ในการก�ำหนดกลไกการใช้อ�ำนาจของ
ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรของรัฐอืน่ ๆ นัน้ จะต้องมีความชัดเจนว่าสามารถใช้อำ� นาจได้
ในขอบเขตเพียงใด รวมถึงมีเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจใช้อ�ำนาจที่ชัดเจนอย่างไรบ้าง
ยกตัวอย่างเช่น การก�ำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจในการยุบพรรคการเมืองที่
ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนัน้ จะต้องระบุไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมืองให้มีความชัดเจนว่า กรณีใดบ้างที่ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจในการ
ชีข้ าดและก�ำหนดผลให้มกี ารยุบพรรคการเมือง ทัง้ นีใ้ นการก�ำหนดกลไกดังกล่าวจะต้อง
ท�ำให้เห็นได้อย่างชัดแจ้งด้วยว่า ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรของรัฐทั้งหลายมีอ�ำนาจ
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จ�ำกัด และอาจตัดสินยุบพรรคการเมืองซึ่งเป็นการกระทบเสรีภาพของพรรคการเมือง
อย่างมากนั้น ได้เฉพาะเมื่อเกิดกรณีที่เข้าเงื่อนไขที่กฎหมายก�ำหนดให้อ�ำนาจตนเอง
ไว้โดยชัดแจ้งเท่านั้น ผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่า เพื่อให้การตัดสินยุบพรรคการเมืองโดย
ศาลรัฐธรรมนูญมีความชอบธรรมทางรัฐธรรมนูญ ความชอบธรรมทางการเมือง รวมทัง้
ความชอบธรรมในทางประชาธิปไตยนั้น กลไกที่มอบอ�ำนาจให้แก่ศาลรัฐธรรมนูญ
ในการยุบพรรคการเมืองนั้น ควรถูกก�ำหนดเอาไว้ในรัฐธรรมนูญเป็นการชัดแจ้งเท่านั้น
นอกจากนั้น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองไม่ควรมี
ข้อความที่ให้อ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญในการยุบพรรคการเมืองที่กว้างหรือมากไปกว่า
ทีถ่ กู ก�ำหนดเอาไว้ในรัฐธรรมนูญ เพือ่ หลีกเลีย่ งปัญหาความชอบธรรมในทางรัฐธรรมนูญ
และในทางการเมืองของค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ทัง้ นี้ เมือ่ พิจารณาเหตุในการยุบ
พรรคการเมืองในมาตรา 92 พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. 2560 ซึ่งบัญญัติว่า
		 “เมือ่ คณะกรรมการมีเหตุอนั ควรเชือ่ ได้วา่ พรรคการเมืองใดกระท�ำการอย่างหนึง่
อย่างใดดังต่อไปนี้ ให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคการเมืองนั้น
		 1. กระท�ำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอ�ำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งไม่ได้
เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
		 2. กระท�ำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
		 3. กระท�ำการฝ่าฝืนมาตรา 20 วรรคสอง มาตรา 28 มาตรา 30 มาตรา 36
มาตรา 44 มาตรา 45 มาตรา 46 มาตรา 72 หรือมาตรา 74
		 4. มีเหตุอันจะต้องยุบพรรคการเมืองตามที่กฎหมายก�ำหนด
		 เมื่ อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ด� ำ เนิ น การไต่ ส วนแล้ ว มี ห ลั ก ฐานอั น ควรเชื่ อ ได้ ว ่ า
พรรคการเมืองกระท�ำการตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมือง และ
เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น”
		 จะพบว่า เหตุในการยุบพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 สามารถแยกออกได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

_20-0283(001-536)P5.indd 365

14/7/2563 BE 10:22

366 | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

		 1. กลุ่มที่เป็นการตอบโต้การกระท�ำที่เป็นอันตรายต่อหลักการพื้นฐานการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยตรง ได้แก่
1) กระท�ำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข หรือเพือ่ ให้ได้มาซึง่ อ�ำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธกี ารซึง่ ไม่ได้เป็นไปตาม
วิถที างทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญ และ 2) กระท�ำการอันอาจเป็นปฏิปกั ษ์ตอ่ การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งกลไกเช่นว่านี้อาจกล่าว
ได้ว่ามีความสอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้
		 2. กลุ่มที่เป็นการตอบโต้การด�ำเนินการของพรรคการเมืองที่มีลักษณะขัดต่อ
กฎหมายเลือกตั้ง ซึ่งเป็นเรื่องในทางเทคนิค รวมถึงการให้อ�ำนาจฝ่ายนิติบัญญัติในการ
ตรากฎหมายเพิ่มเติมว่า จะก�ำหนดให้มีการยุบพรรคการเมืองจากเหตุอื่น ๆ ได้ด้วย
ดังที่มาตรา 92 บัญญัติว่า “พรรคการเมืองอาจถูกยุบหากกระท�ำการฝ่าฝืนมาตรา 20
วรรคสอง มาตรา 28 มาตรา 30 มาตรา 36 มาตรา 44 มาตรา 45 มาตรา 46
มาตรา 72 หรือมาตรา 74 รวมถึงหากฝ่าฝืนเหตุอื่น ๆ ตามที่กฎหมายก�ำหนด”
		 นอกจากนี้จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า เหตุในการยุบพรรคการเมืองตามพระราช
บัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 นัน้ ถูกก�ำหนดเอาไว้กว้าง
กว่าในบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2560) ดังนัน้ เพือ่
แก้ปญ
ั หาระดับความชอบธรรมในทางรัฐธรรมนูญของค�ำสัง่ ยุบพรรคการเมือง เหตุในการ
ยุบพรรคการเมืองควรถูกก�ำหนดเอาไว้โดยตรงในรัฐธรรมนูญ และควรก�ำหนดให้แคบ
เฉพาะการยุบพรรคการเมืองที่เป็นการตอบโต้การกระท�ำที่เป็นการท�ำลายหลักการ
พื้นฐานการปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเท่านั้น ทั้งนี้ไม่ควรรวมถึง
การกระท�ำของพรรคการเมืองทั้งหลายที่มีลักษณะเป็นแต่เพียงการขัดต่อกฎหมาย
เลือกตัง้ หรือกฎหมายในทางเทคนิคเท่านัน้ ทัง้ นี้ เนือ่ งจากหลักการทีว่ า่ ศาลรัฐธรรมนูญ
เป็นศาลทีถ่ กู จัดตัง้ ขึน้ มาโดยมีวตั ถุประสงค์เฉพาะ คือการรักษาความเป็นกฎหมายสูงสุด
ของรัฐธรรมนูญ โดยการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำทางนิตบิ ญ
ั ญัติ
เป็นหลัก การก�ำหนดเขตอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญจึงเป็นไปตามหลักการก�ำหนด
เขตอ�ำนาจศาลแบบเฉพาะเจาะจง (Enumerationsprinzip) ซึง่ อธิบายได้วา่ เขตอ�ำนาจ
ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องถูกก�ำหนดไว้เป็นเรื่อง ๆ อย่างชัดแจ้งในรัฐธรรมนูญเท่านั้น และ
ไม่สามารถตีความขยายเขตอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญออกไปจนเกินกว่าเจตนารมณ์ของ
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รัฐธรรมนูญได้ นอกจากนี้ ในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิได้มีบทบัญญัติเปิดช่องให้รัฐสภา
มีอ�ำนาจออกกฎหมายก�ำหนดเขตอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมไปจากที่บัญญัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญ รัฐสภาก็ย่อมไม่สามารถออกกฎหมาย “ขยาย” หรือเพิ่มเติมเขต
อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญได้ ซึ่งแตกต่างจากการก�ำหนดเขตอ�ำนาจศาลยุติธรรมและ
ศาลปกครอง471
		 ในระบบกฎหมายเยอรมันนัน้ เนือ่ งจากกฎหมายพืน้ ฐานแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนีซึ่งถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญบัญญัติให้อ�ำนาจรัฐสภาในการตรากฎหมายเพิ่มเติม
อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญไว้อย่างชัดแจ้ง กรณีจงึ ไม่มปี ญ
ั หาในทางปฏิบตั ิ แม้กระนัน้ ใน
ทางวิชาการก็เห็นกันว่ารัฐสภาไม่สามารถบัญญัตกิ ฎหมายขยายอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญ
อย่างใดก็ได้ แต่อ�ำนาจที่ก�ำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมนั้นจะต้องเป็นอ�ำนาจที่
เกี่ยวเนื่องกับอ�ำนาจที่ปรากฎอยู่แล้วในรัฐธรรมนูญ ส�ำหรับในระบบกฎหมายฝรั่งเศส
ฝ่ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ ไ ม่ อ าจตรากฎหมายขยายอ� ำ นาจให้ ค ณะตุ ล าการรั ฐ ธรรมนู ญ ได้
การบัญญัติอ�ำนาจของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมนั้นจะต้องกระท�ำโดยแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ472
		 นอกจากนี้ เมือ่ พิจารณาจากสถานะและภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญแล้วจะพบว่า
รัฐธรรมนูญก�ำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำ� นาจหน้าทีต่ รวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของ “พระราชบัญญัต”ิ และ “พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ” ซึง่ เป็นผลผลิตจาก
การใช้อ�ำนาจของรัฐสภา หรืออาจเรียกว่าเป็น “นิติกรรมทางนิติบัญญัติ” โดยนัยนี้
ศาลรัฐธรรมนูญในฐานะผูต้ รวจสอบย่อมมีสถานะเหนือกว่ารัฐสภาซึง่ เป็นผูถ้ กู ตรวจสอบ
ดังนัน้ โดย “ตรรกะ” แล้วการเพิม่ เติมเขตอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญจึงไม่อาจเกิดขึน้ ได้โดย
กระบวนการทางรัฐสภาหรือโดยนิตกิ รรมทางนิตบิ ญ
ั ญัตซิ งึ่ ตามสภาพของความสัมพันธ์
แล้วย่อมถูกตรวจสอบได้โดยศาลรัฐธรรมนูญ เพราะฉะนั้น หากยอมรับอ�ำนาจของ
471

472

บรรเจิด สิงคะเนติ, ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ, เพิ่งอ้าง, หน้า 175 – 177; บรรเจิด สิงคะเนติ,
“บทวิเคราะห์ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 24/2543 เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย
การสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ,” ใน รวมบทวิเคราะห์ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง, กรุงเทพฯ: วิญญูชน,
2547, หน้า 29, 33-34; และวรเจตน์ ภาคีรัตน์, วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ: ศึกษาเปรียบเทียบ
กรณีของศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศกับศาลรัฐธรรมนูญไทย, กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2546, หน้า 24.
วรเจตน์ ภาคีรัตน์, เพิ่งอ้าง, หน้า 126.
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รัฐสภาในการบัญญัติกฎหมายขยายหรือเพิ่มเขตอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญได้ ผลประการ
ต่อมาก็จะกลายเป็นว่ารัฐสภาย่อมมีอ�ำนาจบัญญัติกฎหมายลดหรือตัดทอนเขตอ�ำนาจ
ของศาลรัฐธรรมนูญที่ตนได้เคยให้ไว้ได้ดุจเดียวกัน สภาพการณ์ดังกล่าวนี้เองที่จะสร้าง
ความสับสนและไร้ระเบียบ (disorder) ขึ้นในโครงสร้างของสถาบันการเมืองและระบบ
กฎหมายของรัฐ ท�ำให้โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจหน้าที่ของสถาบันการเมือง
ระดับสูงที่รัฐธรรมนูญได้วางไว้ต้องเสียไป
		 นอกจากนี้ อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อองค์กรอื่นและ
ต่อสังคมค่อนข้างสูง เช่น หากวินิจฉัยว่ากฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญ
กฎหมายฉบับนั้นย่อมไม่มีผลใช้บังคับ ซึ่งเรียกว่า “อ�ำนาจนิติบัญญัติในทางปฏิเสธ”
เมือ่ ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรทีม่ อี ำ� นาจมากเช่นนี้ การตีความเขตอ�ำนาจก็ยงิ่ ควรตีความ
อย่างจ�ำกัด ไม่ควรตีความหรือบัญญัตกิ ฎหมายเป็นการขยายขอบเขตอ�ำนาจขององค์กร
ให้กว้างเกินกว่าเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญอันจะกระทบต่อดุลยภาพขององค์กรต่าง ๆ
		 อย่างไรก็ตาม เหตุผลทีก่ ล่าวมาข้างต้นก็หาใช่หลักการเคร่งครัดเด็ดขาดถึงขนาดว่า
รัฐสภาไม่สามารถบัญญัติกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญหรือเขตอ�ำนาจ
ศาลรัฐธรรมนูญได้เลย หากแต่ในกรณีที่ตัวบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเองได้บัญญัติ
“ยินยอม” ให้รฐั สภามีอำ� นาจออกกฎหมายเกีย่ วกับศาลรัฐธรรมนูญได้ โดยมีบทบัญญัตทิ ี่
ชัดแจ้งและเจาะจงให้รฐั สภาสามารถบัญญัตกิ ฎหมายเพิม่ เติมเขตอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญ
จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ว่าอ�ำนาจหน้าที่ที่จะ
บัญญัติขึ้นใหม่นั้นจะต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับอ�ำนาจหน้าที่ที่มีอยู่แต่เดิมของ
ศาลรัฐธรรมนูญด้วย เช่นนี้รัฐสภาก็สามารถออกกฎหมายโดยอาศัยอ�ำนาจดังกล่าวที่
รัฐธรรมนูญให้ไว้ได้473
		 5.2.3 ปัญหาการใช้การตีความรัฐธรรมนูญและกฎหมายของศาลรัฐธรรมนูญ
		 ปัญหาที่ส่งผลโดยตรงต่อความส�ำเร็จหรือความล้มเหลวในการใช้กลไกตามหลัก
ประชาธิปไตยทีป่ กป้องตนเองได้ ได้แก่ ปัญหาการใช้การตีความรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
ของศาลรัฐธรรมนูญ ทัง้ นีเ้ มือ่ พิจารณาจากแนวค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแล้วจะพบ
473

ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์, เขตอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญ, วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551, หน้า 71-72.
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ปัญหาพืน้ ฐานว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีแนวโน้มทีจ่ ะตีความอ�ำนาจในการยุบพรรคการเมือง
ของตนให้กว้างขวางออกไปกว่าทีค่ วรจะเป็น ซึง่ เป็นปัญหาโดยตรงทีท่ ำ� ให้พรรคการเมือง
ทั้งหลายถูกยุบได้ง่ายเกินไป และเป็นการกระทบต่อการใช้เสรีภาพทางการเมืองของ
ประชาชนและพรรคการเมืองโดยตรง ทัง้ นีป้ ญ
ั หาทีพ่ บในการใช้และการตีความกฎหมาย
ของศาลรัฐธรรมนูญได้แก่ การที่ศาลรัฐธรรมนูญมักน�ำเหตุในการยุบพรรคการเมือง
2 ประการมาใช้ปะปนกันไป ได้แก่ การตอบโต้การกระท�ำที่เป็นการกระทบหลักการ
พื้นฐานการปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตยโดยตรง กับการกระท�ำที่เป็นเพียงการ
ขัดต่อกฎหมายเลือกตั้ง ทั้งนี้ในทางทฤษฎีนั้น การกระท�ำของพรรคการเมืองที่ขัดต่อ
กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งนั้น ไม่จ�ำเป็นต้องเป็นการกระท�ำที่เป็นการท�ำลาย
หลักการพืน้ ฐานการปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตยเสมอไป ดังนัน้ ศาลรัฐธรรมนูญ
ไม่ควรเอาสองเรื่องดังกล่าวมาปะปนกัน และควรวินิจฉัยยุบพรรคการเมืองเฉพาะกรณี
ที่พรรคการเมืองนั้นมีเป้าหมายในการท�ำลายหลักการพื้นฐานการปกครองในระบอบ
เสรีประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเท่านั้น ในประการสุดท้าย เพื่อให้สอดคล้องกับที่มา
ในทางทฤษฎีของหลักประชาธิปไตยทีป่ กป้องตนเองได้ ศาลรัฐธรรมนูญควรยึดหลักการ
จ�ำกัดอ�ำนาจตนเอง (Judicial self-restraint) ในการใช้อำ� นาจวินจิ ฉัยยุบพรรคการเมือง
ด้วย ทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญควรจะตัดสินยุบพรรคการเมืองเฉพาะกรณีที่ได้ความอย่าง
ชัดแจ้งและปราศจากข้อสงสัยว่า พรรคการเมืองนั้น ๆ มีความมุ่งหมายอย่างแท้จริง
ในการท�ำลายระบอบประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญ ซึง่ ได้แก่ ความพยายามในการน�ำพา
ประเทศไปในทิศทางทางการเมืองอื่น ๆ ที่ไม่ใช่การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
และดังนั้น ศาลรัฐธรรมนูญควรจ�ำกัดอ�ำนาจตนเองโดยการไม่ยุบพรรคการเมืองที่
เพียงแต่ด�ำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เป็นการขัดต่อบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายเท่านั้น โดยแนวทางเช่นว่านี้เองที่จะท�ำให้ศาลรัฐธรรมนูญรักษาประโยชน์
ทั้งสองด้านให้ได้ดุลยภาพกัน ได้แก่ การรักษาหน้าที่ตามหลักประชาธิปไตยที่ปกป้อง
ตนเองได้ และการรักษาสิทธิเสรีภาพ รวมถึงเสรีภาพทางการเมืองของประชาชนและ
ของพรรคการเมือง ดังนั้นศาลรัฐธรรมนูญจะต้องรับบทบาทหลักในการรักษาและ
การพัฒนาข้อความคิดว่าด้วยการพิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตยให้เกิดขึน้
ให้ได้
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		 5.2.4 ปัญหาเกี่ยวกับหน่วยงานพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
		 เมื่อได้ท�ำการศึกษาเปรียบเทียบกลไกในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญและระบอบ
ประชาธิปไตยในประเทศไทยกับบางประเทศจะพบว่า ในบางประเทศ โดยเฉพาะใน
ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนั้นได้มีการจัดหน่วยหน่วยงานพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
ขึ้นมา โดยให้มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐฝ่ายบริหารอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อท�ำหน้าที่ในการสืบหาข่าวเกี่ยวกับการกระท�ำ
ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตย และเพื่อส่งต่อข้อมูลข่าวสาร
ในเรือ่ งดังกล่าวไปยังหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป โดยการด�ำเนินงานของหน่วยงานพิทกั ษ์
รัฐธรรมนูญเช่นว่านี้จะต้องเป็นอิสระจากหน่วยงานความมั่นคงอื่น ๆ เช่นต�ำรวจและ
ทหาร อย่างไรก็ตามเมือ่ พิจารณาว่าสมควรน�ำรูปแบบการจัดตัง้ หน่วยงานพิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญ
เช่นว่านั้นมาใช้ในประเทศไทยหรือไม่ ผู้วิจัยกลับมีความเห็นว่า การน�ำรูปแบบดังกล่าว
มาใช้ในประเทศไทยน่าจะก่อให้เกิดปัญหาหลายประการด้วยกัน ทั้งนี้เพราะในระบบ
ดังกล่าว มีความยากล�ำบากเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะควบคุมตรวจสอบการใช้อำ� นาจขององค์กร
พิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญว่าได้ดำ� เนินการในลักษณะทีเ่ ป็นการกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนและพรรคการเมืองหรือไม่ และในภาวะทีค่ วามเป็นนิตริ ฐั ยังไม่ถกู สถาปนาขึน้
อย่างแท้จริงในประเทศไทย การน�ำกลไกดังกล่าวมาใช้ อาจกลายมาเป็นเครื่องมือของ
ฝ่ายการเมืองทีจ่ ะใช้เป็นอาวุธท�ำลายพรรคการเมืองอืน่ ๆ ได้ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่า
องค์กรทีค่ วรมีบทบาทหลักในการพิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตย ยังคงเป็น
ศาลรัฐธรรมนูญ แม้ว่าจะเป็นการกระท�ำหน้าที่ในเชิงรับหรือเชิงตั้งรับก็ตาม
		 5.2.5 ปัญหาการรักษาความมัน่ คงของรัฐธรรมนูญกับแนวคิดในการแก้ไขเพิม่ เติม
รัฐธรรมนูญและการแสดงเจตจ�ำนงในการเข้าชื่อเพื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
		 การที่รัฐธรรมนูญได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไว้อย่าง
จ�ำกัด และก�ำหนดให้สาระส�ำคัญบางประการมิอาจถือเป็นการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ
หรืออีกนัยหนึ่งคือการที่รัฐธรรมนูญได้สร้างกลไกในการคุ้มครองความมั่นคงของ
รัฐธรรมนูญตามหลักการเรื่องประชาธิปไตยปกป้องตนเองเช่นกัน แต่อย่างไรก็ดี
จากสถานการณ์ทางการเมืองและแนวความคิดทางการเมืองของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
รวมทั้งพรรคการเมืองของไทยในปัจจุบันพบว่า มีกระแสต่อต้านรัฐธรรมนูญแห่ง
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ราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2560) ทัง้ ในเรือ่ งทีม่ าและเนือ้ หาบางประการ และยิง่ ไป
กว่านั้นได้มีแนวทางในการรวมตัวของผู้มีแนวคิดเช่นเดียวกันในการจัดท�ำรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่โดยกล่าวว่าเป็นการใช้วิถีทางประชาธิปไตยทั้งกระบวนการทางรัฐสภาและ
กระบวนการภายนอกรัฐสภา ในประเด็นสถานการณ์ดังกล่าวนี้ จะเห็นได้ว่าในการ
พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแม้มีบทบัญญัติในหมวด 15 ก�ำหนดขั้นตอนและ
กระบวนการไว้ที่มีความซับซ้อนกว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช
2540) และ (พุทธศักราช 2550) ก็ตาม รวมทัง้ มีกรณีทตี่ อ้ งส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัย
ดังนี้จึงเป็นการคุ้มครองหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญและการรักษา
ความมั่นคงของรัฐธรรมนูญ
		 แต่อย่างไรก็ดี ในกรณีทมี่ กี ารปลุกระดมมวลชนทัง้ ในฐานะบุคคล กลุม่ บุคคลหรือ
พรรคการเมืองให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ เช่นนี้เห็นว่าเป็นการกระท�ำที่มุ่งต่อสถานะ
ของรัฐธรรมนูญ อันหมายความว่า มิได้มงุ่ หมายให้มกี ารแก้ไขตามครรลองแห่งบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญ แต่เป็นการริเริ่มให้มีการจัดท�ำรัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งไม่ได้มีบทบัญญัติใดใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยรองรับไว้ให้กระท�ำได้ เช่นนี้กรณีจึงมีข้อพิจารณาว่า
การกระท�ำดังกล่าวเป็นการกระท�ำทีเ่ ป็นปฏิปกั ษ์ หรือเป็นการล้มล้างคุณค่าของรัฐธรรมนูญ
หรือไม่
		 กรณีดงั กล่าว ปรากฎในพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. 2560 ซึง่ ในกฎหมายดังกล่าวมีเนือ้ หาในการพิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตย
ที่ได้บัญญัติบทลงโทษไว้ในมาตรา 92 (2) ว่า “เมื่อคณะกรรมการมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า
พรรคการเมืองใดกระท�ำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่ง
ยุบพรรคการเมืองนั้น
		 (2) กระท�ำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (...)”
		 แต่อย่างไรก็ดีที่ผ่านมาศาลรัฐธรรมนูญยังไม่มีแนวค�ำวินิจฉัยในทางที่จะท�ำให้
เห็นว่ามาตรา 92 พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มีผลขยายวงไปเพียงใด
มีแต่ค�ำวินิจฉัยที่ 3/2562 กรณียุบพรรคไทยรักษาชาติเท่านั้น กรณีดังกล่าวข้างต้น
ศาลรัฐธรรมนูญในฐานะองค์กรที่ท�ำหน้าที่ในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญจึงควรวางบทบาท
ในเชิงรุกในการคุ้มครองรัฐธรรมนูญเพื่อเป็นบรรทัดฐานต่อไป
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5.2.6 ปัญหาความไม่ชดั เจนของกลไกตามหลักประชาธิปไตยทีป่ กป้องตนเอง
ได้ที่ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2560 กับการคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนและพรรคการเมือง
		 แม้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2560) จะได้รบั รองมาตรการ
และกลไกของหลักประชาธิปไตยทีป่ กป้องตนเองได้ไว้หลายประการ ทัง้ นีเ้ พือ่ การพิทกั ษ์
“ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข” ก็ตาม แต่เมือ่ เราพิจารณา
บทบัญญัติในมาตราต่าง ๆ ในรัฐธรรมนูญที่รองรับหลักการดังกล่าว จะพบว่ามีปัญหา
ความไม่ชัดเจน หรือการขาดรายละเอียดที่แน่นอนชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและพรรคการเมืองทั้งหลายได้ ทั้งนี้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2560) ได้รบั รองหลักประชาธิปไตยทีป่ กป้องตนเองได้
หรือการพิทักษ์ “ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ไว้ใน
บทบัญญัตอิ ย่างน้อยทีส่ ดุ 4 มาตราด้วยกัน ได้แก่ 1) การก�ำหนดหลักการห้ามแก้ไขเพิม่ เติม
รัฐธรรมนูญทีก่ ระทบหลักการพืน้ ฐานของรัฐและรัฐธรรมนูญ (มาตรา 255) 2) การก�ำหนด
ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจสั่งให้บุคคลเลิกกระท�ำการที่มีลักษณะเป็นการล้มล้าง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (มาตรา 49)
3) การก�ำหนดให้การจัดตั้งพรรคการเมืองจะต้องเป็นไปตามวิถีทางของการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข (มาตรา 45) และการก�ำหนด
หน้าที่ในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญและประชาธิปไตย (มาตรา 50)
		 ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่า “มาตรการยุบพรรคการเมือง” ซึ่งเป็นมาตรการที่มี
ความส�ำคัญทีส่ ดุ ของหลักประชาธิปไตยทีป่ กป้องตนเองได้นนั้ กลับไม่ได้รบั การบัญญัตไิ ว้
ในบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2560 โดยตรง แต่กลับไปปรากฎอยูใ่ นมาตรา 92
ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ซึ่งดังที่เคย
ได้อธิบายไปแล้วว่า เมือ่ พิจารณาจากบทบัญญัตมิ าตรา 92 ของพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญดังกล่าวแล้วกลับพบว่า กฎหมายได้กำ� หนดอ�ำนาจในการยุบพรรคการเมือง
กว้างไปกว่าเป้าหมายของหลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ กล่าวคือ ได้ก�ำหนดให้
ทัง้ การกระท�ำทีเ่ ป็นปฏิปกั ษ์ตอ่ การปกครองและระบอบประชาธิปไตย รวมถึงการกระท�ำ
ให้ได้มาซึง่ อ�ำนาจในการปกครองประเทศโดยวิถที างทีไ่ ม่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย
และการกระท�ำอื่น ๆ ที่เป็นแต่เพียงการการท�ำผิดหรือขัดต่อกฎหมายเลือกตั้งนั้น
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เป็นเหตุในการยุบพรรคการเมืองทัง้ สิน้ ซึง่ การใช้กลไกตามกฎหมายดังกล่าวนัน้ อาจมีผล
เป็นการท�ำลายเสรีภาพของพรรคการเมืองในการเข้ามามีสว่ นร่วมในการก�ำหนดเจตจ�ำนง
ทางการเมืองร่วมกับประชาชน ดังนั้นจึงเห็นสมควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
และกฎหมาย ก�ำหนดให้เหตุในการยุบพรรคการเมืองนัน้ จะต้องถูกก�ำหนดเอาไว้โดยตรง
และชัดแจ้งในบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ และจ�ำต้องก�ำหนดให้เหตุในการยุบพรรคการเมือง
มีลกั ษณะทีแ่ คบ กล่าวคือพรรคการเมืองจะต้องถูกยุบ เฉพาะกรณีทไี่ ด้ความอย่างชัดแจ้งว่า
พรรคการเมืองดังกล่าวได้ด�ำเนินการอย่างจริงจังและมีแบบแผนในการที่จะล้มล้าง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย หรือกล่าวอีกนัยหนึง่ เป็นความพยายามทีจ่ ะน�ำพา
รัฐไปสู่รูปแบบการปกครองอื่น ๆ ที่ไม่ใช่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเท่านั้น
		 นอกเหนือจากนั้นในบทบัญญัติบางมาตราที่รับรองหลักประชาธิปไตยที่ปกป้อง
ตนเองได้ ก็ยังมีปัญหาความไม่ชัดเจนเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะมาตรา 49 ที่ก�ำหนดว่า
“บุคคลจะใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่ได้” ทั้งนี้ “ผู้ใดที่ทราบว่ามีการกระท�ำดังกล่าว
ย่อมมีสทิ ธิรอ้ งต่ออัยการสูงสุดเพือ่ ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยสัง่ ให้เลิกการกระท�ำ
ดังกล่าวได้” และท้ายที่สุดมาตราดังกล่าวยังก�ำหนดต่อไปว่า “ในกรณีที่อัยการสูงสุด
มีคำ� สัง่ ไม่รบั ด�ำเนินการตามทีร่ อ้ งขอ หรือไม่ดำ� เนินการภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั
ค�ำร้องขอ ผู้ร้องขอจะยื่นค�ำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ได้ ทั้งนี้ การด�ำเนินการ
ตามมาตรานี้ไม่กระทบต่อการด�ำเนินคดีอาญาต่อผู้กระท�ำตามวรรคหนึ่ง” จะเห็นได้ว่า
บทบัญญัติในมาตรา 49 ข้างต้นมีปัญหาความไม่ชัดเจนอย่างน้อย 2 ประการด้วยกัน
ได้แก่ 1) ว่าใครบ้างที่เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแท้จริงในการยื่นค�ำร้องผ่านอัยการ
สูงสุดหรือยื่นค�ำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดว่ามีการ
กระท�ำที่เป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขหรือไม่ 2) ไม่มีเกณฑ์ในการชี้ขาดของศาลรัฐธรรมนูญที่ชัดเจนว่า
กรณีใดทีถ่ อื ว่าเป็นการกระท�ำทีเ่ ป็นปฏิปกั ษ์ตอ่ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข ซึง่ ให้อำ� นาจศาลรัฐธรรมนูญออกค�ำสัง่ ตามมาตรา 49 นี้
		 ทั้งนี้ในเรื่องสิทธิในการต่อต้านการกระท�ำที่เป็นการล้มล้างรัฐธรรมนูญหรือเป็น
ปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญนี้เห็นสมควรที่จะต้องท�ำการศึกษาเปรียบเทียบกับบทบัญญัติ
เรื่องดังกล่าวในกฎหมายพื้นฐานหรือรัฐธรรมนูญเยอรมัน ซึ่งได้รับการรับรองไว้ใน
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มาตรา 20 (4) ความว่า “ประชาชนชาวเยอรมันทุกคนย่อมมีสิทธิในการต่อต้านบุคคล
ทั้งหลายที่กระท�ำการกระทบต่อระเบียบพื้นฐานในทางรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่ไม่มี
หนทางอื่นใดที่จะช่วยเหลือได้” ผู้วิจัยได้เคยอธิบายเรื่องดังกล่าวไปแล้วในบทที่ 3 ว่า
บทบัญญัติดังกล่าวในรัฐธรรมนูญเยอรมันนั้น เป็นบทบัญญัติที่ไม่มีที่ใช้ในทางปฏิบัติ
หรือเป็นเพียงบทบัญญัติที่เป็นสัญลักษณ์ของความพยายามในการปกป้องรัฐธรรมนูญ
และประชาธิปไตยเท่านัน้ ทัง้ นีด้ ว้ ยเหตุผลทีว่ า่ มาตรา 20 (4) ดังกล่าวให้สทิ ธิประชาชน
ในการต่อต้านการกระท�ำทีเ่ ป็นการล้มล้างการปกครองได้เฉพาะกรณีทไี่ ม่มหี นทางอืน่ ใด
ทีจ่ ะช่วยเหลือได้หรือจะแก้สถานการณ์ดงั กล่าวได้ ดังนัน้ ก่อนทีจ่ ะใช้สทิ ธิตามมาตรานีไ้ ด้
จะต้องปรากฎว่าได้มคี วามพยายามในการใช้เครือ่ งมือหรือมาตราการทางกฎหมายอืน่ ๆ
ทัง้ หมดแล้ว แต่ยงั ไม่สามารถป้องกันเหตุดงั กล่าวได้ ทัง้ นีม้ ขี อ้ สังเกตตามระบบกฎหมาย
เยอรมันทีส่ ำ� คัญอยูว่ า่ โดยหลักแล้ว บุคคลทัง้ หลายย่อมไม่อาจอ้างบทบัญญัตมิ าตรา 20 (4)
ในเรื่องการต่อต้านการล้มล้างการปกครองนี้ขึ้นยับยั้งการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของ
รัฐสภา ซึ่งเป็นการใช้อ�ำนาจตามปกติได้ เว้นเสียแต่ว่า การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนี้
จะมีลักษณะเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เป็นการท�ำลายหลักการพื้นฐานของรัฐ
และรัฐธรรมนูญเท่านั้น ที่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เป็นปฏิปักษ์ต่อ
ระบอบประชาธิปไตย อันจะก่อให้เกิดสิทธิในการต่อต้านของประชาชนได้ หากว่าใช้
มาตรการอื่น ๆ แล้วยังไม่เป็นผลส�ำเร็จ
		 อย่ า งไรก็ ต าม เมื่ อ พิ จ ารณาบทบั ญ ญั ติ เรื่ อ งดั ง กล่ า วในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทยจะพบความแตกต่างว่า รัฐธรรมนูญก�ำหนดให้บคุ คลทัง้ หลาย “มีอำ� นาจ
เป็นการทั่วไป” ในการที่จะยื่นค�ำร้องผ่านอัยการสูงสุด หรือยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ
โดยตรง ให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งห้ามบุคคลหรือองค์กรของรัฐกระท�ำการที่เป็นปฏิปักษ์
ต่อรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตย ดังนั้น การใช้อ�ำนาจดังกล่าวของประชาชนจึงท�ำได้
โดยง่าย และผลที่ส�ำคัญก็คือ “เป็นการเปิดโอกาสอย่างกว้าง” ให้แก่ศาลรัฐธรรมนูญ
ในการทีจ่ ะออกค�ำสัง่ ว่าการกระท�ำของบุคคลหรือองค์กรใดเป็นปฏิปกั ษ์ตอ่ รัฐธรรมนูญ
ท�ำให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจอย่างกว้างขวางในเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจ
มีอ�ำนาจในการที่จะยับยั้งการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของรัฐสภา โดยถือว่าเป็นการ
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยได้ด้วย
ดังนั้นในบทบัญญัติมาตรา 49 ของรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2560 ควรก�ำหนดกรอบให้
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มีความชัดเจนด้วยว่า การกระท�ำใดที่ถือเป็นการกระท�ำที่เป็นปฏิปักษ์หรือเป็นการ
ล้มล้างการปกครอง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการจ�ำกัดดุลพินิจของศาลรัฐธรรมนูญ นอกจากนั้น
ควรก�ำหนดให้มคี วามชัดเจนว่าบุคคลใดหรือองค์กรใดบ้างทีเ่ ป็นผูม้ สี ทิ ธิในการยืน่ ค�ำร้อง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้พิจารณาในเรื่องดังกล่าวด้วย
5.3 วิเคราะห์แนวค�ำพิพากษาของศาลที่เกี่ยวกับการรัฐประหารและกบฏ
		 ในหัวข้อนี้จะได้ศึกษาวิเคราะห์แนวค�ำพิพากษาของศาลไทยที่ได้เคยพิพากษา
ในประเด็นปัญหาทางกฎหมายของสถานะแห่งผู้ถืออ�ำนาจรัฐ หรือ “รัฏฐาธิปัตย์”
ภายหลังการยึดอ�ำนาจหรือการรัฐประหารตลอดจนผูท้ ยี่ ดึ อ�ำนาจไม่สำ� เร็จซึง่ มีความผิด
ฐานเป็นกบฏ โดยจะแบ่งการน�ำเสนอออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค�ำพิพากษาเกี่ยวกับการ
ยึดอ�ำนาจและผู้ยึดกุมอ�ำนาจ “รัฏฐาธิปัตย์” (5.2.2.1) และค�ำพิพากษาที่เกี่ยวกับการ
เป็นกบฏ (5.2.2.2)
5.3.1 ค� ำ พิ พ ากษาที่ เ กี่ ย วกั บ การยึ ด อ� ำ นาจและผู ้ ยึ ด อ� ำ นาจกุ ม อ� ำ นาจ
“รัฏฐาธิปัตย์”
		 ในหัวข้อนี้จะแบ่งการศึกษาวิเคราะห์แนวค�ำพิพากษาในระบบศาลต่าง ๆ อัน
ได้แก่ ค�ำพิพากษาศาลฎีกา (5.3.1.1) ค�ำพิพากษาศาลปกครอง (5.3.1.2) และค�ำวินจิ ฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญ (5.3.1.3)
5.3.1.1 ค�ำพิพากษาศาลฎีกา
			 จากการศึ ก ษาค้ น คว้ า ผู ้ วิ จั ย พบค� ำ พิ พ ากษาศาลฎี ก าที่ เ คยวิ นิ จ ฉั ย หรื อ
อรรถาธิบายเกีย่ วกับความเป็น “รัฏฐาธิปตั ย์” หรือผูถ้ อื อ�ำนาจรัฐภายหลังการรัฐประหาร
ไว้ 3 ฉบับด้วยกัน ได้แก่ ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 45/2496 ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่
166/2505 และค�ำสัง่ ศาลฎีกาที่ 1131/2536 (ประชุมใหญ่) ดังจะน�ำเสนอตามล�ำดับ ดังนี้
			 1) ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 45/2496
			 นายทองเย็น หลีละเมียร เป็นโจทก์ ยืน่ ฟ้องกระทรวงการคลัง โดย ม.จ.วิวฒ
ั น์ชยั
ชัยยันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กับพวกเป็นจ�ำเลย
			 คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จ�ำเลยที่ 2 เป็นรัฐมนตรีว่าการได้สั่งปลดโจทก์ ซึ่งด�ำรง
ต�ำแหน่งปลัดกระทรวงการคลังออกจากราชการตามค�ำสัง่ ที่ 472/2490 โดยไม่มบี ำ� เหน็จ
บ�ำนาญ ทั้งที่โดยจ�ำเลยที่ 2 ไม่มีอ�ำนาจหน้าที่ที่จะปลดโจทก์ออกจากราชการได้ เพราะ
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พ.ศ. 2490 ซึง่ ใช้อยูใ่ นขณะนีท้ จี่ ำ� เลยที่ 2
ได้รับการแต่งตั้งเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั้น ไม่มีทางที่จะถือว่าเป็น
กฎหมายได้ ดังนั้น การเข้าเป็นรัฐมนตรีของจ�ำเลยที่ 2 จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และ
จ�ำเลยที่ 2 ได้ปฏิบัติการสั่งปลดโจทก์ออกจากราชการโดยละเมิดต่อพระราชบัญญัติ
ก�ำหนดวิธพี จิ ารณาลงโทษข้าราชการและพนักงานเทศบาล ผูก้ ระท�ำผิดหน้าทีห่ รือหย่อน
ความสามารถ พ.ศ. 2490 กล่าวคือ จ�ำเลยปลดโจทก์โดยไม่ปรากฎว่าได้มีการกระท�ำ
ผิดหน้าที่หรือหย่อนความสามารถตามมาตรา 4 และจ�ำเลยสั่งปลดโจทก์โดยไม่มีการ
สอบสวนตามมาตรา 6-10 ค�ำสั่งของกระทรงการคลังที่ 472/2490 จึงเป็นค�ำสั่งที่
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงขอให้ศาลสัง่ ว่า ค�ำสัง่ ของกระทรวงการคลังที่ 472/2490 เป็นค�ำสัง่
ทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย และให้จำ� เลยชดใช้คา่ เสียหายแก่โจทก์รวมเป็นเงิน 149,249 บาท
40 สตางค์
			 ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง
			 โจทก์อุทธรณ์
			 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน
			 โจทก์ฎีกา
			 ศาลฎีกาพิจารณาแล้ว ได้ความว่าใน พ.ศ. 2490 คณะรัฐประหารได้มีอ�ำนาจ
การปกครองประเทศไทยได้เป็นผลส�ำเร็จ การบริหารประเทศชาติในลักษณะเช่นนี้
คณะรัฐประหารย่อมมีอ�ำนาจที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก และออกกฎหมายตาม
ระบบแห่งการปฏิวตั ิ เพือ่ บริหารประเทศชาติตอ่ ไปได้ มิฉะนัน้ ประเทศชาติอาจจะตัง้ อยู่
ด้วยความสงบไม่ได้ ดังนัน้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พ.ศ. 2490
จึงเป็นกฎหมายอันสมบูรณ์ จ�ำเลยที่ 2 จึงเป็น รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลังโดยชอบ
			 ที่โจทก์กล่าวว่า จ�ำเลยสั่งปลดโจทก์ โดยไม่สอบสวน ไม่ไต่สวน เป็นการละเมิด
ต่อพระราชบัญญัตกิ ำ� หนดวิธกี ารพิจารณาลงโทษข้าราชการ ฯลฯ พ.ศ. 2490 นัน้ ก็เห็นว่า
เมื่อจ�ำเลยที่ 2 เป็นรัฐมนตรีโดยชอบแล้ว ก็ย่อมมีอ�ำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ก�ำหนดวิธีพิจารณาลงโทษข้าราชการ ฯลฯ พ.ศ. 2490 ซึ่งเป็นกฎหมายมอบอ�ำนาจให้
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่พิจารณาลงโทษผู้น้อยได้ตามควรแก่เหตุการณ์ ดั่งซึ่งบัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัตินั้นแล้ว จ�ำเลยที่ 2 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีอ�ำนาจที่จะ
พิจารณาลงโทษข้าราชการผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งโจทก์ซึ่งเวลานั้นด�ำรงต�ำแหน่ง
ปลัดกระทรวง
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			 ค�ำสัง่ ที่ 472/2490 มีขอ้ ความส�ำคัญถือได้วา่ จ�ำเลยปฏิบตั ริ าชการโดยประมาท
เลินเล่อในหน้าที่ราชการ เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงผิดตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2485 มาตรา 61 และอาศัยอ�ำนาจตาม
มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติก�ำหนดวิธีพิจารณาลงโทษข้าราชการและพนักงาน
เทศบาลผูก้ ระท�ำผิดหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ พ.ศ. 2490 จึงสัง่ ปลดโจทก์ออกจาก
ราชการได้
			 ค�ำสัง่ ฉบับนีเ้ ป็นค�ำสัง่ ทีอ่ อกมาในทางราชการ โดยอ�ำนาจและหน้าทีใ่ นต�ำแหน่ง
ราชการ มิใช่เป็นการส่วนตัว จะเห็นได้ว่าเป็นค�ำสั่งที่จ�ำเลยที่ 2 ใช้ดุลยพินิจพิจารณา
เหตุการณ์ที่โจทก์ปฏิบัติในหน้าที่ราชการแล้ว ปรับเข้ากับบทกฎหมายโดยเอาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายพลเรือนเป็นบทชี้ความผิดและยกเอาพระราชบัญญัติ
ก�ำหนดวิธีพิจารณาลงโทษเป็นบทก�ำหนดโทษ การกระท�ำดังนี้เป็นการสั่งราชการหรือ
ปฏิบัติราชการด้วยการใช้ดุลยพินิจวินิจฉัยตามบทกฎหมายที่ให้อ�ำนาจ เมื่อฟังได้ว่า
จ�ำเลยได้ออกค�ำสัง่ โดยสุจริตชอบด้วยอ�ำนาจและหน้าทีท่ งั้ ไม่มเี หตุทจี่ ะให้เห็นว่าจ�ำเลย
มุ่งจะให้เกิดการเสียหายแก่โจทก์ ดังนี้ แม้จ�ำเลยจะวินิจฉัยผิดพลาด ก็หาเป็นละเมิดไม่
			 จึงพิพากษายืน
			 นอกจากนี้ ในหนังสือรวมค�ำพิพากษาได้มีหมายเหตุท้ายค�ำพิพากษาของ
ศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย ที่แสดงทัศนะไว้อย่างน่าสนใจ จึงขอคัดมาลงไว้
ด้วยกันดังนี้
			“ค�ำพิพากษาฎีกาฉบับนี้ เป็นตัวอย่างอันดีทจี่ ะพิจารณาว่า ศาลยุตธิ รรมจ�ำต้อง
รับรองผลของการปฏิวัติหรือรัฐประหารซึ่งท�ำได้ส�ำเร็จและผู้กระท�ำได้กลายเป็นผู้มี
อ�ำนาจอันแท้จริงในรัฐอย่างแน่นอนโดยที่การรัฐประหารเมื่อ พ.ศ. 2490 มีลักษณะ
อย่างเดียวกับการปฏิวัติของเยอรมัน ค.ศ. 1918 หลังสงครามโลกคราวแรก ผู้เขียนจึง
ขอถือโอกาสนี้แปลค�ำพิพากษาศาลฎีกาเยอรมัน เพื่อเป็นการเทียบเคียงดังต่อไปนี้
ในค�ำพิพากษาฎีกาเยอรมันเล่ม 99 หน้า 287 ศาลฎีกาเยอรมันได้กล่าวว่า “กฎหมายนี้
(คือกฎหมายที่รัฐธรรมนูญของคณะปฏิวัติได้ออก) ย่อมเป็นอันสมบูรณ์และมีผลผูกพัน
ทางกฎหมาย เพราะแม้รฐั บาลซึง่ เป็นผูอ้ อกกฎหมายนัน้ จะเกิดขึน้ โดยการปฏิวตั ใิ ช้กำ� ลัง
ก็ดี แต่ก็สามารถยืนหยัดฐานะอันทรงอ�ำนาจของตนไว้ได้ ฉะนั้นในทางรัฐธรรมนูญ
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จึงต้องยอมรับอ�ำนาจของรัฐบาลดังกล่าว” (คืออ�ำนาจในการออกกฎหมาย) นอกจากนี้
ในค�ำพิพากษาฎีกาเยอรมันเล่ม 100 หน้า 27 ศาลฎีกาเยอรมันยังได้ กล่าวว่า อ�ำนาจของ
รัฐใหม่อันเกิดขึ้นโดยการปฏิวัตินี้ในทางรัฐธรรมนูญจะปฏิเสธ ไม่ยอมรับรองหาได้ไม่
เพราะการผิดต่อกฎหมายในการก่อให้เกิดการปฏิวัติขึ้นนั้น หาเป็นการขัดแย้งกับ
อ�ำนาจนัน้ แต่ประการใดไม่ เพราะการชอบด้วยกฎหมายแห่งการก่อให้เกิดขึน้ ย่อมไม่ใช่
คุณลักษณะอันเป็นสาระส�ำคัญของอ�ำนาจของรัฐอย่างใดเลย รัฐไม่อาจด�ำรงอยู่ได้
โดยปราศจากอ�ำนาจของรัฐ ทันทีทอี่ ำ� นาจเก่าได้ถกู ขจัดให้หมดไป ทันใดนัน้ อ�ำนาจใหม่
ซึ่งสามารถท�ำการได้ส�ำเร็จย่อมเข้ามาแทนที่อ�ำนาจเก่า วิถีทางแห่งการปฏิวัติได้แสดง
ด้วยว่าอ�ำนาจใหม่ได้เกิดขึน้ อย่างผูค้ รอบครองรัฐภายหลังทีอ่ ำ� นาจเก่าได้ถกู ท�ำลายลงไป
แล้ว และยังด�ำรงอยูใ่ นการคลีค่ ลายจัดสรรอย่างมัน่ คงฉะนัน้ รัฐบาลใหม่จงึ มีอำ� นาจออก
กฎหมายได้) ในค�ำพิพากษาฎีกาเยอรมัน (ฝ่ายอาญาเล่ม 53 หน้า 68) ศาลฎีกาเยอรมัน
ได้กล่าวว่ารัฐบาลของประชาชน (คือรัฐบาลปฏิวัติ) ได้ด�ำเนินการส�ำเร็จทุกหนทุกแห่ง
และสามารถขจัดกลุ่มของประชาชนที่ขัดขืน โดยอาศัยปัจจัยแห่งอ�ำนาจที่รัฐบาลนั้น
มีอยู่ได้ส�ำเร็จเด็ดขาด เท่านี้ก็เป็นอันเพียงพอที่อ�ำนาจที่รัฐบาลนี้มีอยู่อย่างแท้จริงจะ
ได้รับการรับรองของกฎหมาย” และในค�ำพิพากษาฎีกาเยอรมัน (ฝ่ายอาญา เล่ม 59
หน้า 157) ศาลฎีกาเยอรมันกล่าวว่า “การกระท�ำต่าง ๆ ในทางปฏิวัติอันแท้จริง คือ
การกระท�ำ ซึง่ เกิดจากการปฏิวตั อิ นั ได้ชยั ชนะอย่างเด็ดขาดนัน้ หาเป็นการผิดกฎหมาย
ตามความหมายของกฎหมายซึ่งก่อตั้งขึ้นใหม่ไม่”
			ค�ำพิพากษาฎีกาเยอรมันทีแ่ ปลมาข้างบนนีแ้ สดงว่า การปฏิวตั หิ รือรัฐประหาร
นั้น ในครั้งแรกเป็นการผิดกฎหมายแต่เมื่อใดผู้กระท�ำการปฏิวัติหรือรัฐประหารจน
ส�ำเร็จบริบูรณ์ กล่าวคือสามารถยืนหยัดอ�ำนาจอันแท้จริงของตนได้โดยปราบปราม
อ�ำนาจของรัฐบาลเก่าหรือกลุม่ ของบุคคลทีต่ อ่ ต้านแพ้ราบคาบไปแล้ว ก็เป็นรัฏฐาธิปตั ย์
มีอำ� นาจสูงสุดในรัฐ ฉะนัน้ จึงอยูใ่ นฐานะทีจ่ ะให้รฐั ธรรมนูญ ใหม่ และยกเลิกกฎหมายเดิม
บัญญัตกิ ฎหมายใหม่ตามชอบใจ ในคดีเรือ่ งนีป้ รากฎว่าเมือ่ มีการรัฐประหารส�ำเร็จแล้วก็
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2490 ขึ้น รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวย่อมใช้ได้
ในฐานะเป็นรัฐธรรมนูญอันแท้จริง รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง ซึง่ แต่งตัง้ โดยอาศัย
รัฐธรรมนูญฉบับชัว่ คราวจึงเป็นรัฐมนตรีทสี่ มบูรณ์ ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับกฎหมายต่าง ๆ นัน้
กฎหมายใดทีร่ ฐั ประหาร ไม่ยกเลิกเสียก่อนประกาศใช้รฐั ธรรมนูญฉบับชัว่ คราว กฎหมาย
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นั้นก็ยังใช้ได้ต่อไป ฉะนั้น เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้อาศัยอ�ำนาจตาม
พระราชบัญญัติก�ำหนดวิธีวิธีพิจารณาลงโทษข้าราชการ ฯลฯ พ.ศ.2490 จึงให้ปลด
โจทก์ออกจากต�ำแหน่ง ถ้าการปลดเข้าเงื่อนไขดังที่พระราชบัญญัติดังกล่าวก�ำหนดไว้
การปลดก็เป็นอันสมบูรณ์ เมือ่ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลังมีอำ� นาจท�ำได้ การปลด
จ�ำเลยออกจากราชการจึงเป็นการกระท�ำที่มีอ�ำนาจท�ำได้ ฉะนั้นจึงไม่เป็นการ “กระท�ำ
ต่อผู้อื่นโดยผิดต่อกฎหมาย” ตามความหมายแห่ง ป.พ.พ. มาตรา 420”
			จากเหตุผลที่ศาลฎีกายกขึ้นมาประกอบการวินิจฉัยในส่วนของ “สถานะทาง
กฎหมาย” ของรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2490 คณะรัฐประหารในปี พ.ศ. 2490 ตลอดจน
ผลของการใช้อำ� นาจของคณะรัฐประหารนัน้ พบว่า ศาลได้ถอื เอา “ผลสัมฤทธิ”์ ของการท�ำ
รัฐประหารมาเป็น “เกณฑ์” ในการวินิจฉัยสถานะทางกฎหมายของคณะรัฐประหารว่า
เมื่อ “คณะรัฐประหารได้มีอ�ำนาจการปกครองประเทศไทยได้เป็นผลส�ำเร็จ” ผลของ
ความส�ำเร็จดังกล่าว จึงท�ำให้คณะรัฐประหารมีสถานะเป็น “รัฏฐาธิปัตย์” กล่าวคือ
“คณะรัฐประหารย่อมมีอำ� นาจทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง แก้ไข ยกเลิก และออกกฎหมายตามระบบ
แห่งการปฏิวัติ” อีกทั้งยังได้ให้เหตุผลประกอบอีกชั้นหนึ่งว่า “เพื่อบริหารประเทศชาติ
ต่อไปได้ มิฉะนั้นประเทศชาติอาจจะตั้งอยู่ด้วยความสงบไม่ได้” จึงเห็นได้ว่า ศาลฎีกา
ได้ยึดถือปรัชญาของส�ำนักกฎหมายฝ่ายบ้านเมือง (Positive Law School) ที่ถือว่า
กฎหมายคือค�ำสัง่ ค�ำบัญชาของรัฏฐาธิปตั ย์ เมือ่ กฎเกณฑ์นน้ั ออกมาโดยอาศัยอ�ำนาจของ
ผูถ้ อื อ�ำนาจสูงสุดในรัฐคือ คณะรัฐประหาร ก็ยอ่ มมีสถานะเป็นกฎหมาย เพราะไม่เช่นนัน้
แล้วบ้านเมืองก็จะวุ่นวายได้ ทั้งนี้ โดยมิพักต้องพิจารณาในเนื้อหาว่า ค�ำสั่งค�ำบัญชาที่
คณะรัฐประหารออกมานั้นจะกระทบต่อหลักการพื้นฐานในระบอบเสรีประชาธิปไตย
หรือไม่ อย่างไร
			 2) ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1662/2505
			 นายจ�ำรัส พัฒนมงคล เป็นโจทก์ยนื่ ฟ้อง นายเชาว์ พงษ์ประดิษฐ์ เป็นจ�ำเลยที่ 1
และร้อยต�ำรวจเอกเสนีย์ เรืองวงษ์วาร เป็นจ�ำเลยที่ 2
			 เดิมโจทก์ฟ้องจ�ำเลยทั้งสองว่าร่วมกันกระท�ำผิดคดีนี้ ในชั้นไต่สวนศาลชั้นต้น
และศาลอุทธรณ์เห็นว่า คดีมมี ลู เฉพาะจ�ำเลยที่ 2 ส่วนจ�ำเลยที่ 1 ให้ยกฟ้อง คดีจงึ ด�ำเนิน
มาโดยมี ร.ต.อ.เสนีย์ ตกเป็นจ�ำเลยแต่ผู้เดียว โดยโจทก์ฟ้องว่าบังอาจกลั่นแกล้งจับกุม
โจทก์มากักขังไว้ 27 วัน ขอให้ลงโทษจ�ำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157,
310
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			 จ�ำเลยให้การปฏิเสธ
			 ศาลชั้นต้นเห็นว่า การกระท�ำของจ�ำเลยที่จับโจทก์ โจทก์น�ำสืบฟังไม่ได้ว่า
จ�ำเลยมีเจตนาแกล้งทั้งจ�ำเลยไม่ได้ท�ำให้โจทก์เสียเสรีภาพ พิพากษายกฟ้อง
			 โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน
			 โจทก์ฎีกา
			 ศาลฎีกาเห็นว่า เมื่อใน พ.ศ. 2501 คณะปฏิวัติให้ท�ำการยึดอ�ำนาจปกครอง
ประเทศไทยได้เป็นผลส�ำเร็จ หัวหน้าคณะปฏิวัติย่อมเป็นผู้ใช้อ�ำนาจปกครองบ้านเมือง
ข้ อ ความใดที่ หั ว หน้ า คณะปฏิ วั ติ สั่ ง บั ง คั บ ประชาชน ก็ ต ้ อ งถื อ ว่ า เป็ น กฎหมาย
แม้พระมหากษัตริยจ์ ะมิได้ทรงตราออกมาด้วยค�ำแนะน�ำและยินยอมของสภาผูแ้ ทนราษฎร
หรือสภานิติบัญญัติของประเทศก็ตาม ฉะนั้น ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 21
ซึ่งประกาศค�ำสั่งของหัวหน้าคณะปฏิวัติบังคับแก่ประชาชนดังกล่าว จึงเป็นกฎหมาย
ที่ใช้บังคับในการปกครองในลักษณะเช่นนั้นได้ จ�ำเลยจึงอาศัยอ�ำนาจตามประกาศ
ฉบับนี้ท�ำการจับกุมควบคุมโจทก์ได้โดยชอบ ฎีกาโจทก์ไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ค�ำพิพากษาศาลอุทธรณ์
			 พิพากษายืน
			 เช่ น เดี ย วกั บ ค� ำ พิ พ ากษาศาลฎี ก าที่ 45/2496 ค� ำ พิ พ ากษาศาลฎี ก าที่
1662/2505 ก็ใช้เหตุผลเดียวกันในการวินิจฉัยว่า ประกาศของคณะปฏิวัติมีสถานะ
เป็นกฎหมาย เนื่องจากคณะปฏิวัติสามารถยึดอ�ำนาจปกครองประเทศได้เป็นผลส�ำเร็จ
หัวหน้าคณะปฏิวตั ยิ อ่ มเป็นมีสถานะเป็น “รัฏฐาธิปตั ย์” หรือผูใ้ ช้อำ� นาจปกครองบ้านเมือง
ดังนั้น ข้อความใดหรือการกระท�ำใดที่หัวหน้าคณะปฏิวัติสั่งหรือบังคับต่อประชาชน
ย่อมเป็นกฎหมาย แม้พระมหากษัตริยจ์ ะมิได้ทรงตราออกมาด้วยค�ำแนะน�ำและยินยอม
ของสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสภานิตบิ ญ
ั ญัตขิ องประเทศซึง่ เป็นกระบวนการตรากฎหมาย
ตามรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยก็ตาม จึงย่อมเป็นการยืนยันถึง “ส�ำนักคิดทางกฎหมาย”
(Legal School of Thought) ของศาลฎีกาไทย
			 3) ค�ำสั่งศาลฎีกาที่ 1131/2536 (ประชุมใหญ่)
			 ร้อยต�ำรวจเอก เฉลิม อยู่บ�ำรุง ได้ยื่นค�ำร้องต่อศาลฎีกา โดยมีพนักงานอัยการ
ส�ำนักงานอัยการสูงสุด เป็นผู้คัดค้าน
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			 ผูร้ อ้ งยืน่ ค�ำร้องว่า เมือ่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2534 คณะรักษาความสงบเรียบร้อย
แห่ ง ชาติ (รสช.) ได้เข้ายึดและควบคุมอ�ำนาจในการปกครองประเทศ ต่อมาได้
ออกประกาศ รสช. ฉบับที่ 26 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน (คตส.) ขึ้น
ท�ำการตรวจสอบทรัพย์สินของนักการเมืองต่อมา คตส. ได้พิจารณามีค�ำวินิจฉัยว่า
ทรัพย์สินของผู้ร้องทั้งที่อยู่ในนามของผู้ร้อง บุตร ภริยา และบุคคลอื่นได้มาโดยมิชอบ
หรือมีเพิ่มขึ้นผิดปกติให้ตกเป็นของแผ่นดิน ผู้ร้องเห็นว่าการด�ำเนินการและค�ำวินิจฉัย
ของ คตส. ขัดต่อกฎหมายหลักนิติธรรม และข้อเท็จจริง ขอให้เพิกถอนค�ำวินิจฉัยของ
คตส. ในกรณีของผู้ร้อง
			 ผู้คัดค้านยื่นค�ำคัดค้านว่า เมื่อ รสช. ได้ยึดและเข้าควบคุมอ�ำนาจปกครอง
ประเทศ ย่อมมีอ�ำนาจสูงสุดในประเทศรัฏฐาธิปัตย์มีอ�ำนาจออกกฎหมายและค�ำสั่ง
เพื่อใช้บังคับได้นอกจากนั้นธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2534 รับรองว่า
ประกาศ รสช. ฉบับที่ 26 และประกาศหรือค�ำสัง่ ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ได้ออกก่อนวันใช้ธรรมนูญ
การปกครองราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 เป็นประกาศและค�ำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
ในการวินิจฉัยเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ร้อง คตส. ได้วินิจฉัยตามหลักเกณฑ์ด้วยความ
ชอบธรรม ขอให้ยกค�ำร้อง
			 ระหว่างสืบพยานผู้ร้องยื่นค�ำร้องขอให้ศาลฎีกาวินิจฉัยชี้ขาดข้อกฎหมาย
เบื้องต้นว่า ประกาศ รสช.ฉบับที่ 26 ไม่มีผลใช้บังคับเพราะเป็นการออกกฎหมาย
ย้อนหลังลงโทษผูบ้ ริสทุ ธิแ์ ละขัดต่อรัฐธรรมนูญ ธรรมนูญการปกครองแห่งประเทศไทย
และประเพณี ก ารปกครองของประเทศไทยในระบอบประชาธิ ป ไตยทั้ ง เป็ น การ
ตัง้ ศาลพิเศษขึน้ ใหม่เพือ่ พิจารณาคดีใดคดีหนึง่ หรือคดีทมี่ ขี อ้ หาใดข้อหาหนึง่ โดยเฉพาะ
			 ผูค้ ดั ค้านยืน่ ค�ำแถลงคัดค้านว่า ประกาศ รสช. มิได้ขดั ต่อประมวลกฎหมายอาญา
กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร
พ.ศ. 2534 ทั้งมิใช่กฎหมายอาญาที่ลงโทษริบทรัพย์ของผู้ร้องการวินิจฉัยของ คตส.
มิได้เป็นการกระท�ำเช่นเดียวกับศาลหรือเป็นศาลพิเศษแต่อย่างใด
			 ศาลแพ่งท�ำความเห็นและส่งส�ำนวนมายังศาลฎีกาเพื่อพิจารณา
			 ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า “ศาลฎีกาโดยที่ประชุมใหญ่ตรวจส�ำนวนประชุมปรึกษา
แล้วเห็นสมควรวินิจฉัยก่อนว่า ผู้ร้องมีสิทธิยื่นค�ำร้องขอให้ศาลฎีกาวินิจฉัยชี้ขาด
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เบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายได้หรือไม่ และศาลฎีกามีอ�ำนาจวินิจฉัยค�ำร้องนั้น
โดยไม่ตอ้ งส่งให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยได้หรือไม่ พิเคราะห์แล้วประกาศ รสช.
ฉบับที่ 26 ข้อ 6 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะรักษา
ความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 26 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 บัญญัติว่า
“เมือ่ คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สนิ วินจิ ฉัยว่าบุคคลใดร�ำ่ รวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สนิ
เพิ่มขึ้นผิดปกติตามข้อ 2 แล้วให้บรรดาทรัพย์สินที่คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน
วินิจฉัยว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบหรือมีเพิ่มขึ้นผิดปกตินั้นตกเป็นของแผ่นดิน
			 บุคคลที่คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินวินิจฉัยว่าร�่ำรวยผิดปกติหรือมี
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติมีสิทธิยื่นค�ำขอพิสูจน์ว่าตนได้ทรัพย์สินนั้นมาโดยชอบโดยยื่น
ต่อศาลแพ่งภายในหกสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งค�ำวินจิ ฉัยของคณะกรรมการตรวจสอบ
ทรัพย์สิน
			 เมื่อศาลแพ่งได้รับค�ำร้องตามวรรคสองแล้ว ให้ส่งส�ำเนาค�ำร้องให้พนักงาน
อัยการเพื่อท�ำค�ำคัดค้านภายในสามสิบวันและให้ศาลแพ่งด�ำเนินการพิจารณาต่อไป
โดยไม่ชักช้าโดยให้น�ำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
และให้ท�ำความเห็นและส่งส�ำนวนไปยังศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย และให้ศาลฎีกามีอ�ำนาจ
ดังต่อไปนี้
			 (1) ถ้าผูร้ อ้ งสามารถน�ำพยานหลักฐานมาแสดงให้ศาลเห็นว่าตนได้ทรัพย์สนิ ใด
มาโดยชอบ ให้มคี ำ� สัง่ เพิกถอนค�ำวินจิ ฉัยของคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สนิ ในส่วนที่
เกี่ยวกับทรัพย์สินนั้น
			 (2) ถ้าผู้ร้องไม่สามารถน�ำพยานหลักฐานมาแสดงให้ศาลเห็นว่าทรัพย์สินนั้น
เป็นทรัพย์สินที่ตนได้มาโดยชอบให้ยกค�ำร้องนั้นเสีย
			 ในการวินิจฉัยของศาลฎีกาตามวรรคสาม ให้ประธานศาลฎีกาด�ำเนินการ
ให้มีการวินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ่ตามมาตรา 140 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง” จึงเห็นได้ว่าบทบัญญัติดังกล่าวเป็นวิธีพิจารณาพิเศษ ก�ำหนดให้ศาลแพ่ง
ด�ำเนินการพิจารณาโดยศาลแพ่งไม่มีอ�ำนาจวินิจฉัยชี้ขาดด้วยตนเองได้นอกจากท�ำ
ความเห็นส่งส�ำนวนมายังศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัยดังนี้ ผู้ร้องย่อมมีอ�ำนาจยื่นค�ำร้องขอให้
ศาลฎีกาวินจิ ฉัยชีข้ าดเบือ้ งต้นในปัญหาข้อกฎหมายได้เพราะตามความในข้อ 6 ดังกล่าว
ได้บัญญัติให้น�ำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม และ
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อ�ำนาจของศาลในการวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายก็มีบัญญัติไว้ใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 24 ศาลฎีกาจึงมีอ�ำนาจวินิจฉัยชี้ขาด
เบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวได้เทียบตามนัยค�ำพิพากษาฎีกาที่ 146/2530
ระหว่าง นายสมัย เจริญช่าง ผู้ร้อง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กับพวก ผู้คัดค้าน
			 ส�ำหรับปัญหาที่ว่าศาลฎีกามีอ�ำนาจพิจารณาวินิจฉัยข้อกฎหมายตามค�ำร้อง
โดยไม่ต้องส่งให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยได้หรือไม่นั้น พิเคราะห์แล้ว
ขณะที่ รสช. ออกประกาศ รสช. ฉบับที่ 26 เป็นช่วงเวลาทีไ่ ม่มกี ฎหมายรัฐธรรมนูญหรือ
ธรรมนูญการปกครองฉบับใดใช้บังคับ ต่อมาระหว่างที่ประกาศ รสช.ฉบับที่ 26 มีผล
ใช้บงั คับอยูน่ นั้ ได้มกี ารประกาศใช้ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2534 ดังนัน้
ประกาศ รสช. ฉบับที่ 26 ซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากับพระราชบัญญัติจึงต้องอยู่ภายใต้บังคับ
ของธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรพ.ศ. 2534 และจะขัดหรือแย้งต่อธรรมนูญการ
ปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2534 ไม่ได้ เทียบตามนัยค�ำพิพากษาฎีกาที่ 225/2506
ระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ โจทก์นายถนิม โชติมณี กับพวก จ�ำเลย
ในปัญหาว่า องค์กรใดเป็นผู้มีอ�ำนาจพิจารณาวินิจฉัยว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดขัด
หรือแย้งต่อธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2534 นัน้ เห็นว่า ตามหลักกฎหมาย
ทั่วไป ศาลมีอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาคดี จึงมีอ�ำนาจหน้าที่พิจารณาว่าบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายใดจะใช้บงั คับแก่คดีได้หรือไม่เพียงใดศาลย่อมมีอำ� นาจวินจิ ฉัยว่าบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายนั้น ๆ ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือไม่ด้วย เว้นแต่จะมีบท
กฎหมายใดโดยเฉพาะบัญญัติให้อ�ำนาจนี้ไปตกอยู่แก่องค์กรอื่น ธรรมนูญการปกครอง
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2535 มาตรา 30 วรรคสอง บัญญัติว่า “ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับ
การวินิจฉัยกรณีใดตามความในวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในวงงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
หรือเกิดขึ้นโดยคณะรัฐมนตรี ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติวินิจฉัยให้สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติวนิ จิ ฉัยชีข้ าด” แต่ในกรณีนมี้ ปี ญ
ั หาเกีย่ วกับข้อทีว่ า่ บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายใด
ขัดหรือแย้งต่อธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2534 หรือไม่มิได้เกิดขึ้นใน
วงงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือเกิดขึ้นโดยคณะรัฐมนตรีขอให้สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติวินิจฉัย จึงมิได้อยู่ในอ�ำนาจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่จะวินิจฉัยและตาม
มาตรา 31 บัญญัติว่า “ในกรณีมีปัญหาว่า การกระท�ำหรือการปฏิบัติใดขัดหรือแย้ง
หรือไม่เป็นไปตามบทบัญญัตแิ ห่งธรรมนูญการปกครองนีใ้ ห้สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติเป็น
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ผูว้ นิ จิ ฉัยชีข้ าด” แสดงว่าสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติในขณะนัน้ เป็นผูม้ อี ำ� นาจวินจิ ฉัยชีข้ าดว่า
การกระท�ำหรือการปฏิบตั ใิ ดขัดต่อธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรพ.ศ. 2534 หรือไม่
ซึ่งถ้อยค�ำที่ว่า “การกระท�ำหรือการปฏิบัติ” ย่อมไม่หมายความรวมถึงบทบัญญัติของ
กฎหมายด้วย ในการวินจิ ฉัยชีข้ าดว่าบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อธรรมนูญ
การปกครองราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 หรือไม่ จึงมิได้อยูใ่ นอ�ำนาจของสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แห่งชาติได้สนิ้ สภาพไปแล้ว และแม้ในขณะทีศ่ าลฎีกาวินจิ ฉัยปัญหานีไ้ ด้มกี ารประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 แล้ว ซึ่งมาตรา 206 วรรคแรกบัญญัติว่า
“ในการที่ศาลจะใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายบังคับแก่คดีใด ถ้าศาลเห็นเองหรือคู่ความ
โต้ แ ย้ ง โดยศาลเห็ น ว่ า มี เ หตุ ผ ลอั น สมควรว่ า บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายนั้ น ต้ อ งด้ ว ย
บทบัญญัตมิ าตรา 5 และยังไม่มคี ำ� วินจิ ฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญในส่วนทีเ่ กีย่ วกับ
บทบัญญัตนิ นั้ ให้ศาลรอการพิจารณาพิพากษาคดีไว้ชวั่ คราวแล้วส่งความเห็นเช่นว่านัน้
ตามทางการเพื่อคณะตุลาการรัฐธรรมนูญจะได้พิจารณาวินิจฉัย” แต่มาตรา 5 บัญญัติ
ไว้ว่า “บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้บทบัญญัตินั้น
เป็นอันใช้บงั คับมิได้” บทบัญญัตทิ งั้ สองมาตราดังกล่าวแสดงว่าคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
มีอ�ำนาจพิจารณาวินิจฉัยเฉพาะในปัญหาว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีข้อความขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 หรือไม่ เท่านัน้ อ�ำนาจในการ
พิจารณาวินจิ ฉัยชีข้ าดว่าบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อธรรมนูญการปกครอง
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2534 หรือไม่ จึงตกอยู่แก่ศาลตามหลักกฎหมายทั่วไปดังที่ได้กล่าว
มาแล้ว ศาลฎีกาจึงมีอ�ำนาจพิจารณาวินิจฉัยค�ำร้องโดยไม่ต้องส่งไปให้คณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยตามนัยค�ำพิพากษาฎีกาที่ 766/2505 ระหว่างหม่อมราชวงศ์
พันธุ์ทิพย์ บริพัตร โจทก์ การท่าเรือแห่งประเทศไทยกับพวก จ�ำเลย ค�ำพิพากษาฎีกาที่
222/2506 ระหว่างนายสกล สามเสน โจทก์ นายชั่ว พุดทองศิริ กับพวก จ�ำเลยและ
ค�ำพิพากษาฎีกาที่ 225/2506 ระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ โจทก์
นายถนอม โชติมณี กับพวก จ�ำเลย
			 มีปัญหาวินิจฉัยต่อไปว่า ประกาศ รสช. ฉบับที่ 26 ข้อ 2 และข้อ 6 ขัดต่อ
ประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย ธรรมนูญการปกครอง
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2534 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 และมีลกั ษณะ
เป็นกฎหมายที่มีโทษทางอาญาที่ใช้บังคับย้อนหลัง หรือไม่ พิเคราะห์ประกาศ รสช.
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ฉบับที่ 26 ข้อ 2 ที่ให้ คตส. มีอ�ำนาจหน้าที่ในการพิจารณารายชื่อนักการเมืองที่มี
พฤติการณ์อันส่อแสดงให้เห็นได้ว่ามีทรัพย์สินร�่ำรวยผิดปกติ ผิดวิสัยของผู้ประกอบ
อาชีพโดยสุจริต และให้ประกาศรายชือ่ บุคคลดังกล่าวให้สาธารณชนทราบ และรวบรวม
ทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้ และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่น่าเชื่อว่าเป็นของบุคคลดังกล่าว และ
พิจารณาวินิจฉัยว่าบุคคลนั้น ๆ ร�่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติหรือไม่
ทัง้ ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง คตส. บุคคลใดจะฟ้องร้องหรือด�ำเนินคดีแพ่ง หรืออาญาใด ๆ
มิได้ นอกจากนี้ในข้อ 6 ยังให้บรรดาทรัพย์สินที่ คตส. วินิจฉัยว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มา
โดยมิชอบหรือมีเพิม่ ขึน้ ผิดปกติตกเป็นของแผ่นดิน เว้นแต่ผถู้ กู กล่าวหาสามารถน�ำพยาน
หลักฐานมาแสดงให้ คตส. เชื่อว่าทรัพย์สินดังกล่าวตนได้มาโดยชอบภายในก�ำหนด
สิบห้าวันค�ำวินิจฉัยของ คตส.ตามข้อ 2 และข้อ 6 ดังกล่าวมีผลให้ทรัพย์สินที่ คตส.
วินิจฉัยว่าได้มาโดยมิชอบหรือมีเพิ่มขึ้นผิดปกติตกเป็นของแผ่นดิน อันเป็นการลงโทษ
ริบทรัพย์สินในทางอาญา โดยที่มิได้ให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคลอื่นซึ่งเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สินที่แท้จริงน�ำคดีไปฟ้องร้องให้เป็นอย่างอื่นได้ อ�ำนาจของ คตส. ดังกล่าวเป็น
อ�ำนาจเด็ดขาดซึง่ ต่างกับอ�ำนาจวินจิ ฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรืออ�ำนาจ
ของอธิบดีกรมสรรพากร ผูว้ า่ ราชการจังหวัดหรือนายอ�ำเภอ ทีส่ งั่ ยึดและขายทอดตลาด
ทรัพย์สินของผู้ต้องรับผิดช�ำระภาษีอากรค้าง ตามประมวลรัษฎากร ดังที่ผู้คัดค้าน
กล่าวอ้าง เพราะผูต้ อ้ งรับผิดเสียภาษีอากรยังมีสทิ ธินำ� คดีมาฟ้องต่อศาลให้พพิ ากษาเป็น
อย่างอื่นได้ แม้ต่อมาจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ รสช.ฉบับนี้ โดยพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 26 ลงวันที่ 25
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 ก็ตาม แต่บทบัญญัติที่แก้ไขใหม่ก็มิได้แก้ไขให้มีทางเปลี่ยนแปลง
ค�ำวินิจฉัยของ คตส. ในข้อที่นักการเมืองคนนั้น ๆ มีทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบหรือ
มีเพิ่มขึ้นผิดปกติ และร�่ำรวยผิดปกติ ผิดวิสัยของผู้ประกอบอาชีพโดยสุจริตเพราะตาม
ข้อ 6 วรรคสาม (1) (2) เพียงแต่ให้ศาลฎีกามีอ�ำนาจสั่งเพิกถอนค�ำวินิจฉัยของ คตส.
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์สนิ ทีแ่ สดงให้ศาลเห็นว่าตนได้มาโดยชอบเท่านัน้ อ�ำนาจของคตส.
ดังกล่าวจึงเป็นอ�ำนาจในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีซึ่งตามประเพณีการปกครอง
ประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยเป็นอ�ำนาจของศาลในอันที่จะด�ำเนินการตาม
กฎหมาย ประกาศ รสช. ฉบับที่ 26 ข้อ 2 และข้อ 6 จึงมีผลเป็นการตั้งคณะบุคคลที่มิใช่
ศาลให้มีอ�ำนาจท�ำการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเช่นเดียวกับศาลย่อมขัดต่อประเพณี
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การปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้ เพราะรัฐธรรมนูญทุกฉบับมี
บทบัญญัตใิ ห้การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป็นอ�ำนาจของศาล และการตัง้ ศาลขึน้ ใหม่
เพื่อพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหนึ่งโดยเฉพาะแทนศาลที่มีอยู่ตามกฎหมาย จะกระท�ำ
มิได้ นอกจากนี้ ทรัพย์สินของผู้ร้องที่ถูกยึดและตกเป็นของแผ่นดินตามค�ำวินิจฉัยของ
คตส. เป็นทรัพย์สินที่ผู้ร้องได้มาหรือมีเพิ่มขึ้นก่อนที่ประกาศ รสช. ฉบับที่ 26 ข้อ 6
ใช้บังคับ จึงเป็นการออกและใช้กฎหมายที่มีโทษในทางอาญาย้อนหลังไปลงโทษแก่
ผูร้ อ้ ง ซึง่ รัฐธรรมนูญทุกฉบับมีบทบัญญัตหิ า้ มออกกฎหมายทีม่ โี ทษทางอาญาให้มผี ลย้อน
หลังเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน อันถือได้ว่าเป็นประเพณีการปกครอง
ประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอีกประการหนึ่งด้วย เมื่อประกาศ รสช. ฉบับที่ 26
ข้อ 2 และข้อ 6 ขัดหรือแย้งต่อธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2534 มาตรา 30
จึงใช้บังคับได้ ตามนัยค�ำพิพากษาฎีกาที่ 222/2506 ระหว่าง นายสกล สามเสน โจทก์
นายชั้ว พุดทองศิริ กับพวกจ�ำเลย เป็นเหตุให้ค�ำวินิจฉัยของ คตส. ที่อาศัยอ�ำนาจตาม
ประกาศ รสช. ฉบับที่ 26 ข้อ 2 และข้อ 6 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิม่ เติมประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 26 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2534 มาตรา 3 ไม่มีผลบังคับไปด้วย อนึ่ง ที่ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร
พ.ศ. 2534 มาตรา 32 บัญญัติว่า “บรรดาการกระท�ำ ประกาศหรือค�ำสั่งของหัวหน้า
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ หรือของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ
ทีไ่ ด้กระท�ำประกาศหรือสัง่ ก่อนวันใช้ธรรมนูญการปกครองนีท้ งั้ นี้ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการยึด
และควบคุมอ�ำนาจปกครองแผ่นดินเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 ไม่ว่าจะกระท�ำ
ด้วยประการใดหรือเป็นในรูปใด และไม่ว่าจะกระท�ำ ประกาศหรือสั่งให้มีผลใช้บังคับ
ในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการให้ถือว่าการกระท�ำ ประกาศหรือ
ค�ำสัง่ รวมทัง้ การกระท�ำของผูป้ ฏิบตั ติ ามประกาศ หรือค�ำสัง่ นัน้ ตลอดจนการกระท�ำของ
บุคคลใด ๆ ซึง่ ได้กระท�ำเนือ่ งในการยึดหรือควบคุมอ�ำนาจการปกครองแผ่นดินดังกล่าว
เป็นการกระท�ำ ประกาศหรือค�ำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย” นั้น เป็นเพียงการรับรองโดย
ทั่วไปว่า ประกาศหรือค�ำสั่งของ รสช. ดังกล่าวมีผลให้ใช้บังคับได้เช่นกฎหมายเท่านั้น
มิได้บัญญัติรับรองไปถึงว่าให้ใช้บังคับได้แม้เนื้อหาตามประกาศหรือค�ำสั่งของ รสช.
ดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2534 แต่อย่างใด
เพราะปัญหาว่าประกาศหรือค�ำสั่งของ รสช. ใช้บังคับได้เพียงใด ต่างกรณีกันกับปัญหา
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ทีว่ า่ ประกาศหรือค�ำสัง่ นัน้ ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และทีผ่ คู้ ดั ค้านอ้างว่าประกาศ รสช.
ฉบับที่ 26 ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 ตามมาตรา 222 นั้น
เห็นว่า เมื่อประกาศ รสช. ฉบับดังกล่าว ข้อ 2 และข้อ 6 ใช้บังคับมิได้ตามธรรมนูญ
การปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2534 มาตรา 30 วรรคแรก แล้ว จึงมิใช่กฎหมาย
ที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่จนถึงวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534
ไม่อาจน�ำมาตรา 222 มาบังคับใช้แก่กรณีนี้ได้ ปัญหาอื่นนอกจากนี้ไม่จ�ำต้องวินิจฉัย”
			 ศาลฎีกามีค�ำสั่งให้เพิกถอนค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวกับผู้ร้อง
			 ค�ำสัง่ ศาลฎีกาฉบับนี้ มีประเด็นพิจารณาทีซ่ บั ซ้อนกว่าสองค�ำพิพากษาข้างต้น
กล่าวคือ ประเด็นแรก ศาลฎีกาได้วางหลักว่า คณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ
ฉบับปี พ.ศ. 2534 มีอ�ำนาจตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทกฎหมายที่มี
ปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2534 เท่านั้น ส่วนปัญหาความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญต่อธรรมนูญการปกครอง พ.ศ. 2534 ซึง่ เป็นรัฐธรรมนูญชัว่ คราวก่อนจะมีการ
ประกาศใช้รฐั ธรรมนูญถาวรฉบับปี พ.ศ. 2534 นัน้ เมือ่ ธรรมนูญการปกครองมิได้บญ
ั ญัติ
ให้อ�ำนาจในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายอยู่ในอ�ำนาจของ
องค์กรใด จึงเป็นอ�ำนาจของศาลตามหลักทั่วไป ที่ได้รับการรับรองไว้ในค�ำพิพากษา
ศาลฎีกาที่ 766/2505 ส่วนประเด็นทีส่ อง ศาลฎีกาได้วางหลักว่า แม้ขณะทีอ่ อกประกาศ
รสช. ฉบับที่ 26 จะไม่มีรัฐธรรมนูญหรือธรรมนูญการปกครองใช้บังคับแต่ระหว่าง
ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บงั คับอยูไ่ ด้มกี ารประกาศใช้ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร
พ.ศ. 2534 ประกาศ รสช. ฉบับที่ 26 จึงต้องอยู่ภายใต้บังคับของธรรมนูญการปกครอง
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2534 เมื่อประกาศ รสช. ฉบับที่ 26 ข้อ 2 และข้อ 6 มีผลเป็นการ
ตั้งคณะบุคคลที่มิใช่ศาลให้มีอ�ำนาจท�ำการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเช่นเดียวกับศาล
ทั้งออกและใช้กฎหมายที่มีโทษทางอาญาย้อนหลังไปลงโทษบุคคล เป็นการขัดต่อ
“ประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย” ประกาศ รสช. ฉบับที่ 26
ข้อ 2 และข้อ 6 จึงขัดหรือแย้งต่อธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2534 มาตรา 30
วรรคแรก ใช้บังคับมิได้ ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2534 มาตรา 32
เป็นการรับรองโดยทัว่ ไปว่า ประกาศหรือค�ำสัง่ ของ รสช. มีผลให้ใช้บงั คับได้เช่นกฎหมาย
เท่านั้นมิได้บัญญัติรับรองไปถึงว่าให้ใช้บังคับได้แม้เนื้อหาตามประกาศหรือค�ำสั่งนั้น
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ขัดหรือแย้งต่อธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2534 ประเด็นนีจ้ งึ น่าสังเกตว่า
ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่มีความเห็นว่า ล�ำพังบทบัญญัติมาตรา 32 ที่ธรรมนูญ
การปกครอง พ.ศ. 2534 พยายามคุ้มครองความชอบด้วยกฎหมายให้แก่ประกาศ รสช.
แต่ศาลฎีกากลับพิจารณาบทบัญญัตทิ เี่ ป็นการยกเว้นหลักนิตธิ รรมและหลักการคุม้ ครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชนในลักษณะนี้ให้มีความหมายแคบที่สุด โดยการวินิจฉัยว่า
บทบัญญัติมาตรา 32 ของธรรมนูญการปกครอง พ.ศ. 2534 มีผลคุ้มครองเพียงให้
ประกาศ รสช. มีผลให้ใช้บังคับได้เช่นกฎหมายเท่านั้นมิได้บัญญัติรับรองไปถึงว่าให้
ใช้บังคับได้แม้เนื้อหาตามประกาศหรือค�ำสั่งนั้นขัดหรือแย้งต่อธรรมนูญการปกครอง
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2534 นอกจากนี้ ยังมีการน�ำ “ประเพณีการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย” มาใช้เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของค�ำสั่ง รสช. ดังกล่าว นับเป็นค�ำพิพากษาที่ให้ความส�ำคัญกับการคุ้มครองหลัก
นิตธิ รรมและสิทธิเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานของประชาชนโดยการวินจิ ฉัยว่า การตัง้ คณะบุคคล
ที่มิใช่ศาลให้มีอ�ำนาจท�ำการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเช่นเดียวกับศาล ทั้งออกและ
ใช้กฎหมายที่มีโทษทางอาญาย้อนหลังไปลงโทษบุคคล เป็นการขัดต่อประเพณีการ
ปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย
			 กล่าวโดยสรุป ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 45/2496 และค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่
1662/2505 ใช้คำ� อธิบายของส�ำนักความคิดกฎหมายฝ่ายบ้านเมืองซึง่ เห็นว่า “กฎหมาย
คือค�ำสั่ง ค�ำบัญชาของรัฏฐาธิปัตย์” ในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
ผลผลิตแห่งการใช้อำ� นาจของคณะรัฐประหาร โดยวางหลักไว้ตรงกันว่า เมือ่ กฎเกณฑ์นน้ั
ออกมาโดยอาศัยอ�ำนาจของผู้ถืออ�ำนาจสูงสุดในรัฐคือ คณะรัฐประหาร ก็ย่อมมีสถานะ
เป็นกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ค�ำสั่งศาลฎีกาที่ 1131/2536 (ประชุมใหญ่) ได้วางหลัก
ที่น่าสนใจเกี่ยวกับ “ขอบเขต” ของการคุ้มครองสถานะและความชอบด้วยกฎหมาย
ของประกาศ รสช. ว่า แม้ธรรมนูญการปกครอง พ.ศ. 2534 จะรับรองความชอบด้วย
กฎหมายไว้ แต่ศาลฎีกามองว่าประกาศ รสช. ยังต้องอยู่ภายใต้หลักความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ หากไม่มีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรในเรื่องใด ก็สามารถ
วินจิ ฉัยโดยอาศัยประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมาเป็น “เกณฑ์” ในการ
ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของประกาศ รสช. ได้
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5.3.1.2 ค�ำพิพากษาศาลปกครอง
			 นอกเหนือจากพิพากษาศาลฎีกาทีเ่ คยวินจิ ฉัยเกีย่ วกับความเป็น “รัฏฐาธิปตั ย์”
หรือผู้ถืออ�ำนาจรัฐภายหลังการรัฐประหารแล้ว ยังมีค�ำพิพากษาศาลปกครอง ที่ได้
วินิจฉัยเกี่ยวกับสถานะของรัฐฏาธิปัตย์ 2 ค�ำพิพากษา ได้แก่ ค�ำสั่งศาลปกครองกลางที่
1419/2558 และค�ำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟส. 8/2559
			 1) ค�ำสั่งศาลปกครองกลางที่ 1419/2558
			 นางสาวกัญญา ทองเงิน เป็นผู้ฟ้องคดี หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
เป็นผู้ถูกฟ้องคดี ต่อศาลปกครองกลาง
			 คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของเรือประมง มีใบอนุญาตใช้เรือจากกรมเจ้าท่า และ
ประกอบอาชีพประมง (อวนรุน) ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ 24/2558 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการท�ำการประมงผิดกฎหมาย
ขาดการรายงานและไร้การควบคุม เพิ่มเติม ลงวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ส่งผลให้
ผูฟ้ อ้ งคดีไม่สามารถประกอบอาชีพประมงด้วยเครือ่ งมืออวนรุนได้อกี ผูฟ้ อ้ งคดีจงึ น�ำคดี
มาฟ้องศาล โดยอ้างว่าการทีผ่ ฟู้ อ้ งคดีมคี ำ� สัง่ ดังกล่าวอย่างกระทันหันและมีสภาพบังคับ
ที่ร้ายแรงเกินไป จนท�ำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถหันไปประกอบอาชีพอื่นได้ ค�ำสั่งของ
ผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลพิพากษาหรือมีค�ำสั่งเพิกถอน
ค�ำสัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 24/2558 เรือ่ งการแก้ไขปัญหาการท�ำการ
ประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม เพิม่ เติม ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2558
กับให้ทุเลาการบังคับตามค�ำสั่งของหัวหน้า คสช. ฉบับดังกล่าว แต่ศาลได้ยกค�ำขอ
ไต่สวนฉุกเฉิน
			 ศาลได้ตรวจพิจารณาค�ำฟ้อง รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ
ทีเ่ กีย่ วข้องประกอบแล้ว ศาลเห็นว่ากรณีมปี ระเด็นทีต่ อ้ งวินจิ ฉัยว่า ค�ำฟ้องของผูฟ้ อ้ งคดี
อยู่ในอ�ำนาจที่ศาลปกครองรับไว้พิจารณาได้หรือไม่ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีเป็น
เจ้าของเรือที่ได้รับใบอนุญาตให้ใช้เรือจากกรมเจ้าท่า และมีอาชีพประมงโดยได้รับ
อาชญาบัตรจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ใช้เครื่องมืออวนรุน ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว
25 เมตร จ�ำนวน 2 ปาก ท�ำการประมงได้ เห็นว่าค�ำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 24/2558 ข้อ 2
ได้ก�ำหนดห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้เครื่องมือท�ำการประมง
ดังต่อไปนี้ (1) เครื่องมืออวนรุนที่ใช้ประกอบกับเรือยนต์ เว้นแต่การใช้เครื่องมืออวนรุน
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เคยที่ใช้ประกอบเรือยนต์ท�ำการประมงตามรูปแบบของเครื่องมือ ขนาดเรือ วิธีท�ำการ
ประมงและเงือ่ นไขทีศ่ นู ย์บญ
ั ชาการแก้ไขปัญหาการท�ำการประมงผิดกฎหมายประกาศ
ก�ำหนด ฯลฯ ท�ำให้ผฟู้ อ้ งคดีไม่สามารถท�ำการประมงด้วยเครือ่ งมืออวนรุนได้อกี ต่อไปนัน้
เป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงยื่นฟ้องต่อศาลเป็นคดีนี้ เพื่อขอให้ศาลเพิกถอนค�ำสั่ง
ของผู้ถูกฟ้องคดี
			 เมื่อค�ำสั่งดังกล่าวมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่
กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ จึงอยู่ในความหมายเป็นกฎ ตามมาตรา 3 แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ซึ่งโดยปกติ
แล้วศาลปกครองมีอ�ำนาจตรวจสอบถึงความชอบด้วยกฎหมายของกฎดังกล่าวได้
แต่เนื่องด้วยได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ซึ่งมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ
ดังกล่าว ได้บญ
ั ญัตไิ ว้ “ในกรณีทหี่ วั หน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเห็นเป็นการจ�ำเป็น
เพือ่ ประโยชน์ในการปฏิรปู ในด้านต่าง ๆ การส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์
ของประชาชนในชาติ หรือเพื่อป้องกัน ระงับ หรือปราบปรามการกระท�ำอันเป็นการ
บ่อนท�ำลายความสงบเรียบร้อย หรือความมั่นคงของชาติ ราชบัลลังก์ เศรษฐกิจของ
ประเทศ หรือราชการแผ่นดิน ไม่วา่ จะเกิดขึน้ ภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร ให้หวั หน้า
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบ
เรียบร้อยแห่งชาติ มีอำ� นาจสัง่ การ ระงับยับยัง้ หรือกระท�ำการใด ๆ ได้ ไม่วา่ การกระท�ำนัน้
จะมีผลบังคับในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหารหรือในทางตุลาการ และให้ถือว่าค�ำสั่ง
หรือการกระท�ำ รวมทั้งการปฏิบัติตามค�ำสั่งดังกล่าวเป็นค�ำสั่งหรือการกระท�ำหรือการ
ปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญนี้และเป็นที่สุด” ประกอบกับได้ความจาก
ค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 24/2558 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ว่า
สาเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกค�ำสั่งดังกล่าวนี้ เนื่องมาจากก่อนหน้านั้น ผู้ถูกฟ้องคดีโดย
ความเห็นของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ออกค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ 10/2558 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการท�ำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน และไร้การควบคุม ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558 เพื่อจัดตั้ง “ศูนย์บัญชาการ
แก้ไขปัญหาการท�ำการประมงผิดกฎหมาย” ขึน้ โดยให้มอี ำ� นาจหน้าทีใ่ นการบัญชาการ
แก้ไขปัญหาการท�ำการประมงผิดกฎหมายในภาพรวม ตลอดจนเสนอแนะปรับปรุง
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แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการ
ท�ำการประมงทีผ่ ดิ กฎหมายให้เป็นมาตรฐานสากลนัน้ แต่ตอ่ มาผูถ้ กู ฟ้องคดีได้รบั รายงาน
จากศูนย์ดงั กล่าวว่า ปัจจุบนั ทรัพยากรสัตว์นำ�้ ในน่านน�ำ้ ไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนือ่ ง
ซึ่งเป็นผลมาจากการท�ำการประมงที่เกินศักย์การผลิตตามธรรมชาติที่จะทดแทนได้
หากปล่อยให้เป็นเช่นนนีอ้ ยูต่ อ่ ไปโดยไม่มมี าตรการในการจัดการทรัพยากรสัตว์นำ�้ ทีด่ พี อ
จะท�ำให้กิจการประมงของประเทศอยู่ในภาวะวิกฤต และส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น เพื่อให้จ�ำนวนเรือไทยส�ำหรับการประมงอยู่ในภาวะ
สมดุลกับทรัพยากรสัตว์น�้ำ และมิให้มีการใช้เครื่องมือท�ำการประมงที่เป็นการท�ำลาย
พันธุ์สัตว์น�้ำอย่างร้ายแรง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงอาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 44 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มีค�ำสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ที่ 24/2558 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ออกมาใช้
บังคับเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เมื่อมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญดังกล่าว บัญญัติให้ค�ำสั่ง
เช่นว่านีถ้ อื เป็นค�ำสัง่ ทีช่ อบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญและเป็นทีส่ ดุ แล้ว ศาลปกครอง
จึงไม่อาจรับค�ำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา และให้จ�ำหน่ายคดีออกจากสารบบความ
			 2) ค�ำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟส.8/2559
			 นายกัญจน์ ทัตติยกุล ผู้ฟ้องคดีที่ 1 นายปราโมทย์ นพเกตุ ผู้ฟ้องคดีที่ 2
นางเอื้องฟ้า เกตุ ผู้ฟ้องคดีที่ 3 นายโยธิน มาลัย ผู้ฟ้องคดีที่ 4 นายสมทรง วัฒนา ผู้ฟ้อง
คดีที่ 5 นายวิชาญ เชาวลิต ผู้ฟ้องคดีที่ 6 นายทวีศักดิ์ อินกว่าง ที่ผู้ฟ้องคดี 7 นายวิรัตน์
บุญเหลือ ที่ผู้ฟ้องคดี 8 นายมนตรี อุ่นจันทร์ ผู้ฟ้องคดีที่ 9 นางประไพ จันทร์แดง ผู้ฟ้อง
คดีที่ 10 นางบุญเรือน ลิ้มประเสริฐ ผู้ฟ้องคดีที่ 11 นางสาววัลย์ทิพย์ ธัญญเจริญ ผู้ฟ้อง
คดีที่ 12 ยื่นฟ้องหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ต่อศาลปกครองสูงสุด
			 คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสองฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีที่ 1 ถึงผู้ฟ้องคดีที่ 5 เป็นประชาชน
และตัวแทนชุมชนที่มีภูมิล�ำเนาและหรือประกอบอาชีพอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ฟ้อง
คดีที่ 6 เป็นประชาชนและตัวแทนชุมชนที่มีภูมิล�ำเนาและหรือประกอบอาชีพอยู่ใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช และผู้ฟ้องคดีที่ 7 ถึงผู้ฟ้องคดีที่ 12 เป็นประชาชนและตัวแทน
ชุมชนทีม่ ภี มู ลิ ำ� เนาและหรือ ประกอบอาชีพอยูใ่ นจังหวัดปทุมธานี โดยผูฟ้ อ้ งคดีทงั้ หมด
อาศัยอยูใ่ นเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัด ทีม่ กี ฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวม ประกาศใช้บงั คับอยู่
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ณ วันที่ 20 มกราคม 2559 คือ กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา
พ.ศ. 2554 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2556
และกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2558 ตามล�ำดับ และ
ผู้ฟ้องคดีทั้งหมดเป็นสมาชิกของเครือข่าย ประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเกิดจาก
การรวมตัวของภาคประชาสังคม นักวิชาการ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการ
ประกอบกิจการประเภทพลังงานและการจัดการขยะ อันเป็นผลโดยตรงจากการออก
ค�ำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ที่ 4/2559
เรื่อง การยกเว้นการใช้บังคับ กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมส�ำหรับการประกอบ
กิจการบางประเภท ลงวันที่ 20 มกราคม 2559 ผูฟ้ อ้ งคดีทงั้ สิบสองได้รบั ความเดือดร้อน
เสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนเสียหาย โดยไม่อาจหลีกเลีย่ งได้จากการทีผ่ ถู้ กู ฟ้องคดีที่ 1
โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติผถู้ กู ฟ้องคดีที่ 2 ออกค�ำสัง่
ที่ 4/2559 เรือ่ ง การยกเว้นการใช้บงั คับกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวม ส�ำหรับการ
ประกอบกิจการบางประเภท ลงวันที่ 20 มกราคม 2559 ซึง่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
และมีผลใช้บังคับในวันเดียวกัน โดยผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่าเกิดปัญหาความมั่นคง
ในการจัดหาพลังงานและปัญหาสิ่งแวดล้อมจึงมีความจ�ำเป็น ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน
ประกอบกับความต้องการใช้ไฟฟ้ามีอย่างต่อเนือ่ งและมีแนวโน้ม เพิม่ สูงขึน้ เพือ่ สนับสนุน
ให้เกิดการขับเคลื่อนและด�ำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการที่ก�ำหนดให้การแก้ไข
ปัญหาขยะมูลฝอยล้นเมืองและไม่ถูกสุขลักษณะเป็นวาระแห่งชาติ ที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน
และในระยะยาว แต่การแก้ไขปัญหาดังกล่าวกลับปรากฎข้อขัดข้อง และอุปสรรคหลาย
ประการ ดังนั้น เพื่อแก้ไขข้อขัดข้องนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 โดยความเห็นชอบของผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ 2 จึงออกค�ำสั่งที่ 4/2559 ลงวันที่ 20 มกราคม 2559 อันมีผลเป็นการก�ำหนดให้
ยกเว้นการใช้บงั คับกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวม ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
ทีม่ ผี ลใช้บงั คับอยูใ่ นวันทีม่ คี ำ� สัง่ ดังกล่าว หรือทีจ่ ะมีผลใช้บงั คับภายในหนึง่ ปีนบั แต่วนั ที่
มีค�ำสั่งดังกล่าว ส�ำหรับการประกอบกิจการคลังน�้ำมัน ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น�้ำมันเชื้อเพลิง การประกอบกิจการโรงงานล�ำดับที่ 88 และกิจการอื่นที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของการผลิตขนส่ง และระบบจ�ำหน่ายพลังงานของการประกอบกิจการดังกล่าว ตามที่
ก�ำหนดไว้ในแผนพัฒนาก�ำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2579 (PDP
2015) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2579

_20-0283(001-536)P5.indd 392

14/7/2563 BE 10:22

ศาลรัฐธรรมนูญกับแนวคิดประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ (Sustainable Democracy) | 393

(AEDP 2015) แผนบริหารจัดการน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2479 และแผน
บริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2579 รวมถึง กรณีทมี่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม
หรือปรับปรุงแผนซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ในภายหลังด้วย
			 ผูฟ้ อ้ งคดีบรรยายฟ้องต่อไปว่า ค�ำสัง่ ของผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ 1 มีสถานะและค่าบังคับ
ทางกฎหมายเป็นกฎกระทรวงและอยู่ในอ�ำนาจของศาลปกครองสูงสุดที่จะตรวจสอบ
เนื่องจากการใช้อ�ำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ในรูปแบบของการ
ออกค�ำสัง่ ฉบับนี้ มิใช่การกระท�ำในทางนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละมิได้เป็นการตรากฎหมายในระดับ
พระราชบัญญัติ แต่เป็นค�ำสัง่ ทีม่ เี นือ้ หาและค่าบังคับทางกฎหมายเป็นกฎหมายล�ำดับรอง
หรือกฎทีโ่ ดยปกติ เป็นอ�ำนาจของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายปกครอง และแม้ผถู้ กู ฟ้องคดีที่ 1
มิได้มีสถานะเป็นองค์กรฝ่ายปกครองในทางรูปแบบก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาเนื้อหาของ
ค�ำสัง่ หรือผลิตผลของ การใช้อำ� นาจออกค�ำสัง่ แล้วเห็นได้วา่ การทีผ่ ถู้ กู ฟ้องคดีที่ 1 อาศัย
อ�ำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช
2557 โดยความเห็นชอบ ของผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ 2 เป็นการใช้อำ� นาจทางปกครองทีม่ ลี กั ษณะ
เป็นการแก้ไข เปลี่ยนแปลงกฎกระทรวงซึ่งเป็นกฎหมายล�ำดับรอง ผลผลิตจากการใช้
อ�ำนาจดังกล่าว จึงเป็นกฎซึง่ เป็นนิตกิ รรมทางปกครองประเภทหนึง่ กรณีนถี้ อื ได้วา่ ผูถ้ กู
ฟ้องคดีที่ 1 และผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ใช้อ�ำนาจออกค�ำสั่งดังกล่าวในฐานะเป็นฝ่ายปกครอง
การกระท�ำดังกล่าวจึงต้องอยูภ่ ายใต้หลักความชอบด้วยกฎหมายของกระท�ำทางปกครอง
และต้อง เป็นไปตามเงือ่ นไขความสมบูรณ์ของนิตกิ รรมทางปกครองและต้องถูกตรวจสอบ
ได้โดยศาลปกครอง และแม้มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 จะบัญญัติให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดย
ความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีอ�ำนาจสั่งการ ระงับ ยับยั้ง หรือ
กระท�ำการใด ๆ ได้ ไม่วา่ การกระท�ำนัน้ จะมีผลบังคับในทางนิตบิ ญ
ั ญัติ ในทางบริหาร หรือ
ในทางตุลาการ และให้ถือว่าค�ำสั่งหรือการกระท�ำ รวมทั้งการปฏิบัติตามค�ำสั่งดังกล่าว
เป็นค�ำสั่งหรือการกระท�ำ หรือการปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญนี้และ
เป็นที่สุดก็ตาม แต่บทบัญญัติดังกล่าวเป็นเพียงการรับรองเฉพาะสถานะหรือค่าบังคับ
ทางกฎหมายของค�ำสั่งตามมาตรา 44 ในทางรูปแบบเท่านั้น โดยให้มีผลบังคับใช้ได้
เช่นเดียวกับกฎหมาย กฎ หรือค�ำสั่งที่ออกโดยผู้มีอ�ำนาจในภาวะปกติมิได้ถือว่าเป็น
บทบัญญัตทิ ยี่ กเว้นหรือจ�ำกัดอ�ำนาจศาลมิให้ ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือ
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ความชอบด้วยกฎหมายของค�ำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 แต่อย่างใด อีกทั้งค�ำว่าและ
เป็นทีส่ ดุ นัน้ ต้องเป็นกรณีทคี่ ำ� สัง่ ดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญด้วยเท่านัน้
จึงจะถือว่าการใช้อ�ำนาจดังกล่าวเป็นที่สุด ซึ่งเมื่อพิจารณาเทียบเคียงกับค�ำพิพากษา
ของศาลฎีกาที่ 413/2536 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2536 เรื่อง ประกาศคณะรักษาความ
สงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 26 ที่วินิจฉัยว่า .... ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร
พุทธศักราช 2534 มาตรา 32 บัญญัติว่า บรรดาการกระท�ำ ประกาศหรือค�ำสั่งของ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ หรือของคณะรักษาความสงบ เรียบร้อย
แห่งชาติทไี่ ด้กระท�ำ ประกาศหรือสัง่ ก่อนวันใช้ธรรมนูญการปกครองนี้ ทัง้ นี้ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง
กับการยึดและควบคุมอ�ำนาจการปกครองแผ่นดินเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
ไม่ว่าจะกระท�ำด้วยประการใดหรือเป็นในรูปแบบใด และไม่ว่าจะกระท�ำ ประกาศหรือ
สัง่ ให้มผี ลใช้บงั คับในทางนิตบิ ญ
ั ญัติ ในทางบริหารหรือในทางตุลาการ ให้ถอื ว่าการกระท�ำ
ประกาศหรือค�ำสั่ง รวมทั้งการกระท�ำของผู้ปฏิบัติตามประกาศ หรือค�ำสั่งนั้น ตลอดจน
การกระท�ำของบุคคลใด ๆ ซึง่ ได้กระท�ำเนือ่ งในการยึดหรือควบคุม อ�ำนาจการปกครอง
แผ่นดินดังกล่าว เป็นการกระท�ำ ประกาศหรือค�ำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย นั้น เป็นเพียง
การรับรองโดยทั่วไปว่าประกาศหรือค�ำสั่งของ รสช. ดังกล่าวมีผลให้ใช้บังคับได้ เช่น
กฎหมายเท่านัน้ มิได้บญ
ั ญัตริ บั รองไปถึงว่าให้ใช้บงั คับได้ แม้เนือ้ หาตามประกาศหรือค�ำสัง่
ของ รสช. ดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2534
แต่อย่างใด เพราะปัญหาว่าประกาศหรือค�ำสัง่ ของ รสช. ใช้บงั คับได้เพียงใดต่างกับปัญหา
ที่ว่า ประกาศหรือค�ำสั่งนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ทั้งนี้ หากตีความตามตัวอักษร
ดังกล่าว ศาลทุกศาลรวมทั้งศาลปกครองไม่สามารถตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย
และความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของค�ำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ตามมาตรา 44 ของ
รัฐธรรมนูญดังกล่าวได้เลย ซึ่งจะขัดต่อหลักนิติรัฐและหลักการแบ่งแยกอ�ำนาจ อีกทั้ง
ยังมีผลท�ำให้บทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญในเรือ่ งการคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ไม่มสี ภาพบังคับอย่างสิน้ เชิง และจะส่งผลต่อระบบกฎหมายในประเทศไทยทีศ่ าลสามารถ
ตรวจสอบความชอบด้วย กฎหมายและความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย กฎ
หรือค�ำสั่งที่ออกโดยผู้มีอ�ำนาจ ในภาวะปกติได้ แต่ไม่สามารถตรวจสอบความชอบด้วย
กฎหมายและความชอบด้วย รัฐธรรมนูญของค�ำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ได้
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			 ค�ำสัง่ ของผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ 1 ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่อาจใช้บงั คับได้ โดยมีเหตุ
แห่งความไม่ชอบด้วยกฎหมาย หลายประการ กล่าวคือ มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช 2557 อันเป็นฐานอ�ำนาจ ทางกฎหมายใน
การออกค�ำสัง่ ของผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ 1 มีเนือ้ หาทีข่ ดั ต่อหลักนิตริ ฐั และระบอบประชาธิปไตย
ค�ำสัง่ ของผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ 1 จึงเป็นกฎทีอ่ อกโดยอาศัยแหล่งทีม่ าของอ�ำนาจทีไ่ ม่ชอบด้วย
กฎหมาย จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วย และค�ำสัง่ ของผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ 1 ออกโดยไม่ชอบด้วย
เงื่อนไขของการใช้อ�ำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช 2557 และไม่สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของ
บทบัญญัตดิ งั กล่าวได้ เนือ่ งจากไม่ปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีความจ�ำเป็นเพือ่ ประโยชน์ ในการ
ปฏิรปู ด้านต่าง ๆ การส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชน หรือเพือ่
ป้องกัน ระงับ หรือปราบปรามการกระท�ำอันเป็นการบ่อนท�ำลายความสงบเรียบร้อย
หรือความมั่นคงของชาติ เศรษฐกิจของประเทศหรือราชการแผ่นดิน และไม่ปรากฎ
สถานการณ์พิเศษที่แตกต่างจากสถานการณ์ทั่วไป การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ออกค�ำสั่ง
ลักษณะดังกล่าวจึงเป็นการใช้ดุลพินิจออกกฎโดยไม่ชอบด้วยเจตนารมณ์ของกฎหมาย
และไม่ชอบด้วยเงื่อนไขการใช้อ�ำนาจ อีกทั้งค�ำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ยังเป็นกฎ
ที่ละเมิดต่อสิทธิและการมีส่วนร่วมของผู้ฟ้องคดีและประชาชนในการวางและจัดท�ำ
ผังเมืองรวมตลอดจนสิทธิในสุขภาพ และการมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี อันเป็นสิทธิ
ทีไ่ ด้รบั การรับรองคุม้ ครองตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย นอกจากนี้ ค�ำสัง่ ของผูถ้ กู ฟ้อง
คดีที่ 1 ยังเป็นการก�ำหนดมาตรการ เกินขอบเขตความจ�ำเป็น ขัดต่อหลักความได้สดั ส่วน
และหลักความเสมอภาคทีม่ คี า่ บังคับ ในระดับรัฐธรรมนูญ และเป็นกฎหมายทีไ่ ม่มคี วาม
แน่นอนชัดเจน กระทบต่อหลักประกันความมัน่ คงในนิตฐิ านะของราษฎร เนือ่ งจากค�ำสัง่
ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 มีผลเป็นการยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือง
รวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองทีม่ ผี ลใช้บงั คับอยูใ่ นวันทีม่ คี ำ� สัง่ นี้ หรือทีจ่ ะมีผลใช้
บังคับภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่มีค�ำสั่งนี้ซึ่งท�ำให้ประชาชนไม่อาจทราบได้ว่าพื้นที่ใดจะ
มีการยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมและมีข้อจ�ำกัดเกี่ยวกับ
การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิ อันจะส่งผลกระทบต่อการด�ำรงชีวติ ตามปกติของประชาชน
ต่อไปในอนาคต
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			 อย่างไรก็ตาม ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 บัญญัติว่า ในกรณีที่หัวหน้าคณะ
รักษาความสงบ แห่งชาติเห็นเป็นการจ�ำเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ
การส่งเสริมความสามัคคี และความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ หรือเพือ่ ป้องกัน ระงับ
หรือปราบปราม การกระท�ำอันเป็นการบ่อนท�ำลายความสงบเรียบร้อยหรือความมัน่ คง
ของชาติ ราชบัลลังก์ เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผ่นดิน ไม่วา่ จะเกิดขึน้ ภายใน
หรือภายนอกราชอาณาจักร ให้หวั หน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบ
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีอ�ำนาจสั่งการระงับยับยั้งหรือกระท�ำการใด ๆ ได้
ไม่วา่ การกระท�ำนัน้ จะมีผลบังคับในทางนิตบิ ญ
ั ญัตใิ นทางบริหาร หรือในทางตุลาการ และ
ให้ถอื ว่าค�ำสัง่ หรือการกระท�ำ รวมทัง้ การปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ ดังกล่าวเป็นค�ำสัง่ หรือการกระท�ำ
หรือการปฏิบตั ทิ ชี่ อบด้วยกฎหมาย และรัฐธรรมนูญนีแ้ ละเป็นทีส่ ดุ ทัง้ นี้ เมือ่ ได้ดำ� เนินการ
ดังกล่าวแล้ว ให้รายงานประธานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติและนายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว
มาตรา 9 วรรคหนึง่ (1) แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง
พ.ศ. 2542 บัญญัติว่า ศาลปกครองมีอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีค�ำสั่งในเรื่องคดี
พิพาทเกีย่ วกับการทีห่ น่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐกระท�ำการโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ ค�ำสั่ง หรือการกระท�ำอื่นใดเนื่องจากกระท�ำโดย
ไม่มีอ�ำนาจหรือนอกเหนืออ�ำนาจหน้าที่หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือโดยไม่ถูกต้อง
ตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระส�ำคัญที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับการกระท�ำนั้น
หรือโดยไม่สจุ ริต หรือมีลกั ษณะเป็นการเลือกปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรม หรือมีลกั ษณะเป็นการ
สร้างขั้นตอนโดยไม่จ�ำเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควรหรือเป็นการ
ใช้ดลุ พินจิ โดยมิชอบ มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณา
คดีปกครอง พ.ศ. 2542 บัญญัติว่า ศาลปกครองสูงสุดมีอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาคดี
ดังต่อไปนี้ (1) คดีพิพาทเกี่ยวกับค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทตามที่
ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดประกาศก�ำหนด (2) คดีพิพาทเกี่ยวกับ
ความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกา หรือกฎทีอ่ อกโดยคณะรัฐมนตรี หรือโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (3) คดีทมี่ กี ฎหมายก�ำหนดให้อยูใ่ นอ�ำนาจศาลปกครอง
สูงสุด (4) คดีที่อุทธรณ์ค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น และมาตรา 72
วรรคหนึง่ แห่งพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว บัญญัตวิ า่ ในการพิพากษาคดี ศาลปกครอง มีอำ� นาจ
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ก�ำหนดค�ำบังคับอย่างหนึง่ อย่างใด ดังต่อไปนี้ (1) สัง่ ให้เพิกถอนกฎหรือค�ำสัง่ หรือสัง่ ห้าม
การกระท�ำทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีที่มีการฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครอง หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท�ำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) (2)
โดยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ได้นิยามค�ำว่า “กฎ” หมายความว่า
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ระเบียบ ข้อบังคับ
หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใด
หรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ
			 คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสองฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 โดยความเห็นชอบของผู้ถูก
ฟ้องคดีที่ 2 อาศัยอ�ำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ออกค�ำสั่งที่ 4/2559 ให้ยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวง
ให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองทีม่ ผี ลใช้บงั คับอยูใ่ นวันทีม่ คี ำ� สัง่
ดังกล่าว หรือทีจ่ ะมีผลใช้บงั คับภายในหนึง่ ปีนบั แต่ทมี่ คี ำ� สัง่ ดังกล่าว ส�ำหรับการประกอบ
กิจการคลังน�้ำมัน และกิจการอื่นที่เป็นส่วนหนึ่งของการผลิต ขนส่ง และระบบการ
จ�ำหน่ายพลังงาน รวมถึงการประกอบกิจการโรงงานล�ำดับที่ 84 โรงงานล�ำดับที่ 101
โรงงานล�ำดับที่ 105 และโรงงานล�ำดับที่ 106 ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2534 และกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
กิจการก�ำจัดมูลฝอย ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสองเห็นว่า ค�ำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ดังกล่าว
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากออกโดยอาศัยฐานอ�ำนาจทางกฎหมายที่ไม่ชอบ ขัดต่อ
หลักนิตริ ฐั และประชาธิปไตย และยังไม่ปรากฎข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุให้ผถู้ กู ฟ้องคดีที่ 1
ต้องใช้อ�ำนาจในการออกค�ำสั่งลักษณะดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นการออกค�ำสั่งที่ละเมิด
ต่อสิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางและจัดท�ำผังเมืองรวมที่รัฐธรรมนูญ
บัญญัตริ บั รองไว้ รวมทัง้ เป็นการออกค�ำสัง่ ทีข่ ดั ต่อหลักความได้สดั ส่วนเกินความจ�ำเป็น
กระทบต่อความมั่นคงแห่งนิติฐานะของประชาชน เป็นเหตุให้ผู้ประกอบการสามารถ
ประกอบกิจการ ประเภททีไ่ ด้รบั การยกเว้นตามค�ำสัง่ ของผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ 1 ได้โดยไม่ตอ้ ง
อยูภ่ ายใต้บงั คับของกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
บริเวณเขตพื้นที่ ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสองอยู่อาศัย เช่น เขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัด
นครศรีธรรมราช และจังหวัดปทุมธานี ซึง่ เดิมเขตพืน้ ทีด่ งั กล่าวเป็นเขตพืน้ ทีท่ อี่ ยูภ่ ายใต้
บังคับของกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ซึ่งหากมีการประกอบกิจการดังกล่าว
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ในเขตพื้นที่ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสองอาศัยอยู่อาจท�ำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสองได้รับความ
เดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลีย่ งได้ จึงน�ำคดี
มาฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุด ขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนค�ำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1
ที่ 4/2559 เรื่องการยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมส�ำหรับการ
ประกอบกิจการบางประเภท ฉบับลงวันที่ 20 มกราคม 2559 เห็นว่า ค�ำสัง่ ของผูถ้ กู ฟ้อง
คดีที่ 1 ที่ 4/2559 เรื่องการยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ ผังเมืองรวม
ส�ำหรับการประกอบกิจการบางประเภทอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีน้ี เป็นค�ำสั่งที่มี
เนื้อหาเป็นการยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตามกฎหมาย
ว่าด้วยการผังเมืองอันมีผลบังคับเป็นการทัว่ ไป โดยไม่มงุ่ หมายให้ใช้บงั คับแก่กรณีใดหรือ
บุคคลใดเป็นการเฉพาะ จึงอยู่ในความหมายของกฎตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ซึ่งข้อพิพาทเกี่ยวกับ
ความชอบด้วยกฎหมายของกฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรี หรือโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีนั้น โดยทั่วไปแล้วอยู่ในอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
ตามนัยมาตรา 11 (2) แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง
พ.ศ. 2542 ตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสองกล่าวอ้าง แต่โดยที่ค�ำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1
เป็นกฎที่ออกโดยความเห็นชอบ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 อันเป็นการด�ำเนินการโดยอาศัย
อ�ำนาจโดยตรงตามบทบัญญัติ แห่งมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มิได้อาศัยอ�ำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
แต่อย่างใด ประกอบกับมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว)
พุทธศักราช 2557 อันเป็นฐานแห่งอ�ำนาจในการออกกฎพิพาทคดีนนี้ นั้ บัญญัตใิ ห้ในกรณี
ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 เห็นเป็นการจ�ำเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ
การส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติหรือเพือ่ ป้องกัน ระงับ
หรือปราบปรามการกระท�ำอันเป็นการบ่อนท�ำลายความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคง
ของชาติ ราชบัลลังก์ เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผ่นดิน ไม่วา่ จะเกิดขึน้ ภายใน
หรือภายนอกราชอาณาจักร ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 โดยความเห็นชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2
มีอ�ำนาจสั่งการระงับยับยั้ง หรือกระท�ำการใด ๆ ได้ ไม่ว่าการกระท�ำนั้นจะมีผลบังคับ
ในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ และให้ถือว่าค�ำสั่งหรือการกระท�ำ
รวมทัง้ การปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ ดังกล่าว เป็นค�ำสัง่ หรือการกระท�ำหรือการปฏิบตั ทิ ชี่ อบด้วย
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กฎหมายและรัฐธรรมนูญและเป็นที่สุด ดังนั้นเมื่อค�ำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ที่ 4/2559
เรื่อง การยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมส�ำหรับการประกอบ
กิจการบางประเภทซึ่งเป็นกฎที่ออกโดยอาศัยอ�ำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 อันมีฐานะเป็นกฎหมาย
รัฐธรรมนูญที่บัญญัติให้ถือว่าเป็นการกระท�ำที่ชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ
ดังกล่าวและเป็นที่สุด ศาลจึงไม่อาจรับค�ำฟ้องนี้ไว้พิจารณาเพื่อควบคุมตรวจสอบ
ความชอบ ด้วยกฎหมายของการกระท�ำอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้อีกได้
			 จึงมีค�ำสั่งไม่รับค�ำฟ้องไว้พิจารณาและให้จ�ำหน่ายคดีออกจากสารบบความ
			 จากค�ำพิพากษาศาลปกครองทั้งสองฉบับข้างต้น จะเห็นได้ว่า ศาลปกครอง
ใช้เหตุผลในลักษณะเดียวกับที่ศาลฎีกาใช้ในค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 45/2496 และ
ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1662/2505 กล่าวคือ มุง่ พิจารณาแต่เฉพาะบทบัญญัตลิ ายลักษณ์
อักษรในรัฐธรรมนูญซึง่ ใช้บงั คับอยูใ่ นขณะทีม่ กี ารออกค�ำสัง่ ของหัวหน้า คสช. อันมีสถานะ
เป็น “รัฏฐาธิปัตย์” ว่ามาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว พ.ศ. 2549 ได้บัญญัติรับรอง
สถานะอันพิเศษของบรรดาประกาศ ค�ำสั่งหรือการกระท�ำของ คสช. ให้ถือว่าเป็น
การกระท�ำที่ชอบด้วยกฎหมาย ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและเป็นที่สุด ศาลจึงไม่อาจรับ
ค�ำฟ้องนี้ไว้พิจารณาเพื่อควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระท�ำทาง
ปกครองดังกล่าวได้ ซึ่งถือเป็นแนวการให้เหตุผลอันได้รับอิทธิพลจากส�ำนักความคิด
กฎหมายฝ่ายบ้านเมือง ที่มองว่า กฎหมายคือค�ำสั่งค�ำบัญชาของรัฏฐาธิปัตย์ เมื่อผู้มี
อ�ำนาจสูงสุดในรัฐมีการออกกฎหมาย ค�ำสั่งหรือการกระท�ำอื่นใดออกมา ย่อมเป็นสิ่งที่
ถูกต้อง ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ชอบด้วยกฎหมาย แม้โดยเนื้อหาของการกระท�ำนั้นจะ
อาจกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหาย
ต่อประชาชนก็ตาม
5.3.1.3 ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
			 ศาลรัฐธรรมนูญได้เคยวินจิ ฉัยคดีซงึ่ มีประเด็นเกีย่ วข้องกับสถานะของประกาศ
ค�ำสัง่ หรือการกระท�ำของคณะรัฐประหาร ตลอดจนการวางหลักประชาธิปไตยทีป่ กป้อง
ตนเองได้ ในที่นี่จะน�ำเสนอค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ 3 ฉบับ ได้แก่ ค�ำวินิจฉัย
ศาลรั ฐ ธรรมนูญ ที่ 12/2552 ค�ำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญที่ 58/2560 และค�ำวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญที่ 3/2562
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			 1) ค�ำวินิจฉัยที่ 52/2552
			 ศาลจังหวัดสระบุรีส่งค�ำโต้แย้งของจ�ำเลย (นายธนรัตน์ แก้ววารี) เพื่อขอให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช
2540) มาตรา 264 กรณีประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 45 ลงวันที่ 17 มกราคม 2515
ข้อ 3 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 252 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน
2515 ข้อ 1 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2540)
มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 36 และมาตรา 50 หรือไม่
			 ศาลจังหวัดสระบุรีส่งค�ำโต้แย้ง (ค�ำร้อง) ของจ�ำเลย (นายธนรัตน์ แก้ววารี)
ในคดีอาญาหมายเลขด�ำที่ 4062/2548 เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2540) มาตรา 264 ว่าประกาศของ
คณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 45 ลงวันที่ 17 มกราคม 2515 ข้อ 3 ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 252 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2515 ข้อ 1 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2540) มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29
มาตรา 30 มาตรา 36 และมาตรา 50 หรือไม่
			 ข้อเท็จจริงตามค�ำร้องและเอกสารประกอบค�ำร้อง สรุปได้ว่า
			 1. เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2548 เวลา 01.30 นาฬิกา ผู้ร้อง (นายธนรัตน์
แก้ววารี) ถูกเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจจับกุมโดยแจ้งข้อกล่าวหาว่า
กระท�ำความผิดตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 45 ลงวันที่ 17 มกราคม 2515
และประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 252 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2515 โดยบันทึก
การจับกุมระบุว่า ผู้ร้องเปิดกิจการร้านข้าวต้ม ไอ-เฮีย ขายอาหารและเครื่องดื่มในเวลา
ห้ามขายโดยไม่ได้รบั อนุญาต พร้อมน�ำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำ� รวจภูธรอ�ำเภอเมือง
สระบุรี ต่อมาวันที่ 16 ธันวาคม 2548 พนักงานอัยการจังหวัดสระบุรีเป็นโจทก์ ได้ยื่น
ฟ้องผูร้ อ้ งเป็นจ�ำเลยต่อศาลจังหวัดสระบุรี ฐานความผิดขายอาหารและเครือ่ งดืม่ ในเวลา
ห้ามขายโดยไม่ได้รับอนุญาตขอให้ศาลพิพากษาลงโทษตามประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 252 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2515 ข้อ 1 และข้อ 2
		 2. ผู้ร้องยื่นค�ำร้อง ลงวันที่ 30 มกราคม 2549 โต้แย้งว่า ผู้ร้องได้จดทะเบียน
พาณิ ช ย์ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ท ะเบี ย นพาณิ ช ย์ พ.ศ. 2499 ประกอบพาณิ ช ยกิ จ
“ร้านข้าวต้ม ไอ-เฮีย”จ�ำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม แต่ไม่ได้จ�ำหน่ายสุรา ก่อนที่จะ
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มีการจับกุม เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ต�ำรวจได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องไป
ขออนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 45 ลงวันที่ 17 มกราคม 2515 และ
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 252 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2515 แต่ผู้ร้องได้แสดง
เอกสารใบทะเบียนพาณิชย์ของผู้ร้องว่า เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2547 ผู้ร้องได้รับ
ใบทะเบียนพาณิชย์จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ. 2499 การทีเ่ จ้าหน้าทีต่ ำ� รวจแจ้งข้อกล่าวหาว่าผูร้ อ้ งขายอาหารและเครือ่ งดืม่ ในเวลา
ห้ามขายโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระท�ำความผิดตามประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 45 ลงวันที่ 17 มกราคม 2515 ข้อ 3 ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยประกาศของคณะปฏิวตั ิ
ฉบับที่ 252 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2515 ข้อ 1 นั้น ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับ
ดังกล่าวใช้มานานกว่า 30 ปี โดยมีเจตนารมณ์เพื่อป้องกันมิให้มิจฉาชีพใช้เป็นแหล่ง
นัดพบและมั่วสุมเพื่อประกอบอาชญากรรมโดยมุ่งจ�ำกัดเวลาเฉพาะบางสถานที่ เช่น
สถานโบว์ลงิ่ สถานเล่นสเกต โรงแรม ท่าอากาศยานสถานีรถไฟ สถานีขนส่ง หรือสถานที่
อื่นในลักษณะเดียวกัน แต่ร้านอาหารของผู้ร้องได้ขอใบอนุญาตประกอบกิจการตาม
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 มิใช่สถานที่อันมีลักษณะเช่นนั้นทั้งไม่ได้
เป็นแหล่งมั่วสุมของอาชญากรและไม่ได้กระท�ำการที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน
หรือท�ำให้ประเทศชาติเสียหาย ประกอบกับปัจจุบันมีร้านขายอาหารและเครื่องดื่มที่
เปิดบริการตลอด 24 ชัว่ โมง เป็นจ�ำนวนมาก เช่น ร้านสะดวกซือ้ ตามสถานีบริการน�ำ้ มัน
เป็นต้น เพราะประชาชนมีการเดินทางทัง้ เวลากลางวันและเวลากลางคืนซึง่ เปลีย่ นแปลง
ไปจากอดีต ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าวจึงไม่อาจน�ำมาใช้บังคับในยุคสมัย
ปัจจุบันได้ นอกจากนั้น การห้ามมิให้ผู้ใดรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มในสถานที่
ขายอาหารหรือเครือ่ งดืม่ ตามประกาศของคณะปฏิวตั ฉิ บับดังกล่าว ก็เห็นได้ชดั ว่าเป็นการ
ขัดต่อการใช้ชวี ติ ประจ�ำวันของประชาชน ดังนัน้ เมือ่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(พุทธศักราช 2540) บัญญัติให้ประชาชนมีเสรีภาพในการเดินทาง มีเสรีภาพในการ
ประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพมีความเสมอภาคกันในกฎหมายและได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันกรณีจึงเห็นว่าประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 45
ลงวันที่ 17 มกราคม 2515 ข้อ 3 ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 252
ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2515 ข้อ 1 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(พุทธศักราช 2540) มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 36
และมาตรา 50
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402 | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

			 ศาลจังหวัดสระบุรีพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อโต้แย้งของจ�ำเลย (ผู้ร้อง) เป็นกรณี
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2540) มาตรา 264 และไม่ปรากฎว่า
มีค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นดังกล่าว จึงให้งดการพิจารณาคดีไว้ชั่วคราว
และให้สง่ เรือ่ งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยว่าประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 45
ลงวันที่ 17 มกราคม 2515 ข้อ 3 ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 252
ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2515 ข้อ 1 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(พุทธศักราช 2540) มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 36
และมาตรา 50 หรือไม่
			 ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วมีค�ำสั่งให้รับค�ำร้องไว้ด�ำเนินการตามข้อก�ำหนด
ศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2546 ข้อ 12 และรับไว้
พิจารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2540) มาตรา 264
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2549
			 ค�ำร้องนีอ้ ยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ แต่เนือ่ งจากรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2540) ได้สิ้นสุดลงตามประกาศคณะปฏิรูปการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข ฉบับที่ 3 ลงวันที่
19 กันยายน 2549 และมีการประกาศใช้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว)
พุทธศักราช 2549 โดยมาตรา 35 วรรคหนึง่ บัญญัตใิ ห้บรรดาการใดทีม่ กี ฎหมายก�ำหนดให้
เป็นอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญหรือเมือ่ มีปญ
ั หาว่ากฎหมายใดขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่
ให้เป็นอ�ำนาจของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ และวรรคสี่ บัญญัติให้ บรรดาอรรถคดี
หรือการใดที่อยู่ในระหว่างการด�ำเนินการของศาลรัฐธรรมนูญ ก่อนวันที่ 19 กันยายน
พุทธศักราช 2549 ให้โอนมาอยู่ในอ�ำนาจและความรับผิดชอบของคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญ และต่อมาได้มกี ารตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550)
ให้ใช้แทนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช 2549 และให้มผี ล
ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2550 เป็นต้นไป โดยมาตรา 300 วรรคหนึ่ง บัญญัติ
ให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช 2549 เป็นศาลรัฐธรรมนูญ วรรคสาม บัญญัติให้บทบัญญัติมาตรา 35
วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช 2549 ยังคงมีผลใช้บงั คับต่อไปจนกว่าจะมีการตราพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
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รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญขึ้นใช้บังคับ และวรรคสี่ บัญญัติว่า
บรรดาคดีหรือการใดที่อยู่ในระหว่างด�ำเนินการของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตาม
วรรคหนึง่ ให้ศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรานีด้ ำ� เนินการต่อไป และเมือ่ มีการแต่งตัง้ ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญนี้แล้ว บรรดาคดีหรือการใดที่ค้างด�ำเนินการให้โอน
ไปอยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญที่แต่งตั้งขึ้นใหม่นั้น ศาลรัฐธรรมนูญจึงมี
อ�ำนาจพิจารณาวินิจฉัยค�ำร้องนี้ได้
			 ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาค�ำร้องแล้วเห็นว่า ในขณะทีศ่ าลรัฐธรรมนูญพิจารณา
ค�ำร้องนีไ้ ด้มกี ารประกาศใช้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) แล้ว
การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายใด ๆ จะต้อง
พิจารณาว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญฉบับที่ใช้บังคับ
ในขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหรือไม่ เนื่องจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2540) มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29
มาตรา 30 มาตรา 36 และมาตรา 50 ที่ผู้ร้องโต้แย้งว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายไปขัด
หรือแย้งนั้น มีหลักการอย่างเดียวกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(พุทธศักราช 2550) มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 34
และมาตรา 43 ดังนัน้ ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินจิ ฉัยค�ำร้องนีไ้ ด้ตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29
มาตรา 30 มาตรา 34 และมาตรา 43
			 ประเด็นทีศ่ าลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินจิ ฉัยจึงมีวา่ ประกาศของคณะปฏิวตั ิ
ฉบับที่ 45 ลงวันที่ 17 มกราคม 2515 ข้อ 3 ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยประกาศของคณะปฏิวตั ิ
ฉบับที่ 252 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2515 ข้อ 1 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29
มาตรา 30 มาตรา 34 และมาตรา 43 หรือไม่
			 เมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) ได้รับรองเสรีภาพ
ของบุคคลในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพไว้ในมาตรา 43 วรรคหนึ่ง โดยมี
ข้อยกเว้นให้ออกกฎหมายจ�ำกัดเสรีภาพดังกล่าวได้ตามมาตรา 43 วรรคสอง ซึ่งการ
จ�ำกัดเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ต้องเป็นไปตามหลักคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา 29 ด้วย การพิจารณาถึงกฎหมายทีจ่ ำ� กัดสิทธิและเสรีภาพ
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ของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้นั้น นอกจากจะต้องพิจารณาถึงสภาพการณ์ของ
เหตุการณ์บา้ นเมือง ตลอดจนวิถกี ารด�ำเนินชีวติ ของประชาชนในขณะทีต่ รากฎหมายนัน้
แล้ว ยังจะต้องพิจารณาถึงสภาพการณ์ของเหตุการณ์บ้านเมือง ตลอดจนวิถีการด�ำเนิน
ชีวิตของประชาชนในขณะที่กฎหมายนั้นมีผลใช้บังคับประกอบด้วย ซึ่งเป็นที่เห็นได้ว่า
ในขณะที่ประกาศใช้บังคับกฎหมายนี้ เป็นช่วงที่คณะปฏิวัติกระท�ำการยึดอ�ำนาจการ
ปกครองแผ่นดินส�ำเร็จเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2514 และได้ยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511 มีการเปลีย่ นแปลงรูปแบบขององค์กรทีใ่ ช้อำ� นาจ
โดยให้ฝา่ ยบริหารคือรัฐบาลใช้อำ� นาจทัง้ ในส่วนของอ�ำนาจบริหารและอ�ำนาจนิตบิ ญ
ั ญัติ
ในขณะเดียวกัน เพื่อให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยเป็นปกติสุขจนกว่าจะมีการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญตามครรลองของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และในช่วงระหว่างเวลาที่คณะปฏิวัติยึดอ�ำนาจนั้น คณะปฏิวัติซึ่งท�ำ
หน้าที่บริหารประเทศมีความต้องการให้ประชาชนอยู่ในความสงบ ไม่ก่อความวุ่นวาย
และส่งผลกระทบต่อความมัน่ คงของประเทศ จึงได้จำ� กัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
โดยเฉพาะในกรณีตามประกาศของคณะปฏิวัติอันเป็นประเด็นแห่งคดีนี้ซึ่งมีการจ�ำกัด
สิทธิและเสรีภาพของผูป้ ระกอบกิจการหรือประกอบอาชีพร้านขายอาหารหรือเครือ่ งดืม่
ทัง้ ยังได้จำ� กัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทีเ่ ป็นผูบ้ ริโภคอีกด้วย เพราะไม่ตอ้ งการให้
ประชาชนออกจากบ้านในเวลากลางคืนซึ่งยากแก่การควบคุมตรวจตรา และอาจก่อ
ให้เกิดการซ่องสุม ก่อเหตุความไม่สงบ อันส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐและ
ความสงบสุ ข ของบ้านเมือง ซึ่ง เป็นกรณีจ�ำเป็นในขณะที่บ้านเมืองอยู่ในช่วงการ
รัฐประหาร ดังปรากฎในค�ำปรารภของประกาศของคณะปฏิวัติทั้งสองฉบับดังกล่าว
อย่างไรก็ดี ในยามที่บ้านเมืองปกติสุข การใช้ชีวิตของปัจเจกบุคคลย่อมแตกต่าง
ไปจากสถานการณ์ดังกล่าว ประกอบกับปัจจุบันในยุคของโลกาภิวัตน์ สังคมได้มีการ
เปลีย่ นแปลงไปอย่างมาก ภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีความเจริญก้าวหน้า การคมนาคม
ของประเทศมีความสะดวกสบาย ประชาชนสามารถเดินทางสัญจรไปในสถานทีต่ า่ ง ๆ ได้
ตลอดเวลา ท�ำให้วงจรการใช้ชีวิตประจ�ำวันของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจน
ไม่สามารถก�ำหนดเวลาเป็นการแน่นอนได้วา่ ช่วงเวลาใดเป็นเวลาท�ำงานและช่วงเวลาใด
เป็นเวลาพักผ่อน การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ ท�ำให้รัฐบาลไม่อาจควบคุมให้ประชาชนต้อง
อยู่แต่ในบ้านเฉพาะในเวลากลางคืนได้ เนื่องจากความจ�ำเป็นของบุคคลที่จะต้องมีการ
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เดินทางเพื่อการท�ำธุรกิจหรือมีการติดต่อเพื่อจุดประสงค์อื่นที่มีความแตกต่างกันไป
รวมถึงผู้ประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพขายอาหารหรือเครื่องดื่มในช่วงเวลา
ดังกล่าวด้วย
			 การที่ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 45 ลงวันที่ 17 มกราคม 2515 ข้อ 3
ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 252 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2515
ข้อ 1 บัญญัติห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ขายอาหารหรือเครื่องดื่ม ขาย
อาหารหรือเครื่องดื่ม ตั้งแต่เวลา 01.00 นาฬิกา ถึง 05.00 นาฬิกา เว้นแต่จะได้รับใบ
อนุญาตจากอธิบดีกรมต�ำรวจ ส�ำหรับนครหลวงกรุงเทพธนบุรี หรือผูว้ า่ ราชจังหวัดส�ำหรับ
จังหวัดอื่นก่อนนั้น ย่อมเป็นการจ�ำกัดเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือการประกอบ
อาชีพ และการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 43
วรรคหนึ่ง โดยตรง คงมีปัญหาเพียงว่าการจ�ำกัดเสรีภาพดังกล่าว จะเข้าข้อยกเว้นให้
กระท�ำได้โดยอาศัยบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายตามความในวรรคสองหรือไม่ ซึง่ บทบัญญัติ
แห่งกฎหมายที่ให้อ�ำนาจจ�ำกัดเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือการประกอบอาชีพ
ของประชาชนนัน้ จะต้องมีขอบเขต “เฉพาะเพือ่ ประโยชน์ในการรักษาความมัน่ คงของรัฐ
หรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุม้ ครองประชาชนในด้านสาธารณูปโภค การรักษาความ
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ
การคุ้มครองผู้บริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม
สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อป้องกันการผูกขาดหรือขจัดความไม่เป็นธรรมในการ
แข่งขัน” ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 43 วรรคสอง ทั้งยังจะต้องเป็นไปเพียง “เท่าที่จ�ำเป็น
และจะกระทบกระเทื อ นสาระส� ำ คั ญ แห่ ง สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพนั้ น มิ ไ ด้ ” อี ก ด้ ว ย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 29 วรรคหนึ่ง
			 การจ�ำกัดเสรีภาพในการขายอาหารหรือเครื่องดื่มในช่วงเวลา 01.00 นาฬิกา
ถึง 05.00 นาฬิกาของแต่ละวันนัน้ นอกจากจะเป็นการจ�ำกัดโอกาสในการประกอบอาชีพ
ค้าขายโดยสุจริตของประชาชนจ�ำนวนมากโดยไม่จำ� เป็นแล้ว ยังเป็นการสร้างภาระให้แก่
ประชาชน ผูป้ ระกอบอาชีพสุจริตอืน่ ๆ ทีม่ คี วามจ�ำเป็นจะต้องบริโภคอาหารและเครือ่ งดืม่
ในช่วงเวลาดังกล่าวของแต่ละวันโดยไม่มเี หตุผลและความจ�ำเป็นสนับสนุนอีกด้วย ถึงแม้
จะมีการผ่อนปรนให้ขอรับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมต�ำรวจหรือผู้ว่าราชการจังหวัดได้
ก็ยังคงเป็นการสร้างเงื่อนไขและภาระแก่การใช้เสรีภาพดังกล่าวโดยไม่จ�ำเป็นอยู่
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นั่นเอง เพราะการที่จะบังคับให้ประชาชนที่ประกอบอาชีพค้าขายอาหารหรือเครื่องดื่ม
ทั่วทุกพื้นที่ของประเทศจะต้องไปขอใบอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐนั้น
เป็นสิ่งที่ยากต่อการปฏิบัติ ทั้งยังเป็นทางให้ประชาชนผู้ประกอบสัมมาชีพเหล่านั้น
ต้องตกอยู่ใต้อ�ำนาจครอบง�ำของเจ้าหน้าที่โดยปราศจากเหตุผลอันสมควรอีกด้วย
การจ�ำกัดเสรีภาพดังกล่าวเห็นได้ชัดว่ามิได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อความมั่นคงของรัฐ
หรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุ้มครองประชาชนในด้านสาธารณูปโภค การรักษา
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือประโยชน์อื่น ๆ ตามที่ระบุไว้
ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 43 วรรคสองแต่อย่างใด ประกอบกับความจ�ำเป็นในการรักษา
ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และไม่เหมาะสมกับ
วิถีชีวิตของประชาชนในปัจจุบัน จึงเป็นการจ�ำกัดเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญ
รับรองไว้เกินกว่าความจ�ำเป็น และกระทบกระเทือนต่อสาระส�ำคัญแห่งเสรีภาพนั้น
อันเป็นการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 29 วรรคหนึ่ง ด้วย
			 อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยว่า ประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 45 ลงวันที่ 17 มกราคม 2515 ข้อ 3 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
ของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 252 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2515 ข้อ 1 ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
เพราะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) มาตรา 29
วรรคหนึ่ง และมาตรา 43 เป็นอันใช้บังคับมิได้ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 6 กรณีจึงไม่
จ�ำต้องวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา
อื่น ๆ หรือไม่ อีกต่อไป
			 ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญฉบับนี้ศาลได้ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 45 ลงวันที่ 17 มกราคม 2515 ข้อ 3 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 252 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2515 ข้อ 1 โดยได้
พิจารณาเปรียบเทียบเจตนารมณ์ของประกาศคณะปฏิวัติดังกล่าวกับสถานการณ์
บ้านเมืองในขณะที่มีการออกประกาศคณะปฏิวัติ คือปี พ.ศ. 2515 กับสถานการณ์
การประกอบอาชีพของประชาชนในขณะที่พิจารณาคือ ปี พ.ศ. 2552 ว่าสถานการณ์
และความจ�ำเป็นของการจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพตามประกาศคณะปฏิวตั ไิ ม่มอี ยูอ่ กี ต่อไปแล้ว
จึงวินิจฉัยว่าประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 45 ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
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			 2) ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ 58/2560
			 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 213 ว่า การกระท�ำของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติทจี่ ำ� กัด
เสรีภาพของพรรคการเมืองและสมาชิกพรรคการเมืองขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 5
และมาตรา 45 หรือไม่
			 ข้อเท็จจริงตามค�ำร้องและเอกสารประกอบค�ำร้องสรุปได้ว่า นายเรืองไกร
ลีกิจวัฒนะ (ผู้ร้อง) ในฐานะสมาชิกพรรคเพื่อไทยกล่าวอ้างว่าการกระท�ำของหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่าจะยังไม่ปลดล็อคให้
พรรคการเมืองหรือสมาชิกพรรคการเมืองด�ำเนินกิจการทางการเมืองได้ เนื่องจาก
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่จ�ำเป็นต่อการจัดการเลือกตั้งยังไม่แล้วเสร็จ และ
คณะกรรมการการเลือกตั้งชุดใหม่อยู่ในระหว่างการสรรหา อีกทั้งยังไม่มีนายทะเบียน
พรรคการเมือง ส�ำหรับกรณีทเ่ี กรงว่าพรรคการเมืองจะด�ำเนินการไม่ทนั ภายในระยะเวลา
ที่กฎหมายก�ำหนดและจะส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งนั้น กรอบระยะเวลาดังกล่าว
ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560
มิได้บญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญจึงอาจแก้ไข เปลีย่ นแปลงให้เหมาะสมได้ คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติจะไม่ท�ำให้เสียหายหรือกระทบต่อพรรคการเมืองโดยจะใช้มาตรการในการ
แก้ปัญหาตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ และจะไม่ท�ำให้ประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 57/2557 หรือค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 3/2558 เป็นอุปสรรค และผู้ร้องยังกล่าวอ้างถึงกรณีที่หัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่ ง ชาติ ไ ด้ อ อกมาตั้ ง ค� ำ ถามถึ ง ประชาชนเกี่ ย วกั บ ความจ� ำ เป็ น ในการจั ด ตั้ ง
พรรคการเมืองใหม่ และการสนับสนุนพรรคการเมืองของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ซึ่งผู้ร้องมีความเห็นว่า เมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้แล้ว โดยความในมาตรา 3 บัญญัติให้ยกเลิกพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 จึงมีผลให้ประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 57/2557 ข้อ 2 และค�ำสัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 3/2558 ข้อ 12 วรรคหนึ่ง สิ้นผลการบังคับใช้ นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญ มาตรา 45
ได้บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองตามวิถีทางการ
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ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ” ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. 2560 มาตรา 141 บัญญัติให้พรรคการเมืองด�ำเนินการต่าง ๆ ภายในระยะเวลาที่
ก�ำหนด การที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติอาศัยประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ฉบับที่ 57/2557 หรือค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2558
มาเป็นเหตุผลในการห้ามมิให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกพรรคการเมืองด�ำเนินกิจการ
ทางการเมือง จึงเป็นการละเมิดเสรีภาพตามทีร่ ฐั ธรรมนูญคุม้ ครองไว้ อันเป็นการกระท�ำ
ทีข่ ดั ต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 5 และมาตรา 45 ผูร้ อ้ งในฐานะทีเ่ ป็นสมาชิกพรรคการเมือง
เป็นบุคคลซึง่ ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพจากการกระท�ำของหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ จึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 ดังนี้
			 (1) การกระท�ำของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่จ�ำกัดเสรีภาพ
ของพรรคการเมือง และสมาชิกพรรคการเมืองขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 5
และมาตรา 45 หรือไม่
			 (2) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
หยุดหรือเลิกกระท�ำการขัดขวางพรรคการเมืองและสมาชิกพรรคการเมืองที่จะใช้
เสรีภาพด�ำเนินกิจการทางการเมือง ตามความในรัฐธรรมนูญ มาตรา 45 ประกอบ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 141
			 ประเด็นทีศ่ าลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาเบือ้ งต้นมีวา่ ค�ำร้องของผูร้ อ้ งต้องด้วย
รัฐธรรมนูญ มาตรา 213 ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัย หรือไม่
			 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2560) มาตรา 213 บัญญัตวิ า่
“บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้มีสิทธิยื่นค�ำร้องต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีค�ำวินิจฉัยว่าการกระท�ำนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ”
			 พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงตามค�ำร้องและเอกสารประกอบค�ำร้อง
เป็นกรณีที่ผู้ร้องกล่าวอ้างว่าการกระท�ำของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ในการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนที่ว่าจะยังไม่ปลดล็อคให้พรรคการเมืองหรือสมาชิก
พรรคการเมืองด�ำเนินกิจการทางการเมือง และในการตั้งค�ำถามเกี่ยวกับความจ�ำเป็น
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ของการจัดตัง้ พรรคการเมืองใหม่และสิทธิในการสนับสนุนพรรคการเมืองของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้ร้องตามที่รัฐธรรมนูญให้ความ
คุ้มครองไว้
			 ผู้ร้องจึงยื่นค�ำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าการกระท�ำของ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 5
และมาตรา 45 หรือไม่นั้น เนื้อหาของค�ำร้องเป็นเพียงการคาดการณ์ล่วงหน้าของผู้ร้อง
เท่านั้นว่าจะท�ำให้พรรคการเมืองไม่สามารถด�ำเนินกิจการต่าง ๆ ตามที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 บัญญัติไว้ และจะส่งผลกระทบ
ต่อการเลือกตั้ง โดยไม่ปรากฎว่ามีการกระท�ำใดที่เป็นการละเมิดต่อสิทธิหรือเสรีภาพ
ตามรัฐธรรมนูญของผู้ร้องแต่อย่างใด
			 ส�ำหรับกรณีที่ผู้ร้องกล่าวอ้างว่าการที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
อาศัยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 57/2557 เรื่อง ให้พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลบังคับใช้ตอ่ ไป และค�ำสัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ 3/2558 เรื่อง การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ มาเป็น
เหตุผลประกอบการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ว่าจะยังไม่ปลดล็อคให้พรรคการเมือง
หรือสมาชิกพรรคการเมืองด�ำเนินกิจการทางการเมืองได้ แสดงถึงความประสงค์จะให้
ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และค�ำสัง่
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าวนั้น โดยที่ประกาศและค�ำสั่งทั้งสองฉบับ
ดังกล่าวมีสถานะการบังคับใช้เป็นกฎหมาย จึงเป็นกรณีทผี่ รู้ อ้ งขอให้ตรวจสอบความชอบ
ด้วย รัฐธรรมนูญของบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย ซึง่ ตามรัฐธรรมนูญได้บญ
ั ญัตใิ ห้สทิ ธิในการ
ยืน่ ค�ำร้องเกีย่ วกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย
ไว้เป็นการเฉพาะแล้วโดยการใช้สิทธิทางศาลตามมาตรา 212 และการใช้สิทธิทาง
ผู้ตรวจการแผ่นดินตามมาตรา 231 (1) ผู้ร้องจึงไม่อาจยื่นค�ำร้องดังกล่าวโดยอาศัย
ช่องทางตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 ได้
			 อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย และ
เมื่อมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยแล้วค�ำขออื่นย่อมเป็นอันตกไป
			 ค�ำวินิจฉัยฉบับนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้พยายามเลี่ยงที่จะไม่วินิจฉัย “ความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญ” ของประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 57/2557 และ
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ค�ำสัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 3/2558 โดยให้เหตุผลว่า ผูร้ อ้ งต้องใช้กลไก
การขอให้ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายโดยอาจใช้
สิทธิทางศาลตามมาตรา 212 หรือใช้สิทธิทางผู้ตรวจการแผ่นดินตามมาตรา 231 (1)
ไม่อาจยื่นค�ำร้องดังกล่าวโดยอาศัยช่องทางตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 อย่างที่ปรากฎ
ในค�ำร้องนี้ได้ ศาลรัฐธรรมนูญจึงปฏิเสธไม่รับค�ำร้องที่ผู้ร้องต้องการให้วินิจฉัยความ
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญของประกาศและค�ำสั่งของคณะรัฐประหาร
			 3) ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ 58/2560
			 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแ้ ทนราษฎรเป็นการทัว่ ไป พ.ศ. 2562 ต่อมาคณะกรรมการการเลือกตัง้ ผูร้ อ้ ง ได้มี
ประกาศเรือ่ ง การสมัครรับเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร ลงวันที่ 24 มกราคม 2562
โดยข้อ 3 ก�ำหนดให้พรรคการเมืองใดประสงค์จะแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมือง
มีมติจะเสนอสภาผูแ้ ทนราษฎรเพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตัง้ เป็นนายกรัฐมนตรี
ให้แจ้งรายชือ่ พร้อมหนังสือแสดงความยินยอมของผูไ้ ด้รบั การเสนอชือ่ เป็นนายกรัฐมนตรี
ไม่เกิน 3 รายชื่อต่อผู้ร้อง และในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 พรรคไทยรักษาชาติ ผู้ถูกร้อง
ได้ยื่นหนังสือต่อผู้ร้องแจ้งรายชื่อทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี เป็นบุคคลที่ผู้ถูกร้องมีมติจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยหนังสือยินยอม หลังจากที่ผู้ถูกร้องได้ยื่น
หนังสือดังกล่าว ในวันเดียวกันได้มีพระราชโองการประกาศสถาบันพระมหากษัตริย์
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
			 ผู ้ ร ้ อ งเห็ น ว่ า การกระท� ำ ของผู ้ ถู ก ร้ อ งที่ แจ้ ง รายชื่ อ ทู ล กระหม่ อ มหญิ ง
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นการน�ำสมาชิกชั้นสูงในพระบรมราชวงศ์
มาเกี่ยวข้องกับระบบการเมืองไม่ว่าจะโดยทางใดก็ตาม จึงเป็นการกระท�ำที่ขัดต่อ
โบราณราชประเพณี ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของชาติ ถือเป็นการกระท�ำที่
มิบังควรไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง เนื่องจากพระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์ทรงอยู่ในหลักการ
เกีย่ วกับการด�ำรงอยูเ่ หนือการเมือง เป็นกลางทางการเมือง และไม่สามารถด�ำรงต�ำแหน่ง
ใด ๆ ในทางการเมืองได้ การกระท�ำของผูถ้ กู ร้องดังกล่าวถือเป็นปฏิปกั ษ์ตอ่ การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข เป็นเหตุทศี่ าลรัฐธรรมนูญอาจ
สั่งยุบพรรคผู้ถูกร้องได้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
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พ.ศ. 2560 มาตรา 92 ผูร้ อ้ งจึงมีมติในการประชุม ครัง้ ที่ 18/2562 เมือ่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์
2562 ให้ย่ืนต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้อง โดยขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยดังนี้
			 (1) มีคำ� สัง่ ยุบพรรคผูถ้ กู ร้องตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 92
			 (2) มีค�ำสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของบุคคลผู้เป็นคณะกรรมการ
บริหารพรรคของ ผูถ้ กู ร้อง รวม 14 คน ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 92
			 (3) มีค�ำสั่งห้ามมิให้ผู้ซึ่งเคยด�ำรงต�ำแหน่งคณะกรรมการบริหารพรรคของ
ผู้ถูกร้องและถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่
หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมือง
ขึ้นใหม่อีกภายในก�ำหนดเวลาสิบปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งให้ยุบพรรค
ผู้ถูกร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560
มาตรา 94
			 ประเด็นทีต่ อ้ งวินจิ ฉัยก่อนคือ ศาลรัฐธรรมนูญมีอำ� นาจรับค�ำร้องนีไ้ ว้พจิ ารณา
วินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560
มาตรา 92 หรือไม่
			 ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อผู้ร้องมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ถูก
ร้องได้กระท�ำการอันเป็นเหตุให้ศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคผู้ถูกร้องตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 92 ผู้ร้องจึงยื่นค�ำร้อง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้องได้ ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�ำสั่งรับค�ำร้องนี้
ไว้พิจารณาวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 7 (13) ประกอบพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 92 วรรคหนึ่ง
			 ศาลรัฐธรรมนูญจึงก�ำหนดประเด็นทีต่ อ้ งพิจารณาวินจิ ฉัย และพิจารณาวินจิ ฉัย
รวมสามประเด็น ดังนี้
			 ประเด็นที่หนึ่ง มีเหตุให้สั่งยุบพรรคผู้ถูกร้องตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วย พรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 92 วรรคหนึ่ง (2) หรือไม่
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			 พิจารณาแล้วเห็นว่า สาระส�ำคัญซึ่งเป็นหลักการขั้นพื้นฐานของระบอบการ
ปกครองประชาธิปไตย ของไทย ได้ระบุไว้ในความของพระราชหัตถเลขาที่ 1/60 ลงวันที่
14 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2475 ที่ว่า พระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไป
ย่อมด�ำรงอยูเ่ หนือการเมืองทัง้ หลาย หลักการพืน้ ฐานดังกล่าว ถือเป็นทัง้ เจตนารมณ์รว่ ม
ของการสถาปนาระบอบการปกครองของไทยไว้ในรัฐธรรมนูญ แต่เริ่มแรก และเป็น
ฉันทามติทฝี่ า่ ยสภาผูแ้ ทนราษฎรให้การยอมรับปฏิบตั สิ บื ต่อมาว่า พระมหากษัตริยแ์ ละ
พระบรมวงศานุวงศ์ชนั้ สูงควรด�ำรงฐานะอยูเ่ หนือการเมือง โดยเฉพาะในแง่การไม่เข้าไป
มีบทบาทเป็นฝักฝ่ายต่อสูแ้ ข่งขันรณรงค์ทางการเมืองอันอาจจะน�ำมาซึง่ การโจมตี ติเตียน
และกระทบต่อความสงบเรียบร้อย สมัครสมานเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันในระหว่างสถาบัน
พระมหากษัตริย์กับราษฎรที่เป็นหลักการพื้นฐานของประเพณีการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ถึงแม้การจัดท�ำร่างรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 ซึ่งได้เว้นการบัญญัติจ�ำกัดบทบาทของ
พระบรมวงศานุวงศ์ในทางการเมืองไว้ในรัฐธรรมนูญก็ตาม แต่กระนั้นก็หาได้ท�ำให้
หลักการพืน้ ฐานทางรัฐธรรมนูญว่าด้วยฐานะของสมาชิกพระบรมราชวงศ์อนั เป็นทีเ่ คารพ
เหนือการถูกติเตียนและไม่ควรแก่ต�ำแหน่งการเมืองอันอาจกระทบกระเทือนต่อ
ความเป็นกลางของสถาบันพระมหากษัตริยต์ อ้ งถูกลบล้างไปไม่ ดังปรากฎเป็นทีป่ ระจักษ์
ในค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 6/2543 และสอดคล้องกับหลักการทีถ่ อื ว่า พระมหากษัตริย์
“ทรงราชย์ แต่มิได้ทรงปกครอง” (reigns, but does not rule) อันเป็นหลักการทาง
รัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาในนานาอารยประเทศซึง่ มีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุขของรัฐ การกระท�ำของผู้ถูกร้องย่อมมีผลให้หลักการพื้นฐานของระบอบ
การปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของไทยที่ถือว่า
พระมหากษัตริยท์ รงราชย์แต่มไิ ด้ทรงปกครองต้องถูกเซาะกร่อนบ่อนท�ำลายให้ เสือ่ มทราม
ไปโดยปริยาย
			 การใช้สทิ ธิและเสรีภาพทางการเมืองทีร่ ฐั ธรรมนูญรับรองนัน้ ย่อมต้องอยูภ่ ายใต้
กฎเกณฑ์และกระบวนการทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และต้องมิใช่เป็นการ
ใช้สิทธิและเสรีภาพที่จะส่งผลเป็นการบั่นทอนท�ำลายหลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญ
และสั่นคลอนคติรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขของไทยที่ด�ำรงอยู่ให้เสื่อมโทรมไป แม้ผู้ถูกร้องจะมีสิทธิและเสรีภาพ
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ในการด�ำเนินกิจกรรมทางการเมืองตามทีร่ ฐั ธรรมนูญและกฎหมายบัญญัตไิ ว้โดยสมบูรณ์
แต่การใช้สทิ ธิและเสรีภาพในการกระท�ำการใด ๆ ของพรรคการเมือง ย่อมต้องตัง้ อยูบ่ น
ความตระหนักรูด้ ว้ ยว่า การกระท�ำนัน้ จะไม่เป็นการอาศัยสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง
ที่ได้รับจากรัฐธรรมนูญให้มีผลกระทบย้อนกลับมาท�ำลายหลักการพื้นฐาน บรรทัดฐาน
คุณค่า และเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเสียเอง
			 ถึงแม้กฎหมายจะมิได้ให้นิยามศัพท์คาว่า “ล้มล้าง” และ “ปฏิปักษ์” ไว้
แต่ทงั้ สองค�ำนัน้ ก็เป็นค�ำในภาษาไทยธรรมดาทีม่ คี วามหมายตามทีใ่ ช้และรูก้ นั อยูท่ วั่ ไป
ซึ่งศาลย่อมรู้ได้เองด้วยว่า “ล้มล้าง” หมายถึง การกระท�ำที่มีเจตนาเพื่อท�ำลายหรือ
ล้างผลาญให้สญ
ู สลายหมดสิน้ ไป ไม่ให้ ด�ำรงอยูห่ รือมีอยูอ่ กี ต่อไป ส่วนค�ำว่า “ปฏิปกั ษ์” นัน้
ไม่จ�ำต้องรุนแรงถึงขนาดมีเจตนาที่จะล้มล้างท�ำลายให้สิ้นไป ทั้งยังไม่จ�ำต้องถึงขนาด
ตั้งตนเป็นศัตรูหรือฝ่ายตรงข้ามเท่านั้น เพียงแค่เป็นการกระท�ำที่มีลักษณะเป็นการ
ขัดขวางหรือสกัดกั้นมิให้เจริญก้าวหน้า หรือเป็นการกระท�ำที่ก่อให้เกิดผลเป็นการ
เซาะกร่อนบ่อนท�ำลาย จนเกิดความชารุดทรุดโทรม เสื่อมทราม หรืออ่อนแอลง ก็เข้า
ลักษณะของการกระท�ำที่เป็นปฏิปักษ์ได้แล้ว ส่วนประเด็นเรื่องเจตนานั้น เมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 92 วรรคหนึ่ง (2)
บัญญัตชิ ดั เจนว่า เพียงแค่ “อาจเป็นปฏิปกั ษ์” ก็ตอ้ งห้ามแล้ว หาจ�ำต้องมีเจตนาประสงค์
ต่อผล หรือต้องรอให้เกิดผลเสียหายร้ายแรงขึน้ จริงเสียก่อนไม่ ทัง้ นี้ ก็เพือ่ ให้เป็นมาตรการ
ป้องกันความเสียหายร้ายแรงที่อาจจะเกิดแก่สถาบันหลักของประเทศไว้ก่อน อันเป็น
รัฐประศาสโนบายที่จ�ำเป็นเพื่อดับไฟกองใหญ่ไว้แต่ต้น มิให้ไฟกองเล็กกระพือโหมไหม้
ลุกลามขยายใหญ่จนเป็นมหันตภัยที่ไม่อาจต้านทานได้ในวาระต่อไป
			 เมื่อการกระท�ำของผู้ถูกร้องมีหลักฐานชัดเจนว่าได้กระท�ำไปโดยรู้ส�ำนึก และ
โดยสมัครใจอย่างแท้จริง ซึ่งคณะกรรมการบริหารพรรคของผู้ถูกร้องย่อมทราบดีว่า
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิรวิ ฒ
ั นาพรรณวดีเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทั้งยังเป็น
พระเชษฐภคินใี นสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั แม้ทรงกราบถวายบังคมลาออกจากฐานันดรศักดิ์
ไปแล้ว แต่ยงั คงด�ำรงอยูใ่ นฐานะสมาชิกแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ การกระท�ำของผูถ้ กู ร้อง
เป็นการน�ำสมาชิกชัน้ สูงในพระบรมราชวงศ์มาเป็นฝักฝ่ายในทางการเมือง ทัง้ ยังเป็นการ
กระท�ำทีว่ ญ
ิ ญูชนคนไทยทัว่ ไป ย่อมรูส้ กึ ได้วา่ สามารถท�ำให้สถาบันพระมหากษัตริยข์ อง
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ไทยทีเ่ ป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทัง้ ชาติ ต้องถูกน�ำไปใช้เพือ่ ความได้เปรียบทางการเมือง
อย่างแยบยลให้ปรากฎผลเสมือนเป็นฝักฝ่ายทางการเมือง และมุง่ หวังผลประโยชน์ทาง
การเมืองโดยไม่คำ� นึงถึงหลักการพืน้ ฐานส�ำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นการสุ่มเสี่ยงต่อการสูญเสียสถานะที่จะต้อง
อยู่เหนือการเมือง และด�ำรงความเป็นกลางในทางการเมือง อันเป็นจุดเริ่มต้นของการ
เซาะกร่ อ นบ่ อ นท� ำ ลาย เป็ น เหตุ ใ ห้ ช� ำ รุ ด ทรุ ด โทรม เสื่ อ มทราม หรื อ อ่ อ นแอลง
เข้าลักษณะของการกระท�ำทีอ่ าจเป็นปฏิปกั ษ์ตอ่ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (2) อย่างชัดแจ้งแล้ว กรณี
มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ถูกร้องกระท�ำการตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (2) จึงมีค�ำสั่ง
ให้ยุบพรรคผู้ถูกร้องตามมาตรา 92 วรรคสอง
			 ประเด็นที่สอง คณะกรรมการบริหารพรรคของผู้ถูกร้องจะถูกเพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. 2560 มาตรา 92 วรรคสอง หรือไม่
			 พิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อผู้ถูกร้องได้กระท�ำการอันเป็นเหตุให้สั่งยุบพรรคผู้ถูก
ร้องตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 92
วรรคหนึ่ง (2) และวรรคสอง ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้องแล้ว จึงชอบที่
ศาลรัฐธรรมนูญจะมีค�ำสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหาร
พรรคของผู้ถูกร้องที่ด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าวอยู่ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 อันเป็นวันที่
มีการกระท�ำอันเป็นเหตุให้ยุบพรรคผู้ถูกร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 92 วรรคสอง
			 มีข้อพิจารณาต่อไปว่า จะต้องเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นระยะเวลา
เท่าใด เห็นว่า การกระท�ำของผูถ้ กู ร้องเป็นเพียงอาจเป็นปฏิปกั ษ์ตอ่ การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยังไม่ถึงขนาดมีเจตนาที่จะล้มล้าง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข อีกทัง้ เป็นเพียง
ขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรี ยังมิได้ก่อให้เกิดความเสียหาย
ร้ายแรงต่อระบอบการปกครองของประเทศชาติ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารพรรค
ของผู้ถูกร้องได้น้อมรับพระราชโองการไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมทันทีภายหลัง
ที่ได้รับทราบ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายังมีความเคารพต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ สมควร
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ก�ำหนดระยะเวลาให้สอดคล้องกับระยะเวลาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 94 วรรคสอง ดังนั้น จึงให้เพิกถอนสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคของผู้ถูกร้องที่ด�ำรงต�ำแหน่งอยู่ในวันที่
8 กุมภาพันธ์ 2562 ซึง่ เป็นวันทีม่ กี ารกระท�ำอันเป็นเหตุให้สงั่ ยุบพรรคผูถ้ กู ร้องมีกำ� หนด
เวลาสิบปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้องตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 92 วรรคสอง
			 ประเด็นที่สาม ผู้ซึ่งเคยด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหารพรรคของผู้ถูกร้องและ
ถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งจะไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่ หรือเป็น
กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีก
ไม่ได้ภายในก�ำหนดสิบปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้องตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 94
วรรคสอง หรือไม่
			 พิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. 2560 มาตรา 94 วรรคสอง เป็นบทบัญญัติว่าด้วยผลของการฝ่าฝืนกฎหมาย
ซึง่ มิได้ให้อำ� นาจแก่ศาลรัฐธรรมนูญทีจ่ ะมีคำ� สัง่ เป็นอย่างอืน่ เมือ่ ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ� สัง่
ยุบพรรคผู้ถูกร้องแล้ว จึงต้องสั่งให้ผู้ซึ่งเคยด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหารพรรคของ
ผู้ถูกร้องที่ด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าวอยู่ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 อันเป็นวันที่มีการ
กระท� ำ อั น เป็ น เหตุ ใ ห้ ยุ บ พรรคผู ้ ถู ก ร้ อ งและถู ก เพิ ก ถอนสิ ท ธิ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ไป
จดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่ หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมี
ส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีกไม่ได้ ภายในก�ำหนดสิบปีนับแต่วันที่
ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ� สัง่ ยุบพรรคผูถ้ กู ร้องตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 94 วรรคสอง
			 ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�ำสั่งให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติ ผู้ถูกร้อง เพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตัง้ ของคณะกรรมการบริหารพรรคของผูถ้ กู ร้อง ทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งอยูใ่ นวันที่
8 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเป็นวันที่มีการกระท�ำอันเป็นเหตุให้ยุบพรรคผู้ถูกร้อง มีก�ำหนด
เวลาสิบปีนบั แต่วนั ทีศ่ าลรัฐธรรมนูญมีคำ� สัง่ ยุบพรรค ผูถ้ กู ร้อง และห้ามมิให้ผซู้ งึ่ เคยด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการบริหารพรรคของผูถ้ กู ร้องดังกล่าวไปจดทะเบียน พรรคการเมืองขึน้ ใหม่
หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมือง
ขึ้นใหม่อีก ภายในก�ำหนดสิบปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้อง
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			 จากค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ข้ า งต้ น จะเห็ น ได้ ว ่ า ศาลได้ พ ยายามให้
อรรถาธิบายว่า การน�ำเจ้านายพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งตามประเพณีการปกครอง
ในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ์ ท รงเป็ น ประมุ ข ของไทยนั้ น ทรงมี
พระราชสถานะอันเป็นกลางทางการเมืองลงมาอยูใ่ นระบบการเมือง เป็นการสุม่ เสีย่ งต่อ
การสูญเสียสถานะที่จะต้องอยู่เหนือการเมือง และด�ำรงความเป็นกลางในทางการเมือง
อันเป็นจุดเริม่ ต้นของการเซาะกร่อนบ่อนท�ำลาย เป็นเหตุให้ชำ� รุดทรุดโทรม เสือ่ มทราม
หรืออ่อนแอลง เข้าลักษณะของการกระท�ำที่อาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
		 5.3.2 ค�ำพิพากษาที่เกี่ยวกับการเป็นกบฏ
		 ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยจะได้น�ำเสนอค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ได้วินิจฉัยความผิดฐาน
เป็นกบฏตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 113 ซึ่งมีปรากฎเพียงฉบับเดียว คือ
ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2857/2530 นอกจากนี้ เมื่อส�ำรวจค�ำพิพากษาของศาลชั้นต้น
ยังพบแนวค�ำพิพากษาซึ่งไม่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ แต่ได้มีการน�ำมาศึกษาวิเคราะห์วิจัย
ในทางนิติศาสตร์อีก 2 กรณี ได้แก่ คดีกบฏสันติภาพในปี พ.ศ. 2495 และคดีที่นายอุทัย
พิมพ์ใจชน และพวกยื่นฟ้องจอมพลถนอม กิตติขจร และพวกซึ่งก่อการรัฐประหารใน
ปี พ.ศ. 2514 ในความผิดฐานเป็นกบฏตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 113 ซึ่งจะ
น�ำเสนอโดยล�ำดับ ดังนี้
5.3.2.1 ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2857/2530
			 คดีนพี้ นักงานอัยการเป็นโจทก์ ยืน่ ฟ้องพลเอกเสริม ณ นคร กับพวกเป็นจ�ำเลย
ในความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 113, 114 และ 116
			 โจทก์ฟ้องว่า เมื่อระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2528 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2528
ทั้งเวลากลางวันและกลางคืนติดต่อกัน จ�ำเลยกับพวกหลบหนีได้ร่วมกันสะสมก�ำลังพล
อาวุธปืน เครือ่ งกระสุนปืน วัตถุระเบิดและรถถังจ�ำนวนมาก เพือ่ เป็นกบฏ และสมคบกัน
เพือ่ เป็นกบฏ ยุยงราษฎรให้เป็นกบฏ และเมือ่ วันที่ 9 กันยายน 2528 ตัง้ แต่เวลากลางคืน
ก่อนเทีย่ งถึงเวลากลางวันต่อเนือ่ งกัน จ�ำเลยทุกคนกับพวกทีห่ ลบหนีได้รว่ มกันเป็นกบฏ
โดยใช้กำ� ลังพลและอาวุธทีไ่ ด้รว่ มกันสะสมไว้ดงั กล่าวจีบ้ งั คับขูเ่ ข็ญพลอากาศเอกประพันธ์
ธูปเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ว่าจะใช้ก�ำลังประทุษร้ายและควบคุมเอาตัวไปที่
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กองบัญชาการทหารสูงสุด และบังคับขู่เข็ญว่าจะใช้ก�ำลังประทุษร้ายนายประพจน์
สาครบุตร กับพวก ให้อา่ นประกาศและค�ำแถลงการณ์ของจ�ำเลยกับพวกทางสถานีวทิ ยุ
กระจายเสียงแห่งประเทศไทย สั่งให้ทหาร ต�ำรวจ และประชาชนอยู่ในความสงบมิให้
ขัดค�ำสัง่ เพือ่ ล้มล้างและเปลีย่ นแปลงรัฐธรรมนูญและได้ประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 ซึ่งใช้อยู่ในขณะเกิดเหตุและได้ประกาศล้มล้าง
อ�ำนาจนิติบัญญัติ อ�ำนาจบริหาร โดยประกาศยุบรัฐสภาและยกเลิกคณะรัฐมนตรีซึ่งมี
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี กับยึดอ�ำนาจการปกครองของประเทศ
โดยยึดกองบัญชาการทหารสูงสุดเป็นทีต่ งั้ ของกองบัญชาการกบฏและท�ำการปิดกัน้ ถนน
พร้อมทั้งยึดสถานที่ส�ำคัญของราชการหลายแห่ง เพื่อให้การล้มล้างและเปลี่ยนแปลง
รัฐธรรมนูญเป็นผลส�ำเร็จ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2528 ตั้งแต่เวลากลางคืนก่อนเที่ยงถึง
เวลากลางวันต่อเนื่องกันจ�ำเลยที่ 13 กับพวกที่หลบหนีได้ร่วมกันกระท�ำให้ปรากฎแก่
ประชาชน และผูใ้ ช้แรงงานทีไ่ ปชุมนุมและดูเหตุการณ์อยูบ่ ริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า
ด้วยวาจา โดยพูดอภิปรายชักชวนให้ประชาชนสนับสนุนพวกจ�ำเลยท�ำการกบฏ และ
ท� ำ ให้ ป รากฎแก่ ป ระชาชนด้ ว ยหนั ง สื อ โดยท� ำ ค� ำ แถลงการณ์ แ ละประกาศค� ำ สั่ ง
แล้วอ่านส่งกระจายเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดินและรัฐบาล โดยใช้ก�ำลังข่มขืนใจหรือใช้ก�ำลัง
ประทุษร้าย เพือ่ ให้เกิดความปัน่ ป่วนและกระด้างกระเดือ่ งในหมูป่ ระชาชนถึงขนาดทีจ่ ะ
ก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร และเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน
อันมิใช่เป็นการกระท�ำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ และมิใช่เพื่อความคิดเห็น
หรือติชมโดยสุจริต ขอให้ลงโทษจ�ำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 87, 91,
92, 113, 114, 116 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2526 มาตรา 4
			 นายปิยะณัฐ วัชราภรณ์ ยื่นค�ำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการ
โดยอ้างว่าผู้ร้องเป็นผู้เสียหายศาลชั้นต้นเห็นว่าผู้ร้องไม่มีอ�ำนาจร้องขอเข้าเป็นโจทก์
ร่วมกับพนักงานอัยการ ให้ยกค�ำร้องของผู้ร้อง
			 ผู้ร้องอุทธรณ์
			 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน
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			 ผู้ร้องฎีกา
			 ศาลฎีกาวินจิ ฉัยว่า คดีนพี้ นักงานอัยการ กรมอัยการ เป็นโจทก์ฟอ้ งขอให้ลงโทษ
จ�ำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 113, 114 และ 116 อันเป็นความผิดต่อความ
มั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร ซึ่งถือได้ว่าเป็นการกระท�ำความผิดต่อรัฐโดยตรง
รัฐเท่านัน้ เป็นผูเ้ สียหายทีม่ อี ำ� นาจด�ำเนินคดีแก่ผกู้ ระท�ำความผิด แม้ผรู้ อ้ งจะเป็นสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรก็มิใช่เป็นผู้เสียหาย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 2 (4) จึงไม่มีอ�ำนาจฟ้องคดีนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 28 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามค�ำสั่งของศาลชั้นต้นที่ให้ยกค�ำร้องของผู้ร้อง
ชอบแล้วฎีกาของผู้ร้องฟังไม่ขึ้น
			 พิพากษายืน
			 อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่ผู้ร้อง (นายปิยะณัฐ วัชราภรณ์) ฎีกาเป็นประเด็น
ข้อกฎหมายเรื่องความเป็นผู้เสียหายของผู้ร้อง ศาลฎีกาจึงวินิจฉัยเฉพาะประเด็น
ข้อกฎหมายที่ผู้ร้องฎีกา มิได้วินิจฉัยในประเด็นความผิดฐานเป็นกบฏของพลเอกเสริม
ณ นคร กับพวกแต่อย่างใด จึงไม่อาจทราบได้ว่า ผลของการวินิจฉัยในเนื้อหาเกี่ยวกับ
ความผิดฐานเป็นกบฏที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์วินิจฉัยมีรายละเอียดเช่นไร เพราะ
ในค�ำพิพากษาศาลฎีกามิได้กล่าวถึงไว้
5.3.2.2 คดีกบฏสันติภาพ
			 กบฏสันติภาพเป็นค�ำทีน่ กั ประวัตศิ าสตร์ใช้เรียกชือ่ เหตุการณ์ทางประวัตศิ าสตร์
การเมืองไทยซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2495 โดยกล่าวอย่างสั้นที่สุด กบฏ
สันติภาพคือการ “ก�ำจัดศัตรูทางการเมือง”474 ของรัฐบาลในเวลานัน้ คือรัฐบาลจอมพล
ป. พิบูลสงคราม โดยอาศัยอ�ำนาจตามความในกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127 มาตรา
102, 104, 177, 181 และพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายลักษณะอาญา (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2478 มาตรา 4 ได้สั่งการให้ต�ำรวจเข้าจับกุมบุคคลต่าง ๆ ถึง 104 คน
			 แต่ต้นเหตุของเหตุการณ์โศกนาฏกรรมทางการเมืองครั้งนี้ ก่อตัวขึ้นตั้งแต่
ช่วงปลายปี พ.ศ. 2493 เมื่อมีการเคลื่อนไหวรณรงค์สันติภาพ โดยออกหนังสือพิมพ์
“การเมือง” ที่มีนายประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ และนายบุญชู โรจนเสถียร เป็นเจ้าของ
474

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, การเมืองไทยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 และสมัยของคณะรัฐประหาร (2490-2500),
พิมพ์ครั้งที่ 3, กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการต�ำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2544, หน้า 471, 476
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โดยมีนายอัศนี พลจันทร และนายเสนาะ พาณิชเจริญ เป็นผู้ดูแลการผลิตหนังสือพิมพ์
และใช้ชื่อนายแพทย์เจริญ สืบแสง จดทะเบียนเป็นเจ้าของผู้พิมพ์โฆษณา หนังสือพิมพ์
“การเมือง” ด�ำเนินการรณรงค์สนั ติภาพด้วยการเรียกร้องให้ลงชือ่ สนับสนุนข้อเรียกร้อง
สันติภาพสตอกโฮล์ม ภายใน 5 สัปดาห์สามารถระดมรายชื่อได้ถึง 38,315 รายชื่อ
ซึง่ กว่า 2,000 ชือ่ ในนัน้ มาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และในเวลา 2 เดือน ก็สามารถ
หารายชื่อได้มากกว่า 150,000 รายชื่อ
			 ต่อมาในวันที่ 22 เมษายน 2494 มีการจัดประชุมลับบนเรือทีล่ อ่ งไปตามแม่นำ�้
เจ้าพระยา ประมาณ 30 คน โดยมีตัวแทนจากหลากหลายอาชีพ ทั้งพระ ชาวนา
นักหนังสือพิมพ์ นักศึกษา และกรรมกร ที่ประชุมมีมติให้จัดตั้ง “คณะกรรมการ
สันติภาพ”475 ขึน้ โดยมีนายแพทย์เจริญ สืบแสง เป็นประธาน นายกุหลาบ สายประดิษฐ์
และพระมหาดิลก สุวรรณรัตน์ เป็นรองประธาน นาย ส.โชติพนั ธุ์ (สิบโทเริง เมฆประเสริฐ)
เป็นเลขาธิการ ตัง้ ขึน้ เพือ่ ต่อต้านสงครามในคาบสมุทรเกาหลี ต่อต้านรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
ซึง่ สนับสนุนสงครามเกาหลี เรียกร้องให้รฐั บาลไทยถอนตัวจากสงครามเกาหลี และก�ำลัง
เตรียมตัวเข้าร่วมประชุมกับนานาชาติในประเทศจีน
			 นอกจากนัน้ มีการจัดตัง้ “คณะกรรมการสันติภาพนักศึกษา” ขึน้ ในมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ มีนายทวีป วรดิลก และนายอาทร พุทธิสมบูรณ์ เป็นเลขานุการ ซึง่ ก่อนหน้า
นัน้ ในวันที่ 13 มีนาคม 2495 มีพระราชบัญญัตปิ ระกาศเปลีย่ นชือ่ จาก “มหาวิทยาลัยวิชา
ธรรมศาสตร์และการเมือง” เหลือเพียง “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” พร้อมกับ
ยกเลิกต�ำแหน่ง “ผู้ประศาสน์การ” เพื่อถอดถอนนายปรีดี พนมยงค์ และตั้งต�ำแหน่ง
“อธิการบดี” ขึ้นแทน โดยมี จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี เป็นอธิการบดี
คนแรก (2495-2500)
			 แต่แล้วในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2495 รัฐบาลจอมพล ป. พิบลู สงคราม ด�ำเนินการ
จับกุมผู้ต้องสงสัยเป็นจ�ำนวนมาก รวมทั้งนายประสิทธิ์ เทียนศิริ ซึ่งมีข่าวว่าเป็นสมาชิก
คนส�ำคัญของ “พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย” ได้โดยบังเอิญเช่นนี้ ท�ำให้เกิดการ
ขยายผลการจับกุมไปสู่ขบวนการสันติภาพใน 3 วันต่อมา ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการ
กดดันของสหรัฐอเมริกาและอังกฤษว่ารัฐบาลไทยไม่ให้ความส�ำคัญต่อปัญหาคอมมิวนิสต์
ตามที่มหาอ�ำนาจผู้ชนะสงครามทั้งสองต้องการ
475

เมื่อต่อมาคนกลุ่มนี้ถูกรัฐบาลจับกุมและลงโทษ จึงถูกเรียกว่า “กบฏสันติภาพ” ตามชื่อคณะกรรมการ
สันติภาพ
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			 บรรดาบุคคลที่เข้าร่วมสนับสนุนการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องสันติภาพและถูก
จับกุมในครัง้ นีม้ หี ลากหลายกลุม่ รวมทัง้ สิน้ 104 คน ประกอบไปด้วยนักเขียนหนังสือพิมพ์
ที่มีชื่อเสียง อาทิ นายกุหลาบ สายประดิษฐ์, นายอารีย์ ลีวีระ เจ้าของหนังสือพิมพ์
สยามนิกร, นายสุภา ศิริมานนท์ เจ้าของและบรรณาธิการนิตยสารอักษรสาส์น,
นายอุทธรณ์ พลกุล บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ข่าวภาพ, นายแสวง ตุงคะบริหาร
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์สยามนิกร, นายบุศย์ สิมะเสถียร บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทย,
นายฉัตร บุณยศิรชิ ยั บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ขา่ วภาพ, นายสมุทร สุรกั ขกะ บรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์เกียรติศักดิ์, นายสมัคร บุราวาศ, นายเปลื้อง วรรณศรี ฯลฯ และ
นักเคลื่อนไหวทางการเมืองต่อต้านรัฐบาล อาทิ นายมารุต บุนนาค ประธานกรรมการ
สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, นายลิ่วละล่อง บุนนาค (ผู้น�ำนักศึกษา),
นายสุวัฒน์ วรดิลก (นักประพันธ์), นายฟัก ณ สงขลา (ทนายความ), นายสุ่น กิจจ�ำนงค์
เลขาธิการสมาคมสหอาชีวกรรมกร, นายสุพจน์ ด่านตระกูล ฯลฯ ต่อมามีการจับกุม
เพิ่มเติม เช่น ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ (ภริยารัฐบุรุษอาวุโส นายปรีดี พนมยงค์),
นายปาล พนมยงค์, นายสุภัทร สุคนธาภิรมย์, พลตรีเนตร เขมะโยธิน เป็นต้น บรรดา
ผู้ที่ถูกจับกุมนั้นเป็นที่ทราบกันว่าเป็นผู้ที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกับรัฐบาล บางรายก�ำลัง
เคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลอย่างลับ ๆ
			 ทัง้ นี้ รัฐบาลออกประกาศโดยอาศัยอ�ำนาจตามความในกฎหมายลักษณะอาญา
ร.ศ. 127 มาตรา 102, 104, 177, 181 และ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
ลักษณะอาญา (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2478 มาตรา 4 ในการจับกุมครั้งนี้กรมต�ำรวจได้ออก
แถลงการณ์ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2495 ว่า
			 “ด้วยปรากฎจากการสอบสวนของกรมต�ำรวจว่ามีบคุ คลคณะหนึง่ ได้สมคบกัน
กระท�ำผิดกฎหมาย ด้วยการยุยงให้มีการเกลียดชังกันในระหว่างคนไทย เพื่อก่อให้เกิด
การแตกแยก เกิดการท�ำลายกันเอง โดยใช้อุบายต่าง ๆ เช่น ปลุกปั่นแบ่งชั้น เป็นชนชั้น
นายทุนบ้าง ชนชั้นกรรมกรบ้าง ชักชวนให้เกลียดชังชาวต่างประเทศที่เป็นมิตรของ
ประเทศบ้าง อันเป็นการทีอ่ าจจะท�ำให้เสือ่ มสัมพันธไมตรีกบั ต่างประเทศ ยุยงให้ทหารที่
รัฐบาลส่งออกไปรบในเกาหลีตามพันธะที่รัฐบาลมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติให้
เสื่อมเสียวินัย เมื่อเกิดการปั่นป่วนในบ้านเมืองได้ระยะเวลาเหมาะสมแล้วก็จะใช้ก�ำลัง
เข้ า ท� ำ การเปลี่ ย นแปลงการปกครองเป็ น ระบอบอื่ น ซึ่ ง มิ ใช่ ร ะบอบประชาธิ ป ไตย
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ด้วยการชักจูงชาวต่างประเทศเข้าร่วมท�ำการยึดครองประเทศไทย ...” ต่อมาในวันที่
13 พฤศจิกายน 2495 รัฐบาลได้เร่งรัดร่างพระราชบัญญัตคิ อมมิวนิสต์ผา่ นรัฐสภา 3 วาระ
เพื่อน�ำมาลงโทษผู้ต้องหากลุ่มนี้โดยเฉพาะ
			 ต่อมาในวันที่ 14 ธันวาคม หรือ 2 วันหลังจากถูกต�ำรวจเรียกตัวออกจากรัฐสภา
มีผพู้ บศพนายเตียง ศิรขิ นั ธ์, นายเล็ก บุนนาค, นายผ่อง เขียววิจติ ร, นายสง่า ประจักษ์วงศ์
และนายชาญ บุนนาค ถูกสังหารและน�ำไปเผาทิ้งที่ ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
กระทั่งเดือนกุมภาพันธ์ 2496 ผู้ต้องหาทั้ง 54 รายถูกอัยการสั่งฟ้องต่อศาลอาญา
ในข้อหากบฏ (แต่ไม่ได้ฟอ้ งในข้อหาการกระท�ำอันเป็นคอมมิวนิสต์ เนือ่ งจากไม่สามารถ
น�ำข้อหาคอมมิวนิสต์มากล่าวโทษย้อนหลังได้) ใช้เวลากว่า 2 ปี จึงมีคำ� พิพากษาว่าจ�ำเลย
ทุกคน เว้นนายมงคล ณ นคร, นายเปลือ้ ง วรรณศรี, นายสัมผัส พึง่ ประดิษฐ์, นายสิงห์ชยั
บังคดานรา และนายฮางเฮ้า แซ่โง้ว เป็นผู้กระท�ำผิดจริงตามข้อกล่าวหา ให้จ�ำคุก
เป็นเวลา 13 ปี 4 เดือน ยกเว้นนายณรงค์ ชัยชาญ ถูกจ�ำคุก 20 ปี เพราะไม่ยอมให้
ปากค�ำ476
			 ต่อมาในวันที่ 9 มีนาคม 2496 นายอารีย์ ลีวีระ เจ้าของหนังสือพิมพ์สยามนิกร
และพิมพ์ไทย ซึ่งหลังจากถูกปล่อยตัวเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ก็ได้เข้าพิธีมงคลสมรสกับ
นางสาวกานดา บุญรัตน์ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ และเดินทางไปดื่มน�้ำผึ้งพระจันทร์ที่
ชายทะเลบ้านหนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ ถูกยิงเสียชีวติ ทีเ่ รือนพัก โดยต�ำรวจ
ยศสิบต�ำรวจโทและพลต�ำรวจอีก 4 นาย จากกองก�ำกับการจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งอ้าง
ค�ำสั่งของ พ.ต.ท.ศิริชัย กระจ่างวงศ์ หนึ่งในนายต�ำรวจอัศวินแหวนเพชร ลูกน้องของ
พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์477
			 แม้จะไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาของค�ำพิพากษาศาลอาญาซึ่งพิพากษาจ�ำคุก
ประชาชนผู้เห็นต่างทางการเมืองหลายสิบคน แต่เราก็สามารถสรุปจาก “ทิศทาง” ของ
ค�ำพิพากษาศาลได้วา่ ศาลในคดีนนั้ เลือกทีจ่ ะใช้กฎหมายลายลักษณ์อกั ษรลงโทษบุคคล
เหล่านั้นในความฐานเป็นกบฏในราชอาณาจักรตามกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127
แต่ยังนับว่าศาลยังยึดมั่นใน “หลักกฎหมายไม่ย้อนหลังเป็นโทษ” ต่อบุคคล โดยการ
476
477

ค�ำพิพากษาศาลอาญาคดีหมายเลขด�ำที่ 158, 168, 202/2496 คดีหมายเลขแดงที่ 514-5168/2498.
ประกาศ วัชราภรณ์, ท�ำเนียบคนหนังสือพิมพ์ (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2506) อ้างถึงใน อริน,
“คอลัมน์ พายเรือในอ่าง” ใน โลกวันนี้ ฉบับวันสุข วันที่ 19-25 กันยายน 2552.
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ไม่ลงโทษจ�ำเลยเหล่านั้นในความผิดตามพระราชบัญญัติคอมมิวนิสต์ซึ่งตราออกมา
ภายหลังจากที่มีการจับกุมจ�ำเลยทั้ง 54 คนแล้ว
5.3.2.3 ค�ำพิพากษาศาลอาญา หมายเลขแดงที่ 1295/2515
			 แม้บรรทัดฐานการพิจารณาของศาลฎีกาจะยึดถือผลส�ำเร็จของการปฏิวตั เิ ป็น
เครือ่ งบ่งชีส้ ถานะทางกฎหมายของคณะปฏิวตั ดิ งั ได้นำ� เสนอไปข้างต้น แต่กไ็ ด้เคยมีการ
โต้แย้งความชอบด้วยกฎหมายของคณะปฏิวตั ทิ ี่ น�ำโดยจอมพลถนอม กิตติขจร ซึง่ ท�ำการ
ยึดอ�ำนาจการปกครองประเทศเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2514 และ ยกเลิกรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511 โดยนายอุทยั พิมพ์ใจชน นายอนันต์ ภักดิป์ ระไน
และนายบุญเกิด หิรญ
ั ค�ำ อดีตสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรได้ยนื่ ฟ้องจอมพลถนอมกับพวก
478
ฐานเป็นกบฏ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 113 โดยกล่าวหาว่าจ�ำเลยได้บงั อาจ
ร่วมกันกระท�ำผิดต่อกฎหมายคือ ร่วมกันใช้ก�ำลังประทุษร้ายและขู่เข็ญคนทั้งประเทศ
ว่าจะใช้กำ� ลังประทุษร้ายเพือ่ ล้มล้างรัฐธรรมนูญ ล้มล้างอ�ำนาจนิตบิ ญ
ั ญัติ อ�ำนาจบริหาร
อ�ำนาจตุลาการแห่งรัฐธรรมนูญ ให้ใช้อ�ำนาจนิติบัญญัติ อ�ำนาจบริหาร อ�ำนาจตุลาการ
แห่งรัฐธรรมนูญดังกล่าวแล้วไม่ได้ อันท�ำให้โจทก์ทั้งสามแม้จะได้รับพระราชกฤษฎีกา
เรียกประชุมสภาผู้แทนสมัยวิสามัญของรัฐสภาในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2514 ไว้แล้วก็
ไม่กล้าและไม่อาจไปประชุมสภาผูแ้ ทน เพือ่ ท�ำหน้าทีน่ ติ บิ ญ
ั ญัตติ ามอ�ำนาจหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั
มอบหมายมาจากปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ เพราะเกรงว่าจ�ำเลยกับพวกจะใช้กำ� ลัง
ประทุษร้ายท�ำให้จ�ำเลยทั้ง 17 คนได้กระท�ำการล้มล้างรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2511
ล้มล้างอ�ำนาจนิตบิ ญ
ั ญัติ อ�ำนาจตุลาการ อ�ำนาจบริหารแห่งรัฐธรรมนูญเป็นกบฏส�ำเร็จ
			 ในกรณีนโี้ จทก์ฟอ้ งคณะปฏิวตั ซิ งึ่ ใช้อำ� นาจปกครองบ้านเมืองอยู่ ศาลจึงเห็นเป็น
การสมควรที่จะหยิบยกเรื่องอ�ำนาจฟ้องของโจทก์ขึ้นวินิจฉัย โดยโจทก์กล่าวในฟ้องว่า
โจทก์เป็นผูเ้ สียหายก็โดยเป็นผูแ้ ทนปวงชนชาวไทย ซึง่ โจทก์ระบุมาชัดเจนว่าโจทก์แต่ละคน
ได้รับเลือกมาจากประชาชน ในจังหวัดของตนให้มาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และมีเหตุผลสนับสนุนฐานะของโจทก์ทวี่ า่ เป็นผูเ้ สียหายก็โดยเป็นผูแ้ ทนของปวงชนชาวไทย
อีกข้อก็คือ โจทก์กล่าวในฟ้องว่าท�ำให้โจทก์แม้จะได้รับพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุม
สภาผู้แทนสมัยวิสามัญของรัฐสภาในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2514 ไว้แล้วก็ไม่กล้า
478

ไพโรจน์ ชัยนาม, รัฐธรรมนูญ : บทกฎหมายและเอกสารส�ำคัญในทางการเมืองของประเทศไทย, กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2519, หน้า 789.
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และไม่อาจไปประชุมสภาผูแ้ ทนเพือ่ ท�ำหน้าทีน่ ติ บิ ญั ญัติ ตามอ�ำนาจหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมาย
จากปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญได้เพราะเกรงว่าจ�ำเลยกับพวกจะใช้กำ� ลังประทุษร้าย
จึงสรุปได้ว่าโจทก์ ทั้งสามฟ้องคดีนี้ก็โดยอาศัยความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้น
มาเป็นผู้เสียหาย
			 ศาลอาญาได้วินิจฉัยในประเด็นดังกล่าว ดังนี้
			 “ความหมายของค�ำว่าผูเ้ สียหายนัน้ ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
มาตรา 2 (4) บัญญัตไิ ว้วา่ หมายความถึงบุคคลผูไ้ ด้รบั ความเสียหายเนือ่ งจากการกระท�ำ
ความผิดฐานใดฐานหนึ่ง รวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอ�ำนาจจัดการแทนได้ตั้งบัญญัติไว้ใน
มาตรา 4, 5 และ 6 วิเคราะห์ถึงความมุ่งหมายของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาดังกล่าวมาแล้ว จะเห็นได้ว่าเป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในการด�ำเนินคดีของผูเ้ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้การแสวงหาความยุตธิ รรมของบุคคลได้
เป็นไปโดยรัดกุมเรียบร้อยถูกต้อง ความหมายของค�ำว่า ผูเ้ สียหายนีก้ ฎหมายมิได้บญ
ั ญัตไิ ว้
โดยตรงว่า จะต้องมีลักษณะประการใด จะต้องได้รับความเสียหายโดยตรงหรือปริยาย
หากตีความไปโดยนัยกว้าง ๆ แล้ว โจทก์ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องสิ้นสภาพ
การเป็นสมาชิกไปก็ดี ไปประชุมสภาไม่ได้กด็ ี ต้องขาดเงินเดือนหรือผลประโยชน์รายได้
หรือที่คิดว่าจะได้ไปก็ดี น่าจะถือได้ว่าโจทก์ทั้งสามเป็นผู้เสียหายและในขณะเดียวกัน
ก็อาจมีบคุ คลอืน่ ๆ อีกทีจ่ ะเป็นผูเ้ สียหายฟ้องคณะปฏิวตั ไิ ด้ในข้อหาเดียวกันนีห้ รือแม้แต่
ในข้อหาอืน่ ๆ อีกทัง้ ในทางแพ่งและทางอาญา เป็นต้นว่าราษฎรในจังหวัดทีโ่ จทก์แต่ละคน
เป็นผู้แทน หรือราษฎรในจังหวัดอื่น ๆ จะฟ้องว่าการปฏิวัติของคณะปฏิวัติท�ำให้เขา
เสียหาย กลายเป็นราษฎรที่ไม่มีผู้แทนไปอย่างนี้ เป็นต้น เรียกว่าป้องกันได้ทั่วประเทศ
ซึง่ หากเป็นไปได้ถงึ เพียงนัน้ แล้วแทนทีจ่ ะเกิดความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง กลับจะเกิด
เป็นความระส�่ำระสายเสียด้วยซ�้ำและความยุ่งยากนานาประการจะตามมา เป็นต้นว่า
การพิจารณา การถอนฟ้อง ตลอดจนอุทธรณ์ฎกี า เพราะการกระท�ำของคณะปฏิวตั ไิ ม่อาจ
ถูกฟ้องฐานเป็นกบฏแต่เพียงฐานเดียว แต่อาจถูกฟ้องในข้อหาอื่น ๆ อีกได้ ซึ่งไม่อาจ
เป็นไปเช่นนั้นได้ ดังนั้นความหมายของผู้เสียหายตามกฎหมายที่จะมีอ�ำนาจฟ้องคดีนี้
จึงหมายถึงผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายโดยตรง และได้รับความเสียหายเป็นพิเศษ
			 ส�ำหรับในข้อหาที่โจทก์ว่า โจทก์เป็นผู้แทนประชาชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ
นัน้ ศาลนีเ้ ห็นว่าสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรย่อมมีสทิ ธิและหน้าทีเ่ ท่าทีก่ ฎหมายบัญญัตไิ ว้
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เมื่อไม่มีกฎหมายบัญญัติให้ผู้แทนราษฎรเป็นผู้เสียหายหรือมีสิทธิฟ้องคดีในประเภทใด
ได้โดยเฉพาะแล้ว ผู้แทนราษฎรก็ไม่มีสิทธิเช่นนั้นนอกเหนือไปจากที่ได้กล่าวมาข้างต้น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่โจทก์อ้างในมาตรา 25 ก็บัญญัติไว้ว่าบุคคลย่อม
เสมอกันในทางกฎหมาย เมือ่ บุคคลหนึง่ บุคคลใดไม่มสี ทิ ธิฟอ้ งคดีอาญาทีต่ นมิได้เสียหาย
เป็นพิเศษแล้ว ผู้แทนราษฎรก็ย่อมไม่มีสิทธินั้นเช่นกัน ดังนั้น ฐานะของการเป็นสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรของโจทก์ จึงไม่ท�ำให้โจทก์ทั้งสามกลายเป็นผู้เสียหายตามกฎหมาย
ที่จะมีอ�ำนาจฟ้องคดีได้”
			 ด้วยเหตุนี้ ศาลจึงได้ยกฟ้องคดีดังกล่าว การโต้แย้งถึงสถานะความชอบด้วย
กฎหมาย ของการปฏิวัติในครั้งนี้จึงสิ้นสุดลง และเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2515 จอมพล
ถนอม กิตติขจร ในฐานะหัวหน้าคณะปฏิวัติได้มีค�ำสั่งหัวหน้าคณะปฏิวัติที่ 36/2515
ให้ลงโทษจ�ำคุกนายอุทัย พิมพ์ใจชน 10 ปี นายอนันต์ ภักดิ์ประไพ และนายบุญเกิด
หิรัญค�ำ คนละ 7 ปี479
			 โดยคณะปฏิวัติให้เหตุผลว่า นายอุทัย นายอนันต์ และนายบุญเกิด ได้บรรยาย
ฟ้องว่าเหตุเกิดในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2514 เวลากลางคืนก่อนเทีย่ ง ทัง้ ๆ ทีใ่ นเวลานัน้
ยังมิได้มีการปฏิวัติ ย่อมแสดงให้เห็นว่าทั้งสามคนบิดเบือนความจริง เพื่อต้องการให้
ศาลอาญารับฟ้อง เพราะอยากใช้กระบวนพิจารณาของศาลกระตุ้นให้ประชาชนเกิด
ความรูส้ กึ ว่าคณะปฏิวตั เิ ป็นกบฏอยูต่ ลอดไป มุง่ หวังให้ประชาชนเคลือบแคลงใจในฐานะ
ของคณะปฏิวตั ิ นอกจากนี้ คณะปฏิวตั ยิ งั อธิบายต่อไปอีกว่า การบรรยายฟ้องเพือ่ อ้างว่า
จอมพลถนอมและพวกกระท�ำความผิดนั้น เป็นความเท็จ คณะปฏิวัติไม่ได้ใช้ก�ำลัง
ประทุษร้ายผู้ใดเลย
			 สิ่งที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งในค�ำสั่งหัวหน้าคณะปฏิวัติฉบับนี้ คือ การอ้างว่า
ทั้งสามคนต่างก็เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรย่อมรู้กฎหมายดี โดยเฉพาะนายอุทัย
พิมพ์ใจชน ทีเ่ ป็นนิตศิ าสตรบัณฑิตและเนติบณ
ั ฑิตไทย ยิง่ ต้องทราบว่า “เมือ่ คณะปฏิวตั ิ
หรือคณะรัฐประหารยึดอ�ำนาจการปกครองเป็นผลส�ำเร็จแล้ว อ�ำนาจสูงสุดในการ
ปกครองประเทศหรืออ�ำนาจอธิปไตยย่อมเป็นของคณะปฏิวัติ คณะปฏิวัติหรือหัวหน้า
คณะปฏิวัติย่อมใช้อ�ำนาจอธิปไตยได้ทุกวิถีทาง”
479

สมชาย ปรีชาศิลปกุล, ปัญหาทางกฎหมายบางประการเกี่ยวกับการปฏิวัติ, วิทยานิพนธ์นิติศาสตร
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539, หน้า 104-106.
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			 มีขอ้ น่าสังเกตว่าค�ำสัง่ หัวหน้าคณะปฏิวตั ฉิ บับนี้ ได้อา้ งถึงค�ำพิพากษาศาลอาญา
ที่ 1295/2515 อยูบ่ อ่ ยครัง้ ทัง้ นี้ ก็เพือ่ น�ำมาสนับสนุนว่า ศาลยังตัดสินยกฟ้องเพราะเกรงว่า
หากวินิจฉัยให้ทั้งสามคนเป็นผู้เสียหายและมีอ�ำนาจฟ้องจอมพลถนอมและพวกได้
ราษฎรทัง้ ประเทศก็จะฟ้องคณะปฏิวตั ไิ ด้ ท�ำให้เกิดความไม่สงบตามมา ดังนัน้ การฟ้อง
จอมพลถนอมและพวกฐานกบฏนีจ้ งึ “เจตนาให้เกิดความปัน่ ป่วนและกระด้างกระเดือ่ ง
ในหมู่ประชาชนจนถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในบ้านเมืองได้” ค�ำสั่งหัวหน้า
คณะปฏิวตั ไิ ด้สรุปไว้ในตอนท้ายว่า การฟ้องคดีของทัง้ สามคนนีไ้ ม่ใช่การใช้สทิ ธิโดยสุจริต
แต่ต้องการชักจูงให้ประชาชนหลงผิดว่าการกระท�ำของคณะปฏิวัติเป็นการกระท�ำของ
พวกกบฏ “ถ้าประชาชนหลงผิดว่าคณะปฏิวัติยังเป็นกบฏอยู่ก็อาจเกิดความกระด้าง
กระเดื่องขึ้นในหมู่ประชาชนถึงขนาดอาจไม่ยอมปฏิบัติตามกฎหมาย …” ถือได้ว่า
การฟ้องคดีของทั้งสามคนนี้เป็น “การกระท�ำร้ายแรงกระทบกระเทือนความสงบใน
ราชอาณาจักรและต่อต้านล้มล้างคณะปฏิวัติ” จึงต้องลงโทษจ�ำคุกทั้งสามคน
			 จะเห็นได้วา่ กรณีนายอุทยั พิมพ์ใจชน นายอนันต์ ภักดิป์ ระไพ และนายบุญเกิด
หิรญ
ั ค�ำ ฟ้องจอมพลถนอม กิตติขจรและพวกเป็นจ�ำเลยในข้อหากบฏนี้ นอกจากศาลอาญา
จะยกฟ้องโดยอ้างว่าโจทก์ทั้งสามไม่ใช่ผู้เสียหายแล้ว และนอกจากจอมพลถนอมและ
พวกผู้ก่อการรัฐประหารจะไม่ถูกด�ำเนินคดีใด ๆ แล้ว ทั้งสามคนกลับถูกจอมพลถนอม
ใช้อ�ำนาจเผด็จการลงโทษให้จ�ำคุกอีกด้วย480
5.4 ปัญหาอุปสรรคและข้อจ�ำกัดของการน�ำ “หลักประชาธิปไตยทีป่ กป้องตนเองได้”
มาใช้ในระบบกฎหมายไทย
		 ในหัวข้อนี้จะได้วิเคราะห์ประเด็นส�ำคัญที่เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและข้อจ�ำกัด
ของการน�ำ “หลักประชาธิปไตยทีป่ กป้องตนเองได้” มาใช้ในระบบกฎหมายไทย โดยแบ่ง
หัวข้อในการวิเคราะห์ออกเป็น 4 หัวข้อ ดังนี้ 5.4.1 การรัฐประหารยึดอ�ำนาจการปกครอง
ทุกครั้งจะมีการล้มล้างรัฐธรรมนูญ 5.4.2 การรัฐประหารและการกระท�ำที่เป็นกบฏ
ทุกครั้งจะมีการออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมการกระท�ำให้ทุกครั้ง 5.4.3 แนวคิด
480

ไพโรจน์ ชัยนาม, รัฐธรรมนูญ บทกฎหมายและเอกสารส�ำคัญในปิยบุตร แสงกนกกุล, “ศาลไทยกับ
รัฐประหาร (1),” คอลัมน์ นิติศาสตร์เพื่อราษฎร ใน มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 4 - 10 มีนาคม 2559.
ทางการเมืองของประเทศไทย, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ 2519, หน้า 136
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เกี่ยวกับ “รัฏฐาธิปัตย์” อันสืบเนื่องมาจากการยึดอ�ำนาจในระบบกฎหมายไทยและ
5.4.4 ข้อความคิดว่าด้วย “การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข” กับรัฐธรรมนูญตามหลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้
		 5.4.1 การรัฐประหารยึดอ�ำนาจการปกครองทุกครัง้ จะมีการล้มล้างรัฐธรรมนูญ
		 ดั ง ที่ ไ ด้ ก ล่ า วมาแล้ ว ในบทที่ 4 ว่ า การรั ฐ ประหารทุ ก ครั้ ง จะมี ก ารล้ ม ล้ า ง
รัฐธรรมนูญฉบับที่ใช้อยู่ให้สิ้นผล ยกเว้นอย่างน้อย 2 กรณีที่ไม่มีการล้มล้างรัฐธรรมนูญ
กล่าวคือ
		 ก. กรณีที่เกิดความขัดแย้งในเรื่องนโยบายทางเศรษฐกิจในคณะรัฐมนตรีและ
ในสภาผูแ้ ทนราษฎร พระยามโนปกรณ์นติ ธิ าดานายกรัฐมนตรีได้การออกพระราชกฤษฎีกา
ให้ปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร และตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ เมื่อวันที่ 1 เมษายน
พ.ศ. 2476 โดยพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีข้อความส�ำคัญ ดังนี้ (1) ให้ปิดประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร และห้ามไม่ให้เรียกประชุมจนกว่าจะได้มีสภาผู้แทนราษฎรใหม่ เมื่อได้
มีการเลือกตัง้ ผูแ้ ทนราษฎรตามความในรัฐธรรมนูญแล้ว (2) ให้ยบุ คณะรัฐมนตรีปจั จุบนั นี้
เสีย และให้มีคณะรัฐมนตรีขึ้นใหม่ กอบด้วยนายกรัฐมนตรีหนึ่งนาย กับรัฐมนตรีอื่น ๆ
อีกไม่เกินยี่สิบนาย และให้นายกรัฐมนตรีคณะซึ่งยุบนี้เป็นนายกของคณะรัฐมนตรีใหม่
กับให้รฐั มนตรีผซู้ งึ่ ว่าการกระทรวงต่าง ๆ อยูใ่ นเวลานีเ้ ป็นสมาชิกของคณะรัฐมนตรีใหม่
โดยต�ำแหน่ง ส่วนรัฐมนตรีอื่น ๆ จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯตั้งขึ้นโดยค�ำแนะน�ำ
ของนายกรัฐมนตรีอีกต่อไป เหตุการณ์ดังกล่าวถือว่าเป็นการบังคับใช้พระราชกฤษฎีกา
ให้มีสถานะเหนือรัฐธรรมนูญโดยให้ปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรและห้ามไม่ให้มีการ
เรียกประชุมจนกว่าจะได้มีสภาผู้แทนราษฎรใหม่ และการให้ยุบคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ
การกระท�ำดังกล่าวจึงเสมือนการรัฐประหารโดยการอาศัยพระราชกฤษฎีกาโดยการ
ให้งดเว้นใช้รัฐธรรมนูญบางมาตรา กรณีถือเป็นการรัฐประหารครั้งแรกหลังจากที่
สยามประเทศมีรัฐธรรมนูญฉบับถาวรแล้ว แต่เป็นการรัฐประหารโดยฝ่ายพลเรือนและ
ยังคงให้รัฐธรรมนูญมีผลใช้บังคับต่อไปแต่ให้งดใช้บางมาตรา
		 ข. ภายหลังจากที่พระยามโนปกรณ์นิติธาดาได้ออกพระราชกฤษฎีกาเมื่อวันที่
1 เมษายน พ.ศ. 2476 แล้วเหตุการณ์ดังกล่าวน�ำไปสู่ความขัดแย้งอย่างรุนแรงในกลุ่ม
คณะราษฎร จนในที่สุดวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476 หลวงพิบูลสงครามน�ำคณะทหาร
เข้ายึดอ�ำนาจการปกครอง เชิญนายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนาเป็นหัวหน้า
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หลวงพิบูลสงครามเป็นเลขาธิการ พระยามโนปกรณ์นิติธาดายอมก้าวลงจากต�ำแหน่ง
นายกรัฐมนตรี นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนาขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแทนเมื่อ
วันที่ 21 มิถนุ ายน พ.ศ. 2476 และมีการแต่งตัง้ คณะรัฐมนตรีชดุ ใหม่ของคณะรัฐประหาร
20 มิถุนายน 2476 พระยาพหลพลพยุหเสนาเป็นหัวหน้าคณะยึดอ�ำนาจพระยา
มโนปกรณ์นิติธาดา การรัฐประหารในครั้งนี้ถือว่าเป็นการรัฐประหารที่เป็นการใช้ก�ำลัง
ทหารเป็นครั้งแรกภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 โดยมิได้มีการ
ล้มล้างรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด เหตุผลส�ำคัญที่การรัฐประหารในครั้งนี้มิได้มีการล้มล้าง
รัฐธรรมนูญนั้น อาจจะเกิดจากเหตุผล ดังต่อไปนี้
		 (1) ความขัดแย้งทางการเมืองที่นำ� ไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อเดือน
มิถุนายน 2475 นั้นเป็นความขัดแย้งในเรื่องระบอบการปกครองระหว่างการปกครอง
แบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ซึ่งไม่เอื้อต่อการพัฒนาของบ้านเมืองกับการปกครองใน
ระบอบภายใต้รฐั ธรรมนูญซึง่ พระมหากษัตริยท์ รงอยูภ่ ายใต้รฐั ธรรมนูญ ดังนัน้ เมือ่ มีการ
พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวร พ.ศ. 2475 โดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยูห่ วั แล้วก็ยอ่ มก่อให้เกิดความชอบธรรมในทางการเมืองในอันทีจ่ ะสถาปนาระบอบ
การปกครองโดยรัฐธรรมนูญ ในขณะที่การปกครองโดยรัฐธรรมนูญยังไม่หยั่งรากฝังลึก
ในการปกครองของไทย หากฝ่ายที่กระท�ำการรัฐประหารเมื่อ 20 มิถุนายน 2476
ล้มล้างรัฐธรรมนูญเสีย อาจจะเป็นช่องทางที่ท�ำให้ฝ่ายที่สนับสนุนการปกครองแบบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์อ้างความชอบธรรมของระบอบเดิมให้กลับมามีความชอบธรรม
ในการปกครองสยามต่อไป ด้วยเหตุผลในทางอุดมการณ์ของระบอบการปกครองดังกล่าว
คณะรัฐประหาร 20 มิถุนายน 2476 จึงไม่ล้มล้างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2475
		 (2) รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2475 มีบทบัญญัตทิ เี่ ป็นการจ�ำกัดอ�ำนาจฝ่ายพระมหากษัตริย์
อย่างชัดแจ้ง ดังนั้น การให้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2475 ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปย่อมเป็น
ผลดีกับฝ่าย “คณะราษฎร” มากกว่าการที่จะล้มล้างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2475
		 ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จากรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2475
เป็นรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2489 ซึ่งนายปรีดี พนมยงค์ เป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญในการร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว การรัฐประหารหลังจากการประกาศใช้รฐั ธรรมนูญ พ.ศ. 2489
ก็มิได้อาศัยแนวทางเหมือนตอนรัฐประหาร 20 มิถุนายน 2476 อีกต่อไป กล่าวคือ
เมื่อมีการรัฐประหารเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2490 และรัฐประหาร 6 เมษายน 2491 โดย
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พล.ท.ผิน ชุณหะวัณ เป็นหัวหน้าคณะ และรัฐประหาร 29 พฤศจิกายน 2494 “คณะบริหาร
ประเทศชั่วคราว” ได้ยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2492 และให้น�ำ
รัฐธรรมนูญฉบับลงวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 กลับมาใช้ใหม่481 การรัฐประหารเมือ่ วันที่
8 พฤศจิกายน 2490 ถือว่าเป็นรัฐประหารครั้งแรกภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2489 และ
เป็นการรัฐประหารครั้งแรกที่เป็นการล้มล้างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2489 ซึ่งการรัฐประหาร
หลังจากนี้ไปจะมีการล้มล้างรัฐธรรมนูญตลอดมาจวบจนถึงปัจจุบัน เหตุผลที่การ
รัฐประหารเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2490 ได้ล้มล้างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2489 ด้วย ซึ่งแตกต่าง
จากช่วงที่ใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2475 อาจด้วยเหตุผล ดังต่อไปนี้
		 (1) ภายหลังจากเหตุการณ์กบฏบวรเดชในปี พ.ศ. 2476 แล้ว ฝ่ายคณะราษฎร
เริ่มเข้ามายึดกุมอ�ำนาจทางการปกครองได้มากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงสละราชสมบัตเิ มือ่ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2477 ความขัดแย้งกับ
ทางฝ่ายแนวคิดเก่าดูเหมือนจะทวีความเข้มข้นขึน้ แต่กเ็ ป็นสภาพการณ์ทฝี่ า่ ยคณะราษฎร
สามารถกุมสภาพการณ์ทางการเมืองไว้ได้เกือบทั้งหมด จนเมื่อภายหลังเหตุการณ์โลก
ครั้งที่สองสิ้นสุดลง คณะราษฎรสายทหารที่น�ำโดยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เริ่มลด
บทบาทลงและเป็นช่วงทีน่ ายปรีดี พนมยงค์ ผูน้ ำ� คณะราษฎรสายพลเรือนเริม่ มีบทบาท
มากขึน้ ภายหลังเหตุการณ์การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
ฝ่ายนายปรีดี พนมยงค์ เริ่มถูกโจมตีในเรื่องดังกล่าว ฝ่ายจอมพล ป. พิบูลสงคราม เริ่ม
กลับเข้ามามีบทบาททางการเมืองต่อไป จนน�ำไปสู่การรัฐประหาร 8 พฤศจิกายน 2490
ดังนัน้ ความขัดแย้งในช่วงนีค้ วามขัดแย้งหลักจึงเป็นเรือ่ งระหว่างคณะราษฎรสายทหาร
ทีน่ ำ� โดยจอมพล ป. พิบลู สงคราม กับคณะราษฎรสายพลเรือนทีน่ ำ� โดยนายปรีดี พนมยงค์
ในขณะที่ฝ่ายแนวคิดเก่าเริ่มอ่อนแอลงอย่างมาก เมื่อสภาพการณ์ของความขัดแย้ง
ทางการเมืองมีความเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะคู่ของความขัดแย้งไม่เหมือนในช่วงหลัง
พ.ศ. 2475 ด้วยเหตุนเี้ องการรัฐประหาร 8 พฤศจิกายน 2490 ก็ไม่มคี วามจ�ำเป็นแต่อย่างใด
ในการจะธ�ำรงรักษารัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2489 ไว้ การรัฐประหารจึงมีการล้มรัฐธรรมนูญ

481

ไพโรจน์ ชัยนาม, รัฐธรรมนูญ บทกฎหมายและเอกสารส�ำคัญในทางการเมืองของประเทศไทย, เพิ่งอ้าง,
หน้า 136
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พ.ศ. 2489 ดังนั้น การรัฐประหารในครั้งนี้จึงถือเป็นการรัฐประหารที่จะเป็นแนวทาง
ในการด�ำเนินการโดยการล้มรัฐธรรมนูญที่ใช้บังคับอยู่ตั้งแต่บัดนั้นจวบจนถึงปัจจุบัน
แต่อย่างไรก็ตาม แม้การรัฐประหารจะมีการล้มรัฐธรรมนูญทุกครั้ง แต่เมื่อฝ่ายคณะ
รัฐประหารเข้าควบคุมการบริหารบ้านเมืองได้แล้วก็จะมีการประกาศใช้ธรรมนูญ
การปกครองชั่วคราวเพื่อใช้เป็นพื้นฐานของการปกครองต่อไป
		 (2) รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2489 มีขอ้ จ�ำกัดการใช้อำ� นาจหลายประการ ซึง่ ไม่สอดคล้อง
กับความต้องการของคณะรัฐประหาร 8 พฤศจิกายน 2490 เช่น มาตรา 24 บัญญัติให้
พฤฒสภาประกอบด้วยสมาชิกที่ราษฎรเลือกตั้งมีจ�ำนวนแปดสิบคน สมาชิกพฤฒสภา
ต้องไม่เป็นข้าราชการประจ�ำ การเลือกตัง้ สมาชิกพฤฒสภา ให้ใช้วธิ ลี งคะแนนออกเสียง
โดยทางอ้อมและลับ เป็นต้น
		 กล่าวโดยสรุป การรัฐประหารกับการบังคับใช้ของรัฐธรรมนูญนั้นอาจแบ่ง
ออกเป็น 2 ช่วง คือช่วงที่ใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2475 และช่วงภายหลังจากรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2475 ในช่วงทีใ่ ช้รฐั ธรรมนูญ พ.ศ. 2475 มีการรัฐประหาร 2 ครัง้ แต่การรัฐประหาร
ทั้ ง สองครั้ ง มิ ไ ด้ เ ป็ น การล้ ม ล้ า งรั ฐ ธรรมนู ญ แต่ อ ย่ า งใด เนื่ อ งจากอุ ด มการณ์ ข อง
คณะราษฎรในขณะนั้นต้องการจะธ�ำรงหลักการปกครองภายใต้รัฐธรรมนูญ เพื่อใช้
รัฐธรรมนูญเป็นข้อจ�ำกัดอ�ำนาจของฝ่ายแนวคิดเก่า การคงรัฐธรรมนูญไว้ย่อมเป็น
ความชอบธรรมในทางการเมืองต่อฝ่ายคณะราษฎร แต่ภายหลังจากรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2475
กล่าวคือเริม่ จากรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2489 ความขัดแย้งของอ�ำนาจทางการเมืองเป็นความ
ขัดแย้งระหว่างคณะราษฎรสายทหารกับคณะราษฎรสายพลเรือน เมือ่ มีการรัฐประหาร
เมือ่ 8 พฤศจิกายน 2490 จึงไม่มคี วามจ�ำเป็นอย่างใด ๆ ทีจ่ ะคงรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2489 ไว้
การรัฐประหารในครัง้ นีจ้ งึ ล้มล้างรัฐธรรมนูญทีม่ ผี ลใช้บงั คับอยู่ และประกาศใช้ธรรมนูญ
การปกครองชั่วคราว แนวทางของการรัฐประหารในครั้งนี้จึงเป็นแบบอย่างของการ
รัฐประหารที่สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน จากเหตุผลดังกล่าว การพิจารณารัฐธรรมนูญ
ของไทยตามหลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้จึงมีปัญหาและอุปสรรคส�ำคัญของ
การจะปกป้อง “รัฐธรรมนูญ” โดยอาศัยกลไกหรือมาตรการของรัฐธรรมนูญในอันที่จะ
ปกป้องรัฐธรรมนูญให้คงด�ำรงอยู่อย่างมั่นคงถาวรได้
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		 5.4.2 การรัฐประหารและการกระท�ำที่เป็นกบฏทุกครั้งจะมีการออกพระราช
บัญญัตินิรโทษกรรมการกระท�ำให้ทุกครั้ง
		 การพิจารณาวิเคราะห์ประเด็นทีเ่ กีย่ วกับการออกกฎหมายนิรโทษกรรมอาจแยก
พิจารณาออกเป็น 2 กรณี คือ (5.4.2.1) กรณีของการรัฐประหาร (5.4.2.2) กรณีของการ
เป็นกบฏ และ (5.4.2.3) สถานะและผลของ “กฎหมายนิรโทษกรรม” โดยแยกพิจารณา
ออกเป็น ดังนี้
5.4.2.1 กรณีของการรัฐประหาร
			 กรณีของการรัฐประหาร หมายถึง กรณีที่ผู้เข้ายึดอ�ำนาจการปกครองได้
ด�ำเนินการส�ำเร็จ การเปลี่ยนแปลงอ�ำนาจในการบริหารบ้านเมืองโดยการรัฐประหาร
นอกจากจะเป็นการล้มล้างรัฐธรรมนูญแล้ว ภายหลังการยึดอ�ำนาจส�ำเร็จทุกครัง้ จะมีการ
ออกกฎหมายนิรโทษกรรมทุกครั้ง โดยการออกกฎหมายนิรโทษกรรมนั้นอาจแบ่ง
ออกเป็น 3 ลักษณะ คือ ก. ตราเป็นพระราชบัญญัติ ข. ตราเป็นพระราชก�ำหนด
ค. บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
			 ก. ตราเป็นพระราชบัญญัติ การตราพระราชบัญญัติย่อมเป็นอ�ำนาจทั่วไปของ
รัฐสภา ดังนัน้ ในอดีตทีผ่ า่ นมาการออกกฎหมายนิรโทษกรรมส่วนใหญ่จะกระท�ำโดยการ
ตราเป็นพระราชบัญญัติ เช่น (1) พระราชบัญญัตนิ ริ โทษกรรมแก่ผกู้ ระท�ำการยึดอ�ำนาจ
การบริหารราชการแผ่นดินเมือ่ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2500 พ.ศ. 2500 (2) พระราชบัญญัติ
นิรโทษกรรมแก่ผู้กระท�ำการปฏิวัติ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 พ.ศ. 2502
(3) พระราชบัญญัติให้ความคุ้มครองและห้ามฟ้องบุคคลผู้ปฏิบัติการเกี่ยวแก่มาตรา 17
แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2508 (4) พระราชบัญญัตนิ ริ โทษกรรมแก่
ผูก้ ระท�ำการปฏิวตั ิ เมือ่ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 พ.ศ. 2515 (5) พระราชบัญญัติ
นิรโทษกรรมแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนซึ่งกระท�ำความผิดเกี่ยวเนื่องกับ
การเดินขบวน เมือ่ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2516 พ.ศ. 2516 (6) พระราชบัญญัตนิ ริ โทษกรรม
แก่ผกู้ ระท�ำการยึดอ�ำนาจการปกครองประเทศเมือ่ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 พ.ศ. 2519 (7)
พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระท�ำความผิดเนื่องในการชุมนุมในมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ระหว่างวันที่ 4 ถึงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 พ.ศ. 2521 (8) พระราชบัญญัติ
นิรโทษกรรมแก่ผกู้ อ่ ความไม่สงบเพือ่ ยึดอ�ำนาจการปกครองแผ่นดินระหว่างวันที่ 8 และ
วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2528 พ.ศ. 2531 (9) พระราชบัญญัตนิ ริ โทษกรรมแก่ผกู้ ระท�ำการ
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อันเป็นความผิดต่อความมัน่ คงของรัฐภายในราชอาณาจักร ตามประมวลกฎหมายอาญา
และความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการกระท�ำอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. 2532
(9) พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระท�ำการยึดและควบคุมอ�ำนาจการปกครอง
แผ่นดินเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 พ.ศ. 2534 เป็นต้น
			 ข. ตราเป็ น พระราชก� ำ หนด กรณี ที่ มี ก ารตรากฎหมายนิ ร โทษออกเป็ น
พระราชก�ำหนด เช่น (1) พระราชก�ำหนดนิรโทษกรรมแก่ผกู้ อ่ ความไม่สงบเพือ่ ยึดอ�ำนาจ
การปกครองแผ่นดินระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2524 พ.ศ. 2524
และ (2) พระราชก�ำหนดนิรโทษกรรมแก่ผกู้ ระท�ำความผิดเนือ่ งในการชุมนุมกันระหว่าง
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2535
			 ค. บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ การบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมักจะบัญญัติไว้ท้ัง
ในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวและฉบับถาวร เช่น
				 ค.1) กรณีรัฐประหารเมื่อ 19 กันยายน 2549 รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว
พ.ศ. 2549 บัญญัตไิ ว้ในมาตรา 37 “บรรดาการกระท�ำทัง้ หลายซึง่ ได้กระท�ำเนือ่ งในการ
ยึดและควบคุมอ�ำนาจการปกครองแผ่นดินเมื่อวันที่ 19 กันยายน พุทธศักราช 2549
ของหัวหน้าและคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข รวมตลอดทั้งการกระท�ำของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท�ำดังกล่าว
หรื อ ของผู ้ ซึ่ ง ได้ รั บ มอบหมายจากหั ว หน้ า หรื อ คณะปฏิ รู ป การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือของผู้ซึ่งได้รับค�ำสั่งจากผู้ที่
ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหรือคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันได้กระท�ำไปเพื่อการดังกล่าวข้างต้นนั้น การกระท�ำ
ดังกล่าวมาทั้งหมดนี้ ไม่ว่าเป็นการกระท�ำเพื่อให้มีผลบังคับในทางนิติบัญญัติ ในทาง
บริหาร หรือในทางตุลาการ รวมทัง้ การลงโทษ และการกระท�ำอันเป็นการบริหารราชการ
อย่างอื่น ไม่ว่ากระท�ำในฐานะตัวการ ผู้สนับสนุน ผู้ใช้ให้กระท�ำ หรือผู้ถูกใช้ให้กระท�ำ
และไม่วา่ กระท�ำในวันทีก่ ล่าวนัน้ หรือก่อนหรือหลังวันทีก่ ล่าวนัน้ หากการกระท�ำนัน้ ผิด
ต่อกฎหมาย ก็ให้ผู้กระท�ำพ้นจากความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิง” และต่อมาเมื่อ
มีการบังคับใช้รฐั ธรรมนูญฉบับถาวรคือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช
2550) มาตรา 309 บัญญัติว่า “บรรดาการใด ๆ ที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 ว่าเป็นการชอบด้วยกฎหมาย
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และรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการกระท�ำที่เกี่ยวเนื่องกับกรณีดังกล่าวไม่ว่าก่อนหรือหลัง
วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ให้ถือว่าการนั้นและการกระท�ำนั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้”
				 ค.2) กรณีของการรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 มาตรา 48 บัญญัติว่า “บรรดา
การกระท�ำทัง้ หลายซึง่ ได้กระท�ำเนือ่ งในการยึดและควบคุมอ�ำนาจการปกครองแผ่นดิน
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ของหัวหน้าและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวมทั้ง
การกระท�ำของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท�ำดังกล่าวหรือของผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากหัวหน้า หรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือของผู้ซึ่งได้รับค�ำสั่งจากผู้ได้รับ
มอบหมายจากหัวหน้าหรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อันได้กระท�ำไปเพื่อการ
ดังกล่าวข้างต้นนั้น การกระท�ำดังกล่าวมาทั้งหมดนี้ ไม่ว่าจะเป็นการกระท�ำเพื่อให้มี
ผลบังคับในทางรัฐธรรมนูญ ในทางนิตบิ ญ
ั ญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ รวมทัง้
การลงโทษและการกระท�ำอันเป็นการบริหารราชการอย่างอื่น ไม่ว่ากระท�ำในฐานะ
ตัวการ ผูส้ นับสนุน ผูใ้ ช้ให้กระท�ำ หรือผูถ้ กู ใช้ให้กระท�ำ และไม่วา่ กระท�ำในวันทีก่ ล่าวนัน้
หรือก่อนหรือหลังวันที่ กล่าวนั้น หากการกระท�ำนั้นผิดต่อกฎหมาย ให้ผู้กระท�ำพ้นจาก
ความผิดและความรับผิดโดยสิน้ เชิง” และต่อมาเมือ่ รัฐธรรมนูญฉบับถาวร คือ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2560) ใช้บังคับ มาตรา 279 บัญญัติว่า “บรรดา
ประกาศ ค�ำสั่ง และการกระท�ำของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือของหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ หรือ
ที่จะออกใช้บังคับต่อไปตามมาตรา 265 วรรคสอง ไม่ว่าเป็นประกาศ ค�ำสั่ง หรือการ
กระท�ำที่มีผลใช้บังคับในทางรัฐธรรมนูญ ทางนิติบัญญัติ ทางบริหาร หรือทางตุลาการ
ให้ประกาศ ค�ำสัง่ การกระท�ำ ตลอดจนการปฏิบตั ติ ามประกาศ ค�ำสัง่ หรือการกระท�ำนัน้
เป็นประกาศ ค�ำสั่ง การกระท�ำหรือการปฏิบัติที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมาย
และมีผลใช้บงั คับโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญนีต้ อ่ ไป การยกเลิก หรือแก้ไขเพิม่ เติมประกาศ
หรือค�ำสั่งดังกล่าว ให้กระท�ำเป็นพระราชบัญญัติ เว้นแต่ประกาศหรือค�ำสั่งที่มีลักษณะ
เป็นการใช้อ�ำนาจทางบริหาร การยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมให้กระท�ำโดยค�ำสั่งนายก
รัฐมนตรี หรือมติคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี
				 บรรดาการใด ๆ ที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
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(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2558 และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2559 ว่าเป็นการชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย รวมทั้ง
การกระท�ำที่เกี่ยวเนื่องกับกรณีดังกล่าว ให้ถือว่าการนั้นและการกระท�ำนั้นชอบด้วย
รัฐธรรมนูญนี้และกฎหมาย”
				 ซึ่งจะเห็นได้ว่าแนวทางในการออกกฎหมายนิรโทษกรรมก็เปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิมที่ออกโดยพระราชบัญญัติหรือโดยพระราชก�ำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กรณีของการอาศัยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับถาวรที่รับรองการนิรโทษกรรมตาม
รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวอีกชั้นหนึ่ง เพื่อท�ำให้เกิดความมั่นใจต่อคณะรัฐประหารว่า
ภายหลังจากการหมดสิ้นอ�ำนาจของคณะรัฐประหารแล้ว ไม่สามารถเอาผิดใด ๆ กับ
คณะรัฐประหารอันเนื่องมาจากการยึดอ�ำนาจและล้มล้างรัฐธรรมนูญได้โดยสิ้นเชิง
5.4.2.2 กรณีของการเป็นกบฏ
			 กรณีข องการเป็นกบฏ การเข้ายึดอ�ำนาจการปกครองแผ่นดินหากคณะ
ผู้กระท�ำการกระท�ำไม่ส�ำเร็จการกระท�ำนั้นย่อมเป็นตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 113 มาตรา 114 มาตรา 115 มาตรา 116 ฯลฯ แต่อย่างไรก็ตาม ตามประวัติ
การเมืองไทย แนวทางในการด�ำเนินการกับบุคคลทีม่ คี วามผิดฐานเป็นกบฏนัน้ มีแนวทาง
อยู่ 3 แนวทาง คือ ก. การจัดตั้งศาลพิเศษ ข. การใช้อ�ำนาจพิเศษในการลงโทษ
ค. การด�ำเนินคดีในชั้นศาลตามปกติ และ ง. การออกกฎหมายนิรโทษกรรมและ
กฎหมายล้างมลทิน
			 ก. การจัดตัง้ ศาลพิเศษ เป็นมาตรการทีน่ ำ� มาใช้ในช่วงทีใ่ ช้รฐั ธรรมนูญ พ.ศ. 2475
โดยมีการจัดตั้งศาลพิเศษ ดังนี้ (1) กบฏบวรเดช มีการจัดตั้งศาลพิเศษ มีการคุมขัง
ทหารและพลเรือนผู้เกี่ยวข้องกับการกบฏครั้งนี้นับร้อยคนที่เรือนจ�ำบางขวาง แต่ที่ไม่มี
การประหารชีวิต เพราะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้สละราชสมบัติ ท�ำให้
รัฐบาลต้องอภัยโทษให้บรรดาผู้รับโทษประหารชีวิตเป็นจ�ำคุกตลอดชีวิต และผู้ได้รับ
โทษจ�ำคุกก็ได้รบั การลดโทษตามล�ำดับขัน้ (2) กบฏนายสิบ 3 สิงหาคม 2478 มีการจัดตัง้
ศาลพิเศษ โดยมีคณะกรรมการ 7 คน มีค�ำพิพากษาตัดสินคดีในวันที่ 3 กันยายน
พ.ศ. 2478 ให้จำ� คุกตลอดชีวติ 8 คน ยกเว้นสิบเอกสวัสดิ์ มหะหมัด ทีป่ ฏิเสธตลอดข้อหา
ศาลจึงให้ตดั สินประหารชีวติ (3) กบฏพระยาทรงสุรเดช เมือ่ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2481
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(กบฏ 18 ศพ) ได้มีการจัดตั้งศาลพิเศษขึ้นพิจารณาคดีเป็นการเฉพาะ ศาลพิเศษนี้ได้
ตัดสินว่ามีการเตรียมการยึดอ�ำนาจโดย พันเอกพระยาทรงสุรเดช เป็นผู้น�ำ และตัดสิน
ลงโทษประหารชีวิตนักโทษ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2482 จ�ำนวน 21 คน แต่ให้
เว้นการประหาร คงเหลือโทษจ�ำคุกตลอดชีวิต 3 คน เนื่องจากเคยประกอบคุณงาม
ความดีแก่ประเทศชาติ482 นักโทษซึ่งต้องโทษประหารชีวิตถูกน�ำตัวออกมาประหาร
ด้วยการยิงเป้าวันละ 4 คน จนครบจ�ำนวน 18 คน ซึ่งเป็นที่มาของชื่อกบฏ 18 ศพ483
			 ข. การใช้อำ� นาจพิเศษในการลงโทษโดยไม่ผา่ นกระบวนการยุตธิ รรม เป็นกรณี
ของกบฏเมือ่ วันที่ 26 มีนาคม 2520 ซึง่ มีพลเอกฉลาด หิรญ
ั ศิริ เป็นหัวหน้าคณะ การกบฏ
ในครัง้ นีม้ กี ารเสียชีวติ เมือ่ มีการใช้อาวุธปืนสังหารพลตรีอรุณ ทวาทศิน ซึง่ ถูกควบคุมตัว
อยู่โดยอ้างว่าพลตรีอรุณฯเข้าแย่งปืน หลังจากฝ่ายกบฏถูกจับกุมและถูกด�ำเนินคดีใน
ข้อหากบฏ โดยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83, 113, 114, 115, 116,
139, 364, และ 365 เฉพาะนายฉลาด หิรัญศิริ ยังมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 289 อันเป็นความผิดฐานฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระท�ำการตามหน้าที่และ
โดยกระท�ำทารุณโหดร้ายอีกกระทงหนึ่งด้วย รัฐบาลได้ใช้อ�ำนาจตามมาตรา 21
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2519 ตัดสินลงโทษโดยไม่ผา่ นกระบวนการยุตธิ รรม
มีค�ำสั่งให้ถอดยศ และประหารชีวิตนายฉลาด หิรัญศิริ และจ�ำคุกตลอดชีวิตผู้ก่อการ
ที่เหลือ 4 คน (ค�ำสั่งลงวันที่ 21 เมษายน 2520) ซึ่งต่อมาได้ลงโทษจ�ำคุกตลอดชีวิต
เพิ่มอีก 8 คน รวมเป็น 12 คน ภายหลังทั้งหมดได้รับการนิรโทษกรรม เมื่อวันที่ 2
ธันวาคม พ.ศ. 2520
			 ค. การด�ำเนินคดีในชัน้ ศาลตามปกติ โดยทัว่ ไปแล้วในคดีทเี่ กีย่ วกับกบฏมักจะ
ด�ำเนินการโดยการจัดตั้งศาลพิเศษก็ดี การใช้อ�ำนาจพิเศษก็ดี แต่มีบางกรณีที่ใช้
กระบวนการศาลตามปกติ เช่น กรณีของกบฏสันติภาพ 10 พฤศจิกายน 2495 กบฏครัง้ นี้
เกิดขึ้นเมื่อ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้จับกุมประชาชนจ�ำนวนมากโดยอาศัยอ�ำนาจ
ตามความในกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 มาตรา 102 มาตรา 104 มาตรา 177
มาตรา 181 และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา (ฉบับที่ 7)
482
483

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนชัยนาทนเรนทร, พลโท พระยาเทพหัสดิน และพันเอก หลวงช�ำนาญยุทธศิลป์
ชาดา นนทวัฒน์, กบฏแผ่นดิน แย่งชิงอ�ำนาจ 11 กบฏ 1 ปฏิวัติ 12 รัฐประหาร ในวังวนเก้าอี้ผู้น�ำชาติ,
ส�ำนักพิมพ์ยิปซี, กรุงเทพ 2552, หน้า 132
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พ.ศ. 2478 ในการจับกุมครั้งนี้ได้จับกุมบุคคลต่าง ๆ เป็นจ�ำนวน 104 คน คดีนี้ อัยการ
สั่งฟ้องผู้ต้องหารวมทั้งสิ้น 54 ราย ศาลได้พิพากษาจ�ำคุกบางราย 13 ปี บางราย 20 ปี
และได้รับการประกันตัว และพ้นโทษตามพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม เนื่องในโอกาส
พุทธศตวรรษที่ 25 พ.ศ. 2500484 การด�ำเนินการในชั้นศาลอาจถือได้ว่าเป็นกลุ่มที่
ส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่ฝ่ายทหารหรือเป็นพวกกลุ่มปัญญาชน
			 ง. การออกกฎหมายนิรโทษกรรมและกฎหมายล้างมลทิน การกระท�ำทีเ่ ข้าข่าย
เป็นกบฏ นอกเหนือจากที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น ต้องถือว่าเป็นการกระท�ำกบฏที่ต่อมา
ในภายหลังได้มีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้ทั้งสิ้น แม้แต่กรณีกบฏเมื่อวันที่
26 มีนาคม 2520 ซึง่ มีพลเอกฉลาด หิรญั ศิริ เป็นหัวหน้าคณะ ซึง่ มีการลงโทษจ�ำคุกตลอดชีวติ
จ�ำนวน 12 คน ซึ่งต่อมาภายหลังก็มีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมทั้งหมด เมื่อวันที่
2 ธันวาคม 2520 ซึง่ ผูก้ ระท�ำผิดได้รบั โทษจ�ำคุกเพียง 8 เดือนเท่านัน้ ดังนัน้ อาจกล่าวได้วา่
กรณีของการกระท�ำที่เข้าลักษณะของการเป็น “กบฏ” นั้น โดยทั่วไปแล้วจะมีการ
ออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้เสมอภายหลังจากเหตุการณ์ได้ผ่านพ้นไปแล้ว เช่น
(1) พระราชบัญญัติล้างมลทินผู้กระท�ำผิดทางการเมือง ร.ศ. 130 พุทธศักราช 2475
(2) พระราชก�ำหนดนิรโทษกรรมผูก้ ระท�ำความผิดฐานกบฏและจลาจล พุทธศักราช 2488
(3) พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในโอกาสครบรอบ 25 พุทธศตวรรษ พ.ศ. 2498
(4) พระราชล้างมลทินในโอกาสครบรอบ 25 พุทธศตวรรษ พ.ศ. 2499 (5) พระราชก�ำหนด
นิรโทษกรรมแก่ผู้ก่อความไม่สงบเพื่อยึดอ�ำนาจการปกครองแผ่นดินระหว่างวันที่
31 มีนาคม ถึงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2524 พ.ศ. 2524 (6) พระราชบัญญัตนิ ริ โทษกรรมแก่
ผูก้ อ่ ความไม่สงบเพือ่ ยึดอ�ำนาจการปกครองแผ่นดินระหว่างวันที่ 8 และวันที่ 9 กันยายน
พ.ศ. 2528 พ.ศ. 2531 เป็นต้น
			 จากความเป็นมาในทางประวัติของการเมืองการปกครองของไทยดังกล่าว
จะเห็นได้วา่ แม้แต่กรณีทเี่ ป็นการกระท�ำทีเ่ ข้าข่ายเป็น “กบฏ” ท้ายทีส่ ดุ แล้วก็จะมีการ
ออกกฎหมายนิรโทษกรรมก็ดี กฎหมายล้างมลทินก็ดีให้แก่ผู้กระท�ำการที่เข้าข่ายเป็น
“กบฏ” ดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้มิพักจะต้องกล่าวถึง คณะรัฐประหารที่ยึดอ�ำนาจการ
ปกครองแผ่นดินได้ส�ำเร็จการจะเอาผิดฐานล้มล้างรัฐธรรมนูญหรือล้มล้างการปกครอง
484

เพิ่งอ้าง, หน้า 224
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แผ่นดินจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากอย่างยิ่งหากได้พิจารณาประกอบกับประวัติทาง
การเมืองของไทย เว้นแต่ในช่วง 2475 - 2490 ซึ่งในช่วงดังกล่าวมีความขัดแย้งอยู่
2 ลักษณะ คือ ช่วงแรกเป็นความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างฝ่ายคณะราษฎรและฝ่าย
แนวคิดเก่า เมื่อเกิดการกบฏจึงใช้มาตรการรุนแรงในการจัดการฝ่ายตรงข้ามโดยการ
ตัง้ ศาลพิเศษ ส่วนขัดแย้งภายใต้รฐั ธรรมนูญ พ.ศ. 2475 อีกช่วงหนึง่ เป็นช่วงความขัดแย้ง
ภายในของคณะราษฎรซึ่งมีการใช้มาตรการรุนแรงในการด�ำเนินการโดยศาลพิเศษ
เช่นกัน แต่ภายหลังจากนั้นมีกรณีเดียวที่น�ำไปสู่การลงโทษประหารชีวิตผู้น�ำฝ่ายกบฏ
คือ กรณีกบฏเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2520 ซึ่งมีพลเอกฉลาด หิรัญศิริ เป็นหัวหน้าคณะ
เหตุผลที่มีการประหารชีวิตนั้นสืบเนื่องมาจากมีการยิงนายทหารชั้นผู้ใหญ่ให้เสียชีวิต
จึงมีการลงโทษประหารชีวติ โดยใช้มาตรา 21 ธรรมนูญการปกครอง 2519 นอกเหนือจาก
กรณีดงั กล่าวแล้วเป็นไปตามแนวทางทีจ่ ะให้มกี ารออกกฎหมายนิรโทษกรรมในภายหลัง
ทุกครั้งที่มีการกบฏเกิดขึ้น โดยทั่วไปแล้ว จึงแทบไม่มีการใช้กระบวนการยุติธรรม
ในทางศาลเข้ามาพิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวกับการรัฐประหารหรือการกระท�ำที่เข้าข่าย
เป็นกบฏแต่อย่างใด มีเพียงไม่กี่กรณีที่มีการน�ำคดีไปสู่ศาลและได้มีแนวค�ำพิพากษา
ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว และจะได้ศึกษาวิเคราะห์ต่อไป
5.4.2.3 สถานะและผลของ “กฎหมายนิรโทษกรรม”
			 ในกรณีท่ีมีการตรากฎหมายนิรโทษกรรมแล้วต่อมาในภายหลังกฎหมายฉบับ
ดังกล่าวไม่ผ่านการอนุมัติของสภาผู้แทนราษฎร เช่น กรณีที่มีการตราพระราชก�ำหนด
นิรโทษกรรมต่อมาภายหลังสภาผู้แทนราษฎรไม่อนุมัติพระราชก�ำหนดดังกล่าวซึ่งมีผล
ท�ำให้พระราชก�ำหนดนิรโทษกรรมดังกล่าวเป็นอันตกไป กรณีเช่นนี้จะมีผลเป็นการ
ลบล้างความผิดทีเ่ กิดจากพระราชก�ำหนดนัน้ เป็นอันตกไปด้วยหรือไม่ ซึง่ ประเด็นนีเ้ ป็น
ประเด็นที่มีความส�ำคัญ เพราะอาจมีความพยายามในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อลบล้าง
มรดกของ คสช. โดยการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2560)
เพื่อยกเลิกมาตรา 279 ซึ่งเป็นบทเฉพาะกาล ประเด็นที่เป็นปัญหาตามมา คือ ความผิด
ที่ถูกลบล้างไปแล้วโดยกฎหมายนิรโทษกรรมทั้งหลายจะท�ำให้ความผิดที่ได้ลบล้าง
ไปแล้วนัน้ กลับคืนมาหรือไม่ และอาจเอาผิดกับผูก้ ระท�ำการรัฐประหารได้หรือไม่เพียงใด
			 ต่อกรณีปัญหาในลักษณะดังกล่าว คณะตุลาการรัฐธรรมนูญเคยมีค�ำวินิจฉัย
ของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ที่ 3/2535 เรือ่ ง การตีความมาตรา 172 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
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ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2535 ด้วยนายกรัฐมนตรีได้มหี นังสือที่ นร 0203/22440
ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2535 แจ้งว่าคณะรัฐมนตรีมีมติว่ามีปัญหาที่จะต้องตีความมาตรา
172 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อาศัยความในมาตรา 207 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย คณะรัฐมนตรีจึงส่งเรื่องให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า
			 ข้อ 1 ตามมาตรา 172 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
เมื่อสภาผู้แทนราษฎรไม่อนุมัติพระราชก�ำหนดใด ให้พระราชก�ำหนดนั้นตกไป แต่ทั้งนี้
ไม่กระทบกระเทือนกิจการทีไ่ ด้เป็นไปในระหว่างทีใ่ ช้พระราชก�ำหนดนัน้ ค�ำว่า “กิจการ
ที่ได้เป็นไปในระหว่างที่ใช้พระราชก�ำหนดนั้น มีความหมายอย่างไร และมีผลเกี่ยวกับ
พระราชก�ำหนดนิรโทษกรรมมาตราที่มีสาระส�ำคัญว่า “ให้ผู้กระท�ำพ้นจากความผิด
และความรับผิดโดยสิ้นเชิง” เพียงใด
			 ข้อ 2 การไม่อนุมัติพระราชก�ำหนดนิรโทษกรรมแก่ผู้กระท�ำความผิดเนื่อง
ในการชุมนุมกันระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม
พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2535 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา จะไม่มี
ผลกระทบถึงผู้ซึ่งพระราชก�ำหนดดังกล่าวก�ำหนดให้พ้นจากความผิดและความรับผิด
ไปแล้วใช่หรือไม่ ทั้งนี้ไม่ว่าบุคคลเหล่านั้นจะเป็นผู้ที่ยังไม่ถูกร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ
หรือยังไม่ถกู ด�ำเนินคดีตามกฎหมาย หรือเป็นผูท้ ถี่ กู ร้องทุกข์กล่าวโทษหรือถูกด�ำเนินคดี
ตามกฎหมายไว้แล้วก็ตาม
			 ข้อ 3 การที่พระราชก�ำหนดนิรโทษกรรมก�ำหนดให้ผู้กระท�ำความผิดเนื่อง
ในการชุมนุมดังกล่าวพ้นจากความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิงไปแล้วนั้น ต่อมา
พระราชก�ำหนดไม่ได้รบั การอนุมตั ิ จะถือว่าการพ้นจากความผิดและความรับผิดดังกล่าว
เป็นกิจการที่ไม่ถูกกระทบกระเทือนในระหว่างที่ใช้พระราชก�ำหนดตามมาตรา 172
วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ใช่หรือไม่
			 ข้อ 4 การสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาหรือให้ยุติการด�ำเนินคดีเพราะเหตุที่มีพระราช
ก�ำหนดมายกเลิกความผิดนั้น จะถือว่าคดีเป็นอันยุติและรื้อฟื้นขึ้นมาอีกไม่ได้ เพราะ
กิจการที่ไม่ถูกกระทบกระเทือนตามมาตรา 172 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ใช่หรือไม่
			 ข้อ 5 หากคณะตุลการรัฐธรรมนูญเห็นว่า การที่สภาผู้แทนราษฎรไม่อนุมัติ
พระราชก�ำหนด ท�ำให้สามารถด�ำเนินคดีตอ่ ผูท้ เี่ คยถูกด�ำเนินคดีตามหมายเรียก หมายจับ
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และเคยมีการสอบสวนไว้ก่อนแล้วได้ ดังนี้ ผลของการออกหมายเรียก หมายจับ และ
การสอบสวนที่ได้ด�ำเนินการไปแล้วในระหว่างที่ยังไม่มีการอนุมัติพระราชก�ำหนดนั้น
จะถือว่าสมบูรณ์และไม่ถูกกระทบกระเทือนเพราะเป็นกิจการที่ได้เป็นไปแล้วตาม
มาตรา 172 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ใช่หรือไม่
		 คณะตุลาการรัฐธรรมนูญได้พิจารณาปัญหาดังกล่าวแล้ว จะได้วินิจฉัยปัญหาที่
คณะรัฐมนตรีขอให้ตีความตามล�ำดับ ดังนี้
		 ข้อ 1 ข้อความที่ว่า “กิจการที่ได้เป็นไปในระหว่างที่ใช้พระราชก�ำหนดนั้น”
มีความหมายอย่างไร และมีผลเกี่ยวกับบทบัญญัติมาตรา 3 ของพระราชก�ำหนด
นิรโทษกรรมที่ว่า “ให้ผู้กระท�ำพ้นจากความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิง” เพียงใดนั้น
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ เห็นว่า ข้อความที่ว่า “กิจการที่ได้เป็นไปในระหว่างที่ใช้
พระราชก�ำหนดนัน้ ” มีความหมายว่า กิจการใด ๆ ไม่วา่ จะเป็นผลอันเกิดขึน้ จากบทบัญญัติ
ของพระราชก�ำหนด หรือการกระท�ำผลของการกระท�ำ ประโยชน์หรือสิ่งใดที่เกิดขึ้น
ได้มขี นึ้ หรือได้รบั ไปแล้ว อันเนือ่ งจากการปฏิบตั ติ ามบทบัญญัตแิ ห่งพระราชก�ำหนดนัน้
นับตัง้ แต่วนั ทีพ่ ระราชก�ำหนดมีผลใช้บงั คับจนถึงวันทีก่ ารไม่อนุมตั พิ ระราชก�ำหนดมีผล
กิจการดังกล่าวนั้นย่อมเป็นกิจการที่ได้เป็นไปในระหว่างที่ใช้พระราชก�ำหนดนั้นและ
โดยที่มาตรา 172 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534
บัญญัตวิ า่ “การทีพ่ ระราชก�ำหนดตกไปไม่กระทบกระเทือนกิจการทีไ่ ด้เป็นไปในระหว่าง
ทีใ่ ช้พระราชก�ำหนดนัน้ ดังนัน้ กิจการนัน้ จึงไม่ถกู กระทบกระเทือน แม้วา่ พระราชก�ำหนด
นั้นจะตกไป ส่วนปัญหาที่ว่าข้อความดังกล่าวมีผลเกี่ยวกับบทบัญญัติมาตรา 3 ของ
พระราชก�ำหนดนิรโทษกรรมแก่ผู้กระท�ำความผิดเนื่องในการชุมนุมกันระหว่างวันที่
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2535 เพียงใดนั้น
มาตรา 3 ของพระราชก�ำหนดดังกล่าวบัญญัตวิ า่ “บรรดาการกระท�ำทัง้ หลายทัง้ สิน้ ของ
บุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมกันระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ถึงวันที่
21 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 และได้กระท�ำในระหว่างวันดังกล่าว ไม่วา่ ได้กระท�ำในฐานะเป็น
ตัวการ ผู้สนับสนุน ผู้ใช้ให้กระท�ำหรือผู้ถูกใช้ หากการกระท�ำนั้นผิดต่อกฎหมายก็ให้
ผูก้ ระท�ำพ้นจากความผิด และความรับผิดโดยสิน้ เชิง” ฉะนัน้ ข้อความทีว่ า่ กิจการทีไ่ ด้เป็น
ไปในระหว่างทีใ่ ช้พระราชก�ำหนดนัน้ จึงมีผลว่านับตัง้ แต่วนั ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2535
และได้กระท�ำในระหว่างวันดังกล่าว ถ้าการกระท�ำนั้นผิดกฎหมาย ผู้กระท�ำย่อมพ้นผิด
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และความรับผิดโดยสิ้นเชิงทันที และการพ้นจากความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิงนี้
ย่อมมีอยู่ตลอดไปโดยไม่ถูกกระทบกระเทือนจากการที่พระราชก�ำหนดฉบับนี้ตกไป
เนือ่ งจากสภาผูแ้ ทนราษฎรไม่อนุมตั ิ เพราะพระราชก�ำหนดก็มผี ลใช้บงั คับเป็นกฎหมาย
เช่ น เดี ย วกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ดั ง ที่ บั ญ ญั ติ ไว้ ใ นมาตรา 172 ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2535 ว่า “... พระมหากษัตริยจ์ ะทรงตราพระราชก�ำหนด
ให้ใช้บงั คับดังเช่นพระราชบัญญัตกิ ไ็ ด้” และการทีพ่ ระราชก�ำหนดตกไปนัน้ มาตรา 172
วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 ก็บัญญัติว่า
ไม่กระทบกระเทือนกิจการที่ได้เป็นไปในระหว่างที่ใช้พระราชก�ำหนดนั้น กิจการที่ได้
เป็นไปในระหว่างที่ใช้พระราชก�ำหนดก็คือการพ้นจากความผิดและความรับผิดโดย
สิ้นเชิงนั่นเอง หากรัฐธรรมนูญประสงค์จะให้พระราชก�ำหนดไม่มีผลบังคับมาแต่ต้น
ก็จะต้องบัญญัติโดยชัดเจน ดังเช่นที่บัญญัติไว้ในมาตรา 173 วรรคสามว่า “ในกรณีที่
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่าพระราชก�ำหนดใดไม่เป็นไปตามมาตรา 172 วรรคหนึง่
ให้พระราชก�ำหนดนั้นไม่มีผลบังคับมาตั้งแต่ต้น”
		 ส�ำหรับค�ำถามข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5 นั้น คณะตุลาการรัฐธรรมนูญเห็นว่า
เมื่อได้ตอบประเด็นปัญหาข้อ 1 แล้วก็ไม่จ�ำเป็นต้องตอบค�ำถามดังกล่าวอีก
		 ประเด็นปัญหาจากค�ำวินจิ ฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญได้มคี วามเห็นในทาง
วิชาการของฝ่ายวิชาการในความเห็นทีแ่ ตกต่าง โดยศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์
ได้ให้ความเห็นว่า “การพ้นจากความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิงนั้น” อันเป็นผล
โดยตรงที่เกิดจากบทบัญญัติของกฎหมายและเป็นวัตถุที่ประสงค์ของกฎหมาย ไม่อาจ
จะเป็น “กิจการที่เป็นไปในระหว่างการใช้พระราชก�ำหนด” ได้ เพราะ “วัตถุประสงค์”
ของกฎหมายย่อมมิใช่ “กิจการ” ที่เกิดจากการด�ำเนินการของบุคคลหรือของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ หากแต่เป็นผลโดยตรงจากบทบัญญัติของกฎหมาย ซึ่งในกรณีนี้ได้แก่การล้าง
ความผิดหรือความรับผิด และหากถือตามแนวค�ำวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
แล้ว บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญซึ่งบัญญัติให้อ�ำนาจแก่สภาผู้แทนราษฎรในการอนุมัติ
หรือไม่อนุมัติพระราชก�ำหนดของสภาผู้แทนราษฎร ย่อมไร้ผลในทุกกรณี เพราะ
พระราชก�ำหนดในทุกเรือ่ งทุกลักษณะย่อมถือเป็น “กิจการ” ทัง้ สิน้ ดังนัน้ พระราชก�ำหนด
ทุกฉบับจึงจะมีผลสมบูรณ์และเป็นกิจการที่ไม่อาจถูกกระทบกระเทือนได้แม้ในกรณีที่
สภาผู้แทนราษฎรไม่อนุมัติพระราชก�ำหนด การตีความตามแนวของคณะตุลาการ
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รัฐธรรมนูญจึงขัดต่อหลักการตีความกฎหมาย485 ประเด็นปัญหาดังกล่าวจึงมีความคิดเห็น
ในทางวิชาการทีม่ คี วามเห็นแตกต่างไปจากแนวค�ำวินจิ ฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
			 แต่อย่างไรก็ตาม ประเด็นปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่อง “การตราพระราชก�ำหนด
นิรโทษกรรม” แต่ในระยะหลังการนิรโทษกรรมท�ำโดยรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวและ
เมื่อมีการบังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวรก็จะรับรองความชอบรัฐธรรมนูญไว้อีกชั้นหนึ่ง
ประเด็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นจึงไม่เหมือนกับประเด็นตามค�ำวินิจฉัยของคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญที่ 3/2535 ข้างต้น ประเด็นทีจ่ ะเป็นปัญหาจากการออกกฎหมายนิรโทษกรรม
ในปัจจุบนั คงมีประเด็นส�ำคัญประเด็นเดียวว่า การนิรโทษกรรมนัน้ จะเป็นการนิรโทษกรรม
ตลอดไปหรือไม่ กล่าวคือ หากกรณีทรี่ ฐั ธรรมนูญชัว่ คราวสิน้ ผลใช้บงั คับและรัฐธรรมนูญ
ถาวรก็สิ้นผลใช้บังคับแล้ว การนิรโทษกรรมยังคงอยู่ตลอดไปหรือไม่ ดังเช่นกรณีการ
รัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 2549 และ
รัฐธรรมนูญฉบับถาวร 2550 ได้สนิ้ ผลการใช้บงั คับไปหมดแล้ว หรือกรณีการรัฐประหาร
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ได้มีการนิรโทษกรรมโดยรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว
พ.ศ. 2557 ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2560) ได้บญ
ั ญัตริ บั รอง
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญไว้ในมาตรา 279 หากต่อมามีการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญโดย
การยกเลิกมาตรา 279 จะมีผลกระทบต่อการนิรโทษกรรมการรัฐประหารเมื่อวันที่
22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 หรือไม่เพียงใด ซึง่ ประเด็นในลักษณะนีย้ งั ไม่เคยมีแนวค�ำวินจิ ฉัย
มาก่อน แต่แนวค�ำวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญที่ 3/2535 ดังกล่าวข้างต้นคง
บอกทิศทางได้ในเบื้องต้นว่าองค์กรที่มีอ�ำนาจวินิจฉัยจะวินิจฉัยประเด็นปัญหาดังกล่าว
ไปในทิศทางใด
			 5.4.3 แนวคิดเกี่ยวกับ “รัฏฐาธิปัตย์” อันสืบเนื่องมาจากการยึดอ�ำนาจ
จากแนวค�ำพิพากษาและค�ำวินิจฉัยขององค์กรตุลาการ
			 จากการศึ ก ษาแนวค� ำ พิ พ ากษาของศาลไทยและแนวค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ของศาล
รัฐธรรมนูญดังทีไ่ ด้กล่าวไว้แล้วข้างต้น อาจแยกแนวความคิดทีเ่ กีย่ วกับการใช้อำ� นาจของ
“รัฏฐาธิปัตย์” อาจแยกแนวคิดหลักได้ 2 กลุ่มแนวความคิด ดังนี้
485

อมร จันทรสมบูรณ์, บทวิจารณ์คำ� วินจิ ฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ (กรณีพระราชก�ำหนดนิรโทษกรรมฯ
ในเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม (ทมิฬ) พ.ศ. 2535), ใน บรรเจิด สิงคะเนติ, นิติรัฐกับอ�ำนาจในการตรา
พระราชก�ำหนด, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ 2546, หน้า 165
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			 (1)		 แนวคิดกลุ่มแรกเป็นแนวคิดที่ถือส�ำนักคิดกฎหมายฝ่ายบ้านเมือง โดยมี
การให้เหตุผล 2 ลักษณะ ดังนี้
			 ก. แนวคิดว่าด้วย “รัฏฐาธิปัตย์” จากเหตุผลที่ศาลฎีกายกขึ้นมาประกอบ
การวินิจฉัยในส่วนของ “สถานะทางกฎหมาย” ของรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2490
คณะรัฐประหารในปี พ.ศ. 2490 ตลอดจนผลของการใช้อ�ำนาจของคณะรัฐประหารนั้น
พบว่า ศาลได้ถอื เอา “ผลสัมฤทธิ”์ ของการท�ำรัฐประหารมาเป็น “เกณฑ์” ในการวินจิ ฉัย
สถานะทางกฎหมายของคณะรัฐประหารว่า เมื่อ “คณะรัฐประหารได้มีอ�ำนาจการ
ปกครองประเทศไทยได้เป็นผลส�ำเร็จ” ผลของความส�ำเร็จดังกล่าว จึงท�ำให้คณะ
รัฐประหารมีสถานะเป็น “รัฏฐาธิปัตย์” กล่าวคือ “คณะรัฐประหารย่อมมีอ�ำนาจที่จะ
เปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก และออกกฎหมายตามระบบแห่งการปฏิวัติ” อีกทั้งยังได้ให้
เหตุผลประกอบอีกชั้นหนึ่งว่า “เพื่อบริหารประเทศชาติต่อไปได้ มิฉะนั้นประเทศชาติ
อาจจะตั้งอยู่ด้วยความสงบไม่ได้” จึงเห็นได้ว่า ศาลฎีกาได้ยึดถือปรัชญาของส�ำนัก
กฎหมายฝ่ายบ้านเมือง (Positive Law School) ที่ถือว่า กฎหมายคือค�ำสั่งค�ำบัญชา
ของรัฏฐาธิปตั ย์ เมือ่ กฎเกณฑ์นนั้ ออกมาโดยอาศัยอ�ำนาจของผูถ้ อื อ�ำนาจสูงสุดในรัฐคือ
คณะรัฐประหาร ก็ยอ่ มมีสถานะเป็นกฎหมาย เพราะไม่เช่นนัน้ แล้วบ้านเมืองก็จะวุน่ วายได้
ทั้งนี้ โดยมิพักต้องพิจารณาในเนื้อหาว่า ค�ำสั่งค�ำบัญชาที่คณะรัฐประหารออกมานั้นจะ
กระทบต่อหลักการพืน้ ฐานในระบอบเสรีประชาธิปไตยหรือไม่ อย่างไร ดังนัน้ ข้อความใด
หรือการกระท�ำใดที่หัวหน้าคณะปฏิวัติสั่งหรือบังคับต่อประชาชน ย่อมเป็นกฎหมาย
แม้พระมหากษัตริย์จะมิได้ทรงตราออกมาด้วยค�ำแนะน�ำและยินยอมของสภาผู้แทน
ราษฎรหรือสภานิตบิ ญ
ั ญัตขิ องประเทศซึง่ เป็นกระบวนการตรากฎหมายตามรัฐธรรมนูญ
ประชาธิปไตยก็ตาม แนวความคิดทางกฎหมายดังกล่าวจึงเป็นการยืนยันถึง “ส�ำนักคิด
ทางกฎหมาย” (Legal School of Thought) ของศาลฎีกาไทย
			 ข. แนวคิดว่าด้วยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญและความชอบด้วยกฎหมาย
ศาลปกครองใช้ เ หตุ ผ ลในลั ก ษณะเดี ย วกั บ ที่ ศ าลฎี ก าใช้ ใ นค�ำ พิ พ ากษาศาลฎี ก าที่
45/2496 และค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1662/2505 กล่าวคือ มุ่งพิจารณาแต่เฉพาะ
บทบัญญัติลายลักษณ์อักษรในรัฐธรรมนูญซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการออกค�ำสั่งของ
หัวหน้า คสช. อันมีสถานะเป็น “รัฏฐาธิปัตย์” ว่ามาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว
พ.ศ. 2549 ได้บัญญัติรับรองสถานะอันพิเศษของบรรดาประกาศ ค�ำสั่งหรือการกระท�ำ
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ของ คสช. ให้ถอื ว่าเป็นการกระท�ำทีช่ อบด้วยกฎหมาย ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและเป็นทีส่ ดุ
ศาลจึงไม่อาจรับค�ำฟ้องนี้ไว้พิจารณาเพื่อควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย
ของการกระท�ำทางปกครองดังกล่าวได้ ซึ่งถือเป็นแนวการให้เหตุผลอันได้รับอิทธิพล
จากส�ำนักความคิดกฎหมายฝ่ายบ้านเมือง ที่มองว่า กฎหมายคือค�ำสั่งค�ำบัญชาของ
รัฏฐาธิปัตย์ เมื่อผู้มีอ�ำนาจสูงสุดในรัฐมีการออกกฎหมาย ค�ำสั่งหรือการกระท�ำอื่นใด
ออกมา ย่อมเป็นสิง่ ทีถ่ กู ต้อง ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ชอบด้วยกฎหมาย แม้โดยเนือ้ หาของ
การกระท�ำนั้นจะอาจกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนหรือก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนเสียหายต่อประชาชนก็ตาม
			 (2)		 แนวคิดกลุม่ ทีส่ องถือแนวคิดหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือหลักความเป็น
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญย่อมมีสถานะทีจ่ ะตรวจสอบการกระท�ำของรัฏฐาธิปตั ย์ได้
ซึ่งแยกออกเป็น
			 ก. แนวคิดว่าด้วยความชอบด้วยจารีตประเพณีการปกครองและหลักกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1131/2536 (ประชุมใหญ่) ได้วางหลักที่น่าสนใจ
เกี่ยวกับ “ขอบเขต” ของการคุ้มครองสถานะและความชอบด้วยกฎหมายของประกาศ
รสช. ว่า แม้ธรรมนูญการปกครอง พ.ศ. 2534 จะรับรองความชอบด้วยกฎหมายไว้
แต่ศาลฎีกามองว่า ประกาศ รสช. ก็ยังต้องอยู่ภายใต้หลักความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
หากไม่มบี ทบัญญัตใิ นรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อกั ษรในเรือ่ งใด ก็สามารถวินจิ ฉัยโดยอาศัย
“หลักห้ามมิให้จัดตั้งศาลพิเศษ” ซึ่งถือว่ามีพื้นฐานจากประเพณีการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยและเป็นหลักกฎหมายทัว่ ไปของรัฐธรรมนูญมาเป็นพืน้ ฐานการตรวจสอบ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของประกาศ รสช. ได้
			 ข. การด�ำรงอยู่ของประกาศคณะปฏิวัติจะต้องสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
ที่ใช้บังคับในปัจจุบัน ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 12/2552 เรื่อง ศาลจังหวัดสระบุรี
ส่งค�ำโต้แย้งของจ�ำเลย (นายธนรัตน์ แก้ววารี) เพือ่ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2540) มาตรา 264 กรณีของ
ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 45 ลงวันที่ 17 มกราคม 2515 ข้อ 3 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 252 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2515 ข้อ 1 ขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2540) มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28
มาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 36 และมาตรา 50 หรือไม่ ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยว่า
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ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 45 ลงวันที่ 17 มกราคม 2515 ข้อ 3 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 252 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2515 ข้อ 1 ไม่ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ เพราะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช 2550
มาตรา 29 วรรคหนึ่ง และมาตรา 43 เป็นอันใช้บังคับมิได้ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 6
			 จากการศึ ก ษาแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ “รั ฏ ฐาธิ ป ั ต ย์ ” อั น สื บ เนื่ อ งมาจากการ
ยึดอ�ำนาจจากแนวค�ำพิพากษาและค�ำวินิจฉัยขององค์กรตุลาการข้างต้นแล้ว อาจก่อ
ให้เกิดผลกระทบต่อข้อความคิดในทางกฎหมายหลายประการ โดยเฉพาะ “หลักความเป็น
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ” กับ “แนวคิดว่าด้วย “รัฏฐาธิปตั ย์” และ “หลักความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญและความชอบด้วยกฎหมาย”ของค�ำสั่งหรือการกระท�ำของผู้ใช้อ�ำนาจ
รั ฏ ฐาธิ ป ั ต ย์ หากมิ ไ ด้ พิ จ ารณาแยกแยะปั ญ หาดั ง กล่ า วให้ ชั ด เจน ผู ้ วิ จั ย เห็ น ว่ า
การท�ำหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งต้องคุ้มครอง “หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของ
รัฐธรรมนูญ” อาจเกิดปัญหาในทางปฏิบัติได้ เนื่องจากไม่สามารถอ้างหลักความเป็น
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญเพื่อตรวจสอบการกระท�ำหรือค�ำสั่งของรัฏฐาธิปัตย์ได้
ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นว่า แนวคิดกลุ่มที่สองที่ถือแนวคิดหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือ
หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญย่อมมีสถานะที่จะตรวจสอบการกระท�ำ
ของรัฏฐาธิปัตย์จะเป็นประโยชน์ต่อการท�ำหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญในอนาคตโดย
มีเหตุผลประกอบข้อพิจารณา ดังนี้
			 (1)		 ความมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของการเขียนบท “นิรโทษกรรม” ไว้ใน
กฎหมายหรือรัฐธรรมนูญ หากน�ำกรณีของการรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม
พ.ศ. 2557 มาเป็นกรณีศึกษาเพื่อวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าว มีข้อพิจารณา ดังนี้
			 ก. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 มาตรา 48
บัญญัติว่า “บรรดาการกระท�ำทั้งหลายซึ่งได้กระท�ำเนื่องในการยึดและควบคุมอ�ำนาจ
การปกครองแผ่นดิน เมือ่ วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ของหัวหน้าและคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ รวมทั้งการกระท�ำของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท�ำดังกล่าวหรือของผู้ซึ่ง
ได้รบั มอบหมายจากหัวหน้า หรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือของผูซ้ งึ่ ได้รบั ค�ำสัง่
จากผู้ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหรือ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ อันได้กระท�ำไป
เพือ่ การดังกล่าวข้างต้นนัน้ การกระท�ำดังกล่าวมาทัง้ หมดนี้ ไม่วา่ จะเป็นการกระท�ำเพือ่
ให้มีผลบังคับในทางรัฐธรรมนูญ ในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ
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รวมทั้งการลงโทษและการกระท�ำอันเป็นการบริหารราชการอย่างอื่น ไม่ว่ากระท�ำใน
ฐานะตัวการ ผู้สนับสนุน ผู้ใช้ให้กระท�ำ หรือผู้ถูกใช้ให้กระท�ำ และไม่ว่ากระท�ำในวันที่
กล่าวนัน้ หรือก่อนหรือหลังวันทีก่ ล่าวนัน้ หากการกระท�ำนัน้ ผิดต่อกฎหมาย ให้ผกู้ ระท�ำ
พ้นจากความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิง”
			 ต่อมาเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับถาวร คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(พุทธศักราช 2560) มีผลใช้บังคับ มาตรา 279 บัญญัติว่า “บรรดาประกาศ ค�ำสั่ง และ
การกระท�ำของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือของหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติทใี่ ช้บงั คับอยูใ่ นวันก่อนวันประกาศใช้รฐั ธรรมนูญนี้ หรือทีจ่ ะออกใช้บงั คับต่อไป
ตามมาตรา 265 วรรคสอง ไม่ว่าเป็นประกาศ ค�ำสั่ง หรือการกระท�ำที่มีผลใช้บังคับ
ในทางรัฐธรรมนูญ ทางนิตบิ ญั ญัติ ทางบริหาร หรือทางตุลาการ ให้ประกาศ ค�ำสัง่ การกระท�ำ
ตลอดจนการปฏิบตั ติ ามประกาศ ค�ำสัง่ หรือการกระท�ำนัน้ เป็นประกาศ ค�ำสัง่ การกระท�ำ
หรือการปฏิบัติที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมาย และมีผลใช้บังคับโดยชอบด้วย
รัฐธรรมนูญนี้ต่อไป การยกเลิก หรือแก้ไขเพิ่มเติมประกาศหรือค�ำสั่งดังกล่าว ให้กระท�ำ
เป็นพระราชบัญญัติ เว้นแต่ประกาศหรือค�ำสั่งที่มีลักษณะเป็นการใช้อ�ำนาจทางบริหาร
การยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมให้กระท�ำโดยค�ำสั่งนายกรัฐมนตรี หรือมติคณะรัฐมนตรี
แล้วแต่กรณี บรรดาการใด ๆ ที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช 2557 ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2558 และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2559 ว่าเป็นการชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย รวมทั้ง
การกระท�ำที่เกี่ยวเนื่องกับกรณีดังกล่าว ให้ถือว่าการนั้นและการกระท�ำนั้นชอบด้วย
รัฐธรรมนูญนี้และกฎหมาย”
		 จากบทบัญญัตมิ าตรา 48 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว)
พ.ศ. 2557 และมาตรา 279 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2560)
อาจแยกสาระส�ำคัญของเนื้อหาของบทมาตราดังกล่าวได้ 2 ประการ คือ
			 ก. ให้บรรดาการกระท�ำทั้งหลาย หากการกระท�ำนั้นผิดต่อกฎหมาย ให้ผู้
กระท�ำพ้นจากความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิง (มาตรา 48 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557)
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			 ข. ให้บรรดาการกระท�ำทั้งหลายให้ถือว่าการนั้นและการกระท�ำนั้นชอบด้วย
รัฐธรรมนูญนี้และกฎหมาย (มาตรา 279 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(พุทธศักราช 2560))
			 ประเด็นหลักของการนิรโทษกรรมนั้นมุ่งไปที่ให้ผู้กระท�ำพ้นจากความผิดและ
ความรับผิดทั้งหลาย กรณีของความผิดและความรับผิดนั้นมีข้อพิจารณาส�ำคัญ คือ
กฎหมายนิรโทษกรรมให้พน้ ความผิดตลอดไปหรือไม่ หากกฎหมายนิรโทษกรรมไม่มอี ยู่
หรือมีการแก้ไขกฎหมายยกเลิกบทบัญญัติกฎหมายที่นิรโทษกรรมความผิดและความ
รับผิดจะย้อนกลับมาเอาผิดต่อผูก้ ระท�ำได้หรือไม่เพียงใด ประเด็นนีไ้ ด้พจิ ารณากันไปแล้ว
ในหัวข้อที่แล้ว ประเด็นที่คงเป็นปัญหาต้องพิจารณาต่อไปคงมีประเด็นเพียงว่า บรรดา
การกระท�ำทั้งหลายให้ถือว่าการนั้นและการกระท�ำนั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้และ
กฎหมายตลอดไป หรือไม่ ซึ่งแนวทางในการตีความอาจมีแนวทางในการตีความได้ดังนี้
			 ก. บรรดาการกระท�ำทั้งหลายย่อมชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมาย ตราบ
เท่าทีย่ งั ไม่มกี ารโต้แย้งหรือยังไม่มแี นวค�ำพิพากษาหรือค�ำวินจิ ฉัยของศาล ความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญและกฎหมายในกรณีนี้ถือเป็นความชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
ในทางรูปแบบ ส่วนจะชอบด้วยรัฐธรรมนูญในทางเนื้อหาหรือไม่นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับ
ความมุ่งหมายของการตรวจสอบว่า การตรวจสอบนั้นมุ่งหมายเพื่อความผิดหรือ
ความรับผิดของผู้กระท�ำ หรือมุ่งหมายเพื่อยืนยันหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของ
รัฐธรรมนูญ ซึ่งจะได้กล่าวรายละเอียดต่อไป
			 ข. การกระท�ำหรือกฎหมายที่ออกโดยรัฏฐาธิปัตย์จะต้องไม่ขัดกับจารีต
ประเพณีในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและหลักกฎหมายทัว่ ไปของรัฐธรรมนูญ
ตามแนวค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1131/2536 (ประชุมใหญ่) ได้อาศัย “หลักห้ามมิให้
จัดตั้งศาลพิเศษ” ซึ่งถือว่ามีพื้นฐานจากประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
และเป็นหลักกฎหมายทัว่ ไปของรัฐธรรมนูญมาเป็นพืน้ ฐานการตรวจสอบความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของประกาศ รสช. ได้
			 ค. บรรดาการกระท�ำหรือกฎหมายที่ออกโดยรัฏฐาธิปัตย์ก่อนที่รัฐธรรมนูญ
ฉบับที่บังคับใช้อยู่ใช้บังคับจะต้องสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่ใช้บังคับอยู่ กล่าวคือ
กฎหมาย (ไม่ว่าจะออกโดยรัฐสภาหรือโดยคณะรัฐประหาร) นั้นจะต้องสอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบนั ตามแนวค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 12/2552
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ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 45 ลงวันที่ 17 มกราคม 2515 ข้อ 3 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 252 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2515 ข้อ 1 ไม่ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ เพราะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช 2550
มาตรา 29 วรรคหนึ่ง และมาตรา 43 เป็นอันใช้บังคับมิได้ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 6
			 กล่าวโดยสรุป ส�ำหรับประเด็นความมุง่ หมายหรือวัตถุประสงค์ของการเขียนบท
“นิรโทษกรรม” ไว้ในกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญนัน้ มุง่ หมายเพือ่ ให้ผกู้ ระท�ำการทัง้ หลาย
พ้นจากความผิดและความรับผิดทั้งหลาย ส่วนการกระท�ำทั้งหลายมีความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญและกฎหมายนัน้ ส่วนนีก้ เ็ พือ่ เป็นหลักประกันว่าเมือ่ การกระท�ำนัน้ ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญและกฎหมายแล้วก็ย่อมไม่ต้องมีความผิดและความรับผิดไปด้วย แต่หาก
ตีความ 2 เรือ่ งนีใ้ ห้แยกจากกัน กล่าวคือ ความผิดและความรับผิดทัง้ หลายนัน้ เป็นอันพ้น
จากความผิดและความรับผิดโดยสมบูรณ์แล้ว ส่วนความชอบด้วยรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายของบรรดาการกระท�ำทั้งหลายย่อมชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายในทาง
รูปแบบ ส่วนในทางเนื้อหานั้นย่อมอาศัยแนวทางในการตีความดังกล่าวแล้วข้างต้น
		 (2) สถานะของ “หลักกฎหมายทั่วไปของรัฐธรรมนูญ” (general principle
of constitutional law) ประเด็นที่เป็นข้อพิจารณาประการต่อมาซึ่งเป็นแนวทาง
ค�ำพิพากษาศาลฎีกา1131/2536 (ที่ประชุมใหญ่) ใช้เป็นแนวทางในการพิพากษาคดี
ทีเ่ กีย่ วกับประกาศ รสช. ฉบับที่ 26 ดังกล่าวแล้วข้างต้น ซึง่ หมายความว่า ในขณะทีม่ กี าร
กระท�ำหรือค�ำสั่งของรัฏฐาธิปัตย์ในเรื่องโดยที่ยังไม่รัฐธรรมนูญใช้บังคับก็ตาม ก็มิได้
หมายความว่าการกระท�ำของรัฏฐาธิปัตย์เหล่านั้นจากปราศจากข้อจ�ำกัดโดยสิ้นเชิง
หากมีการโต้แย้งการกระท�ำของรัฏฐาธิปตั ย์เหล่านัน้ องค์กรทีม่ อี ำ� นาจในการพิจารณาอาจน�ำ
“หลักกฎหมายทั่วไปของรัฐธรรมนูญ” มาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาว่าการกระท�ำของ
รัฏฐาธิปตั ย์ดงั กล่าวขัดกับหลักกฎหมายดังกล่าวก็ได้ ในกรณีของค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่
1131/2536 อาศัยหลักการอธิบาย 2 ชั้น โดยขั้นแรกน�ำ “หลักห้ามจัดตั้งศาลพิเศษ”
มาใช้ ถือว่าประกาศ รสช. ดังกล่าวขัดต่อหลักห้ามมิให้จัดศาลพิเศษ ขั้นที่สอง การที่
รัฐธรรมนูญของไทยบัญญัติหลักห้ามจัดตั้งศาลพิเศษมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญ 2489 จึงถือ
ได้ว่าหลักดังกล่าวเป็นประเพณีในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งหากพิจารณา
ตามหลักทัว่ ไปแล้วศาลสามารถจะอ้างเฉพาะ “หลักกฎหมายทัว่ ไปของรัฐธรรมนูญ” ว่า
ประกาศ รสช. ดังกล่าวขัดกับหลักดังกล่าวก็เพียงพอ ดังนั้น “หลักกฎหมายทั่วไปของ
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รัฐธรรมนูญ” ส�ำหรับบรรดารัฐเสรีประชาธิปไตยทัง้ หลายถือว่าหลักเหล่านีด้ ำ� รงอยูค่ กู่ บั
รัฐธรรมนูญเสมอ และหากไม่มีรัฐธรรมนูญก็สามารถอ้างหลักเหล่านี้เพื่อเป็นข้อจ�ำกัด
การใช้อ�ำนาจของรัฐได้ “หลักกฎหมายทั่วไปของรัฐธรรมนูญ” หมายถึง หลักในเรื่องใด
บ้าง เช่น หลักความเสมอภาค, หลักความพอสมควรแก่เหตุ, หลักความรับผิดของรัฐ,
หลักห้ามมิให้กฎหมายมีผลย้อนหลังในทางอาญา, หลักไม่มีผิดและไม่มีโทษโดยไม่มี
กฎหมาย, หลักข้อสันนิษฐานว่าเป็นผูบ้ ริสทุ ธิ,์ หลักการคุม้ ครองสิทธิโดยองค์กรตุลาการ,
หลักประกันความเป็นอิสระของผูพ้ พิ ากษา, หลักห้ามมิให้จดั ตัง้ ศาลพิเศษ ฯลฯ หลักเหล่านี้
ถือว่าเป็นหลักกฎหมายทั่วไปของรัฐธรรมนูญ ตัวอย่างของคดีประวัติศาสตร์ของไทยที่
ศาลได้หยิบยกหลักกฎหมายทัว่ ไปของรัฐธรรมนูญมาพิจารณาวินจิ ฉัยว่าพระราชบัญญัติ
ทีอ่ อกโดยรัฐสภาขัดกับหลักกฎหมายทัว่ ไปของรัฐธรรมนูญคือ คดีอาชญากรสงครามตาม
ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1,2,4/2489 ให้ยกฟ้องโจทก์ โดยสรุปสาระส�ำคัญจากค�ำพิพากษา
ศาลฎีกาได้วา่ 486 ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 58 บัญญัตวิ า่ “การพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
ท่านว่าเป็นอ�ำนาจของศาลโดยเฉพาะ ซึ่งจะต้องด�ำเนินตามกฎหมายและในนามของ
พระมหากษัตริย์” ในการใช้หรือบังคับตามกฎหมาย ศาลย่อมต้องแปลหรือตีความ
กฎหมายเป็นธรรมดา หากไม่ให้แปลศาลก็ใช้กฎหมายนัน้ ไม่ได้ มาตรา 62 ของรัฐธรรมนูญ
ไม่ได้บญ
ั ญัตเิ ด็ดขาดว่า อ�ำนาจตีความรัฐธรรมนูญเป็นของสภาผูแ้ ทนราษฎรโดยเฉพาะ
เช่นที่ใช้ในมาตรา 58 เป็นแต่กล่าวว่า สภาผู้แทนราษฎรมีสิทธิเด็ดขาดในการตีความ
เท่านั้น จึงไม่ใช่ข้อบัญญัติที่ตัดอ�ำนาจศาลไม่ให้ตีความ ศาลฎีกาเห็นว่า มาตรา 14 ของ
รัฐธรรมนูญซึง่ บัญญัตวิ า่ “เสรีภาพในร่างกาย (ภายในบังคับแห่งกฎหมาย)” ย่อมเป็นการ
บัญญัติรับรองเสรีภาพในการกระท�ำด้วย ดังนั้น อาจสรุปได้ว่า มาตรา 14 รับรองว่า
บุคคลทุกคนอาจที่จะท�ำ พูด เขียน ฯลฯ อย่างไรก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่ง
กฎหมาย และค�ำว่า “ภายในบังคับแห่งกฎหมาย” ย่อมหมายถึงบทกฎหมายในเวลากระท�ำ
เวลาพูด เวลาเขียน ฯลฯ จะหมายถึงบทกฎหมายทีจ่ ะออกต่อไปภายหน้าด้วยไม่ได้ และ
มาตรา 14 ของรัฐธรรมนูญเป็นบทบัญญัติรองรับกฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 7
อีกชั้นหนึ่ง ซึ่งกฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 7 บัญญัติว่า “บุคคลควรรับอาญาต่อเมื่อ
ได้กระท�ำการอันกฎหมายซึง่ ใช้อยูใ่ นเวลาทีก่ ระท�ำนัน้ บัญญัตวิ า่ เป็นความผิด และก�ำหนด
486
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โทษไว้” ถ้าจะแปลประโยคว่า “ภายในบังคับแห่งกฎหมาย” ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 14
ว่าหมายถึง กฎหมายที่จะออกมาภายหน้าด้วยแล้ว มาตรา 14 ของรัฐธรรมนูญก็จะ
ท�ำลายหลักประกันซึ่งกฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 7 ให้ไว้หมดสิ้น ศาลฎีกาเห็นว่า
ตามมาตรา 14 บุคคลยอมกระท�ำการใด ๆ ได้ โดยไม่ต้องห้ามและจะไม่ต้องรับโทษ
แต่อย่างใด ในเมือ่ การกระท�ำเช่นนัน้ ไม่มกี ฎหมายบัญญัตหิ า้ มหรือบัญญัตวิ า่ เป็นความผิด
และหากกฎหมายใดบัญญัติย้อนหลังลงโทษการกระท�ำที่แล้วมา ย่อมเป็นการขัดกับ
รัฐธรรมนูญ มาตรา 14 พระราชบัญญัติอาชญากรสงครามฯ เฉพาะที่บัญญัติย้อนหลัง
ก็อยูใ่ นลักษณะเช่นเดียวกัน การทีศ่ าลฎีกาอ้างมาตรา 7 กฎหมายลักษณะอาญาซึง่ ก็คอื
“หลักไม่มีความผิดและไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย” ซึ่งเป็นหลักกฎหมายทั่วไปของ
รัฐธรรมนูญ เพราะโดยหลักทั่วไปแล้วไม่อาจจะอ้างบทบัญญัติของกฎหมายฉบับใด
ฉบับหนึ่งเพื่อวินิจฉัยว่ากฎหมายอีกฉบับหนึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่บทบัญญัติของ
กฎหมายฉบับนั้นมีสถานะเป็น “หลักกฎหมายทั่วไปของรัฐธรรมนูญ” ดังที่ค�ำพิพากษา
ศาลฎีกาที่ 1,2,4/2489 ได้น�ำมาใช้เป็น “เกณฑ์” ในการพิจารณาว่าพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญ
		 จากแนวค�ำพิพากษาของศาลฎีกาของไทย 2 เรือ่ งดังกล่าวข้างต้นอาจกล่าวได้วา่
ศาลไทยได้นำ� “หลักกฎหมายทัว่ ไปของรัฐธรรมนูญ” มาใช้เป็น “เกณฑ์” ในการพิจารณา
ว่ากฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือทั้งที่ไม่ได้มีการบัญญัติ
หลักนี้ไว้ในรัฐธรรมนูญขณะนั้น หรือแม้แต่กรณีที่ไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับถาวรใช้บังคับ
ก็สามารถน�ำหลักเหล่านีม้ าใช้เป็น “เกณฑ์”ในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมายหรือการกระท�ำต่าง ๆ ได้ ทั้งนี้ เพราะหลักเหล่านี้ย่อมด�ำรงอยู่เสมอ
ตราบเท่าที่ยังเป็นระบอบการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตยที่ระบบกฎหมายของรัฐ
ยังอาศัยหลักพื้นเหล่านี้เป็นฐานของระบบกฎหมายของรัฐ
		 (3) “หลั ก ความเป็ น กฎหมายสู ง สุ ด ของรั ฐ ธรรมนู ญ ” กั บ การกระท� ำ ของ
“รัฏฐาธิปัตย์” เมื่อรัฐธรรมนูญถาวรประกาศใช้บังคับประเด็นที่จะเกิดขึ้นตามมาคือ
อาจมีการโต้แย้งการกระท�ำของรัฏฐาธิปัตย์ไม่ว่ารูปกระท�ำการในลักษณะใด ๆ ไปยัง
องค์กรตุลาการทีม่ อี ำ� นาจในการพิจารณาวินจิ ฉัย กล่าวเฉพาะกรณีของศาลรัฐธรรมนูญ
มีประเด็นในการพิจารณา 2 ประการ คือ ก. ประกาศของคณะรัฐประหารทัง้ หลายถือว่า
เป็ น “บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมาย” ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ จะรั บ ไว้ พิ จ ารณาได้ ห รื อ ไม่
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ข. หากประกาศคณะรัฐประหารดังกล่าวมีปญั หาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ
จะวินิจฉัยได้หรือไม่เพียงใด
		 ก. ประกาศของคณะรัฐประหารทัง้ หลายถือว่าเป็น “บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย”
ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาได้หรือไม่ ประเด็นปัญหาดังกล่าวหากพิจารณาจาก
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2560) มาตรา 212,
มาตรา 212 และมาตรา 231 (1) ทั้งสามมาตรานี้เป็นกรณีที่เกี่ยวกับอ�ำนาจหน้าที่ของ
ศาลรัฐธรรมนูญในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย โดยมาตรา 212
และมาตรา 231 (1) ใช้ถ้อยค�ำว่า “บทบัญญัติแห่งกฎหมาย” ดังนั้น ความหมายของ
“บทบัญญัติแห่งกฎหมาย” มีความหมายและขอบเขตเพียงใด ซึ่งเกี่ยวกับประเด็นใน
เรื่องดังกล่าว ศาลรัฐธรรมนูญได้เคยมีค�ำวินิจฉัยในเรื่องนี้มาแล้วตามค�ำวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญที่ 27/2544 ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า ค�ำว่า “บทบัญญัติแห่งกฎหมาย”
ย่อมหมายถึง กฎหมายที่ตราขึ้นโดยฝ่ายนิติบัญญัติตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญ ได้แก่ พระราชบัญญัติ พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอืน่
ที่ฝ่ายบริหารตราขึ้นตามกระบวนการที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยรัฐธรรมนูญบัญญัติให้
กฎหมายนัน้ มีศกั ดิแ์ ละฐานะเทียบเท่ากฎหมายหรือพระราชบัญญัตทิ ตี่ ราขึน้ โดยรัฐสภา
ได้แก่ พระราชก�ำหนด และพระราชกฤษฎีกาทีต่ ราขึน้ ตามรัฐธรรมนูญ487 โดยทีก่ ฎหมาย
เหล่านั้นตราขึ้นโดยอาศัยอ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญ จึงเป็นกฎหมายล�ำดังรองลงมาจาก
รัฐธรรมนูญ แต่จะต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
		 แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีประเด็นปัญหาว่า ประกาศคณะรัฐประหารทัง้ หลายถือว่า
เป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจวินิจฉัยหรือไม่ประการใด ซึ่งมี
แนวค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 12/2552 เป็นกรณีทศี่ าลจังหวัดสระบุรสี ง่ ค�ำโต้แย้ง
ของจ�ำเลยเพือ่ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(พุทธศักราช 2540) มาตรา 264 กรณีประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 45 ลงวันที่ 17
มกราคม 2515 ข้อ 3 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 252
ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2515 ข้อ 1 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(พุทธศักราช 2540) มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 36
487

หมายถึง พระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 230 วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช
2540)
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และมาตรา 50 หรือไม่ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า ในขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
ค�ำร้องนีไ้ ด้มกี ารประกาศใช้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) แล้ว
การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายใด ๆ จะต้อง
พิจารณาว่าบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญฉบับทีใ่ ช้ในขณะที่
ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยหรือไม่ เนือ่ งจากบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(พุทธศักราช 2540) มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 36
และมาตรา 50 ที่ผู้ร้องโต้แย้งว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายไปขัดหรือแย้งนั้น มีหลักการ
อย่างเดียวกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550)
มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 34 และมาตรา 43 ดังนัน้
ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินจิ ฉัยค�ำร้องนีไ้ ด้ตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(พุทธศักราช 2550) มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 34
และมาตรา 43 ดังนัน้ จึงมีประเด็นทีศ่ าลรัฐธรรมนูญจะต้องพิจารณาวินจิ ฉัยว่า ประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 45 ลงวันที่ 17 มกราคม 2515 ข้อ 3 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 252 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2515 ข้อ 1 ขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28
มาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 34 และมาตรา 43 หรือไม่
		 จากเหตุผลของศาลรัฐธรรมนูญตามค�ำวินิจฉัยที่ 12/2552 ศาลไม่ได้ให้เหตุผล
โดยตรงว่า เหตุใดศาลจึงตรวจสอบประกาศคณะปฏิวัติดังกล่าวได้ แต่ศาลรัฐธรรมนูญ
ยืนยันว่าจะต้องตรวจสอบกับรัฐธรรมนูญฉบับที่มีผลใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ซึ่งก็คือ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) หากจะวิเคราะห์เหตุผลว่า
เหตุใดศาลรัฐธรรมนูญจึงถือว่า “ประกาศคณะปฏิวัติ” เป็น บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่
ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจตรวจสอบได้ ซึ่งมีข้อพิจารณาอย่างน้อย 2 ประการ
		 ประการทีห่ นึง่ หากประกาศคณะปฏิวตั เิ หล่านัน้ ไปแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัติ
หรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญย่อมต้องถือว่าประกาศคณะปฏิวัติฉบับนั้น
มีสถานะเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น ๆ
		 ประการที่สอง หากประกาศคณะปฏิวัตินั้นมิได้แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายอื่น
แต่เป็นการก�ำหนดในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ ขึน้ ใหม่ หากประกาศคณะปฏิวตั ดิ งั กล่าวมีลกั ษณะ
เป็นการก�ำหนดโทษทางอาญาก็ดี เป็นการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนก็ดี
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เป็นการก�ำหนดในเรือ่ งทางภาษีกด็ ี หรือเป็นการจัดตัง้ องค์กรใหม่กด็ ี กรณีตา่ ง ๆ เหล่านี้
ต้องถือว่าประกาศคณะปฏิวัติเหล่านั้นย่อมมีสถานะเป็นพระราชบัญญัติ
		 ดังนัน้ ตามค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 12/2552 ศาลรัฐธรรมนูญคงอนุมาน
จากเหตุผลประการที่สอง จึงท�ำให้ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า ประกาศคณะปฏิวัติดังกล่าว
มีสถานะเป็น “บทบัญญัติแห่งกฎหมาย” ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจตรวจสอบความ
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายนั้น ๆ ได้
		 ข. หากประกาศคณะรัฐประหารดังกล่าวมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยได้หรือไม่เพียงใด หากพิจารณาจากกรณีเหตุการณ์การ
รัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 จะมีการด�ำเนินการ 2 ประการ คือ (1) มีการ
ออกกฎหมายนิรโทษกรรมโดยรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 และ (2) มีการ
รับรองโดยรัฐธรรมนูญฉบับถาวร พ.ศ. 2560 ว่าการกระท�ำดังกล่าวชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
และกฎหมาย กรณีเช่นนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยว่าประกาศ คสช. มีปัญหาความ
ชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ และกฎหมายได้ ห รื อ ไม่ เพี ย งใด ต่ อ ข้ อ พิ จ ารณาดั ง กล่ า ว
ศาลรัฐธรรมนูญมีแนวทางอย่างน้อย 2 แนวทาง ดังนี้
		 แนวทางที่หนึ่ง การตีความกฎหมายนิรโทษกรรมมีวัตถุประสงค์หลักอยู่ที่การ
ยกเว้นความผิดและความรับผิด ส่วนการรับรองว่าบรรดาการกระท�ำทั้งหลายชอบด้วย
รัฐธรรมนูญและกฎหมายนั้นเพื่อเป็นหลักประกันของยกเว้นความผิดและความรับผิด
นัน่ เอง แต่หากตีความว่า 2 หลักนีไ้ ม่ผกู พันกัน กล่าวคือ กรณีของกฎหมายนิรโทษกรรมนัน้
หากถือหลักว่าเป็นการพ้นจากความผิดและความรับผิดโดยสมบูรณ์เด็ดขาดแล้ว ในส่วน
ของความชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายจึงมิใช่เรือ่ งทีเ่ กีย่ วเนือ่ งเกีย่ วโยงกับความผิด
และความรับผิดดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อความมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของการ
เขียนบท “นิรโทษกรรม” ไว้ในกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญ แต่ในประเด็นนี้เกี่ยวโยงกับ
เรื่องการตรวจสอบประกาศคณะรัฐประหารกับรัฐธรรมนูญที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน
ซึง่ เป็นประเด็นของการมีผลในปัจจุบนั และอนาคตของกฎหมาย กรณีเช่นนีศ้ าลรัฐธรรมนูญ
จึงต้องพิจารณาตรวจสอบประกาศคณะรัฐประหารกับรัฐธรรมนูญที่มีผลใช้บังคับ
ในปัจจุบันดังที่ศาลรัฐธรรมนูญได้ให้เหตุผลไว้ในค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 12/2552
ดังกล่าวแล้วข้างต้น
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		 แนวทางที่สอง อาศัยเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์บ้านเมือง
มาเป็นเหตุผลส�ำคัญในการตรวจสอบประกาศคณะรัฐประหาร ดังที่ศาลรัฐธรรมนูญ
ตามค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 12/2552 กรณีที่ศาลจังหวัดสระบุรีส่งค�ำโต้แย้งของ
จ�ำเลยเพือ่ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(พุทธศักราช 2540) มาตรา 264 กรณีประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 45 ลงวันที่
17 มกราคม 2515 ข้อ 3 ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 252 ลงวันที่
16 พฤศจิกายน 2515 ข้อ 1 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(พุทธศักราช 2540) มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 36
และมาตรา 50 หรือไม่ โดยศาลรัฐธรรมนูญให้เหตุผลว่า “... เมื่อรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) ได้รับรองเสรีภาพของบุคคลในการจ�ำกัด
เสรีภาพดังกล่าวไว้ในมาตรา 43 วรรคสอง ซึง่ การจ�ำกัดเสรีภาพของบุคคลทีร่ ฐั ธรรมนูญ
รับรองไว้ตอ้ งเป็นไปตามหลักการคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา 29 ด้วย
การพิจารณาถึงกฎหมายที่จ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้นั้น
นอกจากจะต้องพิจารณาถึงสภาพการณ์ของเหตุการณ์บา้ นเมือง ตลอดจนวิถกี ารด�ำเนิน
ชีวิตของประชาชนในขณะที่ตรากฎหมายนั้นแล้ว ยังจะต้องพิจารณาถึงสภาพการณ์
ของเหตุการณ์บา้ นเมือง ตลอดจนวิถกี ารด�ำเนินชีวติ ของประชาชนในขณะทีก่ ฎหมายนัน้
มีผลใช้บังคับประกอบด้วย ซึ่งเป็นที่เห็นได้ว่าในขณะที่ประกาศใช้บังคับกฎหมายนี้
เป็ น ช่ ว งที่ ค ณะปฏิ วั ติ ก ระท� ำ การยึ ด อ� ำ นาจการปกครองแผ่ น ดิ น ส� ำ เร็ จ เมื่ อ วั น ที่
17 พฤศจิกายน 2514 และได้ยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511
มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบขององค์กรที่ใช้อ�ำนาจโดยให้ฝ่ายบริหารคือรัฐบาลใช้อ�ำนาจ
ทั้งในส่วนของอ�ำนาจบริหารและอ�ำนาจนิติบัญญัติในขณะเดียวกัน เพื่อให้บ้านเมือง
สงบเรียบร้อยเป็นปกติสุขจนกว่าจะมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญตามครรลองของการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข และในช่วงระหว่าง
เวลาที่คณะปฏิวัติยึดอ�ำนาจนั้น คณะปฏิวัติซึ่งท�ำหน้าที่บริหารประเทศมีความต้องการ
ให้ประชาชนอยู่ในความสงบ ไม่ก่อความวุ่นวายและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของ
ประเทศ จึงได้จ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยเฉพาะในกรณีตามประกาศ
คณะปฏิวัติอันเป็นประเด็นในคดีนี้ ซึ่งมีการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของประกอบกิจการ
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หรือประกอบอาชีพร้านขายอาหารหรือเครื่องดื่ม ทั้งยังได้จ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนทีเ่ ป็นผูบ้ ริโภคอีกด้วย เพราะไม่ตอ้ งให้ประชาชนออกจากบ้านในเวลากลางคืน
ซึ่งยากแก่การควบคุม ตรวจตรา และอาจก่อให้เกิดการซ่องสุ่ม ก่อเหตุความไม่สงบ
อันส่งผลกระทบต่อความมัน่ คงของรัฐและความสงบสุขของบ้านเมือง ซึง่ เป็นกรณีจำ� เป็น
ในขณะที่บ้านเมืองอยู่ในช่วงการรัฐประหาร ดังปรากฎในค�ำปรารภของประกาศ
คณะปฏิวัติทั้งสองฉบับดังกล่าว อย่างไรก็ดี ในยามที่บ้านเมืองปกติสุข การใช้ชีวิตของ
ปัจเจกบุคคลย่อมแตกต่างไปจากสถานการณ์ดงั กล่าว ประกอบกับปัจจุบนั ในยุคโลกาภิวตั น์
สังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีความเจริญ
ก้าวหน้า การคมนาคมของประเทศมีความสะดวกสบาย ประชาชนสามารถเดินทาง
สัญจรไปในสถานที่ต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา ท�ำให้วงจรการใช้ชีวิตประจ�ำวันของประชาชน
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจนไม่สามารถก�ำหนดเวลาเป็นการแน่นอนได้ว่าช่วงเวลาใด
เป็นช่วงเวลาท�ำงานและช่วงเวลาใดเป็นเวลาพักผ่อน การเปลีย่ นแปลงเช่นนี้ ท�ำให้รฐั บาล
ไม่อาจควบคุมให้ประชาชนต้องอยู่แต่ในบ้านเฉพาะในเวลากลางคืนได้ เนื่องจากความ
จ�ำเป็นของบุคคลทีจ่ ะต้องมีการเดินทางเพือ่ การท�ำธุรกิจหรือมีการติดต่อเพือ่ จุดประสงค์
อืน่ ทีม่ คี วามแตกต่างกันไป รวมถึงผูป้ ระกอบกิจการหรือประกอบอาชีพขายอาหารและ
เครื่องดื่มในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย ...”
		 ซึง่ ในท้ายทีส่ ดุ ศาลรัฐธรรมนูญได้วนิ จิ ฉัยว่า การจ�ำกัดเสรีภาพในการขายอาหาร
หรือเครื่องดื่มในช่วงเวลา 01.00 นาฬิกา ถึง 05.00 นาฬิกา ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ใน
มาตรา 43 วรรคสอง แต่อย่างใด ประกอบกับความจ�ำเป็นในการรักษาความสงบเรียบร้อย
ของบ้านเมืองได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และไม่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของประชาชน
ในปัจจุบัน จึงเป็นการจ�ำกัดเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้เกินความจ�ำเป็น
และกระทบกระเทือนสาระส�ำคัญแห่งเสรีภาพนั้น เป็นการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 29 วรรคหนึ่ง ด้วย
		 กล่าวโดยสรุป ไม่ว่าจะอาศัยแนวทางที่หนึ่ง หรือแนวทางที่สอง หรืออาศัย
ทั้งสองแนวทางเป็นพื้นฐานของการให้เหตุผล แต่สิ่งที่อยู่เบื้องหลังเหตุผลดังกล่าวคือ
“หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ” ซึง่ ศาลรัฐธรรมนูญมีบทบาทหลักในการ
พิทักษ์ปกป้องรัฐธรรมนูญ
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5.4.4 ข้ อ ความคิ ด ว่ า ด้ ว ย “การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” กับรัฐธรรมนูญตามหลักประชาธิปไตยที่ปกป้อง
ตนเองได้
		 จากการศึกษาถึงพัฒนาการของแนวคิดว่าด้วย “หลักการปกครองในระบอบที่
พระมหากษัตริยอ์ ยูภ่ ายใต้รฐั ธรรมนูญ” และ “หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข” ในบทที่ 4 ซึง่ อาจสรุปได้วา่ แนวคิดว่าด้วย “หลักการ
ปกครองในระบอบทีพ่ ระมหากษัตริยอ์ ยูภ่ ายใต้รฐั ธรรมนูญ” และ “หลักการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” มีแนวความคิดอยู่ 2 ฝ่าย
ฝ่ายแรก เห็นว่า “หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข” ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญไทยในช่วงหลังตั้งแต่ พ.ศ. 2540 นั้นไม่
สอดคล้องกับแนวคิดการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพราะมีลกั ษณะ ก. การสร้าง
ความหมาย “เหนือการเมือง” ในระบบรัฐสภา ข. การเพิ่มพื้นที่ของความเป็นอิสระโดย
สัมพัทธ์จากระบบรัฐสภา และ ค. การขยายตัวของความศักดิ์สิทธิ์ ในขณะที่ฝ่ายที่สอง
เห็นว่า “หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข”
นั้นมีลักษณะเป็นรัฐธรรมนูญของไทยที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร มีลักษณะที่มาจาก
สถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยที่มีทศพิธราชธรรม นิติราชประเพณี อ�ำนาจเช่นนี้เป็น
วัฒนธรรมอ�ำนาจของไทยที่มีมาแต่โบราณ ประการสุดท้ายคือ เป็น Moral Authority
เป็นศูนย์กลางของความยุติธรรม ศีลธรรม ความดีงามเป็นศูนย์กลางของการรวมพลัง
ของประชาชนชาวไทย
		 แนวคิดว่าด้วย “หลักการปกครองในระบอบที่พระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้
รัฐธรรมนูญ” และ “หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข” นั้น หากพิจารณาผ่านประวัติความเป็นมาทางการเมืองของไทยอาจ
กล่าวได้วา่ ในช่วงของการใช้รฐั ธรรมนูญ พ.ศ. 2475 เป็นการเน้นย�ำ้ ถึงหลักการปกครอง
ในระบอบที่พระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ ดังนั้น จะเห็นได้ว่าในช่วงของการใช้
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2475 มีการรัฐประหาร 2 ครั้ง แต่การรัฐประหารทั้งสองครั้งนั้นมิได้
มีการล้มล้างรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความส�ำคัญของการด�ำรงอยู่
ของรัฐธรรมนูญ เพราะเมื่อรัฐธรรมนูญด�ำรงอยู่ รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดจึงมี
ข้อจ�ำกัดการใช้อ�ำนาจของพระมหากษัตริย์ ระบอบการปกครองภายใต้รัฐธรรมนูญ
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พ.ศ. 2475 จึงให้ความส�ำคัญอย่างต่อหลักการปกครองโดยรัฐธรรมนูญ แต่เมือ่ คณะราษฎร
สายทหารทีน่ ำ� โดยจอพล ป. พิบลู สงคราม เกิดความขัดแย้งกับคณะราษฎรสายพลเรือน
ที่น�ำโดยนายปรีดี พนมยงค์ นับตั้งแต่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2489 เป็นต้นมาความจ�ำเป็น
ที่จะต้องคงรัฐธรรมนูญไว้เพื่อจ�ำกัดอ�ำนาจของฝ่ายพระมหากษัตริย์ก็หมดความจ�ำเป็น
ดังนั้น เมื่อมีการรัฐประหารในปี พ.ศ. 2490 ก็มีการล้มล้างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2489
ซึง่ นายปรีดี พนมยงค์ มีบทบาทส�ำคัญในการร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ “หลักการ
ปกครองในระบอบที่พระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ” จึงลดความส�ำคัญลง
เพราะความขัดแย้งทางการเมืองหลักมิได้เป็นความขัดแย้งระหว่างฝ่ายกษัตริย์กับ
ฝ่ายคณะราษฎรอีกต่อไป แต่ความขัดแย้งหลักเป็นปัญหาระหว่างคณะราษฎรสาย
พลเรือนกับคณะราษฎรสายทหารเป็นประเด็นหลักของการเมืองในขณะนัน้ ประกอบกับ
ช่วงปี พ.ศ. 2489 ที่เกิดเหตุการณ์การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
มหาอานันทมหิดล สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ในภาวะที่ขาดความเข้มแข็ง ดังนั้น การ
อาศัย “หลักการปกครองในระบอบทีพ่ ระมหากษัตริยอ์ ยูภ่ ายใต้รฐั ธรรมนูญ” เพือ่ จ�ำกัด
อ�ำนาจของพระมหากษัตริย์ ย่อมมีความจ�ำเป็นน้อยลง อาจกล่าวได้ว่า ตั้งแต่ทศวรรษ
2490 “หลักการปกครองในระบอบที่พระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ” ก็มีความ
ส�ำคัญน้อยลง เมื่อจอพล ป. พิบูลสงคราม ได้กลับเข้ามาสู่เวทีการเมืองอีกครั้งหนึ่ง
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ระยะเวลาหลังจากนี้เป็นต้นไปเป็นช่วงที่ฝ่ายจอมพล
ป. พยายามจัดการกับคูแ่ ข่งทางการเมืองของตน และปิดฉากการปกครองของคณะราษฎร์
โดยสมบูรณ์เมื่อจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้รัฐประหารยึดอ�ำนาจการปกครองจาก
จอมพล ป. พิบลู สงคราม เมือ่ วันที่ 16 กันยายน 2500 ในช่วงเวลานับตัง้ แต่การปกครอง
ของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นช่วงเวลาที่สถาบันพระมหากษัตริย์เริ่มกลับมาได้รับ
การยอมรับอย่างกว้างขวางและค่อย ๆ พัฒนาขึ้นเป็นล�ำดับจนกลายเป็นสถาบันหลัก
ทีม่ คี วามเข้มแข็ง ประกอบกับพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงอุทิศพระวรกายในการพัฒนาเพื่ออาณา
ประชาราษฎร์ พระองค์ได้ทรงทุ่มเทสรรพก�ำลังเพื่อความผาสุกของประชาชนอย่าง
แท้จริงตลอดรัชสมัยของพระองค์ แนวทางการประกอบพระราชกรณียกิจของพระองค์
นี่เองที่ท�ำให้พสกนิกรชาวไทยต่างให้ความเคารพศรัทธาต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ในขณะที่การเมืองการปกครองของไทยผ่านยุคการปกครอง
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ของทหารจากยุคของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ มาสูย่ คุ จอมพลถนอม กิตติขจร ซึง่ น�ำมาสู่
เหตุการณ์วนั มหาวิปโยคในวันที่ 14 ตุลาคม 2516 ซึง่ ท�ำให้พระบารมีของพระมหากษัตริย์
กับประเด็นความขัดแย้งทางการเมืองถือว่าพระมหากษัตริย์มีบทบาทมากขึ้นในการ
แก้วิกฤตทางการเมืองของประเทศ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังเหตุการณ์ได้มีการ
พระราชทานนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ท�ำหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน ต่อมาใน
ภายหลังเมือ่ เกิดเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 2535 ซึง่ เป็นวิกฤตการณ์ทางการเมืองของไทย
อีกครั้งหนึ่งที่พระมหากษัตริย์มีบทบาทหลักในการแก้ไขวิกฤตของประเทศให้กลับสู่
ภาวะปกติ จากวิกฤตทางการเมืองที่เกิดขึ้นในสังคมไทยหลายครั้งที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรได้มบี ทบาทอย่างส�ำคัญในการแก้ไข
วิกฤตประเทศมิให้ลุกลามบานปลายจนเกินกว่าที่จะเยียวยา สภาพการณ์เช่นนี้เอง
ยิ่งตอกย�้ำความส�ำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทยมากยิ่งขึ้น ในขณะที่
การบริหารบ้านเมืองมีการเปลี่ยนรัฐธรรมนูญครั้งแล้วครั้งเล่า ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ความไม่มั่นคงถาวรของรัฐธรรมนูญฉบับลายลักษณ์อักษรของไทย แต่ในขณะที่ความ
เคารพศรัทธาต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในห้วงที่ผ่านมานั้นได้เกิดขึ้นจากความรู้สึก
นึกคิดของประชาชนสถาบันพระมหากษัตริย์กลายเป็นสถาบันทางสังคมที่เป็นสถาบัน
หลักของบ้านเมืองประกอบกับรัฐธรรมนูญในชัน้ หลังต่างเน้นย�ำ้ ความส�ำคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริยโ์ ดยบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ โดยเหตุนที้ ที่ ำ� ให้สถาบันพระมหากษัตริย์
กลายเป็นพืน้ ฐานของพลังทางสังคมของสังคมไทย และสถาบันพระมหากษัตริยม์ สี ถานะ
เป็นสถาบันหลักที่มีความมั่นคงของรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้เขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
ดังที่ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ กล่าวว่า ในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) นัน้ จะเรียกพระองค์ทา่ น
เป็น “เอกกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ” ได้ หากรัฐธรรมนูญนั้นหมายถึงข้อตกลงร่วมส�ำคัญ
ยิ่งยวดที่คนไทยทั้งปวงยอมรับว่า488
		 ประการแรก ประเทศไทยต้องเป็นราชาธิปไตยด้วยเสมอ จะต้องมีพระมหากษัตริย์
และสถาบันพระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์นั้นคือความชอบธรรมสูงสุด คือที่มา
ของเกียรติยศ ที่สุด คือสถาบันที่ช่วยประคับประคองระบอบการเมืองทุกชนิด ที่สลับ
488

เอนก เหล่าธรรมทัศน์, ราชาธิปไตย ว่าด้วยพระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์และสังคมการเมืองไทย, มูลนิธิสถาบันสร้างสรรค์ปัญญา, โรงพิมพ์วัชรินทร์ พี.พี., นนทบุรี, 2561, หน้า 6
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ปรับเปลี่ยนไปมา และระบอบการเมืองใดก็ต้องอยู่กับราชาธิปไตยและย่อมต้องได้รับ
ความเห็นชอบหรือรับรองก่อนจากราชาธิปไตยด้วยจึงจะชอบธรรม
		 ประการทีส่ อง รัฐธรรมนูญฉบับทีไ่ ม่ได้เขียนนี้ เห็นว่าผูถ้ อื อธิปไตยในสังคมไทยนัน้
ไม่ได้มเี พียงหนึง่ เดียว คือ มีแต่ประชาชน แต่มรี วมสามฝ่ายด้วยกัน หนึง่ พระมหากษัตริย์
สอง ประชาชน สาม ผู้แทน ผู้น�ำจากการเลือกตั้ง หรือจากการยึดอ�ำนาจได้ส�ำเร็จ
		 ประการทีส่ าม รัฐธรรมนูญฉบับทีไ่ ม่ได้เขียนนีย้ งั บอกดังกล่าวมาแล้ว ว่าประเทศไทย
ทีจ่ ริงนัน้ ใช้ประชาธิปไตยสลับกับเผด็จการ-ทหารก็ได้ หรืออยูใ่ นระบอบ “ทวิอำ� นาจ” เรามี
ราชาธิปไตยเคียงกับระบอบ “ทวิอ�ำนาจ” แต่ไม่ช้าก็เร็วต้องท�ำให้ระบอบ “ทวิอ�ำนาจ”
นั้นหมดไปเหลือแต่ประชาธิปไตย
		 จากสภาพการณ์ ดั ง กล่ า วผู ้ วิ จั ย มี ค วามเห็ น ที่ เ กี่ ย วการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2 ประการ ดังนี้
		 (1) ข้อพิจารณาเกีย่ วกับ “หลักการปกครองในระบอบทีพ่ ระมหากษัตริยอ์ ยูภ่ ายใต้
รัฐธรรมนูญ” และ “หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข” ในช่วงภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ถือว่าเป็นความ
ขัดแย้งในแนวคิดที่เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญ แต่ภายหลังจากการ
รัฐประหาร 2490 ความขัดแย้งในแนวคิดดังกล่าวได้คลายตัวลง การพัฒนาในทาง
รัฐธรรมนูญเริ่มท�ำให้ “หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข” มีความชัดเจนมากขึน้ ประกอบกับสถาบันพระมหากษัตริยใ์ นช่วงหลัง
สถาบันพระมหากษัตริยก์ ลายเป็นพืน้ ฐานของพลังทางสังคมของสังคมไทย และสถาบัน
พระมหากษัตริยม์ สี ถานะเป็นสถาบันหลักทีม่ คี วามมัน่ คงของรัฐธรรมนูญทีไ่ ม่ได้เขียนไว้
เป็นลายลักษณ์อกั ษรด้วยอีกสถานะหนึง่ ดังนัน้ “รัฐธรรมนูญทีป่ กป้องตนเองได้” ในส่วน
ที่เกี่ยวกับ “สถาบันพระมหากษัตริย์” จึงมีนัยส�ำคัญ 2 ประการ ดังนี้
		 (ก) สถานะตามรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อกั ษร การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ์ ท รงเป็ น ประมุ ข เป็ น หลั ก การส� ำ คั ญ ที่ บั ญ ญั ติ ไว้ ใ นมาตรา 2
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2560) ประกอบกับเป็นบทบัญญัติ
นิรนั ดรทีไ่ ม่สามารถแก้ไขเปลีย่ นแปลงได้ตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา 255 รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2560)
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		 (ข) สถานะตามรัฐธรรมนูญแบบจารีตประเพณี โดยพิจารณาจากประเพณี
การปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิ ป ไตยในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามมาตรา 5 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(พุทธศักราช 2560)
		 ดังนัน้ ในกรณีของ “หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข” จึงเป็นหลักการพื้นฐานของการปกครองของไทยที่มิได้ด�ำรงอยู่เพียง
จากรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรเท่านั้น หากแต่หลักดังกล่าวยังด�ำรงอยู่ในฐานะของ
“รัฐธรรมนูญแบบจารีตประเพณี” ด้วย แม้ช่วงใดช่วงหนึ่งที่ไม่มีรัฐธรรมนูญลายลักษณ์
อักษรอยู่แต่หลักดังกล่าวก็ยังคงด�ำรงอยู่ในฐานะของรัฐธรรมนูญแบบจารีตประเพณี
		 (2) “หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข” ถือว่าเป็นรูปแบบการปกครองแบบผสม (a mixed constitution/regime)
ตามความเห็นของ Kurt von Fritz เห็นว่า รูปแบบการปกครองสมัยใหม่ในโลกส่วนใหญ่
เป็นรูปแบบการปกครองแบบผสมทัง้ สิน้ และรูปแบบการปกครองแบบผสมเท่านัน้ ทีจ่ ะ
ยุติปัญหาความไร้เสถียรภาพทางการเมืองที่เกิดจากการเหวี่ยงหรือแกว่งไปมาอย่าง
สุดโต่งของอ�ำนาจทางการเมือง ทฤษฎีการปกครองแบบผสมเน้นไปที่รูปแบบการ
ปกครองที่สามารถน�ำมาใช้ปฏิบัติได้จริงในทางการเมือง เนื่องจากคุณลักษณะส�ำคัญ
ประการหนึ่งของทฤษฎีการปกครองแบบผสมคือการมุ่งสร้างกลไกเชิงสถาบันของ
ระบอบการปกครองที่วางอยู่บนหลักการของการผสมคละเคล้ากันระหว่างรูปแบบ
การปกครองแบบบริสทุ ธิ์ (pure form) สามแบบทีด่ ำ� รงอยู่ อันได้แก่ รูปแบบการปกครอง
ที่ให้อ�ำนาจทางการเมืองทั้งหมดอยู่ที่ส่วนใดส่วนหนึ่ง นั่นคือบุคคลคนเดียวหรือกลุ่ม
บุคคลหรือมหาชน ซึ่งโดยธรรมชาติของแต่ละรูปแบบนี้มักจะลงเอยด้วยลักษณะ
การรวมอ�ำนาจเบ็ดเสร็จ อันส่งผลให้เกิดปฏิกริ ยิ าต่อต้านหรือแรงเหวีย่ งกลับไปมาอย่าง
สุดโต่งระหว่างส่วนใดส่วนหนึ่ง ด้วยเหตุนี้โดยธรรมชาติของการปกครองแบบผสม
จึงปฏิเสธรูปแบบการปกครองแบบบริสุทธิ์หรือสมบูรณ์รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเพียง
รูปแบบเดียวจากทั้งสามรูปแบบ อย่างไรก็ดี การผสมคละเคล้ากันระหว่างอ�ำนาจ
สามส่วน - คนเดียว, กลุ่มคน และมหาชน – ไม่ได้หมายความว่าทุกส่วนจะมีอ�ำนาจ
ทางการเมืองเท่ากัน แต่รูปแบบการปกครองแบบผสมอาจจะปรากฏตัวชัดออกมา
ในรูปแบบที่คนคนเดียวหรือกลุ่มคนหรือมหาชนมีอ�ำนาจเหนือกว่าอีกสองส่วน ถ้าใน
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กรณีที่คนเดียวมีอ�ำนาจน�ำก็จะเรียกรูปแบบการปกครองนั้นว่า “mixed monarchy”
โดยเฉพาะในกรณีที่คนคนเดียวนั้นอยู่ในสถานะของพระมหากษัตริย์และมีการสืบ
ราชสันตติวงศ์ และในกรณีที่กลุ่มคนมีอ�ำนาจก็จะเรียกว่า “mixed oligarchy or
mixed aristocracy” และสุดท้ายคือ “mixed democracy”
		 จากข้อพิจารณาเรื่อง “การปกครองแบบผสม” ดังกล่าวข้างต้นย่อมเห็นได้ว่า
“หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”
ตามรัฐธรรมนูญของไทย เป็นระบอบการปกครองแบบผสม ระหว่างพระมหากษัตริยแ์ ละ
ประชาชนเป็นหลัก โดยมาตรา 3 วรรคหนึง่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช
2560) บัญญัติว่า “อ�ำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรง
เป็นประมุขทรงใช้อ�ำนาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญ” ดังนั้น รูปแบบการปกครองของไทยจึงเป็นรูปแบบของ “mixed
democracy” ทีพ่ นื้ ฐานอ�ำนาจเป็นของประชาชนและพระมหากษัตริยผ์ ทู้ รงเป็นประมุข
ทรงใช้อ�ำนาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
แต่อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2560) ในบท
เฉพาะกาลที่เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านยังมีอ�ำนาจของกลุ่มบุคคล ซึ่งก็คือ คสช. ที่มีอ�ำนาจ
โดยเฉพาะอย่างในการแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมีวาระ 5 ปี ดังนั้น ในช่วงเปลี่ยนผ่าน
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2560) จึงเป็นการปกครองแบบ
ผสมที่ประกอบด้วย คนเดียว กลุ่มคน และมหาชน
		 ทัง้ นีเ้ ฉพาะในส่วนของการตีความค�ำว่า “ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข” ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่เป็นรากฐานและ
เป็นแกนกลางของการพิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย ดังนัน้
จึงสมควรให้ความสนใจในประเด็นปัญหานีม้ ากเป็นพิเศษ ทัง้ นีใ้ นการใช้และการตีความ
ถ้อยค�ำดังกล่าวอาจศึกษาแนวทางการตีความค�ำว่า “ระเบียบพื้นฐานการปกครอง
ในระบอบเสรีประชาธิปไตย” (Die freiheitliche demokratische Grundordnung)
ในรัฐธรรมนูญเยอรมันเป็นตัวอย่างได้ แม้ว่าบริบททางประวัติศาสตร์และทางการเมือง
การปกครองในทั้งสองประเทศจะมีความแตกต่างกันมากก็ตาม ทั้งนี้ ต้องไม่ลืมว่า
ค�ำว่า “ระเบียบพื้นฐานการปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตย” (Die freiheitliche
demokratische Grundordnung) เป็ น ข้ อ ความคิ ด ที่ เ ป็ น แกนกลางของหลั ก
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ประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ของเยอรมัน และเป็นคุณค่าที่เป็นพื้นฐานและมี
ความส�ำคัญมากทีส่ ดุ ในกฎหมายพืน้ ฐานหรือรัฐธรรมนูญเยอรมัน ทัง้ นีเ้ มือ่ กล่าวถึงค�ำว่า
“ระเบียบพื้นฐานการปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตย” (Die freiheitliche
demokratische Grundordnung) นัน้ ปรากฎว่า ทัง้ ในบทบัญญัตขิ องกฎหมายพืน้ ฐาน
และกฎหมายอื่น ๆ นั้น ไม่ได้มีการให้นิยามหรือความหมายของถ้อยค�ำดังกล่าวเอาไว้
แต่ อ ย่ า งใด อย่ า งไรก็ ต าม ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ สหพั น ธ์ ไ ด้ พั ฒ นาข้ อ ความคิ ด และให้
ความหมายในเรื่องดังกล่าว สรุปได้ว่า ค�ำว่า “ระเบียบพื้นฐานการปกครองในระบอบ
เสรีประชาธิปไตย” (Die freiheitliche demokratische Grundordnung) หมายถึง
หลักการพื้นฐานที่มีคุณค่าสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ซึ่งได้แก่ หลักอ�ำนาจอธิปไตยเป็นของ
ปวงชน หลักการแบ่งแยกอ�ำนาจ หลักการบริหารงานโดยความรับผิดชอบของรัฐบาล
หลักความชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายปกครอง หลักความเป็นอิสระของศาล หลักการ
มีพรรคการเมืองหลายพรรค หลักความเสมอภาคในโอกาสของพรรคการเมือง นอกจากนี้
ยังหมายความรวมถึง หลักการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนและการคุม้ ครองศักดิศ์ รีความเป็น
มนุษย์ ทัง้ นี้ ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์ได้เน้นย�ำ้ หลักการตีความรัฐธรรมนูญเรือ่ งการพิทกั ษ์
รัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตยว่า “พรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใดหรือ
บุคคลใด จะยังไม่ถอื ว่ากระท�ำการทีเ่ ป็นปฏิปกั ษ์ตอ่ รัฐธรรมนูญหรือล้มล้างการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย หากว่าพรรคการเมืองหรือบุคคลดังกล่าว เพียงแต่ด�ำเนินการ
ในเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง ที่ ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ หลั ก การพื้ น ฐานการปกครองในระบอบเสรี
ประชาธิปไตยในข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น พรรคการเมืองหรือบุคคลใดจะถือว่าเป็นปฏิปักษ์
ต่อรัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตยก็ต่อเมื่อ ได้กระท�ำการไปในลักษณะที่รุนแรง
ก้าวร้าว มีแบบแผน และมีความมุง่ หมายอย่างแท้จริงทีจ่ ะท�ำลายบรรดาหลักการพืน้ ฐาน
ทั้งหลายของระบอบประชาธิปไตย และเอาอุดมการณ์ทางการเมืองอื่นมาใช้ในการ
ปกครองประเทศแทนที่ระบอบประชาธิปไตย
		 อย่างไรก็ตาม ปัญหาในประเทศไทยในเรื่องดังกล่าวกลับมีความยุ่งยากสลับ
ซับซ้อนแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ เพราะเมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย และจากบริบททางการเมืองการปกครองของประเทศไทยแล้ว
นั้น หลักการพื้นฐานที่ส�ำคัญที่สุดนั้น ไม่ได้เป็นเพียงเรื่อง “หลักการปกครองในระบอบ
เสรีประชาธิปไตย” เท่านั้น แต่กลับได้แก่ “หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
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อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ซึ่งในเรื่องดังกล่าวนั้น ผู้วิจัยได้เคยสรุปไปแล้ว
ก่อนหน้านี้ว่าเป็นปัญหาเรื่อง “การปะทะกันระหว่างคุณค่าในระดับรัฐธรรมนูญ
สองประการ” ซึ่งได้แก่ คุณค่าของระบอบประชาธิปไตยประการหนึ่ง และการพิทักษ์
รักษาไว้ซงึ่ สถาบันพระมหากษัตริยอ์ กี ประการหนึง่ ซึง่ ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาทีท่ า้ ทาย
ศาลไทยเป็นอย่างมาก ว่าจะถือคุณค่าใดเป็นแนวทางหรือเป้าหมายที่ก�ำกับการใช้และ
การตีความกฎหมายของตน ทัง้ นีห้ ากศาลยึดถือคุณค่าใดคุณค่าหนึง่ แต่เพียงคุณค่าเดียว
ย่อมมีผลให้คณ
ุ อีกประการหนึง่ นัน้ ไม่ได้รบั การคุม้ ครอง และต้องสูญเสียสถานะการเป็น
หลักการพืน้ ฐานในทางรัฐธรรมนูญไป ในเรือ่ งดังกล่าวผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่า องค์กรของรัฐ
ที่ส�ำคัญที่มีหน้าที่ในการพิทักษ์รักษาคุณค่าทั้งสองประการให้มีคุณค่าที่ได้ดุลยภาพกัน
คือองค์กรตุลาการ โดยเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญ ทัง้ นีใ้ นการท�ำหน้าทีต่ ดั สินคดี และการใช้
การตีความกฎหมายของศาลนั้น ศาลจะต้องชั่งน�้ำหนักคุณค่าทั้งสองประการและ
ประสานคุณค่าทั้งสองประการให้สมดุลกัน แต่สิ่งส�ำคัญที่ศาลต้องพิจารณาก็คือ การใช้
การตีความกฎหมายของศาลนั้นจะต้องสอดคล้องกับระบอบการปกครองของไทย
ซึง่ ได้แก่ ระบอบประชาธิปไตยมีฐานคติในเรือ่ งการคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพและศักดิศ์ รี
ความเป็นมนุษย์เป็นด้านหลักหรือเป็นพื้นฐานที่สุด ดังนั้น ในกรณีที่มีการใช้สิทธิและ
เสรี ภ าพของพรรคการเมื อ งและบุ ค คลที่ อ าจมี ป ั ญ หากระทบต่ อ สถานะขององค์
พระมหากษัตริย์ นอกเหนือจากความพยายามในการพิทักษ์รักษาสถานะขององค์
พระมหากษัตริย์แล้ว ศาลจะต้องตัดสินคดีนั้น ๆ โดยค�ำนึงถึงการรักษาสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของบุคคลและพรรคการเมืองด้วย ทั้งนี้ แม้การชั่งน�้ำหนักและการประสานประโยชน์
ในเรือ่ งดังกล่าวจะท�ำได้ยากในทางปฏิบตั ิ แต่ศาลจะต้องใช้ความพยายามอย่างมากทีส่ ดุ
ในการคุม้ ครองคุณค่าทัง้ สองประการไปพร้อม ๆ กัน กล่าวให้ชดั ทีส่ ดุ ศาลจะต้องตัดสินคดี
ทัง้ หลายทีเ่ กีย่ วข้องกับการพิทกั ษ์การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข ให้มลี กั ษณะทีเ่ ป็นประชาธิปไตยมากทีส่ ดุ นัน่ เอง ในรายละเอียดคือ มีหน้าที่
ในการพิทักษ์การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
หลักอ�ำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน หลักการแบ่งแยกอ�ำนาจ หลักการปกครองโดยเสียง
ข้างมากที่เคารพฝ่ายข้างน้อย รวมถึงการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิ
มนุษยชนไปพร้อมกันนั่นเอง และให้หลักการทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นถูกประสานกัน
อย่างได้ดุลยภาพมากที่สุด
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		 กล่าวโดยสรุป “การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข” เป็นการปกครองแบบผสมระหว่างพระมหากษัตริย์และประชาชน และ
ในช่วงเปลี่ยนผ่านภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2560)
ยังประกอบด้วย คสช. นอกจากนี้ “หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข” ยังเป็นหลักการพืน้ ฐานของการปกครองของไทยทีม่ ไิ ด้
ด�ำรงอยูเ่ พียงจากรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อกั ษรเท่านัน้ หากแต่หลักดังกล่าวยังด�ำรงอยูใ่ น
ฐานะของ “รัฐธรรมนูญแบบจารีตประเพณี” ด้วย แม้ช่วงใดช่วงหนึ่งที่ไม่มีรัฐธรรมนูญ
ลายลักษณ์อักษรอยู่แต่หลักดังกล่าวก็ยังคงด�ำรงอยู่ในฐานะของรัฐธรรมนูญแบบจารีต
ประเพณี ดังนัน้ การใช้การตีความ “การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข” ของไทยจึงไม่ใช่การให้อ�ำนาจส่วนใดส่วนหนึ่งมีอ�ำนาจเด็ดขาดสูงสุด
ในการปกครอง ดังเช่น “หลักอ�ำนาจสูงสุดของรัฐสภา” ทั้งนี้ เพื่อรักษาดุลอ�ำนาจของ
การปกครองแบบผสม
5.5 ปัญหาทีเ่ กีย่ วกับมาตรการและกลไกของรัฐธรรมนูญท�ำให้รฐั ธรรมนูญไม่สามารถ
ปกป้องตนเองได้
		 ในการพิจารณาประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับมาตรการและกลไกของรัฐธรรมนูญ
ที่เชื่อมโยงกับการปกป้องตนเองของรัฐธรรมนูญนี้จะแยกพิจารณาออกเป็น 2 ประการ
กล่าวคือ 5.5.1 มาตรการในการคุ้มครองฝ่ายข้างน้อย และ 5.5.2 มาตรการในการแก้
วิกฤตทางการเมืองโดยกลไกของรัฐธรรมนูญเอง โดยมีข้อพิจารณา ดังนี้
		 5.5.1 มาตรการในการคุ้มครองฝ่ายข้างน้อย
		 การปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตยโดยทั่วไปแล้วเป็นการปกครองโดย
เสียงข้างมาก ซึง่ ภายใต้การปกครองแบบรัฐสภาระบบเสียงข้างมากกลายเป็นระบบการ
ปกครองแบบอ�ำนาจเดี่ยวโดยพรรคการเมืองที่มีเสียงข้างมากในสภา ในขณะเดียวกัน
พรรคทีม่ ีเสียงข้างมากในสภาย่อมเป็นพรรคที่มอี �ำนาจในการบริหาร ด้วยเหตุนี้ ปัญหา
ส�ำคัญของระบบรัฐสภาคือการที่ฝ่ายข้างน้อยไม่สามารถทัดทานหรือควบคุมตรวจสอบ
การท�ำงานของเสียงข้างมากได้ แนวคิดประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้จ�ำเป็นที่จะ
ต้องออกแบบมาตรการกลไกให้ฝ่ายข้างน้อยสามารถใช้กลไกของรัฐธรรมนูญในการ
ถ่วงดุลตรวจสอบการท�ำงานของรัฐบาลหรือฝ่ายข้างมากได้ รัฐธรรมนูญ 1949 ของ
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เยอรมนีเป็นรัฐธรรมนูญที่ออกแบบให้มีมาตรการและกลไกที่สามารถปกป้องตนเองได้
โดยเฉพาะการคุ้มครองฝ่ายข้างน้อยในสภา โดยได้บัญญัติไว้ในมาตรา 93 ข้อ 1
รัฐธรรมนูญ 1949 เป็นคดีข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ
โดยบัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจเกี่ยวกับการตีความรัฐธรรมนูญ อันเนื่องมาจาก
ข้อพิพาทเกี่ยวกับขอบเขตของสิทธิและหน้าที่ขององค์กรสูงสุดของสหพันธ์หรือของ
องค์กรอื่น ๆ ซึ่งรัฐธรรมนูญนี้หรือตามข้อบังคับขององค์กรสูงสุดของสหพันธ์ได้ก�ำหนด
ให้บคุ คลนัน้ มีสทิ ธิของตนเององค์กรทีม่ อี ำ� นาจในการเสนอเรือ่ งไปยังศาลรัฐธรรมนูญได้
แบ่งออกได้ ดังนี้
		 (1) องค์กรสูงสุดของสหพันธ์ (oberste Bundesorgane) อาจสรุปความหมาย
ของ “องค์กรสูงสุดของสหพันธ์” (องค์กรตามรัฐธรรมนูญ) ได้ดังนี้
		 ก. องค์กรดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นองค์กรสูงสุดของสหพันธ์ (องค์กรตามรัฐธรรมนูญ)
ได้แก่ ประธานาธิบดีสหพันธ์ (Bundespräsident) สภาผูแ้ ทนราษฎรสหพันธ์ (Bundestag)
สภาสูงสหพันธ์ (Bundesrat) และรัฐบาลสหพันธ์ (Bundesregierung) องค์กรดังกล่าว
นั้นครอบคลุมตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 63 รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์
(BverfGG)
		 ข. องค์กรต่อไปนี้ได้รับการยอมรับถือว่าเป็นองค์กรสูงสุดของสหพันธ์โดย
ปราศจากข้อโต้แย้ง เช่น
				 - คณะกรรมาธิการร่วม (der gemeinsame Ausschuss) ตามมาตรา
53a GG ซึ่งรัฐธรรมนูญได้ก�ำหนดให้มีหมวดว่าด้วย “คณะกรรมาธิการร่วม”
				 - Bundesversammlung ถือว่าเป็นองค์กรสูงสุดของสหพันธ์องค์กรหนึ่ง
ซึ่งเป็นองค์กรที่ท�ำหน้าที่ในการเลือกประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์ (มาตรา 54 GG)
Bundesversammlung ประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระดับสหพันธ์และ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระดับมลรัฐในจ�ำนวนที่เท่าเทียมกัน
		 ค. กรณีทยี่ งั ไม่ชดั เจนคือนายกรัฐมนตรีสหพันธ์ (Bundeskanzler) และรัฐมนตรี
สหพันธ์ (Bundesminister) อยู่ในความหมายของค�ำว่า “องค์กรสูงสุดของสหพันธ์”
(die obersten Bundesorgane) หรือไม่ หรือเป็นส่วนหนึง่ ขององค์กรสูงสุดของสหพันธ์
(Teile einer obersten Bundesorgane) ดังนั้น ในกรณีนี้จึงอยู่ในความหมายของ
“คู่กรณีอื่น” (andere Beteiligte) ในความหมายของมาตรา 97 วรรคหนึ่ง ข้อ 1 GG
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แต่อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่มีความเห็นว่านายกรัฐมนตรีแห่งสหพันธ์และรัฐมนตรีแห่ง
สหพันธ์สามารถเป็นคู่กรณีในคดีข้อพิพาทระหว่างองค์กรได้
		 ง.		 องค์กรที่มีปัญหาถกเถียงเกี่ยวกับการเป็นคู่กรณีในคดีข้อพิพาทระหว่าง
องค์กร คือ ส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแห่งสหพันธ์ (Bundesrechnungshof) ธนาคาร
กลางแห่งสหพันธ์ (Bundesbank) และตัวแทนของสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธ์
ในกิจการทางทหาร (der Wehrbeauftragte der Deutschen Bundestages) ซึ่งทั้ง
3 องค์กร ในทางต�ำราของเยอรมันไม่ถือว่าเป็น “องค์กรตามรัฐธรรมนูญ” เพราะไม่
เข้าเกณฑ์ของความเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
		 (2) ส่วนหนึ่งขององค์กรสุงสุดของสหพันธ์ (Teile der Bundesorgane)
		 ส่วนหนึ่งขององค์กรสูงสุดของสหพันธ์นั้นเป็นกรณีขององค์กรกลุ่ม (Kollegialorganen) องค์กรสูงสุดของสหพันธ์ทกุ องค์กรยกเว้นประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์ ล้วนเป็น
องค์กรกลุ่มทั้งสิ้น
		 ก. สภาผู้แทนราษฎรสหพันธ์ (Bundestag) องค์กรที่สามารถเป็นคู่กรณีในคดี
ข้อพิพาทระหว่างองค์กรได้ คือ องค์กรดังต่อไปนี้
				 - ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหพันธ์ ซึ่งรัฐธรรมนูญได้ก�ำหนดเกี่ยวกับ
ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหพันธ์ไว้ ตามมาตรา 39 วรรคสาม มาตรา 40 วรรคสอง
มาตรา 54 วรรคสี่ และตามข้อบังคับของสภาฯ (GeschOBT) ข้อ 7, ข้อ 24, ข้อ 34,
ข้อ 42 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง และข้อ 128
				 - คณะกรรมาธิการของสภาผูแ้ ทนราษฎรสหพันธ์ ตามมาตรา 43 วรรคหนึง่
GG และข้อ 60 วรรคสอง Gesch OBT
				 - กลุ่มการเมือง (Fraktion) ของสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธ์เป็นส่วน
ของสภาผู้แทนราษฎรฯที่ส�ำคัญที่สุดองค์กรหนึ่ง ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์เคยวินิจฉัย
ว่า “กลุ่มการเมือง” เป็นองค์กรที่มีความจ�ำเป็นส�ำคัญต่อการด�ำรงอยู่ของรัฐธรรมนูญ
การที่ก�ำหนดให้ Fraktion เป็นส่วนของสภาผู้แทนราษฎรฯที่สามารถเป็นคู่กรณีในคดี
ข้อพิพาทระหว่างองค์กรนั้นเป็นเจตนารมณ์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญที่ต้องการจะคุ้มครอง
เสียงข้างน้อยในสภาฯ
		 ข. สภาสูงสหพันธ์ (Bundesrat) ประกอบด้วยองค์กรหรือบุคคลที่อาจเป็น
คู่กรณีในคดีข้อพิพาทระหว่างองค์กรได้ มีดังนี้
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				 - ประธานสภาสูงแห่งสหพันธ์ (Präsident des Bundesrates) ถือว่า
เป็นส่วนหนึ่งของสภาสูงแห่งสหพันธ์ โดยรัฐธรรมนูญได้บัญญัติถึงประธานสภาสูงแห่ง
สหพันธ์ ตามมาตรา 52 วรรคสอง และมาตรา 57 และข้อบังคับของสภาสูงแห่งสหพันธ์
(GeschOBRat) ได้ก�ำหนดเกี่ยวกับประธานสภาสูงฯ ตามข้อ 6, ข้อ 15, ข้อ 20, ข้อ 22,
ข้อ 36, ข้อ 39 วรรคสอง
				 - นอกจากประธานสภาสูงสหพันธ์ที่ถือว่าเป็นส่วนของสภาสูงสหพันธ์แล้ว
ยังมี คณะกรรมาธิการของสภาสูงฯ (มาตรา 53 GG) สมาชิกสภาสูงฯ (มาตรา 43 วรรคสอง
GG) และตัวแทนของมลรัฐในสภาสูงฯ (มาตรา 51 วรรคสาม GG)
		 ค. คณะกรรมาธิการร่วมระหว่างสภาผู้แทนราษฎรฯและสภาสูง (der Vermittlungsausschuss) ตามมาตรา 70 GG คณะกรรมาธิการร่วมของทั้งสองสภาได้รับ
สถานะพิเศษ เพราะคณะกรรมาธิการร่วมฯ มิได้เป็นทั้งองค์กรสูงสุดของสหพันธ์และ
มิได้เป็นส่วนของสภาผูแ้ ทนราษฎรฯ และสภาสูงฯ แต่คณะกรรมาธิการร่วมฯ ถือว่าเป็น
องค์กรร่วมระหว่างสภาผู้แทนราษฎรฯ และสภาสูงฯ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมาธิการร่วม
ทั้งสองสภา สามารถเป็นคู่กรณีในคดีข้อพิพาทระหว่างรัฐธรรมนูญได้
		 ง. ส่วนหนึง่ ของรัฐบาลสหพันธ์ (Teile der Bundesregierung) คือ นายกรัฐมนตรี
สหพันธ์ (Bundeskanzler) และรัฐมนตรีสหพันธ์ (Bundesminister) นอกเหนือจาก
ข้อพิจารณาที่ว่านายกรัฐมนตรีฯและรัฐมนตรีฯ เป็นองค์กรสูงสุดของสหพันธ์หรือไม่
ความสามารถในการเป็นคูก่ รณีในฐานะทีเ่ ป็นองค์กรเดียว (นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี)
นั้น มีผลมาจากการก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ให้แก่นายกรัฐมนตรีฯ (มาตรา 64 วรรคหนึ่ง
มาตรา 65 GG) และส�ำหรับรัฐมนตรี (มาตรา 65 GG)
		 จ. คณะกรรมาธิการร่วม (der gemeinsame Ausschuss) ตามมาตรา 53a
GG ถือว่าเป็นส่วนของสภาผูแ้ ทนราษฎรแห่งสหพันธ์ทสี่ ามารถเป็นคูก่ รณีในคดีขอ้ พิพาท
ระหว่างองค์กรได้
		 ดังนั้น หลักการคุ้มครองฝ่ายข้างน้อยของเยอรมนีจึงได้รับการออกแบบให้
เชื่อมโยงกับการเสนอเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญของฝ่ายข้างน้อย ซึ่งท�ำให้ฝ่ายข้างน้อย
สามารถใช้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและรัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์
เป็นกลไกในการควบคุมตรวจสอบและถ่วงดุลกับฝ่ายข้างมาของสภาได้ ประเด็นส�ำคัญ คือ
การเปิดโอกาสให้ส่วนหนึ่งขององค์กรสูงสุดของสหพันธ์ ซึ่งเป็นกรณีขององค์กรกลุ่ม
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(Kollegialorganen) สามารถใช้สทิ ธิในการเสนอเรือ่ งไปยังศาลรัฐธรรมนูญได้ ประเด็นนี้
จึงเป็นเน้นย�ำ้ ให้เห็นถึงหลักการคุม้ ครองฝ่ายข้างน้อยอย่างส�ำคัญยิง่ ซึง่ ท�ำให้รฐั ธรรมนูญ
1949 ของเยอรมนีเป็นรัฐธรรมนูญที่มีมาตรการและกลไกในการป้องตนเองได้ดีที่สุด
ฉบับหนึ่งของโลก
		 ในประเด็ น ดั ง กล่ า ว หากพิ จ ารณาตามบทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2560) ซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 210 บัญญัติว่า
“ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และอ�ำนาจ ดังต่อไปนี้ (2) พิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวหน้าที่
และอ�ำนาจของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระ”
ในกรณีที่เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับหน้าที่และอ�ำนาจของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และ
รัฐสภา ซึง่ เป็นองค์กรกลุม่ การทีอ่ งค์กรเหล่านีจ้ ะเสนอเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจ
ขององค์กรดังกล่าวมายังศาลรัฐธรรมนูญในนามขององค์กรได้จะต้องอาศัยเสียงข้างมาก
ขององค์กรกลุม่ ดังกล่าวจึงสามารถเสนอมาในนามขององค์กรได้ ซึง่ หากพิจารณาองค์กร
กลุ่มทั้ง 3 องค์กร ล้วนเป็นองค์กรที่มีเสียงข้างมากของฝ่ายรัฐบาลเป็นพื้นฐานทั้งสิ้น
ดังนัน้ จึงถือได้วา่ มาตรการและกลไกของรัฐธรรมนูญไทยไม่ได้ออกแบบให้ฝา่ ยข้างน้อย
สามารถใช้มาตรการและกลไกของฝ่ายข้างน้อยในการถ่วงดุลกับระบบเสียงข้างมากได้
ด้วยเหตุนี้เอง เพื่อให้รัฐธรรมนูญมีมาตรการและกลไกที่สมบูรณ์ในการถ่วงดุลกับระบบ
เสียงข้างมากและเพื่อเป็นการคุ้มครองฝ่ายข้างน้อย จึงจ�ำเป็นที่จะต้องสร้างมาตรการ
และกลไกให้ฝา่ ยข้างน้อย หรือส่วนหนึง่ ขององค์กรกลุม่ ดังกล่าวมีสทิ ธิทจี่ ะเสนอเรือ่ งไป
ยังศาลรัฐธรรมนูญได้ เพือ่ ให้ฝา่ ยข้างน้อยใช้กลไกของศาลรัฐธรรมนูญเข้าตรวจสอบฝ่าย
ข้างมากได้ตามแนวทางของรัฐธรรมนูญเยอรมนี
		 5.5.2 มาตรการในการแก้วิกฤตทางการเมืองโดยกลไกของรัฐธรรมนูญเอง
		 ปัญหาส�ำคัญของระบบการเมืองการปกครองของไทย โดยเฉพาะหลังการปฏิรปู
การเมืองครัง้ ที่ 1 โดยมีรฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2540) ซึง่ มีสว่ น
ส�ำคัญท�ำให้เกิดกลุม่ ชนชัน้ น�ำใหม่ (elite) คือ กลุม่ ทุนทีเ่ ดิมเป็นกลุม่ ทีม่ อี ทิ ธิพลในระดับ
ภาคต่าง ๆ ได้มีการรวมกันจนเป็นกลุ่มทุนระดับชาติและจัดตั้งพรรคการเมืองเพื่อเข้าสู่
อ�ำนาจรัฐ เงือ่ นไขและกลไกของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2540)
เอื้อให้กลุ่มทุนดังกล่าวสามารถอาศัยมาตรการและกลไกเข้าสู่อ�ำนาจรัฐได้ นอกจากนี้
ยังมีการใช้อำ� นาจทางการเมืองเพือ่ ควบคุม ครอบง�ำองค์กรตามรัฐธรรมนูญอืน่ ๆ จนน�ำ
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ไปสูเ่ หตุการณ์วกิ ฤตทางการเมืองซึง่ เป็นการเผชิญหน้าระหว่างกลุม่ อ�ำนาจใหม่ (กลุม่ ทุน
พรรคการเมือง) กับกลุ่มฝ่ายอนุรักษ์ ความขัดแย้งดังกล่าวน�ำไปสู่การปฏิวัติเมื่อวันที่
19 กันยายน 2549 และน�ำมาสู่การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งต่อมาได้ประกาศใช้
เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) โดยรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2540) ส่วนที่เป็นปัญหาพื้นฐานของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2540) หลายประการ เช่น การได้มาของวุฒิสภา,
การได้มาของกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ, การควบคุมตรวจสอบการ
ท�ำงานของรัฐบาล, อ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ เป็นต้น โดยรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) มีความมุ่งหมายว่าจะแก้วิกฤตทางการเมือง
ลงไปได้ แต่การณ์กลับตรงกันข้าม ความขัดแย้งภายใต้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(พุทธศักราช 2550) โดยเฉพาะในช่วงหลังปี 2554 ความขัดแย้งเป็นการเผชิญหน้ากัน
ระหว่างฝ่ายการเมืองที่กุมอ�ำนาจของฝ่ายบริหารและอ�ำนาจของสภาผู้แทนราษฎรกับ
บรรดาองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งศาลรัฐธรรมนูญด้วย ความขัดแย้งดังกล่าว
ได้ลกุ ลามบานปลายไปสูภ่ าคประชาชนเกิดการประท้วงคัดค้านการด�ำเนินการของฝ่าย
รัฐบาลและสภาผู้แทนราษฎรที่อาศัยเสียงข้างมากของพรรคฝ่ายรัฐบาล ความขัดแย้ง
ได้ด�ำเนินไปจนน�ำไปสู่เหตุการณ์การปฏิวัติเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 และน�ำมาสู่
การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึง่ มีการประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(พุทธศักราช 2560) ที่มีผลใช้บังคับอยู่ในขณะนี้
		 หากกล่าวโดยสรุป ความขัดแย้งทางการเมืองในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมาจึงเป็น
ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างผู้ปกครอง (ไม่ว่ามาจากการเลือกตั้งหรือจากการ
ยึดอ�ำนาจ) กับประชาชน โดยกลุ่มประชาชนจะแยกออกเป็นอย่างน้อย 2 กลุ่มใหญ่ คือ
กลุ่มประชาชนที่สนับสนุนฝ่ายการเมืองที่มาจากกลุ่มทุนใหม่ และกลุ่มประชาชนที่
ไม่สนับสนุนฝ่ายการเมืองที่มาจากกลุ่มทุนใหม่ สภาพการณ์เช่นนี้ยังด�ำรงอยู่ภายใต้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2560) แต่มีความเปลี่ยนแปลงไป
บางประการโดยเฉพาะที่ เ กี่ ย วโยงกั บ คนรุ ่ น ใหม่ ที่ เข้ า มามี บ ทบาทในฐานผู ้ มี สิ ท ธิ
ออกเสียงเลือกตั้ง ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงระบบเลือกตั้งใหม่ท�ำให้พรรคการเมือง
ของคนรุ่นใหม่เข้ามามีบทบาทในสภาผู้แทนราษฎรมากขึ้น ความขัดแย้งจึงยังคงฐาน
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ความขัดแย้งเช่นเดิมแต่การมีความคิดใหม่เข้ามาต่อเติมความขัดแย้ง กลุ่มคนรุ่นใหม่
จะเข้ามาอยู่ในกลุ่มความคิดใหม่ประกอบกับคนรุ่นเก่าที่สนับสนุนฝ่ายการเมืองทุนใหม่
ก็ยังคงด�ำรงอยู่ ดังนั้นภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2560)
ความเสี่ยงของความขัดแย้งทางการเมืองอันมีพื้นฐานมาจากเรื่องรัฐธรรมนูญจึงเป็น
ประเด็นที่คาดหมายได้ว่าจะเป็นประเด็นที่ส�ำคัญต่อไปของการเมืองไทยในอนาคต
		 หากข้อพิจารณาจากสภาพการณ์ดังกล่าวข้างต้นยังคงด�ำรงอยู่จริง มาตรการ
ในการแก้วกิ ฤตทางการเมืองโดยกลไกของรัฐธรรมนูญเองควรจะมีสว่ นในการแก้ไขวิกฤต
ที่อาจจะเกิดขึ้นได้หรือไม่เพียงใด ทั้งนี้เพื่อจะท�ำให้รัฐธรรมนูญได้ชื่อว่ามีมาตรการและ
กลไกในการแก้ไขวิกฤตของรัฐธรรมนูญได้ ผู้วิจัยมีข้อพิจารณาที่เกี่ยวกับการแก้วิกฤต
ที่เกิดจากความขัดแย้งทางการเมืองและพัฒนาไปสู่การล้มรัฐธรรมนูญดังเช่นที่เกิดขึ้น
2 ครั้ง ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ผู้วิจัยเห็นควรจะพัฒนามาตรการและกลไก
2 ประการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
		 (1) การพัฒนาให้มีองค์กรสูงสุดในการวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นความขัดแย้ง
ทางการเมืองที่เป็นวิกฤตทางการเมือง อันเป็นการพัฒนาให้ข้อขัดแย้งทางการเมืองมี
ข้อยุตโิ ดยกระบวนการทางกฎหมายเพือ่ ให้เกิดความชัดเจนในกระบวนการจัดการความ
ขัดแย้งในทางการเมืองว่ามีองค์กรที่จะวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องดังกล่าว องค์กรที่จะให้มี
อ�ำนาจในเรื่องดังกล่าวอาจมีข้อเสนอดังนี้
		 ก. ศาลรัฐธรรมนูญ ก�ำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจในการวินิจฉัยในเรื่องที่
เป็นปัญหาวิกฤตทางการเมืองที่เกิดขึ้น โดยให้ฝ่ายต่าง ๆ สามารถเสนอเรื่องไปยังศาล
รัฐธรรมนูญได้ โดยเฉพาะฝ่ายข้างน้อยหรือองค์กรอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับปัญหาดังกล่าว ดังที่
ได้กล่าวไว้แล้วใน หัวข้อ 5.5.1 มาตรการในการคุ้มครองฝ่ายข้างน้อย แต่การจะอาศัย
“ศาลรัฐธรรมนูญ” ในการท�ำหน้าที่นี้ได้ ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องเป็นองค์กรที่มีความ
เป็นกลาง และได้รบั ความไว้วางใจจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะจากประชาชนและฝ่ายการเมือง
ฝ่ายต่าง ๆ ในการท�ำหน้าทีเ่ พือ่ แก้วกิ ฤตของประเทศ เพือ่ ธ�ำรงไว้ซงึ่ หลักการพืน้ ฐานของ
รัฐธรรมนูญและเพือ่ การอยูร่ ว่ มกันโดยสันติ ประเทศทีอ่ าศัยแนวทางนีใ้ นการด�ำเนินการ
คือ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ทีไ่ ด้ออกแบบให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำ� นาจในการ
วินิจฉัยปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องทางการเมืองทั้งหลาย
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		 ข. การก�ำหนดให้มีองค์กรเฉพาะเพื่อการแก้ไขวิกฤตของประเทศ ดังเช่นร่าง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2560) ฉบับร่างเพื่อลงประชามติได้
ออกแบบไว้ในมาตรา 5
		 “รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัตใิ ดของกฎหมาย กฎ หรือ
ข้อบังคับ หรือการกระท�ำใด ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติหรือการกระท�ำนั้น
เป็นอันใช้บังคับมิได้
		 เมือ่ ไม่มบี ทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญนีบ้ งั คับแก่กรณีใด ให้กระท�ำการนัน้ หรือวินจิ ฉัย
กรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
		 เมื่อมีกรณีตามวรรคสองเกิดขึ้น ให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญจัดให้มีการประชุม
ร่วมระหว่างประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร ผูน้ ำ� ฝ่ายค้านในสภาผูแ้ ทนราษฎร นายกรัฐมนตรี
ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และประธาน
องค์กรอิสระเพื่อวินิจฉัย
		 ในการประชุ ม ร่ ว มกั น ตามวรรคสาม ให้ ที่ ป ระชุ ม เลื อ กกั น เองให้ ค นหนึ่ ง
ท�ำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแต่ละคราว ในกรณีที่ไม่มีผู้ด�ำรงต�ำแหน่งใด ให้ที่ประชุม
ร่วมประกอบด้วยผู้ด�ำรงต�ำแหน่งเท่าที่มีอยู่
		 การวินิจฉัยของที่ประชุมร่วมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
		 ค�ำวินิจฉัยของที่ประชุมร่วมให้ถือเป็นที่สุด และผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี
ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ”
		 ร่างมาตรา 5 ดังกล่าวเป็นการออกเป็นที่เชื่อมโยงกับกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด ซึ่งกรณีนี้อาจจะไม่ใช่กรณีที่เกิดวิกฤตก็ได้หรืออาจ
เกี่ยวโยงกับกรณีที่เกิดวิกฤตทางการเมืองก็ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ท้ายที่สุดมาตรา 5
วรรคสาม สี่ ห้า และหก ได้ถูกตัดออกไป
		 จากประเด็นข้อพิจารณาดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้ปัญหาที่เกี่ยวกับวิกฤตทาง
การเมืองของไทยมีขอ้ ยุตโิ ดยองค์กรใดองค์กรหนึง่ จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมีองค์กรใดองค์กรหนึง่
ท�ำหน้าที่ดังกล่าว โดยไม่จ�ำเป็นที่จะต้องสร้างองค์กรเฉพาะขึ้นมาดังร่างมาตรา 5
ข้างต้น แต่ควรให้องค์กรที่มีอยู่ในระบบปัจจุบันท�ำหน้าที่ โดยผู้วิจัยเห็นว่า ควรให้
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ศาลรัฐธรรมนูญท�ำหน้าที่ดังกล่าว และเปิดโอกาสให้ฝ่ายต่าง ๆ โดยเฉพาะฝ่ายข้างน้อย
สามารถยื่นเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญได้ แต่ทั้งนี้ต้องพัฒนาให้มีหลักประกันความ
เป็นอิสระและความเป็นกลางของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง
		 (2) พัฒนาแนวทางการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ โดยการก�ำหนดให้ส่วนที่เกี่ยวกับ
สถาบันการเมืองกล่าวคือ รัฐสภา, สภาผู้แทนราษฎร, วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี
สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ง่ายเช่นเดียวกับการตรากฎหมายธรรมดา คือ สามารถ
แก้ไขได้โดยเสียงข้างมากของที่ประชุมรัฐสภาเท่านั้น แต่ในส่วนอื่น ๆ ของรัฐธรรมนูญ
ให้มกี ารแก้ไขยากกว่าการแก้ไขกฎหมายธรรมดา เหตุผลทีก่ ำ� หนดเรือ่ งดังกล่าวให้แก้ไข
ได้ง่ายเช่นเดียวกับกฎหมายธรรมดา เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับสถาบันการเมือง การก�ำหนดให้รฐั ธรรมนูญแก้ไขยากอาจท�ำได้หาก
กระบวนการในการร่างรัฐธรรมนูญได้กระท�ำโดยกระบวนการการมีสว่ นร่วมของทุกฝ่าย
แต่หากเป็นรัฐธรรมนูญทีม่ ขี อ้ จ�ำกัดการมีสว่ นร่วมและก�ำหนดให้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติมยาก
เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2560) ประเด็นปัญหานี้จะน�ำไปสู่
ความขัดแย้งในสังคมได้ และเมื่อรัฐธรรมนูญไม่อาจแก้ไขได้โดยกระบวนการตามปกติ
กรณีจึงอาจน�ำไปสู่วิกฤตจากประเด็นดังกล่าวได้
5.6 การสร้างกลไกอื่นเพื่อช่วยปกป้องคุ้มครองการด�ำรงอยู่ของรัฐธรรมนูญ
		 ประเด็นข้อพิจารณาในเรื่องนี้มีข้อพิจารณาจากแนวคิดพื้นฐานของ 2 ฝ่าย คือ
ฝ่ายเสรีนิยมดั้งเดิมเชื่อว่า ระบอบประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมนั้นสามารถท�ำให้มั่นคงได้
ถึงแม้จะปราศจากพลเมืองที่มีจริยธรรมเป็นพิเศษก็ตาม ด้วยการสร้างระบบตรวจสอบ
และสมดุ ล และจั ด ตั้ ง กลไกเชิ ง สถาบั น และกระบวนการ ในขณะที่ นั ก ทฤษฎี ฝ ่ า ย
ประชาสั ง คมเห็ น ว่ า กลไกเชิ ง กระบวนการและสถาบั น เพื่ อ สร้ า งความสมดุ ล กั บ
ผลประโยชน์ ส ่ วนตัวนั้นไม่เ พียงพอ ดัง นั้นจึง จ�ำเป็นต้องมีจริยธรรมของพลเมือง
และจิตวิญญาณสาธารณะในระดับหนึ่ง ซึ่งแนวคิดของฝ่ายประชาสังคมสอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในกรณีบทเรียนของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งได้มีการ
สรุปว่าหายนะของระบอบประชาธิปไตยของเยอรมนีนั้นมาจาก 2 สาเหตุ คือ
		 ประการที่หนึ่ง ระบอบประชาธิปไตยของเยอรมนีในตอนนั้นมีปัญหาเรื่อง
การแบ่งแยกอ�ำนาจ และ การตรวจสอบถ่วงดุล ระหว่างนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหาร
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		 ประการที่สอง ประเทศเยอรมนีเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบไกเซอร์
(Kaiser แปลว่า จักรพรรดิ) มาเป็นระบอบประชาธิปไตยโดยที่ไม่ได้สร้าง “พลเมือง”
ฮิตเลอร์ที่มาจากการเลือกตั้งจึงกลายเป็นผู้ปกครองที่มา “แทนที่” ไกเซอร์ โดยสังคม
เยอรมันยังเป็นสังคม “แนวดิ่ง” แบบ “อ�ำนาจนิยม” เหมือนสมัยไกเซอร์ คนเยอรมัน
ในตอนนัน้ จึงยอมรับในอ�ำนาจของฮิตเลอร์และเชือ่ ฟังฮิตเลอร์ จนกระทัง่ ยอมให้ฮติ เลอร์
น�ำพาตนเองและประเทศชาติไปสู่หายนะในที่สุด
		 การปฏิรปู การปกครองของเยอรมนีจงึ กระท�ำ 2 ประการ คือ (1) การปฏิรปู ระบบ
รัฐสภาให้เป็นระบบรัฐสภาสมัยใหม่ (rationalize parliamentary System) ดังที่ได้
กล่าวมาแล้วในส่วนของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (2) การเปลีย่ น “ประชาชน”
ของเยอรมนีให้เป็น “พลเมือง” ซึง่ การเปลีย่ น “ประชาชน” ของเยอรมนีให้เป็น “พลเมือง”
ท�ำโดยปฏิรูประบบการศึกษาให้เป็น “การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง” เพื่อสร้าง
คนรุ่นใหม่ให้เป็นพลเมืองโดยเริ่มต้นตั้งแต่ชั้นอนุบาล พร้อมกับจัดให้มีการศึกษา
เพื่อความเป็นพลเมืองให้กับผู้ใหญ่ ทั้งยังได้มีการปฏิรูปสื่อมวลชนทั้งโทรทัศน์ วิทยุ
และหนังสือพิมพ์ ให้สามารถเสนอข่าวสารได้โดยเป็นอิสระจากรัฐบาล และส่งเสริมให้
พรรคการเมืองรวมทั้งองค์กรภาคประชาชนต่าง ๆ ท�ำหน้าที่ให้ความรู้แก่ประชาชน
ในเรือ่ งการเมืองด้วย ประเทศเยอรมนีทำ� ได้สำ� เร็จโดยใช้เวลาเพียง 15 ปี เท่านัน้ คือ ตัง้ แต่
เริ่มเรียนอนุบาลจนจบมัธยมปลาย และท�ำให้ประเทศเยอรมนีมีประชาธิปไตยที่มั่นคง
จนทุกวันนี้ ประเทศเหล่านัน้ ได้ใช้วธิ กี ารเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบพลเมือง
(Civic Culture)489 ผ่านกระบวนการจัดการศึกษาทีเ่ รียกว่า “การศึกษาเพือ่ สร้างความเป็น
489

วัฒนธรรมทางการเมืองแบบพลเมือง (Civic Culture) เป็นตัวแบบ (Model) วัฒนธรรมทางการเมือง
แบบผสมซึ่งเอื้อต่อการสถาปนาระบอบเสรีประชาธิปไตย (Liberal Democracy) ที่มั่นคง (Stable
Democracy) โดยการเสนอของ Gabriel Almond และ Sidney Verba ในหนังสือ The Civic Culture:
Political Attitudes and Democracy in Five Nations (1965) กล่าวโดยสรุปคือ วัฒนธรรมทางการเมือง
แบบพลเมือง เป็นวัฒนธรรมทางการเมืองแบบผสม โดยมีวฒ
ั นธรรมแบบมีสว่ นร่วม (Participant Political
Culture) เป็นหลัก และมีวฒ
ั นธรรมแบบไพร่ฟา้ (Subject Political Culture) กับแบบคับแคบ (Parochial
Political Culture) คานอยู่ แต่มีสัดส่วนน้อยกว่าแบบมีส่วนร่วม โดยวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมโน้มน�ำให้
ประชาชนแสดงออกซึ่งความมีสิทธิมีเสียงและเรียกร้องการแก้ปัญหาจากรัฐบาล จึงแสดงลักษณะที่
ประชาชนเป็น “พลเมือง” ที่มีความกระตือรือร้นทางการเมืองแบบมีเหตุมีผล (Rationalist – activist)
แต่ในขณะเดียวกัน วัฒนธรรมแบบไพร่ฟ้าก็โน้มน้าวให้ประชาชนส�ำนึกในความเป็น “ราษฎร” ภายใต้
การปกครอง คือ ยอมรับอ�ำนาจอันชอบธรรมของผูป้ กครองด้วย จึงไม่ดงึ ดันทีจ่ ะได้รบั การแก้ปญ
ั หาให้ตรง
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พลเมือง” (Civic Education) กล่าวคือ วิธกี ารสร้างความเป็นพลเมืองให้เข้มแข็งทัง้ โดย
การศึกษาในระบบโรงเรียนและการศึกษานอกระบบ
		 จากบทเรียนของประเทศเยอรมนีดังกล่าวท�ำให้เห็นได้ว่าการจะท�ำให้ระบอบ
ประชาธิปไตยมีความเข้มแข็งและมีความมั่นคงนั้นมิใช่เพียงการอาศัยหลักรัฐธรรมนูญ
นิยม (constitutionlism) เพื่อวางหลักและมาตรการกลไกที่มีประสิทธิภาพเท่านั้น
หากจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะท�ำให้ประชาชนและภาคประชาสังคมมีความเข้มแข็งเพื่อให้
ประชาชนและภาคประชาสังคมได้มีส่วนในการช่วยประคับประคองให้รัฐธรรมนูญ
มีความเข้มแข็งและมัน่ คงยิง่ ขึน้ ในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับ 2558 ได้ตระหนักถึงประเด็น
ดังกล่าว ในหมวด 2 ของร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวให้ชอื่ ว่า “ประชาชน” ได้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน
คือ ส่วนที่ 1 ความเป็นพลเมืองและหน้าทีพ่ ลเมือง ส่วนที่ 2 สิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ส่วนที่ 3 การมีส่วนร่วมทางการเมือง และ ส่วนที่ 4 การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
กล่าวเฉพาะในส่วนที่ 1 ความเป็นพลเมืองและหน้าทีพ่ ลเมือง บัญญัตไิ ว้ในมาตรา 26 ถึง
มาตรา 28 มาตรา 26 บัญญัตถิ งึ คุณลักษณะของพลเมือง มาตรา 27 หน้าทีข่ องพลเมือง
และมาตรา 28 การท�ำหน้าที่ของภาคประชาสังคมโดยพลเมือง ร่างรัฐธรรมนูญฉบับ
ดังกล่าวเป็นความพยายามในการที่สร้าง “ความเป็นพลเมือง” ให้เกิดความเข้มแข็ง
เพื่อจะได้เป็นเครื่องมืออีกประการหนึ่งนอกเหนือมาตรการกลไกทางการเมืองในการ
ทีจ่ ะท�ำให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีความเข้มแข็ง แต่เป็นเรือ่ งทีน่ า่ เสียดาย
ที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวไม่ผ่านความเห็นชอบจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ แต่โดย
ตามทีต่ นต้องการทุกประการ ความสงบเรียบร้อยจึงไม่ถกู ท้าท้ายจนเกิดความวุน่ วายทางการเมืองจากการ
เรียกร้องทางการเมืองต่าง ๆ นอกจากนี้ วัฒนธรรมแบบคับแคบหรือแบบท้องถิน่ ก็ยงั คงหลงเหลืออยูท่ ำ� ให้
พลเมืองไม่ถูกครอบง�ำโดยวัฒนธรรมแบบอื่น ๆ ของส่วนกลางเสียทั้งหมด
		 พลเมืองในประเทศที่มีวัฒนธรรมแบบ Civic Culture จะมีลักษณะร่วม 2 ประการ คือ ประการแรก
มีความสามารถในการเป็นพลเมืองที่ดี คือ เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมีเหตุมีผล (Citizen
Competence) ประการทีส่ อง มีความสามารถในการเป็นราษฎรทีด่ ี (Subject Competence) คือ เป็นผู้
อยู่ใต้การปกครองที่รู้จักการประนีประนอมและมีระเบียบวินัยโดยนัยนี้ วัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
พลเมืองจึงน่าจะเอื้อต่อระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพ (ดูเพิ่มเติมใน ฌานิทธิ์
สันตะพันธุ,์ “วัฒนธรรมทางการเมืองแบบพลเมือง: แนวทางการสร้างสังคมประชาธิปไตย” ใน รวมบทความ
กฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net เล่ม 7,กรุงเทพฯ: สมาคมกฎหมายมหาชนแห่ง
ประเทศไทย, 2552, หน้า 166-198).
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ข้อเท็จจริงแล้วการจัดให้มีการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองไม่จ�ำเป็นต้องบัญญัติไว้
ในรัฐธรรรมนูญแต่อย่างใด ดังทีป่ ระเทศเยอรมนีได้กระท�ำส�ำเร็จมาแล้วโดยอาศัยความ
ร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย โดยเฉพาะฝ่ายที่มีอ�ำนาจ ฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายนิติบัญญัติ
ในการด�ำเนินการดังกล่าว และจัดให้มีงบประมาณเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินการนั้น ๆ
ส�ำหรับประเทศไทยทีม่ กี ารรวมศูนย์อำ� นาจทัง้ ทางการเมืองการปกครอง และการบริหาร
ราชการแผ่นดิน การณ์กลับเป็นว่าโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวนี้เองที่เป็นอุปสรรคต่อ
การที่จะจัดให้มีโครงการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง ด้วยเหตุนี้เองการบัญญัติหลัก
ดังกล่าวไว้ในรัฐธรรมนูญก็เพื่อเป็นการแสดงเจตจ�ำนงของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมาย
สูงสุดในอันที่จะผลักดันให้เกิด “ความเป็นพลเมือง” ขึ้นอันผูกพันองคาพยพของรัฐ
ทัง้ หลายในการด�ำเนินการเพือ่ บรรลุความมุง่ หมายตามทีก่ ำ� หนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ผูว้ จิ ยั
เห็นว่า มาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการที่ต้องใช้เวลายาวนาน ดังเช่นประเทศเยอรมนี
ใช้เวลาถึง 15 ปี ในการด�ำเนินการเรื่องดังกล่าวอย่างทุ่มเทและจริงจัง ดังนั้น ในกรณี
ของประเทศไทย ซึ่งยังไม่ลงตัวทั้งในแง่ของการใช้แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมในการวาง
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ แต่ในขณะเดียวกันก็ยังไม่มีแนวคิดที่จะสร้างความเป็น
พลเมืองให้กับประชาชนชาวไทยอย่างทุ่มเทและจริงจัง ซึ่งแม้ว่าแนวทางการใช้แนวคิด
รัฐธรรมนูญนิยมในการวางโครงสร้างพื้นฐานของประเทศจะไม่ประสบความส�ำเร็จ
แต่หากสามารถสร้างความเป็นพลเมืองไทยได้ในระยะยาว ความเข้มแข็งของพลเมือง
นั่นเองที่จะสร้างความลงตัวของการใช้แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมในการวางโครงสร้าง
พื้นฐานของประเทศ
		 กล่าวโดยสรุป เพือ่ สร้างให้เกิดความมัน่ คงและเข้มแข็งของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขนัน้ จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องอาศัยทัง้ แนวทาง
ของรัฐธรรมนูญนิยมในการสร้างมาตรการและกลไกในการวางโครงสร้างพื้นทางการ
ปกครองที่สอดคล้องกับสภาพสังคมวิทยาของไทย แต่ในขณะเดียวกันสังคมไทยจ�ำเป็น
จะต้องพัฒนาให้มีการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง (civic education) อย่างจริงจัง
เพื่อเป็นส่วนช่วยในการประคับประคองความมั่นคงและเข้มแข็งของการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยไทย
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5.7 ปั ญ หาที่ ม าของสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
(พุทธศักราช 2560) กับปัญหาอุปสรรคหรือกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย
ในประเทศไทย
		 โดยทีร่ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2560) มาตรา 79 บัญญัติ
ให้รัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา และมาตรา 107 ก�ำหนดให้
“วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจ�ำนวนสองร้อยคน ซึ่งมาจากการเลือกกันเองของบุคคล
ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์ร่วมกัน หรือ
ท�ำงานหรือเคยท�ำงานด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายของสังคม โดยในการแบ่งกลุ่มต้อง
แบ่งในลักษณะที่ท�ำให้ประชาชนซึ่งมีสิทธิสมัครรับเลือกทุกคนสามารถอยู่ในกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง
		 การแบ่งกลุ่ม จ�ำนวนกลุ่ม และคุณสมบัติของบุคคลในแต่ละกลุ่ม การสมัครและ
รับสมัคร หลักเกณฑ์และวิธกี ารเลือกกันเอง การได้รบั เลือก จ�ำนวนสมาชิกวุฒสิ ภาทีจ่ ะ
พึงมีจากแต่ละกลุม่ การขึน้ บัญชีสำ� รอง การเลือ่ นบุคคลจากบัญชีสำ� รองขึน้ ด�ำรงต�ำแหน่ง
แทน และมาตรการอืน่ ใดทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ ให้การเลือกกันเองเป็นไปโดยสุจริตและเทีย่ งธรรม
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
และเพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินการให้การเลือกดังกล่าวเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม
จะก�ำหนดมิให้ผู้สมัครในแต่ละกลุ่มเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกัน หรือจะก�ำหนดให้มีการ
คัดกรองผูร้ บั สมัครรับเลือกด้วยวิธกี ารอืน่ ใดทีผ่ สู้ มัครรับเลือกมีสว่ นร่วมในการคัดกรอง
ก็ได้
		 การด�ำเนินการตามวรรคสอง ให้ดำ� เนินการตัง้ แต่ระดับอ�ำเภอ ระดับจังหวัด และ
ระดับประเทศ เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยในระดับประเทศ ...”
		 นอกจากบทบั ญ ญั ติ ห ลั ก ในรั ฐ ธรรมนู ญ แล้ ว บทเฉพาะกาลมาตรา 269
บัญญัติให้ “วาระเริ่มแรก ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจ�ำนวนสองร้อยห้าสิบคน
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามที่คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติถวาย
ค�ำแนะน�ำ ...”
		 จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2560)
ข้างต้น การจะวิเคราะห์ในประเด็นทีม่ าของสมาชิกวุฒสิ ภาว่าได้กอ่ ให้เกิดอุปสรรคหรือ
กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศไทยอย่างไรบ้าง นั้น จะต้องวิเคราะห์บน
พื้นฐานของบทเฉพาะกาลประกอบกับบทถาวร โดยมีข้อพิจารณา ดังนี้
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		 1) ตามมาตรา 269 สมาชิกวุฒิสภามีจ�ำนวน 250 คน โดย จ�ำนวน 194 คน
มาจากการแต่งตั้งคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) จ�ำนวน 6 คน มาโดย
ต�ำแหน่ง และจ�ำนวน 50 คนมาตามมาตรา 107 ประกอบกับมาตรา 269 (1) (ก) โดยวาระ
ของวุฒิสภาชุดนี้มาวาระ 5 ปี ตามที่ก�ำหนดไว้ในมาตรา 269 (5) โดยในบทเฉพาะกาล
ได้บัญญัติให้วุฒิสภามีอ�ำนาจหน้าที่ที่ส�ำคัญคือการให้ความเห็นชอบบุคคลในการด�ำรง
ต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 272 จากการบัญญัติที่มาและอ�ำนาจในหน้าที่ของ
วุฒิสภาดังกล่าวข้างต้นย่อมก่อให้เกิดอุปสรรคหรือกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย
ในประเทศไทยหลายประการ กล่าวคือ กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา
โดยหลักทั่วไปแล้วระบบรัฐสภา (parliamentary system) การได้มาของฝ่ายบริหาร
โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีจะต้องมาจากความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎร และการ
ด�ำรงอยู่ของรัฐบาลสามารถบริหารประเทศได้ตราบเท่าที่สภาผู้แทนราษฎรให้ความ
ไว้วางใจตามวาระที่ก�ำหนดไว้ การออกแบบให้วุฒิสภาซึ่งมาจากการแต่งตั้งของ คสช.
มีบทบาทส�ำคัญในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีย่อมท�ำให้ระบบ
รัฐสภาผันแปรไป กล่าวคือ สมาชิกวุฒิสภามีส่วนส�ำคัญในการให้ความเห็นชอบในการ
แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี แต่วุฒิสภาไม่มีบทบาทใด ๆ ต่อเสถียรภาพของรัฐบาล สภาพ
ปัญหานีจ้ งึ ไปสัมพันธ์กบั การรวมตัวกันในการจัดตัง้ รัฐบาลประกอบด้วยพรรคการเมือง
ทีม่ เี สียงแตกต่างจากพรรคการเมืองฝ่ายค้านเพียงใด หากมีความแตกต่างมากรัฐบาลก็มี
เสถียรภาพในการบริหารประเทศได้ หากมีเสียงแตกต่างกันน้อยการบริหารงานของ
รัฐบาลก็จะขาดเสถียรภาพ ดังนัน้ การทีร่ ฐั บาลไทยในขณะนีข้ าดเสถียรภาพจึงเกิดจาก
การออกแบบของรัฐธรรมนูญโดยมุ่งหมายเพื่อให้จัดตั้งรัฐบาลได้ แต่ไม่มีหลักประกัน
ในเรือ่ งเสถียรภาพของรัฐบาล และถือว่าไม่เป็นไปตามหลักการพืน้ ฐานของระบบรัฐสภา
ที่การได้มาของนายกรัฐมนตรีจะต้องมาจากความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎร
		 2) ผลกระทบต่อกระบวนการในการพัฒนาประชาธิปไตยทีส่ ำ� คัญในประการต่อมา
คือ กระบวนการในการแก้ไขเปลีย่ นแปลงบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ ซึง่ ตามมาตรา 256
ได้บญ
ั ญัตกิ ระบวนการขัน้ ตอนในการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา 256 (1) - (9)
โดยเฉพาะในมาตรา 256 (6) บัญญัติว่า “(6) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามขั้น
สุดท้าย ให้ใช้วธิ เี รียกชือ่ และลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วย
ในการทีจ่ ะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญมากกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยู่
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ของทั้งสองสภา โดยในจ�ำนวนนี้ต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคการเมืองที่
สมาชิกมิได้ด�ำรงต�ำแหน่งรัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือรองประธานสภา
ผู้แทนราษฎร เห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของทุกพรรคการเมืองดังกล่าว
รวมกัน และมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ�ำนวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา”
		 จากการเขียนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเป็นการปิดกั้น
กระบวนการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญในเรือ่ งใด ๆ ทีม่ คี วามเชือ่ มโยงกับอ�ำนาจหน้าทีข่ อง
รัฐบาล (ซึ่งแปลงร่างมาจาก คสช.) หรือประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการในการ
พัฒนาประชาธิปไตย เช่น หากรัฐบาลชุดปัจจุบันอยู่ครบวาระ 4 ปี และมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการทั่วไป การได้มาของนายกรัฐมนตรีในครั้งต่อไป
ยังอยู่ในระหว่าง 5 ปี ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 272 (บทเฉพาะกาล) ซึ่งวุฒิสภาที่
มาจากการแต่งตั้งของ คสช. ยังมีบทบาทส�ำคัญในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง
นายกรัฐมนตรี บทบัญญัติเช่นนี้ไม่สามารถที่แก้ไขได้ เพราะสมาชิกวุฒิสภาที่มาจาก
การแต่งตั้งของ คสช. ย่อมจะต้องฟังเสียงจาก คสช. เป็นส�ำคัญ การบัญญัติการแก้ไข
รัฐธรรมนูญในลักษณะเช่นนี้ประกอบกับการได้มาของสมาชิกวุฒิสภามาจาการแต่งตั้ง
ของ คสช. จึงเห็นได้ชัดเจนว่า ผู้ร่างรัฐธรรมนูญมุ่งหมายที่จะให้เกิดความมั่นคงต่อ
กระบวนการเปลีย่ นผ่านอ�ำนาจมากกว่าทีจ่ ะมองความมัน่ คงของระบบการเมืองโดยรวม
ของประเทศ ซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะน�ำไปสู่วิกฤตในการแก้ไขรัฐธรรมนูญย้อมกลับมาสู่
สังคมไทยอีกค�ำรบหนึ่ง เพราะการกระท�ำในลักษณะดังกล่าวเป็นเสมือนการที่ผู้ชนะ
ก�ำหนดเกมส์ และการก�ำหนด “เกณฑ์” ตามมาตรา 256 เป็นการก�ำหนด “เกณฑ์” ทีท่ ำ� ให้
การแก้ไขใด ๆ ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าการแก้ไขนั้นมีผลกระทบต่อผลประโยชน์หรือ
อ�ำนาจของฝ่ายก�ำหนดเกมส์ สภาพพืน้ ฐานดังกล่าวจึงเป็นปัญหาพืน้ ฐานของการเปลีย่ น
ผ่านจากการปกครองภายใต้คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติมาสู่การปกครอง
ภายใต้รัฐธรรมนูญ
		 3) ความพยายามในการหาแนวทางใหม่ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(พุทธศักราช 2560) กับการพัฒนาการได้มาของสมาชิกวุฒสิ ภาโดยวิธกี าร “เลือกกันเอง”
ของบุคคลตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมาย ความพยายามในการปรับเปลี่ยนการได้มาของ
สมาชิกวุฒิสภาโดยวิธีการเลือกกันเองจะก่อให้เกิดอุปสรรคหรือกระบวนการ พัฒนา
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ประชาธิปไตยในประเทศไทยอย่างไรหรือไม่นนั้ มีขอ้ พิจารณาในมิตขิ องการเปรียบเทียบ
กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2540) และรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) ดังนี้
		 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2540) วุฒิสมาชิกมาจาก
การเลือกตั้งของประชาชนในแต่ละจังหวัด ระบบการได้มาดังกล่าวมีข้อดีในแง่ของ
การเชื่อมโยงโดยตรงกับประชาชน ท�ำให้วุฒิสภามีความชอบธรรมในทางประชาธิปไตย
แต่ข้อเสียส�ำหรับระบบการเมืองไทยท�ำให้พรรคการเมืองที่มีฐานเสียงในจังหวัดนั้น ๆ
สามารถเข้าไปมีบทบาทในการได้มาของสมาชิกวุฒิสภาได้ท�ำให้ฐานคิดในการได้มา
ของ ส.ส กับ ส.ว จึงไม่มีความแตกต่างกัน และน�ำไปสู่การเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า
“สภาผัวเมีย” ดังที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีต
		 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) ได้แก้ไขสภาพการณ์
ดังกล่าวของการได้มาของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(พุทธศักราช 2540) โดยการก�ำหนดให้ครึง่ หนึง่ มาจาการเลือกตัง้ ของประชาชนในแต่ละ
จังหวัด และอีกครึง่ หนึง่ มาจากการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาจากผูป้ ระกอบอาชีพ
ในสาขาต่าง ๆ ข้อดีของการได้มาของ ส.ว ตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ คือ ส.ว ครึง่ หนึง่ มาจาก
ประชาชนโดยตรงซึ่งท�ำให้วุฒิสภามีฐานของความชอบธรรมในทางประชาธิปไตย
ในขณะทีอ่ กี ครึง่ หนึง่ ได้กระจายไปยังกลุม่ อาชีพต่าง ๆ ได้เข้ามามีบทบาทในวุฒสิ ภาท�ำให้
มีการกระจายกลุ่มอาชีพและกลุ่มผลประโยชน์ทั้งหลายให้เข้ามามีบทบาทในวุฒิสภา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2560) เปลี่ยนวิธีการได้มาของ
สมาชิกวุฒิสภาใหม่เป็นการ “เลือกกันเอง” ซึ่งอาจมีผลต่อกระบวนการในการพัฒนา
ประชาธิปไตยไทยในทิศทาง ดังนี้
		 ก. หากกระบวนการ “เลือกกันเอง” เป็นกระบวนการทีส่ ามารถได้สมาชิกวุฒสิ ภา
ที่เป็นตัวแทนสาขาอาชีพต่าง ๆ และเข้ามาท�ำหน้าที่ในบทบาทของวุฒิสภาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รัฐธรรมนูญไทยอาจพัฒนามาถึงจุดที่ลงตัวของวิธีการได้มาของสมาชิก
วุฒิสภาได้ เนื่องจากการได้มาของวุฒิสภาเป็นปัญหาของรัฐธรรมนูญไทยในรอบ
3 ทศวรรษได้มีการปรับเปลี่ยนการได้มาถึง 4 รูปแบบ กล่าวคือ
			 - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2534) มาโดยการแต่งตั้ง
ตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ
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			 - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2540) มาโดยการเลือกตั้ง
ของประชาชน
			 - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) ครึ่งหนึ่งมาจากการ
เลือกตั้ง อีกครึ่งหนึ่งมาโดยคณะกรรมการสรรหา
			 - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2560) มาโดยการเลือก
กันเอง
		 ดั ง นั้ น หากกระบวนการได้ ม าของสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2560) สามารถท�ำหน้าที่ตัวแทนสาขาอาชีพต่าง ๆ
ในบทบาทของวุฒิสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพอาจมีผลท�ำให้การพัฒนาระบบสองสภา
ของไทยได้ข้อสรุปในเรื่องที่มาของสมาชิกวุฒิสภาได้ อันท�ำให้โครงสร้างของสถาบัน
ทางการเมืองของพัฒนามาถึงจุดที่ลงตัวที่สอดคล้องสภาพสังคมวิทยาของไทย
		 ข. หากกระบวนการได้มาของสมาชิกวุฒิสภาโดยกระบวนการเลือกกันเอง
มีปัญหาในมิติต่าง ๆ เช่น ปัญหาในการบล๊อคโหวตของผู้เลือกกันเอง ดังเช่น ที่เคย
เกิดขึ้นในกรณีของการเลือกกันเองของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) ซึ่งน�ำมาสู่การยกเลิกองค์กร
ดังกล่าวในเวลาต่อมา กรณีเช่นนี้ก็จะท�ำให้เกิดกลุ่มบุคคลที่มีบทบาทในการให้ได้ซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา ซึ่งท�ำให้เห็นได้ว่า กระบวนการได้มาดังกล่าวนอกจากมิได้เชื่อมโยงกับ
ประชาชนโดยตรงแล้ว กระบวนการดังกล่าวยังมีการบิดเบือนโดยกลุม่ บุคคลทีด่ ำ� เนินการ
ให้มีการบล็อคโหวต หากสภาพการณ์เป็นเช่นนี้การได้มาดังกล่าวก็ไม่อาจตอบได้ว่า
ดีกว่าการได้มาสมาชิกวุฒสิ ภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2540)
หรือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) ซึง่ หากเป็นเช่นนี้ การพัฒนา
กระบวนการได้มาของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญก็มีความจ�ำเป็นที่จะหาแนวทาง
ที่เหมาะสมต่อไป
		 กล่าวโดยสรุป ที่มาของสมาชิกวุฒิสภา ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(พุทธศักราช 2560) กับปัญหาอุปสรรคหรือกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยใน
ประเทศไทยย่อมเป็นประเด็นส�ำคัญประเด็นหนึง่ ของกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย
ไทย โดยที่มาของวุฒิสมาชิกตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญจะมีผลกระทบต่อการ
พัฒนาประชาธิปไตยของไทย โดยเฉพาะในมิติการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ส่วนการ
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ปรับเปลี่ยนการได้มาของสมาชิกวุฒิสภาโดยการ “เลือกกันเอง” อาจมีส่วนท�ำให้ระบบ
สองสภาของไทยมีความลงตัวในแง่ของการจัดโครงสร้างสถาบันการเมือง แต่หาก
กระบวนการได้มาของสมาชิกวุฒสิ ภาดังกล่าวยังไม่สามารถเป็นข้อสรุปทีด่ ขี องสังคมไทย
ได้ สังคมไทยจึงยังจ�ำเป็นต้องหาแนวทางการได้มาของสมาชิกวุฒิสภาที่สอดคล้อง
เหมาะสมกับสภาพสังคมวิทยาของไทยต่อไป
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บทที่ 6
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
6.1 บทสรุป
		 ตาม “แนวคิ ด รั ฐ ธรรมนู ญ นิ ย ม” (constitutionalism) นั้ น จะเห็ น ได้ ว ่ า
“รัฐธรรมนูญ” มีบทบาทส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการวางโครงสร้างพื้นฐานการเมืองการ
ปกครองของแต่ละประเทศ แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่าประเทศใดอาศัยรัฐธรรมนูญ
ในการวางโครงสร้างพื้นฐานในการปกครองประเทศแล้ว ประเทศนั้นจะมีระบอบการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพราะการมีรัฐธรรมนูญกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยเป็นคนละประเด็นกัน กล่าวคือ แม้ประเทศนั้นจะมีการปกครองโดย
ระบบพรรคการเมืองพรรคเดียวแบบสังคมนิยม เช่นประเทศจีน แต่ประเทศจีนก็ยังมี
รัฐธรรมนูญในการก�ำหนดโครงสร้างพื้นฐานการปกครองประเทศเช่นกัน หรือประเทศ
ที่ปกครองโดยหลักศาสนา เช่น ประเทศอิหร่านมีรัฐธรรมนูญเรียกว่า “รัฐธรรมนูญ
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน” (Constitution of the Islamic Republic of Iran) ดังนั้น
การอาศัยแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมเป็นพื้นฐานในการวางโครงสร้างการปกครองกับการ
เป็นประชาธิปไตยจึงเป็นคนละประเด็น การจะพิจารณาว่าเป็นประชาธิปไตยหรือไม่จึง
เป็นเรือ่ งของการวางโครงสร้างทางการเมืองอย่างไร กล่าวโดยทัว่ ไป บรรดารัฐธรรมนูญ
ของประเทศเสรี ป ระชาธิ ป ไตยมั ก จะอาศั ย หลั ก การต่ อ ไปนี้ เ ป็ น พื้ น ฐานในการจั ด
โครงสร้างการปกครอง กล่าวคือ (1) หลักอ�ำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน (2) หลักการ
แบ่งแยกอ�ำนาจ (3) หลักความเป็นอิสระขององค์กรตุลาการ (4) หลักความเป็นกฎหมาย
สูงสุดของรัฐธรรมนูญ (5) หลักความชอบธรรมในทางประชาธิปไตยขององค์กรที่ใช้
อ�ำนาจรัฐ ฯลฯ
		 จากการศึกษา เรื่องแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยม (constitutionalism) แนวคิด
รั ฐ ธรรมนู ญ นิ ย มแบบเสรี ป ระชาธิ ป ไตยมี พื้ น ฐานส� ำ คั ญ มาจากสหรั ฐ อเมริ ก าโดย
สร้างระบบประธานาธิบดีขึ้นมา ต่อมารัฐธรรมนูญของประเทศในภาคพื้นยุโรปจึงใช้
รัฐธรรมนูญวางโครงสร้างพื้นฐานใน “ระบบรัฐสภา” และเมื่อระบบรัฐสภามีปัญหา
จึงมีการอาศัยรัฐธรรมนูญในการวางโครงสร้างพื้นฐานการปกครองใหม่ ซึ่งพัฒนาท�ำให้
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เกิด “ระบบรัฐสภาสมัยใหม่” แบบเยอรมนี ในขณะทีฝ่ รัง่ เศสได้พฒ
ั นาให้เกิด “ระบบกึง่
ประธานาธิบดี” ขึ้น และเมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายเกิดประเทศใหม่ขึ้น 15 ประเทศ
ในจ�ำนวนนีม้ ถี งึ 12 ประเทศ ทีใ่ ช้แนวทางของรัฐธรรมนูญประเทศเยอรมนีเป็นแนวทาง
ในการวางโครงสร้างพืน้ ฐานของประเทศ ซึง่ แสดงให้เห็นถึงบทบาทและความส�ำคัญของ
แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมกับการเมืองการปกครองของประเทศต่าง ๆ เครือ่ งมือทีท่ ำ� ให้เกิด
ความมั่นคงต่อหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วยเครื่องมือ
ดังต่อไปนี้ (1) การท�ำให้รฐั ธรรมนูญแก้ไขยาก (2) การให้สทิ ธิในการต่อต้าน (3) หลักการ
แบ่งแยกอ�ำนาจ (4) การควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายโดยศาล
รัฐธรรมนูญ
		 โดยทีห่ ลักการพืน้ ฐานของหลักประชาธิปไตยประการหนึง่ คือ หลักเสียงข้างมาก
เป็นหลักที่น�ำมาใช้ในการตัดสินใจในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างกันในสภา การใช้หลัก
เสียงข้างมากในสภานี้เองที่เป็นปัญหาของประชาธิปไตยในระยะเวลาต่อมา เนื่องจาก
การต่อสู้แข่งขันทางการเมืองที่เข้มข้นและรุนแรงขึ้น การอาศัยเสียงข้างมากของหลัก
ประชาธิปไตยเป็นเครือ่ งมือในการตัดสินใจน�ำไปสูก่ ารขยายอ�ำนาจให้ฝา่ ยการเมืองหรือ
พรรคพวกของฝ่ายการเมือง หรือน�ำไปสูก่ ารท�ำลายหลักการพืน้ ฐานของรัฐธรรมนูญเอง
การอาศัยเสียงข้างมากของสภาหรือเสียงของประชาชนทีก่ ระทบต่อหลักการพืน้ ฐานของ
รัฐธรรมนูญอาจเกิดขึ้นได้ใน 2 ลักษณะ (1) การอาศัยเสียงข้างมากของประชาชนเพื่อ
ตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับบุคคล และ (2) การอาศัยเสียงข้างมากของรัฐสภาเพื่อแก้ไข
เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์พื้นฐานที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
		 ประเทศเยอรมนีนับได้ว่าเป็นประเทศต้นแบบที่ได้น�ำหลักประชาธิปไตยที่
ปกป้องตนเองได้ (Streitbare Demokratie; Wehrhafte Demokratie; Militant
Democracy) มาใช้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตในประการเบื้องต้นว่า
บทบัญญัติหลายมาตราในกฎหมายพื้นฐานหรือรัฐธรรมนูญเยอรมัน (Grundgesetz;
Basic Law) ได้รับรองหลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ ทั้งนี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อ
คุ้มครองคุณค่าสูงสุดในทางรัฐธรรมนูญที่เรียกว่า “ระเบียบพื้นฐานของการปกครองใน
ระบอบเสรีประชาธิปไตย” (Freiheitliche demokratische Grundordnung) จากภัย
ที่มาจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ ได้แก่ (1) การก�ำหนดหลักการพื้นฐานใน
รัฐธรรมนูญที่ห้ามแก้ไขโดยกระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (2) การยึดหรือการ
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ท�ำให้เสียสิทธิขั้นพื้นฐาน (3) การยุบพรรคการเมืองที่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญและ
ประชาธิปไตย (4) การห้ามรวมกลุ่มที่มีลักษณะที่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ (5) สิทธิ
ในการต่อต้านการกระท�ำทีเ่ ป็นการล้มล้างหรือเป็นปฏิปกั ษ์ตอ่ รัฐธรรมนูญ (6) การก�ำหนด
หน้าทีใ่ นการภักดีตอ่ รัฐธรรมนูญในการใช้สทิ ธิขนั้ พืน้ ฐาน (7) การจ�ำกัดสิทธิในการรักษา
ความลับของจดหมาย ไปรษณีย์ รวมถึงการติดต่อสือ่ สารทางไกล (8) การจ�ำกัดเสรีภาพ
ในการย้ายถิน่ ทีอ่ ยูห่ รือเสรีภาพในการเดินทาง (9) สิทธิในการป้องกันภยันตรายทีจ่ ะเกิด
กับสหพันธรัฐและมลรัฐทั้งหลายในสถานการณ์ฉุกเฉิน (10) สิทธิในการยื่นค�ำร้องต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญว่าตุลาการด�ำเนินการที่ขัดต่อระเบียบพื้นฐานในทางรัฐธรรมนูญ
นอกจากนีย้ งั มีการก�ำหนด กลไกในรัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยการพิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญ โดยเป็นกลไก
ทางกฎหมายในการท�ำให้หลักประชาธิปไตยทีป่ กป้องตนเองได้เกิดผลได้จริงในทางปฏิบตั ิ
การจัดตั้งองค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นหน่วยงานฝ่ายปกครองขึ้นในทั้งระดับ
สหพั น ธรั ฐ และระดั บ มลรั ฐ เพื่ อ พิ ทั ก ษ์ ร ะเบี ย บพื้ น ฐานการปกครองในระบอบ
เสรีประชาธิปไตย การให้มสี ายลับหรือสายข่าว (V-Leute) เพือ่ ท�ำการสืบหาข่าวเกีย่ วกับ
การกระท�ำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ และต่อข้อมูลนั้นไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
		 บทบาทศาลรัฐธรรมนูญในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญโดยการยุบพรรคการเมือง
ทีเ่ ป็นปฏิปกั ษ์ตอ่ การปกครองระบอบประชาธิปไตย พบว่า ศาลรัฐธรรมนูญท�ำหน้าทีเ่ ป็น
ผูร้ กั ษาความสมดุลระหว่างการใช้หลักประชาธิปไตยทีป่ กป้องตนเองได้ กับการคุม้ ครอง
เสรีภาพและเอกสิทธิ์ของพรรคการเมือง ส�ำหรับแนวค�ำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญ
สหพันธ์ พบว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยให้ยุบพรรคการเมืองได้นั้น จะต้องไม่เพียงแต่
ปรากฎข้อเท็จจริงว่า พรรคการเมืองนัน้ ได้กระท�ำการอย่างใดอย่างหนึง่ ทีเ่ ป็นการขัดต่อ
หลักการพื้นฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเท่านั้น แต่จะต้องเป็นความ
พยายามอย่างจริงจัง มีแบบแผน และรุนแรงก้าวร้าว ในการเปลี่ยนอุดมการณ์ทาง
การเมืองในการปกครองประเทศไปในแนวทางที่ไม่เป็นประชาธิปไตย จึงกล่าวได้ว่า
ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันมักจะจ�ำกัดอ�ำนาจตนเองในการใช้กลไกตามหลักประชาธิปไตย
ทีป่ กป้องตนเองได้ เพราะศาลรัฐธรรมนูญมีความจ�ำเป็นต้องคุม้ ครองคุณค่าอีกประการหนึง่
ซึ่งเป็นคุณค่าในระดับรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกัน คือ สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนและ
เสรีภาพทางการเมืองของพรรคการเมือง ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าทีใ่ นการชัง่ น�ำ้ หนักคุณค่า
ทั้งหลายให้ได้น้�ำหนักเสมอกัน ความพยายามในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญและระบอบ
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ประชาธิปไตยนั้นจะต้องไม่พัฒนาตนเองไปเป็นกลไกในการท�ำลายสิทธิขั้นพื้นฐานและ
เสรีภาพทางการเมืองลงโดยสิ้นเชิง ซึ่งเมื่อใดก็ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญชั่งน�้ำหนักไม่ดี
หรือมีความผิดพลาดมาก ย่อมเป็นสิง่ ทีค่ าดหมายได้ถงึ ความล่มสลายของระบบการเมือง
ในรัฐนั้น ๆ
		 จากการศึกษาหลักประชาธิปไตยทีป่ กป้องตนเองได้ในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนีทั้งหมด อาจสรุปได้ว่า หลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้นั้นได้ถูกก�ำหนด
กลไกและมาตรการต่าง ๆ ไว้โดยละเอียดและแตกต่างหลากหลายเอาไว้ทงั้ ในบัญญัตขิ อง
รัฐธรรมนูญและในบทบัญญัตขิ องกฎหมายระดับรัฐบัญญัติ ซึง่ การทีม่ กี ารก�ำหนดกลไกไว้
มากมายเช่นว่านั้น ย่อมเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะถูกเรียกร้องให้มี
บทบาทหน้าทีส่ ำ� คัญในการขับเคลือ่ นกลไกดังกล่าว ในทางข้อเท็จจริงทีผ่ า่ นมาจะพบว่า
ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันจะไม่ได้ใช้อ�ำนาจหน้าที่ตามกลไกดังกล่าวนั้นอย่างเข้มข้น
มากเกินไป ทั้งนี้ เพราะศาลรัฐธรรมนูญจ�ำเป็นจะต้องค�ำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพทาง
การเมืองและสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนและพรรคการเมืองประกอบด้วยเสมอ
ดังนั้นคุณค่าในทางรัฐธรรมนูญที่เรียกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานจึงเป็นข้อจ�ำกัดโดยตรงของ
การใช้อำ� นาจของศาลรัฐธรรมนูญในการขับเคลือ่ นกลไกของหลักประชาธิปไตยทีป่ กป้อง
ตนเองได้
		 ส่วนระบบและกลไกในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญในประเทศแคนาดาพบว่า มีการ
ก�ำหนดหลักสันติภาพ ความสงบเรียบร้อย และการบริการจัดการบ้านเมืองที่ดีไว้ใน
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ ยังมีการก�ำหนดกระบวนการแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญเอาไว้ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า
รัฐธรรมนูญแคนาดาไม่มบี ญ
ั ญัตทิ กี่ ำ� หนดขึน้ เพือ่ จ�ำกัดอ�ำนาจในการแก้ไขเพิม่ เติมเนือ้ หา
ของรัฐธรรมนูญ หรือไม่มีบทบัญญัติที่เรียกว่า “บทคุ้มครองหลักการอันเป็นนิรันดร”
ตลอดจนไม่มีการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญขึ้นเพื่อชี้ขาดความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
กฎหมาย
		 ส�ำหรับประเทศชิลีมีกลไกการพิทักษ์รัฐธรรมนูญและประชาธิปไตยที่ก�ำหนด
เอาไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยก�ำหนดเกี่ยวกับเขตอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญให้มีอ�ำนาจ
วินิจฉัยความไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำขององค์การ กลุ่มเคลื่อนไหวทาง
การเมืองหรือพรรคการเมืองตามบทบัญญัติมาตรา 8 ของรัฐธรรมนูญ และให้อ�ำนาจ
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ศาลรัฐธรรมนูญในการยุบพรรคการเมืองที่ด�ำเนินการในทางขัดต่อความสงบเรียบร้อย
ศีลธรรมอันดี หรือความมัน่ คงของรัฐ โดยให้ไปก�ำหนดรายละเอียดในกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญ และให้อำ� นาจศาลรัฐธรรมนูญในการวินจิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
กระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ซึ่งถูกส่งมาโดยการอนุมัติของรัฐสภา
		 ด้านประเทศตุรกีมีการก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญถึงหลักการห้ามแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญที่กระทบต่อหลักการพื้นฐานของรัฐ เช่น หลักประชาธิปไตย หลักการเป็น
รัฐฆราวาส ความเป็นสังคมรัฐ การปกครองตามหลักนิติธรรม ความสงบสุขสาธารณะ
ความเป็นปึกแผ่นและความยุติธรรม มีมาตรการยุบพรรคการเมือง ตามมาตรา 69
ก�ำหนดให้อ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคการเมือง เมื่อมีการกระท�ำที่ขัดต่อหลักการ
ดังต่อไปนี้ ความเป็นอิสระของรัฐ บูรภาพในทางเขตแดนของรัฐ สิทธิมนุษยชน หลักความ
เสมอภาคและหลักนิตธิ รรม หลักอ�ำนาจอธิปไตยของชาติ หลักการเป็นประชาธิปไตยและ
การเป็นรัฐฆราวาส
		 ในขณะที่ประเทศฝรั่งเศสมีกลไกตามรัฐธรรมนูญในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญและ
ระบอบประชาธิปไตย ได้แก่ (1) การก�ำหนดหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
(2) บทบัญญัตวิ า่ ด้วยด้วยการทรยศชาติอย่างร้ายแรงของประธานาธิบดี (3) การคุม้ ครอง
หลักประชาธิปไตยของการด�ำเนินการของพรรคการเมือง (4) การคุม้ ครองสถาบันของรัฐ
กรณีที่ถูกคุกคามอย่างร้ายแรง มีกลไกตามกฎหมายพรรคการเมือง คือ มีบทบัญญัติ
ว่าด้วยการยุบพรรคการเมือง การยุบพรรคการเมือง กลุ่มทางการเมือง หรือสมาคม
ท�ำได้โดยอาศัยอ�ำนาจตามรัฐบัญญัติ ให้อ�ำนาจฝ่ายบริหารตรารัฐกฤษฎีกาเพื่อยุบ
พรรคการเมืองที่มีวัตถุประสงค์ในการกระการที่เป็นการข่มขู่หรือคุกคาม หรือเป็นภัย
อันตรายแก่ประเทศฝรั่งเศส
		 เมือ่ ศึกษาแนวคิดเกีย่ วกับ “หลักประชาธิปไตยทีป่ กป้องตนเองได้” ในประเทศไทย
พบว่า อาจแบ่งได้เป็น 2 ช่วง คือ (1) ช่วงก่อนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(พุทธศักราช 2540) ซึ่งไม่ได้พัฒนาในลักษณะของข้อความคิดในทางกฎหมาย หากแต่
เป็นข้อความคิดทางการเมือง แต่ต่อมาหลังจากรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2517 เริ่มพัฒนาเป็น
แนวคิดทางกฎหมายโดยถือว่าเป็นข้อจ�ำกัดของการใช้สิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่จะ
ใช้ให้เป็นปฏิปักษ์ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และรัฐธรรมนูญมิได้ แนวคิดดังกล่าว
ได้รับการบัญญัติสืบต่อมาจนถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2534)
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ก่อนทีจ่ ะมีการปฏิรปู การเมืองครัง้ ที่ 1 โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช
2540) (2) ช่วงหลังรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2540) เป็นช่วง
พัฒนาการที่บัญญัติข้อห้ามการใช้สิทธิและเสรีภาพไม่ให้เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ
และบัญญัตริ บั รองสิทธิในการต่อต้านโดยสันติวธิ ซี งึ่ การกระท�ำใด ๆ ทีเ่ ป็นไปเพือ่ ให้ได้มา
ซึ่งอ�ำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญ และมีการพัฒนาองค์กรในการปกป้องคุ้มครองรัฐธรรมนูญโดยมีการน�ำ
แนวความคิดเรื่องศาลรัฐธรรมนูญตามแนวของประเทศเยอรมนีเข้ามาเป็นครั้งแรก
		 หลักการส�ำคัญของระบอบที่พระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ (Constitutional Monarchy) ปรากฎในรัฐธรรมนูญฉบับถาวร 10 ธันวาคม พุทธศักราช 2475
มีสาระส�ำคัญคือ อ�ำนาจอธิปไตยย่อมมาจากปวงชนชาวสยาม พระมหากษัตริย์ผู้เป็น
ประมุขทรงใช้อ�ำนาจนั้นแต่โดยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญนี้ อย่างไรก็ตาม ต่อมาระบอบ
การปกครองนี้ ไ ด้ ค ลี่ ค ลายกลายมาเป็ น การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กล่าวคือ มีการให้ความส�ำคัญกับพระราชสถานะ
อันพิเศษของพระมหากษัตริย์ แตกต่างไปจากระบอบที่พระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้
รัฐธรรมนูญของยุโรป อีกทัง้ มีลกั ษณะเป็นรัฐธรรมนูญของไทยทีไ่ ม่เป็นลายลักษณ์อกั ษร
มีลกั ษณะทีม่ าจากสถาบันพระมหากษัตริยข์ องไทยทีม่ ที ศพิธราชธรรม นิตริ าชประเพณี
อ�ำนาจเช่นนี้เป็นวัฒนธรรมอ�ำนาจของไทยที่มีมาแต่โบราณ เป็น Moral Authority
เป็นศูนย์กลางของความยุติธรรม ศีลธรรม ความดีงามเป็นศูนย์กลางของการรวมพลัง
ของประชาชนชาวไทย
		 กล่าวส�ำหรับการน�ำ “หลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้” มาบัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญของไทย เริ่มตั้งแต่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2540)
โดยปรากฎอยูใ่ น มาตรา 63 ซึง่ เป็นมาตรการและกลไกในการ “จ�ำกัด” การใช้สทิ ธิเสรีภาพ
ของประชาชนเพื่อล้มล้างการปกครองหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอ�ำนาจในการปกครองโดย
วิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและมาตรา 65 ซึ่งบัญญัติถึง
สิทธิพทิ กั ษ์รฐั ธรรมนูญของประชาชนจากการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือใช้ก�ำลังเพื่อให้ได้มาซึ่งอ�ำนาจในการปกครอง
โดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญ
ยังได้วางกรอบในการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญไว้ในมาตรา 313 (1) วรรคสอง ห้ามเสนอ
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ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ที่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ ต่อมา
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย (พุ ท ธศั ก ราช 2550) และรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2560) ก็ได้บัญญัติรับรองหลักประชาธิปไตยที่ปกป้อง
ตนเองได้ไว้ในลักษณะเดียวกัน
		 เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบกลไกของหลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ใน
ระบบกฎหมายเยอรมันและระบบกฎหมายไทย อาจสรุปข้อแตกต่างได้ ดังนี้ (1) ระบบ
กฎหมายเยอรมันมีการก�ำหนดไว้ในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติให้องค์กรของรัฐ
ฝ่ายบริหารร่วมท�ำหน้าที่เชิงรุกในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตย
ด้วยการจัดตั้งองค์กรหรือหน่วยงานพิทักษ์รัฐธรรมนูญท�ำหน้าที่ในการสืบหาข่าวสาร
เกี่ยวกับการกระท�ำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตย ท�ำให้หลัก
ประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ ซึ่งเป็นหลักการที่ถูกก�ำหนดเอาไว้ในรัฐธรรมนูญนั้น
สามารถบรรลุผลได้ในทางปฏิบัติ ในขณะที่ในระบบกฎหมายไทยนั้น ยังไม่มีการมอบ
อ�ำนาจโดยกฎหมายให้แก่องค์กรของรัฐฝ่ายบริหารในการปฏิบัติภารกิจในลักษณะ
ดังกล่าว ทั้งนี้เราอาจกล่าวได้ว่า ความเข้าใจเรื่องการพิทักษ์รัฐธรรมนูญและระบอบ
ประชาธิปไตย รวมถึงขอบเขตของการท�ำหน้าที่ดังกล่าว ในทั้งสองระบบกฎหมายยังมี
ความแตกต่างกัน ท�ำให้การก�ำหนดกลไกพิทักษ์รัฐธรรมนูญและประชาธิปไตยใน
ทัง้ สองระบบกฎหมายมีความแตกต่างกันในรายละเอียด (2) กลไกพิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญและ
ประชาธิปไตยในทัง้ สองระบบกฎหมาย โดยเฉพาะมาตรการยุบพรรคการเมืองนัน้ มีความ
แตกต่างในประการส�ำคัญหลายประการ ในประการแรกนัน้ มาตรการยุบพรรคการเมือง
และขอบเขตในการใช้ อ� ำ นาจยุ บ พรรคการเมื อ งตามระบบกฎหมายเยอรมั น นั้ น
ถูกก�ำหนดเอาไว้โดยตรงในรัฐธรรมนูญจากการใช้อำ� นาจสถาปนารัฐธรรมนูญ ในขณะที่
กลไกการยุบพรรคการเมือง รวบถึงขอบเขตและเงือ่ นไขในการยุบพรรคการเมืองในระบบ
กฎหมายไทยนั้น โดยส่วนใหญ่ถูกก�ำหนดเอาไว้ในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติโดย
การใช้อำ� นาจของฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ อีกทัง้ ขอบเขตในการใช้อำ� นาจในการยุบพรรคการเมือง
ของศาลรัฐธรรมนูญเยอรมัน ซึ่งถูกก�ำหนดไว้ในกฎหมายพื้นฐานนั้น ถูกก�ำหนดเอาไว้
ค่อนข้างแคบกว่าในระบบกฎหมายไทย ในระบบรัฐธรรมนูญเยอรมัน พรรคการเมือง
ซึ่งมีเสรีภาพทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญนั้น จะถูกยุบได้เฉพาะกรณีที่ได้ด�ำเนินการ
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ที่เป็นการท�ำลายหลักการพื้นฐานการปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตยอย่างชัดแจ้ง
เท่านั้น ในขณะที่การยุบพรรคการเมืองในระบบกฎหมายไทยสามารถท�ำได้ง่ายกว่า
ในระบบกฎหมายเยอรมัน ซึ่งย่อมกระทบต่อเสรีภาพของพรรคการเมืองในการเข้าร่วม
ก่อตั้งเจตจ�ำนงทางการเมืองของประชาชน และย่อมมีแนวโน้มที่จะน�ำไปสู่ปัญหาและ
ข้อพิพาททางการเมืองซึ่งเป็นผลจากค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต่อไปด้วย
		 หลังจากที่ได้ศึกษาถึงที่มาของข้อความคิดว่าด้วยหลักประชาธิปไตยที่ปกป้อง
ตนเองได้ ทัง้ ในต่างประเทศและในประเทศไทย รวมถึงปัญหาและอุปสรรคของการปรับ
ใช้หลักการดังกล่าวในทั้งสองระบบกฎหมายแล้วนั้น พบปัญหาที่ส�ำคัญรวม 6 ประการ
ดังนี้
		 (1) ปัญหาความไม่ชัดเจนของหลักการพื้นฐานหรือคุณค่าพื้นฐานที่ส�ำคัญที่สุด
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งปัญหานี้เองเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อการใช้การ
ตีความรัฐธรรมนูญ รวมถึงส่งผลต่อการก�ำหนดหน้าที่ในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญให้
ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรของรัฐทั้งหลายด้วย กล่าวให้แคบที่สุด ทั้งในทางวิชาการ
และในค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะต้องให้ความหมายและขอบเขตที่ชัดเจนของ
ค�ำว่า “หลักการพื้นฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข” และการตรากฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการพิพากษาคดี
ตามกฎหมายจะต้องมีเป้าหมายเพื่อการพิทักษ์หลักการพื้นฐานดังกล่าว หรือจะต้อง
สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานดังกล่าวด้วย และในกรณีที่มีคุณค่าอื่นใดที่มาปะทะหรือ
ขัดแย้งกับหลักการพิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตย องค์กรของรัฐทัง้ หลาย
โดยเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญจะต้องท�ำการชั่งน�้ำหนักว่าหลักการใดที่มีคุณค่าสูงสุด และ
ตีความรัฐธรรมนูญและกฎหมายให้สอดคล้องกับคุณค่าสูงสุดดังกล่าวนั้น
		 (2) ปั ญ หาความไม่ ชั ด เจนของกลไกในการพิ ทั ก ษ์ รั ฐ ธรรมนู ญ และระบอบ
ประชาธิปไตย ในการก�ำหนดกลไกการใช้อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรของรัฐ
อืน่ ๆ นัน้ จะต้องมีความชัดเจนว่าสามารถใช้อำ� นาจได้ในขอบเขตเพียงใด รวมถึงมีเงือ่ นไข
ก่อนการตัดสินใจใช้อ�ำนาจที่ชัดเจนอย่างไรบ้าง เช่น การก�ำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญ
มี อ� ำ นาจในการยุ บ พรรคการเมื อ งที่ ไ ม่ ช อบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ นั้ น จะต้ อ งระบุ ไว้ ใ น
รัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองให้มคี วามชัดเจนว่า
กรณี ใ ดบ้ า งที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ มี อ� ำ นาจในการชี้ ข าดและก� ำ หนดผลให้ มี ก ารยุ บ
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พรรคการเมือง ทั้งนี้ ในการก�ำหนดกลไกดังกล่าวจะต้องท�ำให้เห็นได้อย่างชัดแจ้ง
ด้วยว่า ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรของรัฐทั้งหลายมีอ�ำนาจจ�ำกัด และอาจตัดสินยุบ
พรรคการเมืองซึง่ เป็นการกระทบเสรีภาพของพรรคการเมืองอย่างมากนัน้ ได้เฉพาะเมือ่
เกิดกรณีที่เข้าเงื่อนไขที่กฎหมายก�ำหนดให้อ�ำนาจตนเองไว้โดยชัดแจ้งเท่านั้น ผู้วิจัยมี
ข้อสังเกตว่า เพื่อให้การตัดสินยุบพรรคการเมืองโดยศาลรัฐธรรมนูญมีความชอบธรรม
ทางรัฐธรรมนูญ ความชอบธรรมทางการเมือง รวมทัง้ ความชอบธรรมในทางประชาธิปไตย
นัน้ กลไกทีม่ อบอ�ำนาจให้แก่ศาลรัฐธรรมนูญในการยุบพรรคการเมืองนัน้ ควรถูกก�ำหนด
เอาไว้ในรัฐธรรมนูญเป็นการชัดแจ้งเท่านั้น นอกจากนั้น พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองไม่ควรมีขอ้ ความทีใ่ ห้อำ� นาจศาลรัฐธรรมนูญในการยุบ
พรรคการเมืองที่กว้างหรือมากไปกว่าที่ถูกก�ำหนดเอาไว้ในรัฐธรรมนูญ เพื่อหลีกเลี่ยง
ปั ญ หาความชอบธรรมในทางรั ฐ ธรรมนู ญ และในทางการเมื อ งของค� ำวิ นิ จ ฉั ย ของ
ศาลรัฐธรรมนูญ เหตุในการยุบพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 สามารถแยกออกได้เป็น 2 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่
1. กลุ่มที่เป็นการตอบโต้การกระท�ำที่เป็นอันตรายต่อหลักการพื้นฐานการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยตรง 2. กลุ่มที่เป็น
การตอบโต้การด�ำเนินการของพรรคการเมืองที่มีลักษณะขัดต่อกฎหมายเลือกตั้ง
ซึง่ เป็นเรือ่ งในทางเทคนิค รวมถึงการให้อำ� นาจฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตไิ ปตรากฎหมายเพิม่ เติมว่า
จะก�ำหนดให้มีการยุบพรรคการเมืองจากเหตุอื่น ๆ ได้ด้วย
		 (3) ปัญหาการใช้การตีความรัฐธรรมนูญและกฎหมายของศาลรัฐธรรมนูญ
เมื่ อ พิ จ ารณาจากแนวค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ แล้ ว จะพบปั ญ หาพื้ น ฐานว่ า
ศาลรัฐธรรมนูญมีแนวโน้มที่จะตีความอ�ำนาจในการยุบพรรคการเมืองของตนให้
กว้างขวางออกไปกว่าทีค่ วรจะเป็น ซึง่ เป็นปัญหาโดยตรงทีท่ ำ� ให้พรรคการเมืองทัง้ หลาย
ถูกยุบได้งา่ ยดายเกินไป และเป็นการกระทบต่อการใช้เสรีภาพทางการเมืองของประชาชน
และพรรคการเมืองโดยตรง ทั้งนี้ปัญหาที่พบในการใช้และการตีความกฎหมายของ
ศาลรัฐธรรมนูญ ได้แก่ การทีศ่ าลรัฐธรรมนูญมักน�ำเหตุในการยุบพรรคการเมือง 2 ประการ
มาใช้ปะปนกันไป ได้แก่ การตอบโต้การกระท�ำที่เป็นการกระทบหลักการพื้นฐาน
การปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตยโดยตรง กับการกระท�ำที่เป็นเพียงการขัดต่อ
กฎหมายเลือกตั้ง
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		 (4) ปัญหาเกี่ยวกับหน่วยหน่วยงานพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ในประเทศสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีได้มีการจัดหน่วยหน่วยงานพิทักษ์รัฐธรรมนูญขึ้นมา โดยให้มี
สถานะเป็นหน่วยงานของรัฐฝ่ายบริหารอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย เพือ่ ท�ำหน้าทีใ่ นการสืบหาข่าวเกีย่ วกับการกระท�ำทีเ่ ป็นปฏิปกั ษ์ตอ่
รัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตย และเพือ่ ส่งต่อข้อมูลข่าวสารในเรือ่ งดังกล่าวไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ผู้วิจัยเห็นว่าการน�ำรูปแบบดังกล่าวมาใช้ในประเทศไทย
น่าจะก่อให้เกิดปัญหาหลายประการด้วยกัน เพราะในระบบดังกล่าว มีความยากล�ำบาก
เป็นอย่างยิ่งที่จะควบคุมตรวจสอบการใช้อ�ำนาจขององค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญว่า
ได้ด�ำเนินการในลักษณะที่เป็นการกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและ
พรรคการเมืองหรือไม่ และในภาวะที่ความเป็นนิติรัฐยังไม่ถูกสถาปนาขึ้นอย่างแท้จริง
ในประเทศไทย การน�ำกลไกดังกล่าวมาใช้ อาจกลายมาเป็นเครื่องมือของฝ่ายการเมือง
ที่จะใช้เป็นอาวุธท�ำลายพรรคการเมืองอื่น ๆ ได้ ผู้วิจัยจึงเห็นว่า องค์กรที่ควรมีบทบาท
หลักในการพิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตย ยังคงเป็นศาลรัฐธรรมนูญ แม้วา่
จะเป็นการกระท�ำหน้าที่ในเชิงรับก็ตาม
		 (5) ปัญหาการรักษาความมั่นคงของรัฐธรรมนูญกับแนวคิดในการแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญและการแสดงเจตจ�ำนงในการเข้าชื่อเพื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ การที่
รัฐธรรมนูญได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไว้อย่างจ�ำกัด และ
ก�ำหนดให้สาระส�ำคัญบางประการมิอาจถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หรือ
อีกนัยหนึง่ คือ การทีร่ ฐั ธรรมนูญได้สร้างกลไกในการคุม้ ครองความมัน่ คงของรัฐธรรมนูญ
ตามหลักการเรื่องประชาธิปไตยปกป้องตนเองเช่นกัน ดังนั้น ในกรณีที่มีการปลุกระดม
มวลชนทั้งในฐานะบุคคล กลุ่มบุคคล หรือพรรคการเมืองให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่
เช่นนี้เห็นว่าเป็นการกระท�ำที่มุ่งต่อสถานะของรัฐธรรมนูญ อันหมายความว่า มิได้
มุ่งหมายให้มีการแก้ไขตามครรลองแห่งบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ แต่เป็นการริเริ่มให้มี
การจัดท�ำรัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งไม่ได้มีบทบัญญัติใดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
รองรับไว้ให้กระท�ำได้ เช่นนี้ กรณีจงึ มีขอ้ พิจารณาว่าการกระท�ำดังกล่าวเป็นการกระท�ำ
ที่เป็นปฏิปักษ์ หรือเป็นการล้มล้างคุณค่าของรัฐธรรมนูญหรือไม่ แต่อย่างไรก็ตามที่
ผ่านมาศาลรัฐธรรมนูญยังไม่มีแนวค�ำวินิจฉัยในประเด็นนี้
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		 (6) ปัญหาความไม่ชัดเจนของกลไกตามหลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ที่
ปรากฎอยูใ่ นบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2560 กับการคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนและพรรคการเมือง เป็นที่น่าสังเกตว่า “มาตรการยุบพรรคการเมือง”
ซึง่ เป็นมาตรการหรือดาบทีม่ คี วามส�ำคัญทีส่ ดุ ของหลักประชาธิปไตยทีป่ กป้องตนเองได้
กลับไม่ได้รับการบัญญัติไว้ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2560 โดยตรง
แต่กลับไปปรากฎอยู่ในมาตรา 92 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ซึง่ พบว่า กฎหมายได้กำ� หนดอ�ำนาจในการยุบพรรคการเมือง
กว้างไปกว่าเป้าหมายของหลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ กล่าวคือ ได้ก�ำหนดให้
ทั้งการกระท�ำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองและระบอบประชาธิปไตย รวมถึงการ
กระท�ำให้ได้มาซึ่งอ�ำนาจในการปกครองประเทศโดยวิถีทางที่ไม่เป็นไปตามระบอบ
ประชาธิปไตย และการกระท�ำอื่น ๆ ที่เป็นแต่เพียงการกระท�ำผิดหรือขัดต่อกฎหมาย
เลือกตัง้ นัน้ เป็นเหตุในการยุบพรรคการเมืองทัง้ สิน้ ซึง่ การใช้กลไกตามกฎหมายดังกล่าว
นั้นอาจมีผลเป็นการท�ำลายเสรีภาพของพรรคการเมืองในการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ก�ำหนดเจตจ�ำนงทางการเมืองร่วมกับประชาชน
		 เมื่อวิเคราะห์แนวค�ำพิพากษาของศาลที่เกี่ยวกับการรัฐประหารและกบฏ
พบว่า ในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของผลผลิตแห่งการใช้อ�ำนาจของ
คณะรัฐประหาร โดยวางหลักไว้ตรงกันว่า เมือ่ กฎเกณฑ์นนั้ ออกมาโดยอาศัยอ�ำนาจของ
ผู้ถืออ�ำนาจสูงสุดในรัฐคือ คณะรัฐประหาร ก็ย่อมมีสถานะเป็นกฎหมาย อย่างไรก็ตาม
ค�ำสั่งศาลฎีกาที่ 1131/2536 (ประชุมใหญ่) ได้วางหลักที่น่าสนใจเกี่ยวกับ “ขอบเขต”
ของการคุม้ ครองสถานะและความชอบด้วยกฎหมายของประกาศ รสช. ว่า แม้ธรรมนูญ
การปกครอง พ.ศ. 2534 จะรับรองความชอบด้วยกฎหมายไว้ แต่ศาลฎีกามองว่า
ประกาศ รสช. ก็ยงั ต้องอยูภ่ ายใต้หลักความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ หากไม่มบี ทบัญญัตใิ น
รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อกั ษรในเรือ่ งใด ก็สามารถวินจิ ฉัยโดยอาศัยประเพณีการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยมาเป็น “เกณฑ์” ในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของประกาศ รสช. ได้ ศาลปกครองใช้เหตุผลในลักษณะเดียวกับที่ศาลฎีกาใช้ใน
ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 45/2496 และค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1662/2505 กล่าวคือ
มุง่ พิจารณาแต่เฉพาะบทบัญญัตลิ ายลักษณ์อกั ษรในรัฐธรรมนูญซึง่ ใช้บงั คับอยูใ่ นขณะที่
มีการออกค�ำสั่งของหัวหน้า คสช. อันมีสถานะเป็น “รัฏฐาธิปัตย์” ว่ามาตรา 44 ของ
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รัฐธรรมนูญชั่วคราว พ.ศ. 2549 ได้บัญญัติรับรองสถานะอันพิเศษของบรรดาประกาศ
ค�ำสั่งหรือการกระท�ำของ คสช. ให้ถือว่าเป็นการกระท�ำที่ชอบด้วยกฎหมาย ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญและเป็นที่สุด ศาลจึงไม่อาจรับค�ำฟ้องนี้ไว้พิจารณาเพื่อควบคุมตรวจสอบ
ความชอบด้วยกฎหมายของการกระท�ำทางปกครองดังกล่าวได้ ซึ่งถือเป็นแนวการ
ให้เหตุผลอันได้รบั อิทธิพลจากส�ำนักความคิดกฎหมายฝ่ายบ้านเมือง ทีม่ องว่า กฎหมาย
คือค�ำสั่งค�ำบัญชาของรัฏฐาภิปัตย์ เมื่อผู้มีอ�ำนาจสูงสุดในรัฐมีการออกกฎหมาย ค�ำสั่ง
หรือการกระท�ำอื่นใดออกมา ย่อมเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ชอบด้วย
กฎหมาย แม้โดยเนื้อหาของการกระท�ำนั้นจะอาจกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายต่อประชาชนก็ตาม ด้านค�ำวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญที่ 12/2552 ได้วินิจฉัยไว้อย่างน่าสนใจว่า ประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 45 ลงวันที่ 17 มกราคม 2515 ข้อ 3 ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยประกาศของคณะปฏิวตั ิ
ฉบับที่ 252 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2515 ข้อ 1 ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เพราะขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) มาตรา 29 วรรคหนึ่ง
และมาตรา 43 เป็นอันใช้บังคับมิได้ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 6 กรณีจึงไม่จ�ำต้องวินิจฉัย
ว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตราอื่น ๆ หรือไม่
อีกต่อไป คดีนี้ศาลได้ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของประกาศคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 45 ลงวันที่ 17 มกราคม 2515 ข้อ 3 ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยประกาศของคณะปฏิวตั ิ
ฉบับที่ 252 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2515 ข้อ 1 โดยได้พจิ ารณาเปรียบเทียบเจตนารมณ์
ของประกาศคณะปฏิวัติดังกล่าวกับสถานการณ์บ้านเมืองในขณะที่มีการออกประกาศ
คณะปฏิวตั ิ คือปี พ.ศ. 2515 กับสถานการณ์การประกอบอาชีพของประชาชนในขณะที่
พิจารณาคือ ปี พ.ศ. 2552 ว่าสถานการณ์และความจ�ำเป็นของการจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพ
ตามประกาศคณะปฏิวตั ไิ ม่มอี ยูอ่ กี ต่อไปแล้ว จึงวินจิ ฉัยว่าประกาศคณะปฏิวตั ฉิ บับที่ 45
ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
		 นอกจากนีย้ งั มีคำ� วินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 3/2562 ได้พยายามให้อรรถาธิบายว่า
การน�ำเจ้านายพระบรมวงศานุวงศ์ซงึ่ ตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของไทยนั้นทรงมีพระราชสถานะอันเป็นกลาง
ทางการเมืองลงมาอยู่ในระบบการเมือง เป็นการสุ่มเสี่ยงต่อการสูญเสียสถานะที่จะ
ต้องอยู่เหนือการเมือง และด�ำรงความเป็นกลางในทางการเมือง อันเป็นจุดเริ่มต้นของ
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การเซาะกร่อนบ่อนท�ำลาย เป็นเหตุให้ช�ำรุดทรุดโทรม เสื่อมทราม หรืออ่อนแอลง
เข้าลักษณะของการกระท�ำที่อาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
		 เมื่อวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและข้อจ�ำกัดของการน�ำ “หลักประชาธิปไตยที่
ปกป้องตนเองได้” มาใช้ในระบบกฎหมายไทย แยกพิจารณาได้ ดังนี้
		 (1) การรัฐประหารยึดอ�ำนาจการปกครองทุกครั้งจะมีการล้มล้างรัฐธรรมนูญ
พบว่า การรัฐประหารกับการบังคับใช้ของรัฐธรรมนูญนั้นอาจแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ
ช่วงที่ใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2475 และช่วงภายหลังจากรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2475 ในช่วงที่
ใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2475 มีการรัฐประหาร 2 ครั้ง แต่การรัฐประหารทั้งสองครั้งมิได้
เป็นการล้มล้างรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด เนื่องจากอุดมการณ์ของคณะราษฎรในขณะนั้น
ต้องการจะธ�ำรงหลักการปกครองภายใต้รัฐธรรมนูญ เพื่อใช้รัฐธรรมนูญเป็นข้อจ�ำกัด
อ�ำนาจของฝ่ายแนวคิดเก่า การคงรัฐธรรมนูญไว้ย่อมเป็นความชอบธรรมในทาง
การเมืองต่อฝ่ายคณะราษฎร แต่ภายหลังจากรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2475 กล่าวคือเริ่มจาก
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2489 ความขัดแย้งของอ�ำนาจทางการเมืองเป็นความขัดแย้ง
ระหว่างคณะราษฎรสายทหารกับคณะราษฎรสายพลเรือน เมื่อมีการรัฐประหารเมื่อ
8 พฤศจิกายน 2490 จึงไม่มีความจ�ำเป็นอย่างใด ๆ ที่จะคงรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2489 ไว้
การรัฐประหารในครัง้ นีจ้ งึ ล้มล้างรัฐธรรมนูญทีม่ ผี ลใช้บงั คับอยู่ และประกาศใช้ธรรมนูญ
การปกครองชั่วคราว แนวทางของการรัฐประหารในครั้งนี้จึงเป็นแบบอย่างของการ
รัฐประหารที่สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน จากเหตุผลดังกล่าว การพิจารณารัฐธรรมนูญ
ของไทยตามหลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้จึงมีปัญหาและอุปสรรคส�ำคัญของ
การจะปกป้อง “รัฐธรรมนูญ” โดยอาศัยกลไกหรือมาตรการของรัฐธรรมนูญในอันที่จะ
ปกป้องรัฐธรรมนูญให้คงด�ำรงอยู่อย่างมั่นคงถาวรได้
		 (2) การรัฐประหารและการกระท�ำทีเ่ ป็นกบฏทุกครัง้ จะมีการออกพระราชบัญญัติ
นิรโทษกรรมการกระท�ำให้ทุกครั้ง กรณีของการรัฐประหาร หมายถึง กรณีที่ผู้เข้า
ยึดอ�ำนาจการปกครองได้ด�ำเนินการส�ำเร็จ การเปลี่ยนแปลงอ�ำนาจในการบริหาร
บ้านเมืองโดยการรัฐประหารนอกจากจะเป็นการล้มล้างรัฐธรรมนูญแล้ว ภายหลัง
การยึ ด อ� ำ นาจส� ำ เร็ จ ทุ ก ครั้ ง จะมี ก ารออกกฎหมายนิ ร โทษกรรมทุ ก ครั้ ง โดยการ
ออกกฎหมายนิรโทษกรรมนั้นอาจแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ ตราเป็นพระราชบัญญัติ

_20-0283(001-536)P5.indd 492

14/7/2563 BE 10:22

ศาลรัฐธรรมนูญกับแนวคิดประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ (Sustainable Democracy) | 493

พระราชก�ำหนด บัญญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญ ต่อมาแนวทางในการออกกฎหมายนิรโทษกรรม
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ออกโดยพระราชบัญญัติหรือโดยพระราชก�ำหนด มาเป็นการ
อาศัยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับถาวรที่รับรองการนิรโทษกรรมตามรัฐธรรมนูญ
ฉบับชั่วคราวอีกชั้นหนึ่ง เพื่อท�ำให้เกิดความมั่นใจต่อคณะรัฐประหารว่าภายหลังจาก
การหมดสิน้ อ�ำนาจของคณะรัฐประหารแล้ว ไม่สามารถเอาผิดใด ๆ กับคณะรัฐประหาร
อันเนื่องมาจากการยึดอ�ำนาจและล้มล้างรัฐธรรมนูญได้โดยสิ้นเชิง ส่วนกรณีของการ
เป็นกบฏ การเข้ายึดอ�ำนาจการปกครองแผ่นดินหากคณะผู้กระท�ำการกระท�ำไม่ส�ำเร็จ
การกระท�ำนัน้ ย่อมเป็นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 113 มาตรา 114 มาตรา 115
มาตรา 116 ฯลฯ แต่อย่างไรก็ตาม ตามประวัติการเมืองไทย แนวทางในการด�ำเนินการ
กับบุคคลทีม่ คี วามผิดฐานเป็นกบฏนัน้ มีแนวทางอยู่ 3 แนวทาง คือ ก. การจัดตัง้ ศาลพิเศษ
ข. การใช้อ�ำนาจพิเศษในการลงโทษ ค. การด�ำเนินคดีในชั้นศาลตามปกติ และ
ง. การออกกฎหมายนิรโทษกรรมและกฎหมายล้างมลทิน
		 (3) แนวคิดเกี่ยวกับ “รัฏฐาธิปัตย์” อันสืบเนื่องมาจากการยึดอ�ำนาจในระบบ
กฎหมายไทย การท�ำหน้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญซึง่ ต้องคุม้ ครอง “หลักความเป็นกฎหมาย
สูงสุดของรัฐธรรมนูญ” อาจเกิดปัญหาในทางปฏิบัติได้ เนื่องจากไม่สามารถอ้างหลัก
ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญเพื่อตรวจสอบการกระท�ำหรือค�ำสั่งของ
รัฏฐาธิปัตย์ได้ ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นว่า แนวคิดหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือหลักความเป็น
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญย่อมมีสถานะที่จะตรวจสอบการกระท�ำของรัฏฐาธิปัตย์
จะเป็นประโยชน์ต่อการท�ำหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญในอนาคต เช่น ค�ำวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญที่ 12/2552 ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ประกาศคณะปฏิวัติมีสถานะ
เป็น “บทบัญญัติแห่งกฎหมาย” ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจตรวจสอบความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของกฎหมายนั้น ๆ ได้
		 (4) ข้อความคิดว่าด้วย “การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข” กับรัฐธรรมนูญตามหลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ “หลักการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” เป็นหลักการ
พื้นฐานของการปกครองของไทยที่มิได้ด�ำรงอยู่เพียงจากรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร
เท่านั้น หากแต่หลักดังกล่าวยังด�ำรงอยู่ในฐานะของ “รัฐธรรมนูญแบบจารีตประเพณี”
ด้วย แม้ช่วงใดช่วงหนึ่งที่ไม่มีรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรอยู่แต่หลักดังกล่าวก็ยังคง
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ด�ำรงอยูใ่ นฐานะของรัฐธรรมนูญแบบจารีตประเพณี ตามทัศนะของ ศาสตราจารย์พเิ ศษ
ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ เห็นว่า 1. ประเทศไทยต้องเป็นราชาธิปไตยด้วยเสมอ โดยค�ำว่า
“ราชาธิปไตย” มิได้หมายจะให้อ�ำนาจและสิทธิ์ขาดในการปกครองและบริหารหรือ
พัฒนาบ้านเมืองแก่สถาบันพระมหากษัตริยแ์ ต่หมายถึงมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
2. รัฐธรรมนูญฉบับที่ไม่ได้เขียนนี้ เห็นว่าผู้ถืออธิปไตยในสังคมไทยนั้น ไม่ได้มีเพียง
หนึ่งเดียว คือ มีแต่ประชาชน แต่มีรวมสามฝ่ายด้วยกัน คือ พระมหากษัตริย์ ประชาชน
และผู้แทน ผู้น�ำจากการเลือกตั้ง หรือจากการยึดอ�ำนาจได้ส�ำเร็จ 3. ประเทศไทยที่ใช้
ประชาธิปไตยสลับกับเผด็จการ-แบบสลับกันไปมา เรียกว่า ระบอบ “ทวิอ�ำนาจ” โดยมี
ราชาธิปไตยเคียงกับระบอบ “ทวิอ�ำนาจ”
		 จากการศึกษาพบว่า “หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข” ถือว่าเป็นรูปแบบการปกครองแบบผสม (a mixed constitution/
regime) ตามความเห็นของ Kurt von Fritz เห็นว่า รูปแบบการปกครองสมัยใหม่ในโลก
ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบการปกครองแบบผสมทั้งสิ้น และรูปแบบการปกครองแบบผสม
เท่านั้นที่จะยุติปัญหาความไร้เสถียรภาพทางการเมืองที่เกิดจากการเหวี่ยงหรือแกว่ง
ไปมาอย่างสุดโต่งของอ�ำนาจทางการเมือง ทฤษฎีการปกครองแบบผสมเน้นไปทีร่ ปู แบบ
การปกครองที่สามารถน�ำมาใช้ปฏิบัติได้จริงในทางการเมือง เนื่องจากคุณลักษณะ
ส�ำคัญประการหนึง่ ของทฤษฎีการปกครองแบบผสมคือการมุง่ สร้างกลไกเชิงสถาบันของ
ระบอบการปกครองที่วางอยู่บนหลักการของการผสมคละเคล้ากันระหว่างรูปแบบ
การปกครองแบบบริสทุ ธิ์ (pure form) สามแบบทีด่ ำ� รงอยู่ อันได้แก่ รูปแบบการปกครอง
ทีใ่ ห้อำ� นาจทางการเมืองทัง้ หมดอยูท่ สี่ ว่ นใดส่วนหนึง่ นัน่ คือ บุคคลคนเดียว กลุม่ บุคคล
หรือมหาชน อย่างไรก็ตามการผสมคละเคล้ากันระหว่างอ�ำนาจสามส่วน - คนเดียว,
กลุ่มคน และมหาชน - ไม่ได้หมายความว่าทุกส่วนจะมีอ�ำนาจทางการเมืองเท่ากัน
แต่รปู แบบการปกครองแบบผสมอาจจะปรากฎตัวชัดออกมาในรูปแบบทีค่ นคนเดียวหรือ
กลุ่มคนหรือมหาชนมีอ�ำนาจเหนือกว่าอีกสองส่วน ย่อมเห็นได้ว่า “หลักการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข”ตามรัฐธรรมนูญของไทย
เป็นระบอบการปกครองแบบผสม ระหว่างพระมหากษัตริย์และประชาชนเป็นหลัก
โดยมาตรา 3 วรรคหนึง่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2560) บัญญัตวิ า่
“อ�ำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผ์ ทู้ รงเป็นประมุขทรงใช้อำ� นาจ
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นั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ” ดังนั้นรูปแบบ
การปกครองของไทยจึงเป็นรูปแบบของ “mixed democracy” ที่พื้นฐานอ�ำนาจ
เป็นของประชาชนและพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อ�ำนาจนั้นทางรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี และศาล ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ แต่อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2560) ในบทเฉพาะกาลที่เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านยัง
มีอ�ำนาจของกลุ่มบุคคล ซึ่งก็คือ คสช. ที่มีอ�ำนาจโดยเฉพาะอย่างในการแต่งตั้งสมาชิก
วุฒิสภาซึ่งมีวาระ 5 ปี ดังนั้นในช่วงเปลี่ยนผ่านของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(พุทธศักราช 2560) จึงเป็นการปกครองแบบผสมที่ประกอบด้วย คนเดียว, กลุ่มคน
และมหาชน
ปั ญ หาที่ เ กี่ ย วกั บ มาตรการและกลไกของรั ฐ ธรรมนู ญ ท� ำ ให้ รั ฐ ธรรมนู ญ
ไม่สามารถปกป้องตนเองได้ แยกพิจารณาได้ 2 ประการ ได้แก่
		 (1) มาตรการในการคุ้มครองฝ่ายข้างน้อยของเยอรมนีได้รับการออกแบบให้
เชื่อมโยงกับการเสนอเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญของฝ่ายข้างน้อย ซึ่งท�ำให้ฝ่ายข้างน้อย
สามารถใช้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและรัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์
เป็นกลไกในการควบคุมตรวจสอบและถ่วงดุลกับฝ่ายข้างมากของสภาได้ หากพิจารณา
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2560) ของไทย
ซึง่ บัญญัตไิ ว้ในมาตรา 210 บัญญัตวิ า่ “ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจ ดังต่อไปนี้ ... (2)
พิจารณาวินจิ ฉัยปัญหาเกีย่ วกับหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจของสภาผูแ้ ทนราษฎร วุฒสิ ภา รัฐสภา
คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระ” ในกรณีที่เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับหน้าที่และอ�ำนาจของ
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา ซึ่งเป็นองค์กรกลุ่มการที่องค์กรเหล่านี้จะเสนอ
เรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่และอ�ำนาจขององค์กรดังกล่าวมายังศาลรัฐธรรมนูญในนามของ
องค์กรได้จะต้องอาศัยเสียงข้างมากขององค์กรกลุ่มดังกล่าวจึงสามารถเสนอมาในนาม
ขององค์กรได้ ซึง่ หากพิจารณาองค์กรกลุม่ ทัง้ 3 องค์กร ล้วนเป็นองค์กรทีม่ เี สียงข้างมาก
ของฝ่ายรัฐบาลเป็นพืน้ ฐานทัง้ สิน้ ดังนัน้ จึงถือได้วา่ มาตรการและกลไกของรัฐธรรมนูญ
ไทยไม่ได้ออกแบบให้ฝา่ ยข้างน้อยสามารถใช้มาตรการและกลไกของฝ่ายข้างน้อยในการ
ถ่วงดุลกับระบบเสียงข้างมากได้ ด้วยเหตุนี้เอง เพื่อให้รัฐธรรมนูญมีมาตรการและกลไก
ที่สมบูรณ์ในการถ่วงดุลกับระบบเสียงข้างมากและเพื่อเป็นการคุ้มครองฝ่ายข้างน้อย
จึงจ�ำเป็นที่จะต้องสร้างมาตรการและกลไกให้ฝ่ายข้างน้อย หรือส่วนหนึ่งขององค์กร
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กลุ่มดังกล่าวมีสิทธิท่ีจะเสนอเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญได้ เพื่อให้ฝ่ายข้างน้อยใช้กลไก
ของศาลรัฐธรรมนูญเข้าตรวจสอบฝ่ายข้างมากได้ตามแนวทางของรัฐธรรมนูญเยอรมนี
		 (2) มาตรการในการแก้วกิ ฤตทางการเมืองโดยกลไกของรัฐธรรมนูญเอง กล่าวคือ
การพัฒนาให้มีองค์กรสูงสุดในการวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นความขัดแย้งทางการเมือง
ที่เป็นวิกฤตทางการเมือง อันเป็นการพัฒนาให้ข้อขัดแย้งทางการเมืองมีข้อยุติโดย
กระบวนการทางกฎหมายเพื่อให้เกิดความชัดเจนในกระบวนการจัดการความขัดแย้ง
ในทางการเมืองว่ามีองค์กรที่จะวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องดังกล่าว องค์กรที่จะให้มีอ�ำนาจ
ในเรือ่ งดังกล่าวอาจมีขอ้ เสนอดังนี้ ก. ก�ำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำ� นาจในการวินจิ ฉัย
ในเรื่องที่เป็นปัญหาวิกฤตทางการเมืองที่เกิดขึ้น โดยให้ฝ่ายต่าง ๆ สามารถเสนอเรื่อง
ไปยังศาลรัฐธรรมนูญได้ โดยเฉพาะฝ่ายข้างน้อยหรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
ดังกล่าว ข. การก�ำหนดให้มีองค์กรเฉพาะเพื่อการแก้ไขวิกฤตของประเทศ ดังเช่นร่าง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2560) ฉบับร่างเพื่อลงประชามติได้
ออกแบบไว้ใน
		 “มาตรา 5 ...
		 เมือ่ มีกรณีตามวรรคสองเกิดขึน้ ให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญจัดให้มกี ารประชุมร่วม
ระหว่างประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้น�ำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร นายกรัฐมนตรี
ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และประธาน
องค์กรอิสระเพื่อวินิจฉัย
		 ในการประชุมร่วมกันตามวรรคสาม ให้ทปี่ ระชุมเลือกกันเองให้คนหนึง่ ท�ำหน้าที่
ประธานในที่ประชุมแต่ละคราว ในกรณีที่ไม่มีผู้ด�ำรงต�ำแหน่งใด ให้ที่ประชุมร่วม
ประกอบด้วยผู้ด�ำรงต�ำแหน่งเท่าที่มีอยู่
		 การวินจิ ฉัยของทีป่ ระชุมร่วมให้ถอื เสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
		 ค�ำวินจิ ฉัยของทีป่ ระชุมร่วมให้ถอื เป็นทีส่ ดุ และผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล
องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ”
		 ประเด็นสุดท้ายคือ การสร้างกลไกอืน่ เพือ่ ช่วยปกป้องคุม้ ครองการด�ำรงอยูข่ อง
รัฐธรรมนูญ ผู้วิจัยพบว่า จากบทเรียนของประเทศเยอรมนีที่ใช้การปฏิรูประบบรัฐสภา
ให้เป็นระบบรัฐสภาสมัยใหม่ (rationalize parliamentary System) และการเปลี่ยน
“ประชาชน” ของเยอรมนีให้เป็น “พลเมือง” โดย การเปลีย่ น “ประชาชน” ของเยอรมนี
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ให้เป็น “พลเมือง” โดยปฏิรปู ระบบการศึกษาให้เป็น “การศึกษาเพือ่ ความเป็นพลเมือง”
(Civic Education) กล่าวคือ วิธีการสร้างความเป็นพลเมืองให้เข้มแข็งทั้งโดยการศึกษา
ในระบบโรงเรียนและการศึกษานอกระบบ จึงเห็นว่า การจะท�ำให้ระบอบประชาธิปไตย
มี ค วามเข้ ม แข็ ง และมี ค วามมั่ น คงนั้ น มิ ใช่ เ พี ย งการอาศั ย หลั ก รั ฐ ธรรมนู ญ นิ ย ม
(constitutionlism) เพื่ อ วางหลั ก และมาตรการกลไกที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท่ า นั้ น
หากจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะท�ำให้ประชาชนและภาคประชาสังคมมีความเข้มแข็งเพื่อให้
ประชาชนและภาคประชาสังคมได้มีส่วนในการช่วยประคับประคองให้รัฐธรรมนูญ
มีความเข้มแข็งและมั่นคงยิ่งขึ้น ในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับ 2558 ได้ตระหนักถึง
ประเด็นดังกล่าว ในหมวด 2 ของร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวให้ชอื่ ว่า “ประชาชน” ได้แบ่งออกเป็น
4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ความเป็นพลเมืองและหน้าทีพ่ ลเมือง ส่วนที่ 2 สิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ส่วนที่ 3 การมีส่วนร่วมทางการเมือง และ ส่วนที่ 4 การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
กล่าวเฉพาะในส่วนที่ 1 ความเป็นพลเมืองและหน้าทีพ่ ลเมือง บัญญัตไิ ว้ในมาตรา 26 ถึง
มาตรา 28 มาตรา 26 บัญญัตถิ งึ คุณลักษณะของพลเมือง มาตรา 27 หน้าทีข่ องพลเมือง
และมาตรา 28 การท�ำหน้าที่ของภาคประชาสังคมโดยพลเมือง ร่างรัฐธรรมนูญฉบับ
ดังกล่าวเป็นความพยายามในการทีส่ ร้าง “ความเป็นพลเมือง” ให้เกิดความเข้มแข็งเพือ่
จะได้เป็นเครื่องมืออีกประการหนึ่งนอกเหนือมาตรการกลไกทางการเมืองในการที่จะ
ท�ำให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีความเข้มแข็ง แต่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวไม่ผ่านความเห็นชอบจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ
		 จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงมีขอ้ เสนอแนะซึง่ จะได้นำ� เสนอในหัวข้อถัดไป
6.2 ข้อเสนอแนะ
		 ในส่วนของข้อเสนอแนะ ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักคือ 6.2.1 ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการใช้การตีความบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 6.2.2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการ
และกลไกของหลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ และ 6.2.3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การสร้างคุณค่าของประชาธิปไตยโดยพลเมือง
		 6.2.1 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้การตีความบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
		 การใช้และการตีความ “หลักประชาธิปไตยทีป่ กป้องตนเองได้” ในระบบกฎหมาย
ไทย ควรมีแนวทางในการตีความ ดังนี้
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		 (1) การตีความค�ำว่า “การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข” มีขอบเขตสาระส�ำคัญเพียงใด
		 เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และจาก
บริบททางการเมืองการปกครองของประเทศไทยแล้วนั้น “หลักการพื้นฐานที่มีคุณค่า
สูงสุดของรัฐธรรมนูญ” ของไทย อย่างน้อยประกอบด้วยหลักการดังต่อไปนี้
				 1) หลักอ�ำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน
				 2) หลักการประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
				 3) หลักการแบ่งแยกอ�ำนาจ
				 4) หลัดการคุ้มครองเสียงข้างน้อย
				 5) หลักการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนและการคุม้ ครองศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์
				 6) หลักนิติรัฐ นิติธรรม
		 ดังนั้น เมื่อหลักการดังกล่าวมีคุณค่าและมีสารัตถะเป็นหลักการสูงสุดของ
รัฐธรรมนูญแล้ว การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่กระทบต่อหลักการดังกล่าวจึงไม่อาจกระท�ำได้
และอยูใ่ นขอบเขตของมาตรา 255 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2560)
ทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้วา่ “การแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญทีเ่ ป็นการเปลีย่ นแปลงการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ
จะกระท�ำมิได้” ด้วย
		 (2) ในกรณีที่มีการรัฐประหารและยกเลิกรัฐธรรมนูญ ซึ่งโดยสภาพไม่สามารถ
ปกป้องรัฐธรรมนูญเอาไว้ได้ แต่เมื่อใดก็ตามที่มีองค์กรในการตีความหรือวินิจฉัย
เกีย่ วกับรัฐธรรมนูญ การตีความสิง่ ทีเ่ รียกว่า “รัฐธรรมนูญ” เพือ่ คุม้ ครองหลักความเป็น
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญนั้นจะต้องตีความว่า รัฐธรรมนูญ” ย่อมหมายความ
รวมถึง (1) หลักการพืน้ ฐานของระบอบการปกครอง (2) จารีตประเพณีของการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย และ (3) หลักกฎหมายทั่วไปของรัฐธรรมนูญ ซึ่งหมายความว่า
แม้รฐั ธรรมนูญลายลักษณ์อกั ษรไม่มอี ยูแ่ ต่สงิ่ ทีก่ ล่าวมาทัง้ สามประการนีก้ ย็ งั คงด�ำรงอยู่
		 (3) ภายหลังจากการรัฐประหารแล้ว เมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับ
ถาวรแล้ว กรณีที่มีประเด็นว่าประกาศคณะรัฐประหารขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
แม้รฐั ธรรมนูญฉบับถาวรจะรับรองว่าการกระท�ำของคณะรัฐประหารชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
และกฎหมาย ศาลรัฐธรรมนูญย่อมสามารถตรวจสอบประกาศดังกล่าวได้ โดยการ

_20-0283(001-536)P5.indd 498

14/7/2563 BE 10:22

ศาลรัฐธรรมนูญกับแนวคิดประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ (Sustainable Democracy) | 499

ตีความกฎหมายนิรโทษกรรมมีวัตถุประสงค์หลักอยู่ท่ีการยกเว้นความผิดและความ
รับผิด ส่วนการรับรองว่าบรรดาการกระท�ำทัง้ หลายชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายนัน้
เพื่อเป็นหลักประกันของการยกเว้นความผิดและความรับผิดนั่นเอง ในส่วนของความ
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายจึงมิใช่เรื่องที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงกับความผิดและ
ความรับผิด แต่เป็นประเด็นของการมีผลในปัจจุบนั และอนาคตของกฎหมาย กรณีเช่นนี้
ศาลรัฐธรรมนูญจึงสามารถเข้ามาพิจารณาตรวจสอบประกาศคณะรัฐประหารกับ
รัฐธรรมนูญที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบันได้
6.2.2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการและกลไกของหลักประชาธิปไตยที่
ปกป้องตนเองได้
		 ในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรการและกลไกของหลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้
ตามกฎหมายไทยนั้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
		 (1) เพือ่ แก้วกิ ฤตปัญหาทางการเมืองทีเ่ ป็นเหตุสำ� คัญท�ำให้รฐั ธรรมนูญต้องสิน้ สุด
การใช้บังคับ ผู้วิจัย เห็นควรก�ำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญท�ำหน้าที่ในการวินิจฉัยในกรณีที่
เกิดวิกฤตทางการเมืองในกรณีทมี่ ปี ระเด็นปัญหาทีเ่ กีย่ วกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และ
เปิดโอกาสให้ฝา่ ยต่าง ๆ โดยเฉพาะฝ่ายข้างน้อยสามารถยืน่ เรือ่ งไปยังศาลรัฐธรรมนูญได้
แต่ทั้งนี้ต้องพัฒนาให้มีหลักประกันความเป็นอิสระและความเป็นกลางของตุลาการ
รัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง
		 (2) เพือ่ ท�ำให้มาตรการในการคุม้ ครองฝ่ายข้างน้อยมีผลในทางปฏิบตั ิ และท�ำให้
รัฐธรรมนูญมีมาตรการและกลไกที่สมบูรณ์ในการถ่วงดุลกับระบบเสียงข้างมากอีกทั้ง
เพื่ อ เป็ น การคุ ้ ม ครองฝ่ า ยข้ า งน้ อ ย จึ ง จ� ำ เป็ น ที่ จ ะต้ อ งสร้ า งมาตรการและกลไก
ให้ ฝ่ายข้างน้อย หรือส่วนหนึ่งขององค์กรกลุ่มดังกล่าวมีสิทธิที่จะเสนอเรื่องไปยัง
ศาลรัฐธรรมนูญได้ เพือ่ ให้ฝา่ ยข้างน้อยใช้กลไกของศาลรัฐธรรมนูญเข้าตรวจสอบฝ่ายข้างมากได้
ตามแนวทางของรัฐธรรมนูญเยอรมนี
		 (3) มาตรการทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับหลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้
โดยเฉพาะมาตรการยุบพรรคการเมือง ควรได้รบั การบัญญัตเิ อาไว้โดยตรงในบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความแน่นอนชัดเจนและเพื่อให้เกิดความชอบธรรมใน
ทางรัฐธรรมนูญอย่างเพียงพอ ที่จะให้อ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญกระท�ำการที่อาจเป็นการ
กระทบต่อสิทธิข้ันพื้นฐานและเสรีภาพของพรรคการเมืองทั้งหลายได้ นอกจากนี้การ
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ก�ำหนดเงื่อนไขในการใช้อ�ำนาจตามหลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้เอาไว้โดยตรง
ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ยังเป็นการปิดช่องทางที่ฝ่ายนิติบัญญัติอาจอาศัยเสียง
ข้างมากในรัฐสภาเพื่อก�ำหนดเหตุในการยุบพรรคการเมืองที่กว้างออกไปกว่าความ
มุง่ หมายของหลักประชาธิปไตยทีป่ กป้องตนเองได้ ซึง่ ท้ายทีส่ ดุ การใช้อำ� นาจของรัฐสภา
ในลักษณะดังกล่าวอาจมีผลเป็นการท�ำลายระบบพรรคการเมืองลงทั้งระบบก็เป็นได้
		 (4) ในการก�ำหนดเหตุในการยุบพรรคการเมืองไว้ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
นั้น ควรก�ำหนดเหตุในการยุบพรรคการเมืองให้มีลักษณะแคบและสอดคล้องกับหลัก
ประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้อย่างแท้จริง ซึ่งหมายถึง การก�ำหนดเหตุในการยุบ
พรรคการเมืองเพื่อต่อต้านพรรคการเมืองที่มีความมุ่งหมายในการท�ำลายระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง หรือมีความมุง่ หมายในการน�ำระบอบการปกครองรูปแบบอืน่
มาใช้แทนระบอบประชาธิปไตยเท่านั้น ทั้งนี้ โทษยุบพรรคการเมืองตามกฎหมายนั้น
ไม่ควรน�ำมาใช้กับการกระท�ำของพรรคการเมืองที่เพียงแต่กระท�ำผิดกฎหมายเลือกตั้ง
เท่านัน้ เพราะในกรณีเช่นว่านัน้ โทษทีม่ คี วามเหมาะสม คือ โทษทีล่ งกับบุคคลหรือสมาชิก
ของพรรคการเมืองทีก่ ระท�ำผิดกฎหมายเลือกตัง้ เป็นราย ๆ ไป การไม่นำ� เหตุการณ์กระท�ำ
ผิดกฎหมายเลือกตั้งมาเป็นเหตุผลโดยตรงในการยุบพรรคการเมืองนั้น ย่อมเป็นการ
รักษาไว้ซึ่งเอกสิทธิ์และความเป็นอิสระของพรรคการเมืองในการที่จะเข้าร่วมในการ
ก่อตั้งเจตจ�ำนงทางการเมืองร่วมกับประชาชน และจะท�ำให้ไม่เป็นการเปิดโอกาส
ให้มีการใช้แรงกดดันทางการเมือง หรือกลไกการต่อสู้ทางการเมืองเข้ามามีอิทธิพล
ต่อการด�ำรงอยู่หรือการล่มสลายลงของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
		 (5) บทบัญญัติมาตรา 49 ของรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2560 ซึ่งก�ำหนดสิทธิ
ในการต่อต้านการกระท�ำทีเ่ ป็นการล้มล้างรัฐธรรมนูญหรือเป็นปฏิปกั ษ์ตอ่ การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยนั้น ควรก�ำหนดกรอบให้มีความชัดเจนว่า การกระท�ำใดที่ถือเป็น
การกระท�ำทีเ่ ป็นปฏิปกั ษ์หรือเป็นการล้มล้างการปกครอง ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นการจ�ำกัดดุลพินจิ
ของผู้ใช้และตีความรัฐธรรมนูญ นอกจากนั้น ควรก�ำหนดให้มีความชัดเจนว่าบุคคลใด
หรือองค์กรใดบ้างที่เป็นผู้มีสิทธิในการยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้พิจารณา
ในเรื่องดังกล่าวด้วย วัตถุประสงค์ในการก�ำหนดเงื่อนไขการใช้สิทธิดังกล่าวให้มีความ
ชัดเจนนั้น เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความพยายามในการใช้กลไกทางรัฐธรรมนูญ
ดังกล่าวในการยับยั้งการด�ำเนินการตามปกติของรัฐสภา โดยเฉพาะการแก้ไขเพิ่มเติม
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รัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ เพราะหากองค์กรที่มีอ�ำนาจในการวินิจฉัยเกี่ยวกับการกระท�ำที่เป็น
ปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญใช้อ�ำนาจตามมาตรา 49 นี้อย่างกว้างขวางแล้ว อาจมีผลที่เป็น
อุปสรรคต่อการด�ำเนินการของรัฐสภาและของฝ่ายทางการเมืองทั้งหลายได้ด้วย
การก�ำหนดเงื่อนไขการใช้อ�ำนาจให้มีความชัดเจนจึงน่าที่จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้
		 (6) เมื่อเปรียบเทียบกับระบบกฎหมายเยอรมัน ซึ่งมีการจัดตั้งหน่วยงานพิทักษ์
รัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐฝ่ายปกครองขึ้นท�ำหน้าที่ในการสืบหาข้อมูลทั้งหลาย
ที่เกี่ยวข้องกับการกระท�ำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญแล้ว ผู้วิจัยมีความเห็นว่า กลไก
ดังกล่าวแม้จะมีประโยชน์ แต่ก็มีโทษไม่น้อย กล่าวคือ การใช้กลไกดังกล่าวอาจมีผล
โดยตรงเป็นการกระทบต่ออิสระในการด�ำเนินการของพรรคการเมืองได้ และยังยากทีจ่ ะ
ควบคุมตรวจสอบการใช้อ�ำนาจในลักษณะดังกล่าวด้วย ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากบริบท
ทางการเมืองและทางกฎหมายในประเทศไทย ที่หลักนิติรัฐยังไม่ได้รับการสถาปนาขึ้น
อย่างมัน่ คงแล้ว ผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่า ยังไม่เป็นการสมควรทีจ่ ะน�ำกลไกดังกล่าวนัน้ มาใช้
ในระบบกฎหมายไทย ทัง้ นี้ มีความเห็นต่อไปว่า องค์กรหลักทีจ่ ะต้องท�ำหน้าทีต่ ามหลัก
ประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้นั้น ยังควรที่จะเป็นศาลรัฐธรรมนูญต่อไป
		 6.2.3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้างคุณค่าของประชาธิปไตยโดยพลเมือง
		 เมื่อพิจารณาสภาพสังคมการเมืองของประเทศตะวันตกที่มีความมั่นคงทาง
ประชาธิปไตย พบว่า นอกเหนือจากการออกแบบรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรตาม
แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมเพือ่ คุม้ ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ก�ำหนดกลไกตรวจสอบ
การใช้อำ� นาจรัฐ ตลอดจนเสริมสร้างเสถียรภาพและประสิทธิภาพให้รฐั บาลแล้ว ประเทศ
เหล่านั้นได้ใช้วิธีการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบพลเมือง (Civic Culture)
ผ่านกระบวนการจัดการศึกษาทีเ่ รียกว่า “การศึกษาเพือ่ สร้างความเป็นพลเมือง” (Civic
Education) กล่าวคือ วิธกี ารสร้างความเป็นพลเมืองให้เข้มแข็งทัง้ โดยการศึกษาในระบบ
โรงเรียนและการศึกษานอกระบบ
		 การศึกษาในระบบเป็นกระบวนการทีส่ ง่ เสริมความรู้ ความเข้าใจและการปลูกฝัง
บ่มเพาะวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ เพราะ
กระบวนการศึกษาในระบบสามารถเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบ
ประชาธิปไตย ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ กล่าวคือในทางทฤษฎี การศึกษาใน
ระบบสามารถสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับปรัชญาหรืออุดมการณ์ของประชาธิปไตย
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หลักการของระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยได้อย่างถูกต้องและชัดเจน ในขณะเดียวกันการศึกษาในระบบยังเปิด
โอกาสให้ผเู้ รียนมีโอกาสฝึกปฏิบตั วิ ถิ ปี ระชาธิปไตยผ่านกิจกรรมการเรียนรูแ้ ละกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนต่าง ๆ เช่น ชมรมยุวชนนักประชาธิปไตย ชมรมโต้วาที หรือแม้แต่การ
จัดการเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน ทั้งนี้ เพื่อหล่อหลอมให้
ผู้เรียนได้ซึมซับคุณค่าของประชาธิปไตย ซึ่งจะพัฒนาไปสู่ความเชื่อมั่นและถือปฏิบัติ
อย่างเป็นแบบแผน จนกลายเป็นผู้มีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยหรือ
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบพลเมืองอย่างมั่นคง
		 ส�ำหรับสังคมที่ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาไม่มากนัก กระบวนการศึกษา
ในระบบไม่มสี มรรถนะในการอบรมหล่อหลอมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับ
ระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ทั้งนี้เพราะประชาชนที่มีโอกาสศึกษาอยู่ในโรงเรียน
มีจ�ำนวนน้อย หรืออาจมีโอกาสศึกษาเฉพาะในระดับต�่ำ เช่น ระดับประถมศึกษา ท�ำให้
ประชาชนที่อยู่นอกระบบการศึกษาขาดโอกาสที่จะเรียนรู้และท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับ
คุณค่าของระบอบประชาธิปไตย วิถีชีวิตจึงตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของความเชื่อดั้งเดิม
ที่ปลูกฝังถ่ายทอดสืบต่อกันมาเป็นเวลานาน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวัฒนธรรมแบบอ�ำนาจ
นิยม คือการยอมรับอ�ำนาจของผูป้ กครองโดยไม่โต้แย้ง และถือว่าวิธกี ารด�ำรงชีวติ ของตน
เป็นผลมาจากกรรมเก่าแต่ชาติปางก่อน โดยยอมรับว่าประชาชนมีฐานะต้อยต�่ำในทาง
สังคม มีหน้าทีจ่ ะต้องเคารพผูป้ กครอง ภายใต้วถิ แี ห่งวัฒนธรรมดังกล่าวท�ำให้ประชาชน
ไม่เข้าใจถึงคุณค่าของระบอบประชาธิปไตย ถึงแม้จะมีโอกาสได้รับการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย ก็มักจะตกเป็นเหยื่อของนักการเมืองผู้แสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตน ส่งผลให้การพัฒนาประชาธิปไตยเต็มไปด้วยอุปสรรค
		 ดั ง นั้ น แนวทางในการแก้ ไขเพื่ อ เปลี่ ย นแปลงวั ฒ นธรรมทางการเมื อ งของ
ประชาชนแบบอ�ำนาจนิยมไปเป็นประชาธิปไตย และวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟา้
ไปเป็นแบบพลเมือง จึงต้องมุ่งเน้นที่การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชน
ส่วนใหญ่ที่อยู่นอกระบบการศึกษาศรัทธา เชื่อมั่นและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติแทนความ
เชือ่ ดัง้ เดิม ซึง่ สามารถท�ำได้โดยการจัดโครงการรณรงค์เพือ่ เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจ
ต่อคุณค่าของประชาธิปไตย ทั้งการเข้าถึงประชาชนโดยตรงและผ่านสื่อต่าง ๆ ได้แก่
สื่อวิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์และอินเตอร์เน็ต แต่การด�ำเนินการดังกล่าวต้องกระท�ำอย่าง
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ต่อเนื่องไม่ขาดตอน เพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนนอกระบบการศึกษาจะได้รับความรู้
ความเข้าใจ และตระหนักในคุณค่าของประชาธิปไตยอย่างแท้จริง เพื่อการดังกล่าว
จ�ำเป็นที่จะต้องอาศัยทั้งแนวทางของรัฐธรรมนูญนิยมในการสร้างมาตรการและกลไก
ในการวางโครงสร้างพื้นทางการปกครองที่สอดคล้องกับสภาพสังคมวิทยาของไทย
แต่ในขณะเดียวกันสังคมไทยจ�ำเป็นจะต้องพัฒนาให้มีการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง
(civic education) อย่างจริงจัง เพื่อเป็นส่วนช่วยในการประคับประคองความมั่นคง
และเข้มแข็งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไทย อาจกระท�ำได้โดยการก�ำหนด
หลักการดังกล่าวไว้ในรัฐธรรมนูญ หรืออาศัยอ�ำนาจในทางบริหารในการด�ำเนินการ
ดังกล่าว
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ภาคผนวก 1

สรุปผลการสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ผู้วิจัยได้จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลการศึกษา
และเพือ่ น�ำข้อเสนอแนะทีไ่ ด้รบั จากการประชุมหรือสัมมนามาปรับปรุงผลการศึกษาให้
ถูกต้องสมบูรณ์ โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาทีเ่ กี่ยวข้อง รวมถึงส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง อาทิ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ส�ำนักงานศาลปกครอง ส�ำนักงานศาลยุติธรรม ส�ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ส�ำนักงานอัยการสูงสุด ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา ส�ำนักงาน
ศาลยุติธรรม ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส�ำนักงานเลขาธิกาคณะรัฐมนตรี
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องจากมหาวิทยาลัยของรัฐหรือเอกชน นักวิชาการอิสระ
เข้าร่วมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย
โดยได้จดั สัมมนาขึน้ ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้อง VENUS
ชัน้ 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ ถนนก�ำแพงเพชร 6 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
โดยมีก�ำหนดการสัมมนาดังนี้
09.00 - 09.30 น. ลงทะเบียน
09.30 - 10.15 น. น�ำเสนอผลการศึกษาโครงการศึกษาวิจัย
		
โดยคณะผู้วิจัย
		
ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ (หัวหน้าโครงการวิจยั )
		
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร
		
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์
		
อาจารย์ ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์
10.15 - 10.30 น. รับประทานอาหารว่าง
10.15 - 11.00 น. วิพากษ์ผลการศึกษาวิจัย โดย
		
ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ และ
		
ศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ
11.00 - 12.00 น. รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมสัมมนา
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
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1) รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็น
1. ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กิตติยานุงพงศ์
4. อาจารย์ ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์
5. ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร เจริญธนาวัฒ
6. ศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ
7. นายเชาวนะ ไตรมาศ
8. นายอดิเทพ อุยยะพัฒน์
9. นางสาวกนกวรรรณ ชมะโชติ
10. นายรงค์รัชต์ จันทร์สุวรรณ
11. นางสาววิจิตราภรณ์ โพธิ์ชัย
12. นางสาวพัชราภรณ์ ทองปานดี
13. ดร.อนันต์ คงเครือพันธุ์
14. นายชวิศ เหล่าปิยะสกุล
15. นางสาวนิตา บุณยรัตน์
16. นางภัทริตา สุคุณณี
17. นางสาววัลทนา จ�ำปาทอง
18. นางสาวศิริวรรณ มนอัตระผดุง
19. นายอลนกรณ์ ค�ำด้วง
20. นายจารุพัฒน์ คุ้มรุ่งเรือง
21. นางสาวแสงนภา กออุดม
22. นายภูมิธิป ปฏิสนธิ
23. นางบุณยวีร์ สอนสุภาพ
			
24.		นางสาวเกจกานต์ สุวรรณมณี
25.		นางสาวกันตา เศวตวงศ์
26.		นางสาวลีลานาฏ พิมพ์พัฒน์
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หัวหน้าโครงการวิจัย
ผู้วิจัย
ผู้วิจัย
ผู้วิจัย
ผู้วิพากษ์ผลการศึกษาวิจัย
ผู้วิพากษ์ผลการศึกษาวิจัย
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ส�ำนักงานศาลปกครอง
ส�ำนักงานศาลปกครอง
ส�ำนักงานศาลปกครอง
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร
ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ส�ำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ส�ำนักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ
ส�ำนักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ
ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
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27.		นายธันวา ชัยประเสริฐ
28.		นายนิพนธ์ ทองสุกดี
29.		นายศึกษา ศรียาภัย
30.		นายวรัญชัย โชคชนะ
31.		ดร.ณัฐภา จันทกุล
32.		ว่าที่เรือโทเชาวลิต จันมณี
33.		นายณัฐศักย์ ดีศรี
34.		นางสาวสายสุวรรณ เกตุด�ำ
35.		นายกิตติธัช พรพุทธพงศ์
36.		อาจารย์ ดร.สุนิสา อิทธิชัยโช
37.		อาจารย์กิตติศักดิ์ หนูชัยแก้ว
38.		นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์
39.		รองศาสตราจารย์ สุรสวดี หุ่นพยนต์
			
40.		นายศรีลัย ท่าคล่อง
41.		นายณัฐวุฒิ อวพระ

ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
เทศบาลนครระยอง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมการปกครอง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกริก
สถาบันอิศรา
มูลนิธิองค์กรกลาง
เพื่อประชาธิปไตย
พรรคชาติพัฒนา
พรรคการเมือง

2) สรุปข้อเสนอแนะ

จากการสัมมนารับฟังความคิดเห็น ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิพากษ์ผลงาน ดังมี
รายละเอียดต่อไปนี้

ศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ :

รัฐธรรมนูญฉบับไวมาร์ ซึง่ เป็นแนวความคิดทีน่ ำ� มาสูง่ านวิจยั นี้ รัฐธรรมนูญฉบับ
ไวมาร์ เป็นรัฐธรรมนูญที่อาภัพ แต่อย่างไรก็ตาม ฝรั่งเศสได้น�ำแนวความคิดจาก
รัฐธรรมนูญฉบับไวมาร์มาใช้จนประสบความส�ำเร็จในหลาย ๆ เรือ่ ง ดังนัน้ ความล้มเหลว
ของรัฐธรรมนูญฉบับไวมาร์ไม่ได้อยู่ที่ตัวรัฐธรรมนูญเป็นหลัก แต่อยู่ที่ผู้ใช้ ผู้ตีความ
รัฐธรรมนูญ ผู้ใช้รัฐธรรมนูญเป็นส่วนส�ำคัญว่าจะเข้าใจเนื้อหาในรัฐธรรมนูญมากน้อย
แค่ไหน ซึ่งมีประเด็นที่งานวิจัยนี้ได้กล่าวถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับไวมาร์ แต่แท้
ที่จริงแล้วอาจจะไม่ได้มีการแก้ไขเลย แต่เป็นการอาศัยบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญนั้นเอง
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ว่าด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในมาตรา 76 ท�ำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญค่อนข้างยาก
เนื่องจากต้องมีองค์ประชุม 2 ใน 3 ซึ่งมากกว่าปกติ และมติของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ต้อง 2 ใน 3 เช่นเดียวกัน แต่ปัญหาไม่ได้เกิดจากมาตรานี้โดยตรง แต่เกิดจากการ
ตีความของนักกฎหมายว่าในกฎหมายทัว่ ไปทีผ่ า่ นสภาด้วยมติ 2 ใน 3 ถูกพิจารณารวมว่า
สามารถแก้รัฐธรรมนูญโดยอัตโนมัติได้ โดยไม่ต้องไปแก้รัฐธรรมนูญ นี่คือแนวปฏิบัติ
ของนักกฎหมาย ทีท่ ำ� ให้รฐั ธรรมนูญถูกลดความส�ำคัญลง โดยความเชือ่ ว่า เสียงข้างมาก
เหมือนกัน แต่ในความเป็นจริงนั้นไม่เหมือนกัน ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่วนในรายละเอียดของงานวิจัยมีความเห็นว่า
1. ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขการสะกดค�ำ
2. หน้า 273 เรือ่ งค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ มีการระบุเลขค�ำวินจิ ฉัย ทัง้ 12
หรือ 52 ซึ่งจะปรากฎสลับไปมาในสารบัญ เนื้อหา และหน้าสุดท้าย
3. ในแง่ของรูปแบบ มีประเด็นในเรือ่ งของการอ้างอิง ในเชิงอรรถที่ 379 ทีอ่ า้ งถึง
บันทึกการประชุมกรรมาธิการ ควรจะอ้างบันทึกก่อน
4. การอ้างแนวความคิดของจอห์น ล้อก ก็ได้ไปอ้าง Secondary Source ควร
อ้างจากงานเขียนของจอห์น ล็อกโดยตรง ซึ่งเมื่อไปอ่านจะพบว่า แนวความคิดของ
จอห์น ล้อก มีความเป็นระบบ ขัน้ ตอน และตรรกะ มีความส�ำคัญกับการปกครองของไทย
มาก และมีประโยชน์ต่อประเทศชาติ ดังนั้น การอ้างอิงควรอ้าง Primary Source
5. ประเด็น ค�ำพิพากษาฎีกาที่ 45/2496 ในหน้า 257 เมื่อดูฎีกาฉบับนี้ ไม่ควร
อย่างยิ่งที่จะมองข้ามหมายเหตุท้ายฎีกา ซึ่งเขียนโดย ศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย
ซึง่ ขณะนัน้ อยูส่ ำ� นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การปฏิวตั หิ รือรัฐประหารนัน้ ในครัง้ แรก
เป็นการผิดกฎหมาย แต่เมื่อใดผู้ท�ำการปฏิวัติหรือรัฐประหารจนส�ำเร็จบริบูรณ์ ก็เป็น
รัฏฐาธิปตั ย์ มีอำ� นาจสูงสุดในรัฐ ซึง่ ในส่วนนีป้ ระชาชนเองก็มสี ว่ นทีจ่ ะท�ำให้การปฏิวตั นิ นั้
ส�ำเร็จหรือล้มเหลว ซึ่งหากว่าประชาชนไม่ได้สนใจ ก็อาจจะส่งผลให้เกิดการกระท�ำ
ในลักษณะดังกล่าวบ่อยครั้ง ฉะนั้น รัฏฐาธิปัตย์จึงอยู่ในฐานะที่จะให้รัฐธรรมนูญใหม่
และยกเลิกกฎหมายเดิม บัญญัติกฎหมายใหม่ตามใจชอบ ศาลรับรองผลของการปฏิวัติ
หรือรัฐประหาร ซึ่งท�ำได้ส�ำเร็จและผู้กระท�ำได้กลายเป็นผู้มีอ�ำนาจอย่างแท้จริงในรัฐ
อย่างแน่นอน ซึ่งมีแง่มุมที่สามารถน�ำมาสู่การวิเคราะห์ในประเด็นเหล่านี้ได้
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6. ประเด็นต่อไปคือ หัวข้อ 3.3.4 หน้า 312 ประเด็นเกีย่ วกับการเชือ่ มโยงความคิด
เรือ่ ง ข้อความคิดว่าด้วยการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็น
ประมุข กับรัฐธรรมนูญกับหลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ ควรแสดงให้เห็นความ
เชือ่ มโยงระหว่างแนวความคิดทัง้ สอง ซึง่ เหมือนว่าจะเน้นไปในส่วนของรัฐธรรมนูญจารีต
ประเพณี ซึง่ เป็นเรือ่ งวิวฒ
ั นาการเกีย่ วกับหลังการเปลีย่ นแปลงการปกครอง คณะราษฎร
จะปฏิบัติต่อสถาบันอีกแบบหนึ่ง แต่เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งส�ำคัญสมัย จอมพล ป.
และจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ก็จะน�ำมาสู่การปฏิบัติอีกแบบหนึ่ง และที่เห็นชัดที่สุดคือ
ช่วง รสช. ทีร่ บั พระบรมราชโองการแต่งตัง้ เป็นประธาน รสช. ซึง่ สะท้อนว่าทหารในตอนนัน้
ไม่ได้มีความเป็นปึกแผ่น ซึ่งจะต้องอิงสถาบันพระมหากษัตริย์ ก็อาจจะเป็นประเด็น
ที่น�ำมาสู่การวิเคราะห์ได้ด้วยเช่นเดียวกัน เป็นเรื่องที่จะต้องใช้ความระมัดระวังในการ
วิเคราะห์อยู่พอสมควร
7. ส่วนของบทสรุป หน้า 316 ทีเ่ ขียนว่า ประชาชนบางกลุม่ หรือคณะรัฐประหาร
เห็นว่า หากจะแก้ไขวิกฤตทางการเมืองและเปลีย่ นผูบ้ ริหารประเทศใหม่ ก็ตอ้ งยอมศูนย์
เสียรัฐธรรมนูญทีใ่ ช้บงั คับอยู่ ส่วนนีเ้ ป็นหัวใจของงานวิจยั นี้ เพราะการปฏิวตั ิ รัฐประหาร
ที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งก็เพื่อเปลี่ยนผู้บริหารใหม่ แต่ท�ำไม่ได้จริง ตามกลไกที่มีอยู่ ในส่วนนี้
น่าจะต้องเพิ่มประเด็นวิเคราะห์เกี่ยวกับวิธีการให้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องไปท�ำผิดกฎหมาย
หรือล้มล้างการปกครอง หรือช่องทางที่ท�ำให้ผู้บริหารประเทศออกจากต�ำแหน่งง่ายขึ้น
เพราะผู้มีอ�ำนาจของไทย มักจะมีความไม่ชอบมาพากล และไม่อยากออกจากต�ำแหน่ง
ซึ่งแตกต่างไปจากประเทศญี่ปุ่น ที่มีการแสดงความผิดชอบด้วยการลาออก จะสร้าง
กลไกใดเพือ่ ให้เกิดวัฒนธรรมใหม่ ๆ ขึน้ มา สามารถมีความรับผิดชอบ และสามารถลาออก
ได้ง่ายกว่าที่เป็นอยู่
8. ในส่วนของข้อเสนอแนะ (1) แยกรัฐธรรมนูญเป็นหลายฉบับ ซึง่ ไม่สอื่ ให้เห็นว่า
ประโยชน์ของรัฐธรรมนูญฉบับคืออะไร เพราะเมือ่ ถูกยกเลิกก็ตอ้ งยกเลิกทัง้ หมดเช่นเดียว
กับที่เป็นมา ซึ่งก็มีตัวอย่างจาก ประเทศอิสราเอล ที่ได้มีการแบ่งรัฐธรรมนูญออกเป็น
หลายฉบับแต่กย็ งั ไม่ทราบแนวคิดและเหตุผลของการแบ่งรัฐธรรมนูญดังกล่าวนัน้ ทางผู้
วิจัยจะต้องน�ำเสนอถึงประโยชน์ที่จะได้รับในส่วนนี้ด้วย (2) ก. ขอให้ท�ำให้เป็นรูปธรรม
ให้มากขึน้ หรือมีตวั อย่างประกอบ (2) ข. ซึง่ เป็นข้อเสนอแนะทีศ่ าลรัฐธรรมนูญท�ำอยูแ่ ล้ว
อาจจะต้องดูในรายละเอียดเพิ่มเติมว่ามีอะไรแตกต่างไปจากที่ศาลรัฐธรรมนูญท�ำแล้ว
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หรือไม่ นอกจากนั้นยังมีเรื่องของ Verfassungsschutz แนวคิดของเยอรมัน ข้อดีคือ
จะต้องมีการเก็บข้อมูลผู้ที่มีพฤติกรรมของผู้ที่มีปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ เพราะคนที่มี
ประวัติส่งผลต่ออนาคตในการรับราชการ นอกจากนั้นในแง่ลบคือ เป็นประเด็นเรื่อง
ความไม่ชัดเจน หรือเรื่องในการรับราชการลับ

ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ :

มีข้อเสนอแนะต่องานวิจัยดังนี้
1. ในส่วนของหลักวิธวี จิ ยั ทางกฎหมายจะมีรปู แบบนิตวิ ธิ คี ดิ ทางกฎหมาย บทที่ 1
ถึงบทสุดท้ายจะต้องมีความสัมพันธ์ซงึ่ กันและกัน บทที่ 1 ถ้าอ่านทัง้ หมดจะเห็นภาพ ซึง่
เมือ่ อ่านชือ่ เรือ่ งทีบ่ อกว่า “ศาลรัฐธรรมนูญกับแนวคิดประชาธิปไตยทีป่ กป้องตนเองได้”
อาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้ปกป้องประชาธิปไตย
2. ส่วนของปัญหาการวิจัยในบทที่ 1 ซึ่งสมมติฐานอันเป็นค�ำตอบของงานวิจัย
ไม่ได้ปรากฎอยูใ่ นบทน�ำ ซึง่ การเขียนสมมติฐานเป็นการคาดคะเนค�ำตอบประมาณ 80%
ว่าในที่สุดบทสรุปจะมีค�ำตอบไปในทิศทางใด ไม่คาดเคลื่อน ทั้งนี้กรอบแนวคิดงานวิจัย
ก็ควรจะอยู่ในบทที่ 1 ด้วย เป็นฐานการพิสูจน์ว่าทฤษฎีต่าง ๆ ที่ปรากฎในบทที่ 2 จะ
น�ำไปสู่บทที่ 3 4 และ 5 จนถึงบทสรุปอย่างไร
3. ในบทที่ 3 หลักประชาธิปไตยทีป่ กป้องตนเองได้ของรัฐต่างประเทศ มีนำ�้ หนัก
ไปตกที่ประเทศเยอรมันมากที่สุด ละเอียด และเห็นภาพ ซึ่งผู้วิจัยจะต้องน�ำไปใช้ใน
บทวิเคราะห์ ซึ่งจะต้องน�ำไปเชื่อมโยงในบทที่ 5 และควรจะท�ำตารางเปรียบเทียบ หลัก
ประชาธิปไตยทีป่ กป้องตนเองของ 5 ประเทศ จะท�ำให้ภาพชัดขึน้ และวิเคราะห์อกี ครัง้ ว่า
มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร จากนัน้ จึงจะน�ำไปสูก่ ารเปรียบเทียบและวิเคราะห์
ในส่วนของประเทศไทยต่อไป
4. ในบทที่ 4 เป็นเรื่องของประเทศไทย ซึ่งละเอียดมาก ตั้งแต่พัฒนาการก่อนปี
2540 และหลัง 2540 จนมาถึงปัจจุบันในปี 2560 บทที่ 4 ถือเป็นหัวใจของงานวิจัย
5. ในส่วนของค�ำทีว่ า่ “การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันทรงมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข” หากเทียบกับเยอรมันแล้ว อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ซึ่งหมายถึง
ระบอบการปกครองเสรีประชาธิปไตย ซึ่งคือสิ่งเดียวกันแต่อาจจะคนละความหมาย
ซึ่งในเรื่องประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ก็จะต้องสอดคล้องระบอบการปกครองเสรี

_20-0283(001-536)P5.indd 522

14/7/2563 BE 10:22

ศาลรัฐธรรมนูญกับแนวคิดประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ (Sustainable Democracy) | 523

ประชาธิปไตยของเยอรมัน และในส่วนของไทยแนวคิดประชาธิปไตยทีป่ กป้องตนเองได้
ก็จะต้องสอดคล้องกับระอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ผูว้ จิ ยั ควรพิจารณาความส�ำคัญของ “อันมีพระมหากษัตริยเ์ ป็นประมุข”
ของไทยว่ า คื อ อะไร ซึ่ ง หากพิ จ ารณาว่ า ไทยเกิ ด มากจากการผสมระหว่ า งระบบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์และระบอบประชาธิปไตย ซึง่ สองระบบนีเ้ ป็นระบอบทีแ่ ตกต่างกัน
และก็มีหลักที่ขัดแย้งกัน ซึ่งเราจะต้องท�ำให้ทั้งสองระบอบนี้อยู่ด้วยกันได้ จะต้องรักษา
สถาบันพระมหากษัตริย์ และรักษาประชาธิปไตยไว้ดว้ ย ในการตีความหมายส่วนนีจ้ ะต้อง
วิเคราะห์ส่วนนี้ด้วย เช่น การตีความค�ำว่า “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” ในระบอบ
ประชาธิปไตย และในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเ์ ป็นประมุข มีความหมาย
ที่แตกต่างกัน ซึ่งจะต้องพิจารณาว่าเมื่อศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินต้องตัดสินอย่างไร
6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ ในกรณีที่ถ้าหากไม่ต้องแบ่งรัฐธรรมนูญ จะเป็นไป
ได้หรือไม่ที่จะน�ำการยุบพรรคการเมืองไปไว้ในรัฐธรรมนูญของไทย

ดร.เชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

มีข้อเสนอแนะต่องานวิจัยดังนี้
1. อยากให้ผู้วิจัยเน้นการเปรียบเทียบกับต่างประเทศ เพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์
ได้ง่าย (practical & simplify) จึงอยากให้ผู้วิจัยชี้
		 1.1 กลุ ่ ม อาการ หรื อ ภาวะอั น ไม่ พึ ง ประสงค์ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ต่ อ ระบอบ
ประชาธิปไตยใน 2 มุม ทั้งมุมที่เป็นภัยคุกคามจากภายนอก และมุมภายในคือภาวะโรค
ซึ่งอาจเกิดจากภูมิคุ้มกันที่มีการท�ำลายตัวเองได้
		 1.2 อยากให้ชว่ ยชีว้ า่ ทัง้ ภาวะภัยกับภาวะโรคดังกล่าว มีการกระท�ำ (action)
ใดบ้างทีเ่ ป็นเครือ่ งบ่งชีห้ รือพฤติการณ์ทเี่ ป็นรูปแบบ (pattern) ใดทีเ่ ราเห็นและจับต้องได้
ที่เป็นรูปธรรม
		 1.3 ตัวกระท�ำ เป็นผู้ใดบ้าง
2. การกระท� ำ ที่ ก ระท� ำ ที่ ล งมาสู ่ ตั ว ประชาธิ ป ไตยเป็ น การกระท� ำ ในมิ ติ
(dimension) ใดต่อ doctrine/ regime/ institution/ process/ structure/ function
ในทางประชาธิปไตย การกระท�ำในระดับใดก่อให้เกิดปัญหาที่เป็นทั้งภัยทั้งโรคได้
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3. การกระท�ำดังกล่าวในรัฐ ในระบบการเมืองนั้นมีผลต่อประชาธิปไตยใน
ระดับใด มีความรุนแรงในระดับใด หากเปรียบเป็นการท�ำร้ายร่างกายถึงขั้นบาดเจ็บ
ระดับสาหัสหรือไม่ หรือระดับถึงแก่ชีวิตหรือไม่ จึงจะดูได้ว่าภัยที่จะเกิดจะมีระดับ
ความรุนแรงระดับใด การปกป้องจะได้มีมาตรการที่สอดคล้องกัน
4. หลักการทีค่ วรจะเป็นในการปกป้องประชาธิปไตย เช่น มาตรการทางการเมือง
มาตรการทางกฎหมาย หรือมาตรการที่ผสมกัน ควรใช้หลักอะไร ตรงไหน อย่างไร และ
ต้องชอบธรรม (legitimacy) ด้วย แม้ว่าจะมีความชอบด้วยกฎหมาย (legality) แล้ว
ก็ตาม
5. การปกป้องนี้มุ่งไปที่เป้าหมายใดของประชาธิปไตย โดยไม่ให้เกิดปัญหาอื่น
ตามมา ซึง่ ผูว้ จิ ยั ก็คงมีความกังวลเดียวกันว่า การกระท�ำการในการปกป้องแล้วต้องไม่เป็น
การท�ำลายสิทธิเสรีภาพ ไม่ให้เกิด contrast ไม่ให้สิทธิเสียหาย ไม่ให้การมีส่วนร่วมต้อง
เสียหาย คือพิจารณาการขัดกันและพิจารณาการแลกกัน เช่น เพือ่ รักษาชีวติ ต้องยอมสละ
อวัยวะ ในทางปฏิบตั จิ ะเกิดขึน้ ได้หรือไม่ เช่น รักษา regime แต่ยอมเสีย function หรือ
ยอมเสีย institution หรือยอมเสียโครงสร้าง เกิดขึ้นได้หรือไม่ เช่น คุณค่าพื้นฐาน
บางอย่างเป็นสิ่งส�ำคัญในระบอบแต่ว่าคุณค่านั้นอาจจะถูกจ�ำกัดได้ เพื่อรักษาไว้ซึ่ง
หลักการที่ส�ำคัญกว่าของประชาธิปไตย
6. อยากให้ช่วยชี้แนะการสร้างดุลยภาพ ระหว่างการป้องกันกับการไม่ป้องกัน
ควรใช้ treatment แบบไหนที่เป็นผลบวก มากกว่าผลลบ เหมือนการรักษาทางยากับ
การสร้างสุขภาพให้แข็งแรง บางครั้งการขัดกันต้องแลกกัน แล้วดุลยภาพที่เหมาะที่ควร
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กลไก
1. กลไกในระดับ
รัฐธรรมนูญ

ไทย
รัฐธรรมนูญ 2560
หัวใจส�ำคัญขอรัฐธรรมนูญ
ได้แก่ “หลักการพื้นฐาน
การปกครองในระบอบ
ประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระ
มหากษัตริย์เป็นประมุข”

เยอรมัน
กฎหมายพื้นฐาน (Basic
Law; Grundgesetz)
หั ว ใจ ส� ำ คั ญ ข อ ง ห ลั ก
ประชาธิ ป ไตยที่ ป กป้ อ ง
ตนเองได้ ได้แก่ “ระเบียบ
พื้ น ฐานการปกครองใน
ระบอบเสรีประชาธิปไตย”
มี ค ว า ม ห ม า ย ว ่ า เ ป ็ น
“หลักการพื้ นฐานที่ มี
คุ ณ ค ่ า สู ง สุ ด ข อ ง
รัฐธรรมนูญ” ซึ่งหลักการ
พื้นฐานที่เป็นคุณค่าสูงสุด
ข อ ง รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ ต า ม
ความหมายในค�ำพิพากษา
ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ นี้
ได้แก่ หลักอ�ำนาจอธิปไตย
เป็นของปวงชน หลักการ
แบ่งแยกอ�ำนาจ หลักความ
รับผิดชอบของรัฐบาล หลัก
ความชอบด้ ว ยกฎหมาย
ของฝ่ า ยปกครอง หลั ก
ความเป็ น อิ ส ระของศาล
หลั ก การมี ห ลายพรรค
การเมือง และหลักความ
การคุ้มครองฝ่ายข้างน้อย
เป็นต้น

แคนาดา
รัฐธรรมนูญแห่ง
สหพันธรัฐแคนาดา 1982
มาตรา 52 (1) โดยได้กล่าว
ถึงหลักความเป็นกฎหมาย
สู ง สุ ด ของรั ฐ ธรรมนู ญ ได้
บั ญ ญั ติ ใ ห้ รั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งแคนาดาเป็นกฎหมาย
สูงสุด บทบัญญัติใดจะขัด
หรือแย้งหรือไม่สอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญนี้ไม่ได้

ชิลี
รัฐธรรมนูญแห่ง
สาธารณรัฐชิลี ค.ศ. 1980
แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ล่ า สุ ด ถึ ง
ค.ศ. 2005
ได้รับรองหลักการอันเป็น
หัวใจส�ำคัญของรัฐธรรมนูญ
ได้แก่ มาตรา 1 รับรองว่า
ทุ ก คนเกิ ด มาเสรี และ
เสมอภาคกั น ในศั ก ดิ์ ศ รี
และสิทธิ ครอบครัวเป็น
หน่ ว ยพื้ น ฐานของสั ง คม
และมาตรา 4 รั บ รอง
รู ป แบบการปกครองว่ า
เป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตย
มาตรา 5 รับรองว่า อ�ำนาจ
อธิปไตยเป็นของชาติ ซึ่ง
ประชาชนแสดงออกโดย
ผ่านการลงประชามติและ
การเลือกตั้ง การใช้อ�ำนาจ
อธิปไตยเป็นการจ�ำกัดสิทธิ
ตามธรรมชาติของมนุษย์
องค์กรของรัฐจึงต้องเคารพ
และเชิดชูสิทธิซึ่งรับรองไว้
ในรัฐธรรมนูญนี้ หรือสนธิ
สัญญาที่ให้สัตยาบันแล้ว

ตุรกี
รัฐธรรมนูญฉบับปี
ค.ศ. 1982
มาตรา 2 หลักการทีร่ บั รอง
ไว้ ได้แก่ หลักประชาธิปไตย
ความเป็นรัฐฆราวาส ความ
เป็ น รั ฐ สั ง คม ปกครอง
โ ด ย ยึ ด ห ลั ก นิ ติ ธ ร ร ม
ภายใต้แนวคิดความสงบ
สุ ขสาธารณะ ความเป็ น
ปึกแผ่นของชาติและความ
ยุ ติ ธ รรม การเคารพต่ อ
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนภั ก ดี ต ่ อ
ลั ท ธิ ช าติ นิ ย มของอาตา
เติรก์ และตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐาน
ความเชื่ อ พื้ น ฐานในค� ำ
ปรารภของรั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา 3 กล่าวถึง หลัก
ความเป็ น รั ฐ เดี่ ย วที่ เ ป็ น
อั น ห นึ่ ง อั น เ ดี ย ว จ ะ
แบ่งแยกมิได้

ภาคผนวกที่ 2 ตารางเปรียบเทียบกลไกของหลักประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ในแต่ละประเทศ
ฝรั่งเศส
มาตรา 5 (รัฐธรรมนูญ
ฉบับแก้ไขเพิม่ เติม ลงวันที่
4 สิงหาคม ค.ศ. 1995)
“ ป ร ะ ธ า น า ธิ บ ดี แ ห ่ ง
สาธารณรัฐต้องดูแลให้มี
การเคารพในบทบั ญ ญั ติ
ของรัฐธรรมนูญ และจะ
ต้องใช้อ�ำนาจที่มีอยู่ดูแล
การด�ำเนินการของสถาบัน
การเมื อ งแห่ ง รั ฐ ให้ เ ป็ น
ไปโดยปกติและให้มีความ
ต่อเนื่องของรัฐ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเป็นผู้
ประกันความเป็นเอกราช
ของชาติ บู ร ณภาพแห่ ง
ดิ น แดนและการเคารพ
ต่อสนธิสัญญาต่าง ๆ”
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ไทย
มาตรา 255 “การแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เป็น
การเปลีย่ นแปลงการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข หรือเปลี่ยนแปลง
รูปแบบของรัฐ จะกระท�ำ
มิได้”

การยึดหรือการท�ำให้เสีย มาตรา 18 กฎหมาย
สิทธิขั้นพื้นฐาน
พืน้ ฐานบัญญัตวิ า่ “ผูใ้ ดใช้
เสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็น โดยเฉพาะอย่างยิง่
เสรีภาพของสือ่ สารมวลชน
ตามมาตรา 5 วรรค 1
เสรี ภ าพในการสอนตาม
มาตรา 5 วรรค 3 เสรีภาพ
ในการชุมนุมตามมาตรา 8
เสรี ภ าพในการรวมกลุ ่ ม
ตามมาตรา 9 สิทธิในการ
รักษาความลับของจดหมาย

กลไก
การก�ำหนดหลักการพืน้ ฐาน
ทางรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ห ้ า ม
แก้ไขโดยการแก้ไขเพิม่ เติม
รัฐธรรมนูญ

เยอรมัน
มาตรา 79 วรรค 3 กฎหมาย
พืน้ ฐาน “การแก้ไขเพิม่ เติม
รัฐธรรมนูญที่มีผลเป็นการ
เปลี่ยนแปลงรูปของรัฐที่
เป็นแบบสหพันธรัฐ หรือ
กระทบการมีส่วนร่วมของ
มลรัฐทัง้ หลายในใช้อำ� นาจ
ในการตรากฎหมายหรื อ
กระทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐาน
ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองไว้ ใ น
มาตรา 1 ถึง 20 นั้นไม่อาจ
กระท�ำได้”
รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐแคนาดา 1982 ได้บัญญัติ
กลไกแห่งสิทธิและเสรีภาพ
ไว้ในภาคที่ 1 (มาตรา 1 - 15)
ก�ำหนดให้กฎบัตรว่าด้วยสิทธิ
และเสรีภาพของแคนาดา
(La Charte canadienne
des droits et libertés)
เป็นหลักประกันแห่งสิทธิ
และเสรี ภ าพที่ ก� ำ หนดไว้
ในรัฐธรรมนูญนี้ และจะถูก
จ�ำกัดได้แต่เฉพาะกฎหมาย

แคนาดา
รูปแบบการแก้ไขทัง้ 5 ระบบ
ได้แก่ (1) รูปแบบทัว่ ไป (2)
รูปแบบฉันทามติ (3) รูป
แบบทวิภาคีหรือพหุภาคี
(4)รูปแบบการแก้ไขเพิ่ม
เติมฝ่ายเดียวของรัฐบาล
กลางและ (5) รู ป แบบ
การแก้ไขเพิม่ เติมฝ่ายเดียว
ของรั ฐ บาลท้ อ งถิ่ น โดย
แต่ละการแก้ไขเพิ่มเติมจะ
ก� ำ หนดรู ป แบบของการ
แก้ไขเพิ่มเติมไว้ต่างกัน

ชิลี
รัฐธรรมนูญของชีลี
มาตรา 93 (3) บัญญัติให้
ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจ
ในการ “วิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หา
เกี่ ย วกั บ ความชอบด้ ว ย
รัฐธรรมนูญซึ่งอาจเกิดขึ้น
ในกระบวนการการแก้ไข
เพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ ซึ่ ง
ถูกส่งมาโดยค�ำอนุมัติของ
รัฐสภา”

ตุรกี
รัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ.
1982 บัญญัติขอบเขตใน
เชิ ง เนื้ อ หาของการแก้ ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไว้ใน
มาตรา 4 บทบั ญ ญั ติ ใ น
มาตรา 1 เกีย่ วกับความเป็น
สาธารณรัฐ คุณลักษณะของ
สาธารณรัฐในบทบัญญัติ
มาตรา 2 และบทบัญญัติ
มาตรา 3 ไม่สามารถเสนอ
ให้มีการแก้ไขได้

ฝรั่งเศส
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การยุบพรรคการเมือง

กลไก

ไทย
หรือสิง่ สือ่ สารทางไกล ตาม
มาตรา 10 กรรมสิทธิ์ตาม
มาตรา 14 หรือสิทธิในการ
ลีภ้ ยั ตามมาตรา 16a ไปใน
ลั ก ษณะที่ ขั ด ขวางหรื อ
ต่ อ สู ้ กั บ ระเบี ย บพื้ น ฐาน
การปกครองใน ระบอบ
เสรี ป ระชาธิ ป ไตย ผู ้ นั้ น
ต้องถูกยึดสิทธิขั้นพื้นฐาน
หรือเสียไปซึ่งสิทธิขั้นพื้น
ฐานนั้น การประกาศยึด
หรื อ เพิ ก ถอนสิ ท ธิ ขั้ น พื้ น
ฐาน รวมถึงขอบเขตของ
การเพิกถอนให้เป็นไปตาม
ที่ศาลรัฐธรรมนูญก�ำหนด
ในแต่ละกรณี”
มาตรา 92 พรป.พรรค
การเมือง พ.ศ. 2562 เมื่อ
คณะกรรมการมีหลักฐาน
อั น ควรเชื่ อ ได้ ว ่ า พรรค
การเมื อ งใดกระท� ำ การ
อย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี้
ให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อ
สั่ ง ยุ บ พรรคการเมื องนั้ น
มาตรา 21 วรรค 1
กฎหมายพื้นฐาน “พรรค
การเมืองทัง้ หลายมีสว่ นร่วม
ในการก่อตั้งเจตจ�ำนงทาง
การเมื อ งของประชาชน
การก่อตั้งพรรคการเมือง
ย่อมท�ำได้โดยเสรี ระเบียบ
ภายในของพรรคการเมือง

เยอรมัน
ภายในขอบเขตที่ ส มเหตุ
สมผลและแสดงให้เห็นถึง
ความชอบธรรมในสั ง คม
เสรีและประชาธิปไตย

แคนาดา

รั ฐ ธรรมนู ญ ของชี ลี เ คย
บั ญ ญั ติ ถึ ง การยุ บ พรรค
การเมืองที่ด�ำเนินการใน
ทางที่ ขั ด ต่ อ ความสงบ
เรี ย บร้ อ ย ศี ล ธรรมอั น ดี
หรื อ ความมั่ น คงของรั ฐ
โ ด ย ใ ห ้ บั ญ ญั ติ ไ ว ้ ใ น
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

ชิลี

รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห ่ ง
สาธารณรัฐตุรกี มาตรา 69
บัญญัติว่าข้อบังคับพรรค
การเมืองและการด�ำเนิน
กิจกรรมของพรรคการเมือง
จะต้องสอดคล้องกับหลัก
ประชาธิปไตย ซึง่ ถูกบัญญัติ
ไว้ในกฎหมาย มีการห้าม

ตุรกี

มาตรา L.212-1 รัฐบัญญัติ
ว่าด้วยความมัน่ คงภายใน
รัฐ ก�ำหนดถึงพฤติการณ์
และมู ล เหตุ ที่ อ าจท� ำ ให้
สมาคม กลุ่มทางการเมือง
หรือพรรคการเมืองทีก่ ระท�ำ
การเช่นว่านั้นต้องถูกยุบ
เลิกไป รวมถึงได้กำ� หนดถึง

ฝรั่งเศส
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ได้ ม าซึ่ ง อ� ำ นาจในการ
ปกครองประเทศโดยวิธี
การซึ่งมิได้เป็นไปตาม
วิ ถี ท างที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ น
รัฐธรรมนูญ (2) กระท�ำ
การอันอาจเป็นปฏิปักษ์
ต่อการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระ
มหากษั ต ริ ย ์ ท รงเป็ น
ประมุข (...)

ไทย
(1) กระท�ำการล้มล้างการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขหรือเพื่อให้

รายงานเกี่ ย วกั บ ที่ ม า
ของงบประมาณของ
พรรคและการใช้เงินงบ
ประมาณของพรรค รวม
ถึ ง ทรั พ ย์ สิ น ของพรรค
ให้ ส าธารณะได้ ท ราบ
พรรคการเมื อ งที่ เ มื่ อ
พิจารณาจากเป้าหมาย
ข อ ง พ ร ร ค ห รื อ จ า ก
พฤติ ก รรมของสมาชิ ก
พรรคการเมืองนั้น เป็น
พรรคการเมื อ งที่ มุ ่ ง
หมายในการท�ำลายหลัก
การปกครองในระบอบ
เ ส รี ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย
หรื อ เป็ น อั น ตรายต่ อ
สถานภาพของสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี ถือ
เป็นพรรคการเมืองที่ไม่
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ใน
เรื่องความไม่ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของพรรค

เยอรมัน
จะต้องสอดคล้องกับหลัก
การพื้นฐานการปกครอง
ในระบอบประชาธิ ป ไตย
พรรคการเมื อ งมี ห น้ า ที่

แคนาดา

พรรคการเมื อ ง ได้
บั ญ ญั ติ ใ ห้ เ ป็ น อ� ำ นาจ
ของศาลรัฐธรรมนูญใน
การยุบพรรคการเมือง
ที่ ก ร ะ ท� ำ ก า ร อั น ขั ด
ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา
19 (15) แต่ ต ่ อ มา
มี ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
รั ฐ ธรรมนู ญ ในปี ค.ศ.
1989 ได้ตัดอ�ำนาจของ
ศาลรัฐธรรมนูญในการ
ยุบพรรคการเมืองออก
ไปแล้ว

ชิลี
มาตรา 42 (7) ของรัฐบัญญัติ
ฉบั บ ที่ 18.603 ซึ่ ง เป็ น
รั ฐ บั ญ ญั ติ ป ร ะ ก อ บ
รั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ย

สี่ บั ญ ญั ติ ถึ ง อ� ำ นาจ
ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
ในการวิ นิ จ ฉั ย ให้ ยุ บ
พรรคการเมื อ ง เมื่ อ
มี ก ารยื่ น ค� ำ ร้ อ งของ
อั ย การสู ง สุ ด ให้ ศ าล
รั ฐ ธรรมนู ญ มี ค� ำ สั่ ง ยุ บ
พรรคการเมื อ งที่ มี ข ้ อ
บั ง คั บ และการด� ำ เนิ น
การที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
มาตรา 68 วรรคสี่ ได้แก่
(1) ความเป็นอิสระของ
รัฐ (2) บูรณภาพที่ไม่
อาจแบ่ ง แยกได้ ข อง
อ า ณ า เข ต แ ล ะ ช า ติ
(3) สิทธิมนุษยชน (4)
หลั ก ความเสมอภาค
และหลั ก นิ ติ ธ รรม (5)
อ�ำนาจอธิปไตยของชาติ
(6) หลักของความเป็น
ประชาธิปไตยและความ
เป็นสาธารณรัฐฆราวาส

เพื่ อ ต่ อ ต้ า นการการก
ระท� ำ ที่ เ ป็ น การข่ ม ขู ่
หรือคุกคามทุกรูปแบบ
ที่อาจเกิดขึ้นนี้ดินแดน
ของประเทศฝรั่ ง เศส
บัญญัติว่า“สมาคมหรือ
กลุ่มบุคคลจะถูกยุบเลิก
โดยตราเป็นรัฐกฤษฎีกา
1) ทีม่ กี ารกระตุน้ ให้เกิด
การชุ ม นุ ม ติ ด อาวุ ธ บน
ถนน 2) หรือทีแ่ สดงออก
โดยมีลักษณะของกลุ่ม
ต่อสูห้ รือกองก�ำลังทหาร
อาสาสมัคร 3) หรือมี
จุดมุ่งหมายที่จะท�ำลาย
บู ร ณภาพแห่ ง ดิ น แดน
ห รื อ ก า ร ล ะ เ มิ ด ต ่ อ
รัฐบาล 4) หรือกิจกรรม
ทีม่ แี นวโน้มทีจ่ ะต่อต้าน
มาตรการทางนิตบิ ญ
ั ญัติ
ของสาธารณรั ฐ 5)
หรื อ มี จุ ด มุ ่ ง หมายเพื่ อ
รวบรวมบุคคลโดยร่วมมือ

ตุรกี
ฝรั่งเศส
พรรคการเมื อ งประกอบ องค์ ก รผู ้ มี อ� ำ นาจในการ
กิจการเชิงพาณิชย์
ยุบเลิกสมาคมหรือพรรค
มาตรา 69 วรรค การเมือง มีวัตถุประสงค์
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กลไก

ไทย

เยอรมัน
กล่าวให้เป็นอ�ำนาจในการ
ชี้ขาดของศาลรัฐธรรมนูญ
รายละเอียดของการยุบ
พรรคการเมืองให้เป็นไป
ตามที่ก�ำหนดในกฎหมาย
ระดับสหพันธ์”

การเมืองที่มีลักษณะดัง

แคนาดา

ชิลี
ว่าด้วยพรรคการเมือง ได้
บัญญัติให้เป็นอ�ำนาจของ
ศาลรัฐธรรมนูญในการยุบ
พรรคการเมื อ งที่ ก ระท� ำ
การอันขัดต่อรัฐธรรมนูญ
มาตรา 19 (15) แต่ ต่ อ
มามี ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
รั ฐ ธรรมนู ญ ในปี ค.ศ.
1989 ได้ ตั ด อ� ำ นาจของ
ศาลรัฐธรรมนูญในการยุบ
พรรคการเมืองออกไปแล้ว

ตุรกี

ความร่วมมือนี้ 6) หรือที่
ท�ำให้เกิดการเลือกปฏิบัติ
ความเกลียดชัง หรือความ
รุนแรงต่อบุคคลหรือกลุ่ม
บุ ค คลบนพื้ น ฐานกลุ ่ ม
ชาติพันธุ์ ชาติ เผ่าพันธุ์
หรือศาสนา โดยเผยแพร่
ความคิดหรือสนับสนุนการ
เลือกปฏิบัติ ความเกลียด
ชั ง หรื อ ความรุ น แรงดั ง
กล่าว 7) หรือผูท้ มี่ สี ว่ นร่วม
ในดินแดนฝรัง่ เศสหรือจาก
ดินแดนนี้ เพื่อด�ำเนินการ
เพือ่ กระตุน้ การกระท�ำของ
การก่อการร้ายในฝรั่งเศส
หรือในต่างประเทศ”

ฝรั่งเศส

กับศัตรู หรือเพือ่ ยกระดับ
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กลไก
ไทย
การห้ า มรวมกลุ ่ ม ที่ มี มาตรา 49 รัฐธรรมนูญ
ลั ก ษณะเป็ น ปฏิ ป ั ก ษ์ ต ่ อ 2560 “บุคคลจะใช้สิทธิ
รัฐธรรมนูญ
หรื อ เสรี ภ าพเพื่ อ ล้ ม ล้ า ง
การปกครองระบอบ
ประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระ
ม ห า ก ษั ต ริ ย ์ ท ร ง เ ป ็ น
ประมุขมิได้ผู้ใดทราบว่ามี
การกระท�ำตามวรรคหนึ่ง
ย่อมมีสิทธิร้องต่ออัยการ
สู ง สุ ด เพื่ อ ร้ อ งขอให้ ศ าล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการ
ให้เลิกการกระท�ำดังกล่าว
ได้ในกรณีที่อัยการสูงสุดมี
ค�ำสั่งไม่รับด�ำเนินการตาม
ที่ ร ้ อ งขอ หรื อ ไม่ ด� ำ เนิ น
การภายในสิ บ ห้ า วั น นั บ
แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ ค� ำ ร้ อ งขอ
ผู ้ ร ้ อ งขอจะยื่ น ค� ำ ร้ อ ง
โดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ก็ ไ ด้ ก ารด� ำ เนิ น การตาม
มาตรานี้ ไ ม่ ก ระทบต่ อ
การด�ำเนินคดีอาญาต่อผู้
กระท�ำการตามวรรคหนึง่ ”

เยอรมัน
มาตรา 9 วรรค 2
กฎหมายพื้นฐาน
บัญญัติว่า “การรวมกลุ่ม
ที่ มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ์ ห รื อ
มี ก ารกระท� ำ ของกลุ ่ ม ที่
เป็ น การละเมิ ด กฎหมาย
อาญา หรื อ มี ลั ก ษณะ
เป็ น การขั ด ต่ อ ระเบี ย บ
พื้นฐานในทางรัฐธรรมนูญ
หรือขัดต่อข้อความคิดว่า
ด้วยการสร้างความเข้าใจ
อั น ดี ร ะหว่ า งประชาชน
ย่อมเป็นการต้องห้ามตาม
รัฐธรรมนูญ”

แคนาดา

ชิลี
มาตรา 19 (15) วรรคหก
วรรคเจ็ดและวรรคแปด
ของรัฐธรรมนูญ
“ รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ ใ ห ้ ห ลั ก
ประกั น ต่ อ ความหลาก
ห ล า ย ท า ง ก า ร เ มื อ ง
พรรคการเมือง ขบวนการ
ห รื อ ก า ร ร ว ม ก ลุ ่ ม
ทางการเมื อ งในรู ป แบบ
ใด ๆ ซึ่ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์
หรื อ พฤติ ก รรมไม่ เ คารพ
ห ลั ก ก า ร พื้ น ฐ า น ข อ ง
ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย ห รื อ
ระบอบรั ฐ ธรรมนู ญ ส่ ง
เสริ ม การจั ด ตั้ ง ระบบ
เผด็ จ การ ตลอดจนใช้
สนับสนุนหรือปลุกระดม
ให้เคลือ่ นไหวทางการเมือง
ด้ ว ยความรุ น แรงย่ อ มไม่
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ศาล
รั ฐ ธรรมนู ญ ย่ อ มมี เ ขต
อ�ำนาจในการวินจิ ฉัยความ
ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนัน้
โดยปราศจากอคติต่อโทษ
ประการอืน่ ซึง่ ก�ำหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย

ตุรกี

ฝรั่งเศส
มาตรา 4 รั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งสาธารณรัฐที่ 5 (ค.ศ
1958) พรรคการเมืองและ
กลุ ่ ม การเมื อ งมี ส ่ ว นร่ ว ม
ในการใช้ สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
เลื อ กตั้ ง สามารถจั ด ตั้ ง
และด� ำ เนิ น กิ จ กรรมของ
ตนได้ โ ดยอิ ส ระแต่ ต ้ อ ง
เคารพต่ อ หลั ก อ� ำ นาจ
อธิปไตยของชาติและหลัก
ประชาธิปไตย
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กลไก

ไทย

เยอรมัน

แคนาดา

ชิลี
บุคคลใดก่อให้เกิดหรือมี
ส่วนร่วมในเหตุการณ์อัน
น� ำ ไปสู ่ ก ารความไม่ ช อบ
ด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ในวรรค
ก่ อ น ไม่ อ าจเข้ า ร่ ว มใน
การจัดตั้งพรรคการเมือง
อื่ น หรื อ เคลื่ อ นไหวใน
รูปแบบอื่น ๆ ในองค์กร
ทางการเมืองและไม่อาจ
ด�ำรงต�ำแหน่งซึ่งได้รับการ
เลือกตั้ง ตลอดจนไม่อาจ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามมาตรา
57 (1) ถึง (6) เป็นระยะ
เวลา 5 ปี นั บ แต่ วั น ที่
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย
หากบุ ค คลดั ง กล่ าวด� ำ รง
ต�ำแหน่งอยู่ในขณะที่ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้น
จากต� ำ แหน่ ง โดยผลของ
กฎหมาย ผู้ถูกลงโทษโดย

ตุรกี

ฝรั่งเศส
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สิทธิในการต่อต้านการก
ระท�ำที่เป็นการล้มล้าง
หรือเป็นปฏิปักษ์ต่อ
รัฐธรรมนูญ

กลไก

ไทย

มาตรา 20 (4) กฎหมาย
พื้นฐาน “ประชาชนชาว
เยอรมันทุกคนย่อมมีสิทธิ
ในการต่ อ ต้ า นบุ ค คลทั้ ง
หลายที่ ก ระท� ำ การกระ
ทบต่อระเบียบพื้นฐานใน
ทางรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่
ไม่มีหนทางอื่นใดที่จะช่วย
เหลือได้”

เยอรมัน

แคนาดา

ชิลี
อาศัยอ�ำนาจตาบทบัญญัติ
นี้ ไ ม ่ อ า จ ก ลั บ เข ้ า รั บ
ต� ำ แหน่ ง เดิ ม ได้ ต ลอด
ระยะเวลาที่ถูกลงโทษใน
วรรคก่อน ระยะเวลาที่ถูก
ตัดสิทธิดังกล่าวจะถูกเพิ่ม
เป็นสองเท่าหากมีการกระ
ท�ำความผิดซ�้ำ”

ตุรกี

มาตรา 68
ป ร ะ ธ า น า ธิ บ ดี แ ห ่ ง
สาธารณรั ฐ ต้ อ งรั บ ผิ ด
ชอบต่อการกระท�ำในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตนก็ต่อ
เมื่อเป็นกรณีที่มีการทรยศ
ต่อประเทศชาติอย่างร้าย
แรง ประธานาธิ บ ดี แ ห่ ง
สาธารณรัฐจะถูกกล่าวหา
ว่ากระท�ำการดังกล่าวได้ก็
แต่โดยมติของสภาทั้งสอง
ที่ ไ ด้ อ อกเสี ย งลงคะแนน
เช่นเดียวกันอย่างเปิดเผย
และโดยเสี ย งข้ า งมาก
อย่างเด็ดขาดของจ�ำนวน
สมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ของ
แต่ละสภา ในกรณีดงั กล่าว
ให้ ศ าลอาญาชั้ น สู ง เป็ น
ผู ้ วิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดการกระ
ท�ำของประธานาธิบดีแห่ง
สาธารณรัฐ”

ฝรั่งเศส
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กลไก
ไทย
การก�ำหนดหน้าที่ในการ มาตรา 31 รัฐธรรมนูญ
ภักดีต่อรัฐธรรมนูญในการ 2560 “บุ ค คลย่ อ มมี
ใช้สิทธิขั้นพื้นฐาน
เสรีภาพบริบูรณ์ในการถือ
ศาสนาและย่อมมีเสรีภาพ
ในการปฏิบตั หิ รือประกอบ
พิธีกรรมตามหลักศาสนา
ของตน แต่ ต ้ อ งไม่ เ ป็ น
ปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของปวง
ชนชาวไทยไม่เป็นอันตราย
ต่อความปลอดภัยของรัฐ
และไม่ ขั ด ต่ อ ความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอัน
ดีของประชาชน”

เยอรมัน
มาตรา 5 วรรค 3
กฎหมายพื้นฐาน “ศิลปะ
และวิชาการ การวิจัยและ
การสอนย่ อ มเป็ น อิ ส ระ
เสรีภาพในการสอนย่อมไม่
หลุดพ้นต่อหน้าทีใ่ นการให้
ความภักดีตอ่ รัฐธรรมนูญ”

แคนาดา
มี ก ล ไ ก คุ ้ ม ค ร อ ง สิ ท ธิ
เสรี ภ าพขั้ น พื้ น ฐานใน
รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ล ะ เ ป ็ น
สารัตถะของรัฐธรรมนูญที่
ไม่อาจล่วงละเมิดได้

ชิลี

ตุรกี
มาตรา 148 วรรคสาม
ปัจเจกบุคคลซึ่งถูกอ�ำนาจ
รัฐละเมิดสิทธิเสรีภาพขั้น
พื้ น ฐานในขอบเขตของ
อนุ สั ญ ญาสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ยุ โรป ซึ่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ ได้
รับรองไว้ อาจยื่นค�ำร้อง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญได้เมื่อ
ได้ ใช้ ก ลไกเยี ย วยาทาง
กฎหมายอื่น ๆ ครบถ้วน
แล้ว

ฝรั่งเศส
มี ก ล ไ ก คุ ้ ม ค ร อ ง สิ ท ธิ
เสรี ภ าพขั้ น พื้ น ฐานใน
รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ล ะ เ ป ็ น
สารัตถะของรัฐธรรมนูญที่
ไม่อาจล่วงละเมิดได้
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กลไก
ไทย
สิทธิในการป้องกัน
มาตรา 52 รัฐธรรมนูญ
ภยันตรายที่จะเกิดกับรัฐ 2560 “รั ฐ ต้ อ งพิ ทั ก ษ์
รั ก ษาไว้ ซึ่ ง สถาบั น พระ
มหากษั ต ริ ย ์ เอกราช
อ ธิ ป ไ ต ย บู ร ณ ภ า พ
แห่ ง อาณาเขตและเขต
ที่ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย มี สิ ท ธิ
อธิ ป ไตยเกี ย รติ ภู มิ แ ละ
ผลประโยชน์ ข องชาติ
ความมั่ น คงของรั ฐ และ
ความสงบเรี ย บร้ อ ยของ
ประชาชนเพื่ อประโยชน์
แห่งการนี้รัฐต้องจัดให้มี
การทหาร การทูตและการ
ข่าวกรองทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ก� ำ ลั ง ทหารให้ ใ ช้ เ พื่ อ
ประโยชน์ ใ นการพั ฒ นา
ประเทศด้วย”

เยอรมัน
มาตรา 91 กฎหมาย
พื้ น ฐาน “เพื่ อ ป้ อ งกั น
อั น ตรายที่ มี ม าเป็ น การ
ข่มขู่ต่อสถานภาพของรัฐ
หรื อ ต่ อ ระเบี ย บพื้ น ฐาน
การปกครองในระบอบ
เสรี ป ระชาธิ ป ไตยของ
สหพันธรัฐหรือมลรัฐ มลรัฐ
ใดมลรั ฐ หนึ่ ง อาจร้ อ งขอ
ก� ำ ลั ง ต� ำ รวจไปยั ง มลรั ฐ
อื่น ๆ หรือร้องขอก�ำลัง
เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยปกครองจาก
หน่วยงานทางปกครองอื่น
ๆ ทัง้ หลายหรือจากหน่วย
งานทางด้านการคุ้มครอง
ชายแดนให้ เข้ า มาช่ ว ย
เหลือต่อต้านเหตุการณ์ดัง
กล่าว ในกรณีที่มลรัฐใด
มลรัฐหนึ่งที่ได้รับอันตราย
ทีม่ มี าในลักษณะข่มขู่ และ
มลรัฐนั้นไม่อาจต่อสู้หรือ
ไม่อยู่ในภาวะที่พร้อมที่จะ
ต่อสู้ป้องกันตนเองรัฐบาล

แคนาดา

ชิลี

ตุรกี

ฝรั่งเศส
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กลไก

ไทย

เยอรมัน
สหพั น ธ์ อ าจมี ค� ำ สั่ ง ให้
ก� ำ ลั ง ต� ำ รวจในมลรั ฐ นั้ น
หรือก�ำลังต�ำรวจในมลรัฐ
อืน่ ๆ รวมถึงเจ้าหน้าทีด่ า้ น
การรั ก ษาแนวชายแดน
ให้ เข้ า ช่ ว ยเหลื อ ต่ อ ต้ า น
เหตุดังกล่าวได้ ในกรณีที่
ภยันตรายเช่นว่านั้นผ่าน
พ้นไปแล้ว วุฒิสภาอาจมี
มติขอให้ยกเลิกค�ำสั่งข้าง
ต้ น ของรั ฐ บาลสหพั น ธ์
ได้ ในกรณีที่อันตรายเช่น
ว่านั้นเกิดขึ้นในพื้นที่ของ
หลายมลรัฐพร้อม ๆ กัน
รั ฐ บาลสหพั น ธ์ อ าจออก
ค�ำ สั่งในกรณี ที่จ�ำ เป็ นให้
รั ฐ บาลมลรั ฐ ทั้ ง หลาย
ด� ำ เนิ น การเพื่ อ ป้ อ งกั น
อั น ตรายที่ ก ล่ า วข้ า งต้ น
นั้นได้”

แคนาดา

ชิลี

ตุรกี

ฝรั่งเศส
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ไทย
พระราชบัญญัติประกอบ
รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ ว ่ า ด ้ ว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2560
3 . ก ล ไ ก ใ น ป ร ะ ม ว ล บ ท บั ญ ญั ติ เรื่ อ ง ก า ร ก
กฎหมายอาญา
ร ะ ท� ำ อั น เ ป ็ น ก บ ฏ ใ น
ประมวลกฎหมายอาญา
ไทย (มาตรา 113 - 118
- หมวด 2 ความผิ ด ต่ อ
ความมั่นคงของรัฐภายใน
ราชอาณาจักร

กลไก
2. กลไกระดับ พระราช
บัญญัติ
บทบัญญัตเิ รือ่ งการกระท�ำ
ที่เป็นกบฏ ตามประมวล
กฎหมายอาญา (StGB)
มาตรา 80-90

เยอรมัน
รั ฐ บั ญ ญั ติ ว ่ า ด้ ว ยการ
พิทักษ์รัฐธรรมนูญ

แคนาดา

ชิลี

ตุรกี

ฝรั่งเศส
มาตรา L.212-1 รัฐบัญญัติ
ว่าด้วยความมั่นคงภายใน
รัฐ
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อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
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